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ZÁKON 

ze dne               2022, 

 

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

Čl. I 

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 1/2020 Sb. a 

zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 7 odst. 4 se za slovo „spotřebitelů,“ vkládají slova „na opatření, jejichž cílem je  zmírnění 

sociálních dopadů rostoucích cen energií,“. 

2. V § 7 odst. 4 se slova „na opatření, jejichž cílem je zmírnění sociálních dopadů rostoucích 

cen energií,“ zrušují. 

3. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova „využijí rovněž veškeré povolenky“ nahrazují slovy 

„využije rovněž 50 % povolenek“. 

4. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova „využije rovněž 50 % povolenek“ nahrazují slovy „využijí 

rovněž veškeré povolenky“. 

5. V § 12 odst. 2 větě druhé se za slova „výnosu z“ vkládá text „50 %“. 

6. V § 12 odst. 2 větě druhé se text „50 %“ zrušuje. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 6, 

která nabývají účinnosti dnem 1. března 2024. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÁ ČÁST 

A Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve 

vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v návaznosti na příslušnou legislativu 

EU (viz níže bod E) stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, v nichž probíhají činnosti 

produkující skleníkové plyny spadající do jeho působnosti a pravidla pro obchodování 

s emisními povolenkami. Mimo jiné upravuje také způsob využití výnosů plynoucích z dražeb 

emisních povolenek a správu peněžních prostředků, které jsou v rámci tzv. modernizačního 

fondu přidělovány České republice. Tzv. Modernizační fond (§ 12 zákona) byl do zákona 

zaveden novelou přijatou v roce 2020 (zákon č. 1/2020 Sb.) a v souladu s fakultativními 

ustanoveními evropské legislativy bylo na zákonné úrovni stanoveno, že objem prostředků 

v tomto fondu Česká republika navýší o množství emisních povolenek, které by jinak mohly 

být bezplatně alokovány energetickým odvětvím podle stanovených pravidel za účelem jejich 

modernizace (povolenky podle článku 10c směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

v Unii – dále jen „povolenky podle čl. 10c“). 

Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nezakládá stávající právní 

úprava s ohledem na svůj věcný charakter žádné rozdíly.  

B Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů 

Doplněním ustanovení o účelové vázanosti výnosů z dražeb emisních povolenek (§ 7 zákona) 

jsou stanovené způsoby možného využití těchto prostředků rozšířeny o opatření, jejichž cílem 

je zmírnit sociální dopady rostoucích cen energií. Dále se navrhuje, aby bylo v objemu 

prostředků v Modernizačním fondu sníženo množství emisních povolenek podle čl. 10c , a to 

ze současných 100% na 50 %. Tyto povolenky pak namísto použití v rámci investic 

z Modernizačního fondu budou draženy a výnos z těchto dražeb bude příjmem státního 

rozpočtu a bude použit v souladu s § 7 zákona (v navrhovaném upraveném znění).  

Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nezakládá navrhovaná 

právní úprava s ohledem na svůj věcný charakter žádné rozdíly. 

C Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku  

Navrhuje se upravit zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů, v tom smyslu, aby bylo možné pro krytí části nákladů na podporu 
elektřiny a provozní podporu tepla využít část prostředků aktuálně alokovaných pro 
Modernizační fond. Tyto prostředky by nově byly příjmem státního rozpočtu. Konkrétně jde o 
využití 50 % povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění. 

Navrhuje se, aby tato změna platila pro roky 2022 a 2023, po které se očekává potřeba ze 
strany státu kompenzovat zvýšené ceny energií pro domácnosti. Dle aktuálních scénářů 
vývoje ceny emisní povolenky by mělo pro rok 2022 jít o částku cca 8 mld. Kč a pro rok 2023 
o cca 9 mld. Kč.  

D Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR.  
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E Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské Unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů 

Evropské unie 

Návrhu zákona se dotýká především Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 
ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, ve znění pozdějších změn. Konkrétně jde o zejm. o ustanovení čl. 
10 odst. 3, podle něhož mají členské státy využívat výnosů z dražeb emisních povolenek, a 
dále o ustanovení článku 10c, který upravuje možnost přidělování bezplatných povolenek pro 
modernizaci odvětví energetiky, a čl. 10d, který upravuje základní parametry Modernizačního 
fondu. 

