
Zemské klima je ovlivňováno celou řadou faktorů, 

například sklonem zemské osy, intenzitou sluneční-

ho záření nebo složením atmosféry. Přestože k vý-

kyvům klimatu docházelo v průběhu historie vždy, 

jsou vědci přesvědčeni, že dnešní tempo a rozsah 

změn je bezprecedentní a alarmující.

Vědci z Mezivládního panelu OSN pro změnu kli-

matu (IPCC) se shodli, že k prudké změně klima-

tu dochází v důsledku rostoucí koncentrace sklení-

kových plynů v atmosféře. Tyto plyny, které se do 

ovzduší dostávají téměř s každou lidskou činností, 

posilují přirozený skleníkový jev a zemská atmosfé-

ra tak zadržuje více tepla než dříve.

Změny teploty potvrdily výsledky měření po celém 

světě. V posledních padesáti letech rostla průměr-

ná globální teplota tempem 0,13 °C za deset let. Do 

konce století uvádí IPCC další možný nárůst prů-

měrné teploty o 1,8 až 4 °C. Takové zvýšení teploty 

by mělo významné dopady pro život. Změny inten-

zity a rozložení srážek a tání ledovců by již v polovi-

ně století mohly ohrozit až dvě miliardy lidí nedo-

statkem pitné vody. Až 30 procent rostlinných a ži-

vočišných druhů by bylo ohroženo vyhynutím. Ač-

koliv mírné zvýšení teploty by globálně vedlo k vyš-

ším zemědělským výnosům, oteplení o více než 

3 °C by naopak zemědělskou produkci utlumilo.

Ze závěrů poslední zprávy IPCC z roku 2007 vyplý-

vá, že pokud máme vážným důsledkům změny kli-

matu zabránit, musíme do poloviny století snížit 

emise skleníkových plynů oproti současným hod-

notám o 80 %.

Přestože 146 milionů tun skleníkových plynů roč-

ně představuje přibližně 0,3 % v celosvětovém mě-

řítku, v přepočtu na jednoho obyvatele patří Česká 

republika mezi největší emitenty. Roční emise na 

obyvatele ve výši 14,2 tuny CO
2
ekv. jsou například 

o 35 % vyšší než je průměr EU a sedminásobně vyš-

ší než v Indii.

Sektor energetiky produkuje 40 % z celkových emi-

sí, což je více než průměr EU. Je to způsobeno ze-

jména vlivem vysokého podílu uhlí na palivovém 

mixu a exporty elektřiny. Vyšší podíl emisí z prů-

SHRNUTÍ POLITIKY OCHRANY KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST  A

10

Obr: Změny koncentrace oxidu uhličitého odvozené z  dat 
ledových jader a současných měření. Zdroj: IPCC

1. 

CO JE ZMĚNA KLIMATU?

2. 

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ČR



První závazné cíle na snížení emisí skleníkových 

plynů v průmyslových zemích stanovil Kjótský pro-

tokol pro období let 2008 až 2012. Česká republi-

ka se zavázala k 8 % snížení emisí oproti roku 1990. 

V současné době probíhají celosvětová jednání o 

podobě nové globální dohody na ochranu klimatu, 

která má být schválena v prosinci 2009 na konfe-

renci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změ-

ně klimatu a Kjótského protokolu v Kodani.

Ochrana klimatu je také jednou z priorit společ-

né politiky EU. Tzv. klimaticko-energetický balíček 

z prosince 2008 má zajistit snížení emisí skleníko-

A
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3. 

MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY A CÍLE SNÍŽENÍ EMISÍ

myslu (32 %) odpovídá struktuře průmyslu a jeho 

vyššímu zastoupení na tvorbě HDP. Zbývající emise 

pocházejí z dopravy (12 %), spalování fosilních paliv 

v budovách (8 %), ze zemědělství (6 %) a z odpado-

vého hospodářství (2 %).

