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POHODLNÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA 
A PŘESUN ZBOŽÍ Z KAMIONŮ NA VLAKY

JAK PAŘÍŽSKÁ KLIMATICKÁ DOHODA ZMĚNÍ ČESKO
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Státy světa se v prosinci 2015 v Paříži shodly, že ukončí závislost na fosilních palivech a pokusí se zastavit změnu klimatu na hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia. 

Hlavy vlád EU vyzvaly členské státy k předložení návrhů na zlepšení klimatických politik.
 Aby se podařilo pařížského cíle dosáhnout, musejí být tyto politiky výrazně ambicióznější než dosud. 

Hnutí DUHA proto představuje plán, jak „na to“ v příštích patnácti letech v České republice.
 Opatření zároveň vyčistí smog, sníží účty a posílí energetickou nezávislost rodin i obcí.

Podrobné argumenty k této infografice shrnuje samostatná publikace 
„Jak pařížská klimatická dohoda změní Česko“, 

kterou si můžete stáhnout na
http://www.hnutiduha.cz/klimaticka-dohoda-zmeni-cesko
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Státy a regiony, které už své antifosilní zákony mají přijaty

Státy, které svůj zákon připravují nebo je o něm 
vedena veřejná debata (vč. České republiky)

Státy, které na svou antifosilní legislativu 
a debatu o ní teprve čekají

 

 
 

Návrh je inspirován úspěšným britským antifosilním zákonem považovaným za vzorovou legislativu. Zákon prosadila tamní vláda ve shodě s oběma opozičními stranami,  
se Svazem britského průmyslu i s odbory. Za 7 let platnosti zákona se celkově ekonomika proměnila následovně:

¼¼ emise skleníkových plynů poklesly o 21 % 

¼¼ spotřeba energie poklesla o 18 % 

¼¼ roční úspora činí 579 milionů liber (v přepočtu přes 20 miliard korun) za dovoz zemního plynu a uhlí, jež nahradila výroba elektřiny ve větrných elektrárnách  

¼¼ spotřeba elektřiny a plynu na vytápění klesla o téměř čtvrtinu  

¼¼ podařilo se snížit i závislost dopravy na ropě 

¼¼ HDP vzrostl o 7 % 

¼¼ průmyslová výroba vzrostla o 6 % 

¼¼ počet pracovních míst vzrostl o 5 % (o cca 1,5 milionu) 

Zákony pro snížení spotřeby fosilních paliv přijali také v Dánsku, Finsku, Irsku, Francii a v minulých letech  
vznikly rovněž ve Švédsku, Rakousku či nejprůmyslovějším německém regionu Severním Porýní– Vestfálsku.  
Vlastní zákon má také belgické Valonsko. Podobná legislativa se připravuje i v Nizozemsku a debata probíhá  
ve Španělsku, Slovinsku, na Maltě, na Kypru a v dalších státech.

Antifosilní vláda
Představené kroky ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % oproti současnosti (tedy na úroveň o 60 procent nižší, 
než byla v roce 1990) nevyčerpávají samozřejmě všechny možnosti, které Česká republika má. Představují ambiciózní, ekonomicky 
racionální a sociálně přínosný program, který může vláda Bohuslava Sobotky rozjet.

Kontakt a více informací:
Jiří Koželouh
programový ředitel Hnutí DUHA
e-mail: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
tel.: 723 559 495

Martin Mikeska
vedoucí programu Energetika, suroviny, ekonomika, Hnutí DUHA
e-mail: martin.mikeska@hnutiduha.cz
tel.: 603 780 670

Tato publikace byla vydána s finanční podporou Evropské unie. Za její obsah odpovídá 
výlučně Hnutí DUHA. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Vydalo Hnutí DUHA, duben 2016 
Text: Jiří Koželouh, Martin Mikeska, Karel Polanecký

Hnutí DUHA, Údolní 33, 602 00 Brno, info@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz

Další úspěch může být náš společný

V naší práci dosahujeme úspěchů i díky pomoci lidí, jako jste vy. Zkuste to ještě dnes zde:
darce.hnutiduha.cz. Děkujeme!

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou 
ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme 
domácnostem. Našich výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí.