Navrhovaný způsob řešení, tedy možná změna nakládání s podílem povolenek zahrnutých 
pod čl. 10c, bude projednán s Evropskou komisí. Přestože je v souladu s čl. 10d odst. 4 
směrnice nakládání s touto částí emisních povolenek na vůli členského státu, není zcela 
zřejmé, zda je již dříve Komisi oznámené nastavení možné následně upravit. 

 
F Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s přijatými mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR 
vázána, tedy s zejm. s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu, 
vyhlášenou pod č. 80/2005 Sb. m. s., Kjótským protokolem k Rámcové úmluvě Organizace 
spojených národů o změně klimatu, vyhlášeným pod č. 81/2005 Sb. m. s. a s Pařížskou 
dohodou vyhlášenou pod č. 64/2017 Sb. m. s.  

 

G Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Přijetím navrhovaného zákona by se příjmem státního rozpočtu nově v roce 2022 stala částka 
ve výši cca 8 mld. Kč a v roce 2023 částka ve výši cca 9 mld. Kč (dle aktuálních scénářů vývoje 
ceny emisní povolenky). Tu by bylo možné využít pro krytí části nákladů na podporu elektřiny 
a provozní podporu tepla za účelem zmírnění sociálních dopady rostoucích cen energií pro 
domácnosti. 

Návrh zákona nebude mít hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 

H Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů.  

I Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou, dle názoru předkladatele, spojená žádná zvýšená 

korupční rizika. Navrhovaný zákon je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které jsou 

předmětem právní úpravy v něm obsažené.  

J Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
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Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

K Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s předkládaným návrhem souhlas 

již v prvém čtení. Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh je reakcí na aktuálně 

rychle rostoucí ceny energií a má za cíl přispět ke zmírnění sociálních dopadů tohoto 

enormního růstu cen, navrhuje se nabytí účinnosti předkládaného zákona k 1. 

březnu 2022. Proto je třeba projednávání v Poslanecké sněmovně urychlit a 

v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů s ním vyslovit souhlas již v prvém čtení.  

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1  

Doplněním ustanovení o účelové vázanosti výnosů z dražeb emisních povolenek (§ 7 zákona) 

jsou stanovené způsoby možného využití těchto prostředků rozšířeny o opatření, jejichž cílem 

je zmírnit sociální dopady rostoucích cen energií. 

K bodu 2 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela má být časově omezena na 2 roky (2022 - 2024) je 

v bodu 2 novelizované znění nahrazováno zněním původním (s účinností po uplynutí dvou let). 

K bodu 3 

Navrhuje se, aby bylo v objemu prostředků v Modernizačním fondu sníženo množství 

emisních povolenek podle čl. 10c směrnice, a to ze současných 100% na 50 %. Tyto povolenky 

pak namísto použití v rámci investic z Modernizačního fondu budou draženy a výnos z těchto 

dražeb bude příjmem státního rozpočtu a bude použit v souladu s § 7 zákona (v navrhovaném 

upraveném znění). 

K bodu 4 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela má být časově omezena na 2 roky (2022 - 2024) je 

v bodu 4 novelizované znění nahrazováno zněním původním (s účinností po uplynutí dvou let). 

K bodu 5 

Úprava přímo navazující na bod 3. 

K bodu 6 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela má být časově omezena na 2 roky (2022 - 2024) je 

v bodu 6 novelizované znění nahrazováno zněním původním (s účinností po uplynutí dvou let). 

K čl. II (Účinnost)  

V souladu s ustanovením § 3 odstavce 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, se navrhuje nabytí účinnosti zákona k 1. březnu 2022. Naléhavý obecný 

zájem je dán aktuálně rychle rostoucími cenami energií a zájmem přispět ke zmírnění 

závažných sociálních dopadů tohoto enormního růstu cen. Ustanovení bodů 2, 4 a 6, která 

mají plynule nahradit body 1 až 3 po uplynutí doby, po kterou má být navrhovaná změna 

účinná, jsou účinná od 1. března 2024.  
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V Praze dne 8. února 2022 

 

Mgr. Richard Brabec v.r. 

Ing. Klára Dostálová v.r.  

Mgr. Jana Pastuchová v.r. 

Ing. Aleš Juchelka v.r.  

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v.r. 

Ing. Jaroslav Faltýnek v.r.  

Mgr. Jaroslav Bžoch v.r.  