Začátkem 90. let došlo k výraznému snížení emi-

sí v důsledku restrukturalizace průmyslu. Od roku 

1995 jsou emise skleníkových plynů víceméně sta-

bilní. Pokud bude platit pouze současná regulace a 

ekonomika a technologie se budou vyvíjet dle oče-

kávání, předpokládá referenční scénář pro ČR mír-

ný pokles emisí skleníkových plynů na 143 miliony 

tun v roce 2020.

Graf: Emise skleníkových plynů na obyvatele. Zdroj: EPA, IEA, UNFCCC, EIU

* Kromě emisí souvisejících s lesnictvím a změnami využití půdy

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ NA OBYVATELE*

V tunách emisí CO
2
ekv. za rok, 2005
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vých plynů v EU až o 30 % oproti roku 1990. Tohoto 

cíle má být dosaženo především pomocí systému 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů (EU ETS), vyššího podílu obnovitelných zdro-

jů energie a vyšší energetické účinnosti. Pro Českou 

republiku to znamená výrazně snížit emise v sekto-

rech zahrnutých do EU ETS  a v ostatních sektorech 

emise nezvýšit o více než 9 % oproti hodnotám v 

roce 2005.

Změna klimatu nepříznivě ovlivní i životní prostředí 

a kvalitu života v České republice. Je proto zapotře-

bí přijmout taková opatření, která udrží změny kli-

matu v únosných mezích (tzv. mitigační opatření). 

Určité změny jsou ale již nevyhnutelné. Proto je dů-

ležité věnovat pozornost také opatřením adaptač-

ním, která nám do budoucna umožní, abychom se 

změnám klimatu přizpůsobili (například posílením 

schopnosti krajiny zadržovat vodu kvůli vyššímu 

výskytu extrémních srážek). Zatímco tento doku-

ment reaguje zejména na urgentní potřebu stabi-

lizovat a snižovat koncentrace skleníkových plynů 

v atmosféře, komplexní strategie adaptace na změ-

nu klimatu v ČR stále chybí, a je proto nutné, aby 

byla přijata národní strategie či program pro adap-

tace na změnu klimatu.

SHRNUTÍ POLITIKY OCHRANY KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY A
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4. 

ADAPTACE VERSUS MITIGACE
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Emise v roce 2020 v případě 

realizace všech opatření odpovídají

105 Mt CO
2ekv.

-20%

Cíl snížení
emisíNezahrnuje lesnictví, které absorbuje ~6 Mt CO2 ročně

Referenční
scénář

Účelem Politiky je navrhnout funkční opatření a postu-

py, nikoli nahrazovat jiné politiky a strategie. Cílovým 

stavem by naopak mělo být přirozené zahrnutí kritérií 

ochrany klimatu do všech zásadních rozhodovacích 

procesů.

Cílem této Politiky je snížení emisí skleníkových 

plynů o 20 % mezi roky 2005 a 2020 (tj. o 40 % opro-

ti roku 1990). V absolutním vyjádření se jedná o té-

měř 30 milionů tun CO
2
ekv.  Tento cíl je dosažitel-

ný, budou-li realizována všechna dostupná opatře-

ní tak, jak je v dokumentu popsáno. Splnění cíle je 

ambiciózní, ale realizovatelné při plném a včasném 

využití vhodně zvolených nástrojů. Kromě technic-

kých možností navíc existuje sada opatření zahrnují-

cí změny chování (např. větší využívání hromadné do-

pravy), která přináší dodatečné snížení emisí.

Pokud budou realizována všechna kvanti$kovaná 

opatření, je pak dostupný objem snížení emisí 38 mi-

lionů tun CO
2
ekv. Jednalo by se tak o snížení emisí o 

26 % oproti stavu v roce 2005, kdy byly celkové emise 

ČR 146 milionů tun CO
2
ekv. 

Význam aktivní Politiky ochrany klimatu je však šir-

ší. Jestliže už nyní existují opatření a nástroje vedou-

cí (mimo jiné) k systematickému snižování emisí skle-

níkových plynů, pak Politika ochrany klimatu přispí-

vá k jejich důslednějšímu provádění, monitorování, vy-

hodnocování a úpravě jejich parametrů tak, aby byly 

ještě účinnější.

