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Velká výzva – cíle

 Nový zákon – závazný rozvrh sniţování 

emisí:

 o 2 % ročně do roku 2050

 Vytvořit stabilní prostředí pro podporu a 

rozvoj čistých technologií

 Jistotu pro podniky



Velká výzva – proč?

12 t CO2 / os / rok 

Denně 390 mil Kč za dovoz ropy

Vysoká náročnost výroby (energie, 

suroviny)



Velká výzva – přínosy

Posílí ekonomiku  

Sníţí závislost na dovozu paliv a 

surovin

Sníţí účty rodinám za energie

A hlavně: srazí náš příspěvek ke 

globálnímu znečištění



Velká výzva – panevropská

 Inspirace ve Velké Británii

Stejná iniciativa v 17 dalších 

zemích 

Schválený zákon: 

 Velká Británie, Skotsko, Irsko, Francie

Na cestě: 

 Belgie, Finsko, Švédsko, Maďarsko, 

Rakousko, Slovinsko



Zelená řešení

 Energetická efektivnost, čisté zdroje 

energie

 Pohodlná veřejná doprava



Zelená řešení 2

 Snazší recyklace

 Místní potraviny a ekologické 

zemědělství



Velká výzva – jízdní řád

2 % ročně, tj. -80 % v roce 2050

Účinné kontrolní mechanismy

Návrh zákona připravujeme ve 

spolupráci s právníky z EPS



Velká výzva – jak na to?

Nutná shoda napříč společností

= kontakt a shoda:

… s veřejností

… s politiky

… s nevládními organizacemi

 a s firmami.



Podporující osobnosti

… a přes 20 

dalších



Podporující nevládky

… a 50 

dalších

 



Podporující firmy

… a asi 50 

dalších



Podporující politici

… a jejich 

strany



Podpora veřejnosti

66 % české veřejnosti (1) 

Víc neţ 6 500 lidí

vyzvalo poslance 

(1) Zdroj: Factum invenio, únor-březen 2009



Aktuální stav zákona

Návrh v parlamentu

 Jen -50 % do 2050 

rozpor s volebním programem ČSSD

Ţádné kontrolní mechanismy

Zařazen do prvního čtení



Velká výzva – více informací

www.velkavyzva.cz



Velká výzva – vaše pomoc

 Poslat korespondenční lístek 

 Vyzvat k podpoře zákona své 

kamarády, známé, příbuzné

Uspořádat akci s promítáním filmů, 

besedou a sběrem koresponďáků

 Distribuovat infomateriály,…



Děkuji za pozornost.

martin.mikeska@hnutiduha.cz

mobil: 603.780.670