Ing. Pavel Růžička v.r.  

Ing. Roman Kubíček,  Ph.D. v.r. 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA v.r. 

 

 



PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 383/2012 Sb., O PODMÍNKÁCH 

OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÁCH PLYNŮ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

 

383/2012 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 24. října 2012 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

………… 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI  

 

………… 

  

§ 7  

 

Dražba povolenek a využití výnosů z dražby  

 

 (1) Povolenky pro provozovatele zařízení, které nejsou přiděleny bezplatně podle § 10, využity 

podle § 12, umístěny do rezervy tržní stability vytvořené podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady (EU) o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability29) nebo zrušeny, jsou draženy v souladu s 

pravidly stanovenými nařízením Evropské komise (dále jen „Komise“) o dražbách povolenek8).  

  

 (2) Z celkového množství povolenek určených pro provozovatele letadel je 15 % draženo v 

souladu s pravidly stanovenými nařízením Komise o dražbách povolenek8).  

  

 (3) Povolenky draží operátor trhu.  

  

 (4) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1 a 2 je příjmem státního rozpočtu, a není-li 

zákonem stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné financování činností vedoucích ke snižování 

emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit 

energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, podpora 

kogenerační výroby elektřiny a tepla, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti 

užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se 

zdroji, na podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na opatření, jejichž cílem je zmírnění 

sociálních dopadů rostoucích cen energií, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků 

České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a 

správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, výroby 

a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko- technického rozvoje v oblasti snižování emisí 

skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví.  

  

 (5) Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 8 miliard Kč ročně nebo do 

aspi://module='ASPI'&link='383/2012%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='383/2012%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'


částky vyšší, která se rovná 100 % z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele letadel a množství 

podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, v platném znění, z výnosu z dražeb povolenek pro 

provozovatele zařízení.  

  

 (6) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou z 50 % realizovány 

prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a z 50 % prostřednictvím kapitoly 

ministerstva a Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Státní fond životního 

prostředí“).  

  

………… 

 

§ 12  

 

Správa prostředků z Modernizačního fondu  

 

 (1) Peněžní prostředky přidělené České republice z Modernizačního fondu podle čl. 10d 

směrnice 2003/87/ES, v platném znění, (dále jen „prostředky Modernizačního fondu“) jsou příjmem 

rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž 

veškeré povolenky využije rovněž 50% povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v 

platném znění, a 50 % povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES, v platném znění.  

  

 (2) Prostředky Modernizačního fondu se použijí na financování projektů na snižování emisí 

skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Část 

prostředků Modernizačního fondu, která odpovídá výnosu z 50% povolenek podle čl. 10c odst. 4 

směrnice 2003/87/ES, v platném znění, se použije přednostně na podporu projektů provozovatelů 

zařízení na výrobu elektřiny za účelem modernizace, diverzifikace a dekarbonizace odvětví energetiky.  

  

 (3) O poskytování prostředků Modernizačního fondu rozhoduje ministr životního prostředí. Při 

posuzování budou zvýhodněny projekty realizované v regionech postižených útlumem těžby uhlí.  

  

 

………… 

 

 

   

  

____________________ 

 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES, 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1359/2013/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

421/2014, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814, nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/2392 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410.  

2) Nařízení Komise (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie pro obchodovací 

období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období systému Unie pro obchodování s 

emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady 280/2004/ES a o změně nařízení (ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010.  

Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb 

povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o 

vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, v platném znění.  

Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

280/2004/ES, v platném znění.  
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Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů 

tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.  

Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.  

3) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.  

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro 

provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).  

5) Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.  

6) Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla 

harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.  

7) Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášený pod č. 

81/2005 Sb. m. s.  

8) Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech 

dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, 

v platném znění.  

9) § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

10) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

11) § 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 

o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

12) Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 

406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011, v platném znění.  

13) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých 

zákonů.  

14) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví 

přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle 

článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.  

15) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

17) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci 

ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.  

19) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

21) § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.  

22) Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

26) Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 ze dne 9. července 2010 o schválení zjednodušeného nástroje 

vytvořeného Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva 

některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi.  

27) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové 

úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie.  

28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním 

snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti 

klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013.  

29) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování 

rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 

směrnice 2003/87/ES.  

30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie 

a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 

715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 

2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013. 
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