Politika ochrany klimatu je aktivním příspěvkem České 

republiky ke globálním snahám o zamezení skutečně 

vážným změnám klimatických podmínek a přípravou 

na přijetí podstatně vyššího cíle pro další období – po 

roce 2020.

A
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5. 

CÍLE POLITIKY OCHRANY KLIMATU

Graf: Vývoj emisí skleníkových plynů v ČR a cíl na snížení emisí. Zdroj: UNFCCC, NEK, MŽP,  MPO, POK

VÝVOJ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ČESKÉ REPUBLICE A CÍL NA SNÍŽENÍ EMISÍ

V Mt CO
2
ekv

. 
za rok



Pro omezení emisí skleníkových plynů již byla při-

jata řada opatření a nástrojů. Nejnovějším z nich 

je program Zelená úsporám, který je zaměřen na 

efektivnější využívání energie v rodinných a byto-

vých domech. Tato existující opatření nejen zabrá-

ní dalšímu růstu vypouštěných emisí skleníkových 

plynů, ale oproti současnému stavu je dokonce sní-

ží. Ve srovnání s dneškem by podle referenčního 

scénáře tedy celkové emise do roku 2020 poklesly 

o 2 % na 143 miliony tun CO
2
ekv.

Scénář snižování emisí v ČR kvanti$kuje, nakolik a 

při jakých nákladech lze emise snižovat dále. Byl 

vytvořen podle celosvětově uznávané metodologie 

výpočtu, zohlednil všechny dostupné možnosti 

snížení emisí a východiska jsou přizpůsobena spe-

ci$kům České republiky. Výsledný potenciál dalšího 

snížení emisí činí 38 milionů tun skleníkových ply-

nů v roce 2020. Tento dodatečný potenciál pochází 

z následujících oblastí:

V sektoru energetiky existuje potenciál snížení o 

21 milionů tun díky dalšímu využití obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla (9 milionů 

tun), jaderné energetice (8 milionů tun) a výrobě 

elektřiny ze zemního plynu (4 miliony tun). 

V oblasti konečné spotřeby (tj. spotřeba ener-

gie v domácnostech a komerční sféře) existuje 

potenciál snížení emisí o 6 milionů tun. Největší 

potenciál je ve snižování energetické náročnosti 

budov, použití úspornějších spotřebičů a instalaci 

efektivnějších svítidel. 

V průmyslu existuje potenciál snížení emisí o 4 mi-

liony tun. Této redukce lze dosáhnout hospodár-

nějším nakládáním s teplem a elektřinou, jako je 

například využití pohonů s variabilní rychlostí, 

zavedení energetického hospodářství apod.

V dopravě přináší rostoucí efektivita vozidel sní-

žení emisí o 2 miliony tun. Snížení emisí (ve výši 1 

milion tun) vlivem dosažení 10 % podílu biopaliv 

je již zahrnuto v referenčním scénáři na základě 

existující regulace. 

Další snížení emisí přináší zalesnění části nevyu-

žívané zemědělské půdy (3 miliony tun) a opatře-

ní v zemědělství, jako je například poutání uhlíku 

v orné půdě a zvýšení efektivity (2 miliony tun). 

SHRNUTÍ POLITIKY OCHRANY KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY A
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6. 

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE

BIOMASA
Kogenerační výroba elektrické energie a tepla 

z biomasy snižuje emise tím, že nahrazuje výro-

bu v uhelných elektrárnách a teplárnách  

Z biomasy se v roce 2020 vyrobí dodatečných 

1,4 TWh elektrické energie a 8 PJ tepla

 

Opatření v roce 2020 přinese snížení emisí 

o 1,6 Mt CO
2
ekv. za rok při ceně 66 EUR za tunu



A

Kromě sektorového dělení lze identi$kovaná opat-

ření zhruba rozdělit podle nákladů pro společnost. 

