
Sociální fond  
pro klimatická opatření

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,  
kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření

SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Legislativní opatření KOM(2021) 568

Green Deal stanoví cíl dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a do roku 2050 

klimatické neutrality. V souvislosti s realizací těchto cílů vydává EU legislativní balíček Fit for 55, jehož sou-

částí je i nařízení o vzniku Sociálního fondu pro klimatická opatření, který by měl mírnit sociální dopady.

 

Ekologická transformace by v EU mohla vytvořit:

1 milion pracovních míst do roku 2030 

2 miliony pracovních míst do roku 2050 (středně kvalifikovaná a středně placená pracovní  

místa ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu) 

 

Sociální fond pro klimatická opatření bude zmírňovat sociální a distribuční

dopady toho, že se obchodování s emisemi rozšíří na dvě nová odvětví – budov  

a silniční dopravy.

Green Deal

Finanční  
zdroje

Má pomoci zmírnit náklady těm, kterých se změny dotknou nejvíce a zajistit, aby byl přechod spravedlivý.
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CÍL

→ snížení nákladů těm, kdo nejvíce trpí zdražením fosilních paliv

→ 72,2 miliard € na období 2025–2032 

→ podpora spravedlivé transformace založené na evropské solidaritě

→  obchodování s emisemi vytvoří příjmy, které v budoucnu pomohou řešit problémy  

chudoby a mobility 

→ stimulace hospodářského růstu 

→ vytváření pracovních míst

→ členské státy získají prostředky na podporu ohrožených skupin občanů

→  podpora investic do energetické účinnosti, renovace budov, čistého vytápění, chlazení  

a integrace energie z obnovitelných zdrojů

→ přímá podpora příjmu zranitelným domácnostem 

→ pomoc při financování mobility s nulovými a nízkými emisemi

→ zmírnění cenového dopadu nového stanovování cen uhlíku

→ financování sociální politiky členských států

FUNGOVÁNÍ

 dočasná podpora příjmů

  opatření a investice, které by měly snížit střednědobou až dlouhodobou závislost  

na fosilních palivech 

 podpora větší energetické účinnosti budov 

 dekarbonizace vytápění a chlazení budov 

 začlenění energie z obnovitelných zdrojů

 zajištění lepšího přístupu k mobilitě a dopravě s nulovými a nízkými emisemi

 úspora energie a rozvoje nových a obnovitelných zdrojů energie

zdražení fosilních 

paliv bude mít do-

pady na distribuci  

a celou společnost 

očekává se ne

úměrný dopad na 

zranitelné domác-

nosti, malé firmy 

nebo cestující

dopady se mezi 

jednotlivými člen-

skými státy liší 

podle jejich ekono-

mické vyspělosti

oblast budov a sil-

niční dopravy bude 

spadat do směrnice 

o systému ETS

DŮVODY
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   Celkové finanční krytí na období 2025–2032 dosa-
huje 72,2 mld. € v běžných cenách. 

   Komise představí cílenou změnu nařízení o VFR na 
období 2021–2027 tak, aby se zohlednily další vý-
daje Unie ve výši 23,7 mld. € na období 2025–2027.

   Částka 48,5 mld. € na období 2028–2032 závisí na 
dostupnosti finančních prostředků do ročních stro-
pů příslušného VFR. 

   V období 2025–2032 bude EU fond financovat  
z vlastních rozpočtových zdrojů.

   Od roku 2026 bude využívat prostředky z ETS pro 
budovy a silniční dopravu.

   Platby finančních přídělů příslušnému členskému 
státu budou probíhat v závislosti na dosažených 
milnících a cílech uvedených v sociálním plánu pro 
klimatická opatření daného členského státu.

   Členské státy by měly financovat přinejmenším  
50 % celkových nákladů sociálních plánů pro klima-
tická opatření.

FINANCE

Fond by měl zahájit svou v činnost jeden rok před zavedením ceny uhlíku podle nového systé-

mu ETS.

Každý členský stát může na provedení svého příslušného plánu předložit žádost o prostředky až do 

výše svého maximálního finančního přídělu. 

Maximální finanční příděl pro každý členský stát EU

Členský 
stát

Podíl jako  
% celku

CELKEM
2025–2032

Částka na období
2025–2027

Částka na období
2028–2032

Česko 2,40 1 735 707 679 € 569 754 460 € 1 165 953 219 €

Sociální fond pro změnu klimatu bude financován z rozpočtu EU. Půjde o částku 

odpovídající 25 % očekávaných příjmů ze začlenění budov a silniční dopravy do oblasti 

působnosti směrnice o systému ETS.
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Sociální plán pro klimatická opatření

  Každý členský stát vypracuje vlastní sociální plán pro klimatická opatření. 

  Plán by měl být předložen spolu s aktualizací vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. 

  Termín oficiálního podání je do konce června 2024. 

DOPADY NA ČLENSKÉ STÁTY

1. 2. 3. 

   Uplatnění jednotné ceny za 

emise skleníkových plynů  

z budov a silniční dopravy bude 

mít různý dopad na jednotlivé 

členské státy a regiony. 

   Většina příjmů z nového 

obchodování s emisemi půjde 

do vnitrostátních rozpočtů 

členských států a měla by být 

použita na účely související  

s klimatem, mimo jiné i na 

řešení sociálních dopadů 

nového obchodování s emisemi.

   Očekává se navýšení ceny 

vytápění a pohonných hmot.

Fond by mohl mobilizovat až 144,4 mld. € na sociálně spravedlivý přechod  

z prostředků členských států.