V prvé řadě existují opatření s čistým ekonomickým 

přínosem, například zvyšování energetické účin-

nosti v budovách, průmyslu a v dopravě. Náklady 

na zavedení těchto opatření jsou více než kompen-

zovány úsporami z nižší spotřeby energií. Jiná opat-

ření, například větší využití obnovitelných zdrojů 

energie a zemního plynu, vyžadují vyšší náklady. 

Přestože se ve srovnání s ostatními možnostmi jed-

ná o náklady relativně vysoké, rozvoj využití 

obnovitelných zdrojů soukromým sektorem je efek-

tivně motivován atraktivními tarify výkupních cen 

energie. Jejich využití je také obecně žádoucí z hle-

diska energetické bezpečnosti a regionálního roz-

voje. Toto dělení lze názorně prezentovat na nákla-

dové křivce.

Ve srovnání s ostatními zeměmi má Česká repub-

lika relativně velkou možnost snížení emisí v ener-

getice nahrazováním dožívajících uhelných elektrá-

ren. S ohledem na geogra$cké podmínky má rela-

tivně menší možnosti v rozvoji obnovitelných zdro-

jů, jako je vítr nebo sluneční záření.

Roční náklady na implementaci všech opatření bu-

dou v roce 2020 dosahovat zhruba 700 milionů eur 

v dnešních cenách. Tato částka bude představo-

vat zhruba 0,3 % budoucího HDP a z podstatné čás-

ti bude plně akceptována trhem (náklady nebudou 

explicitně v podobě vícenákladů „na ochranu kli-

matu“).

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Snížení energetické náročnosti budov omezí emise díky nižší spotřebě uhlí, plynu a elektřiny 

na vytápění

Opatření zahrnuje jak zateplení stávajících budov, tak stavbu nových budov s vysokou energetickou účinností

Například rekonstrukce stávajícího domu na standard nízko-energetického domu snižuje jak emise, tak 

náklady na vytápění na třetinu

Opatření v roce 2020 přinese snížení emisí o 3,8 Mt CO
2
ekv. za rok při ceně -77 EUR za tunu
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 v pasivn

ím
 stan

dardu



Rozvojové země mají pouze malou odpovědnost 

za současné koncentrace emisí skleníkových ply-

nů v atmosféře, ale dopady měnícího se podnebí 

nejdříve a nejvíce postihnou nejchudší a nejzrani-

telnější rozvojové země. Potřeby rozvojových zemí 

se liší – pro malé ostrovní státy a nejchudší země 

je prioritou úspěšná adaptace, pro velké rozvojo-

vé ekonomiky je klíčový přístup k moderním tech-

nologiím, země s rozsáhlým bohatstvím tropických 

pralesů mají největší mitigační potenciál v zasta-

vení odlesňování. Česká republika uznává svůj díl 

zodpovědnosti za globální změnu podnebí a bude 

aktivně na úrovni OSN spolupracovat na transfe-

ru environmentálně příznivých technologií a ade-

kvátně $nančně přispívat do existujících a nově 

vznikajících mezinárodních fondů a iniciativ v ob-

lasti ochrany klimatu a adaptací. Zároveň se krité-

ria ochrany klimatu zohlední v rozvojové spoluprá-

ci České republiky. 

Veškerá technická, investičně náročná i adminis-

trativní opatření, byť prováděná správně a s použi-

tím nejmodernějších technologií, mohou být málo 

účinná,  pokud nepřijmeme opatření s největším 

efektem – totiž změnu vlastního chování.  Každý 

má možnost volit: ať už penězi při nákupech nebo 

při každodenním rozhodování o svých činech. Ač-

koliv se dopad aktivit jednotlivce může v porovnání 

s celosvětovými emisemi zdát mizivý, jejich kombi-

novaný efekt je velmi výrazný. 

Emise lze značně snížit zefektivněním  každodenní-

ho provozu domácností a úřadů. Některá opatření 

jsou snadno proveditelná a často mohou přinést i 

$nanční úsporu. Jde například o nepřetápění obyt-

ných místností – snížení teploty o 1 °C přináší 6 % 

úsporu paliva. Výměna klasické žárovky za úspor-

nou pak ušetří až 80 % elektrické energie a zateple-

ním domu se dá uspořit i více než polovina energie, 

a tím i snížit účty za topení. 

Zájem o širší souvislosti může mít také nezane-

dbatelný dopad na životní prostředí. Jedná se 

například o prosazování ekologických opatření u 

zaměstnavatele nebo o občanskou či politickou 

angažovanost v místní politice (prosazování ekolo-

gických opatření v obci/městě) a podporu prospěš-

ných občanských iniciativ.

Důležitou rolí státu je zajištění takových podmí-

nek, aby ekologická volba byla pro veřejnost lehce 

dostupná. Stát by také měl jít příkladem a svojí 

obrovskou kupní silou stimulovat nabídku ekolo-

gických alternativ. Jedná se konkrétně o zavedení 

standardů ekologického nakupování a spotřeby ve 

státních institucích (včetně systémů ekologického 

managementu ISO a EMAS), zvýhodnění ekologic-

kých výrobků a služeb pomocí daňové či dotační 

politiky, zavádění ekoznačení či zlepšení kvality a 

dostupnosti veřejné hromadné dopravy.

SHRNUTÍ POLITIKY OCHRANY KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST  A
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7. 

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

8. 

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS
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Graf: Křivka potenciálu a nákladů na snížení emisí v České republice. Zdroj: POK

KŘIVKA POTENCIÁLU A NÁKLADŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Cena snížení emisí
ceny roku 2008 EUR/tunu CO

2
ekv.

A

17

9. 

PŘÍLOHY
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SOUHRN VŠECH OPATŘENÍ KVANTIFIKOVANÝCH V RÁMCI POLITIKY OCHRANY KLIMATU

Název opatření
Objem 

(CO
2
ekv. 

Mt)

Náklady 
(EUR/t 

CO
2
ekv.)

Popis opatření

  PRŮMYSL A EMISNÍ OBCHODOVÁNÍ

Snižování emisí v 
průmyslu 3,6 -109,4

Opatření zahrnuje snížení spotřeby energií v průmyslu díky 
hospodárnějšímu nakládání s teplem a elektrickou energií. Zavedení 
pohonů s proměnnou a nastavitelnou rychlostí v průmyslu vede ke snížení 
spotřeby elektrické energie o 11 - 13 %. Zlepšení vytápění a ventilačních 
systémů v průmyslových odvětvích vede ke snížení spotřeby elektrické 
energie o 6 %. Další úspory přinášejí změny v chování a organizaci provozů 
v rámci hospodaření s energií, včetně online monitorování rozhodujících 
parametrů a programů na posílení povědomí o úsporách energie.

  ENERGETIKA - PROCESY PŘEMĚNY A DISTRIBUCE ENERGIE

Zvýšení účinnosti 
stávajících zdrojů - 0,0

Zvýšení účinnosti uhelných elektráren díky plánovaným retroFtům přinese 
úsporu emisí o 2,1 Mt CO

2
ekv. v roce 2020. RetroFt starých elektráren 

s hrubou účinností 35 – 38 % na modernější technologii s účinností 41 
– 46 % vede k úsporám paliva. Snížení emisí je zahrnuto v referenčním 
scénáři.

Výstavba plynových 
elektráren 4,2 57,2 Výstavba tří nových 440 MW paroplynových bloků snižuje emise díky 

nahrazení výroby 6,6 TWh z uhlí.

Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla 

z bioplynu
1,1 62,6

Kogenerační výroba 2 TWh elektrické energie oproti 1 TWh v referenčním 
scénáři a dodatečných 5 PJ tepla z bioplynu snižuje emise díky vytěsňování 
výroby z fosilních paliv.

Spoluspalování biomasy 0,4 48,2 Dodatečná výroba 0,4 TWh elektrické energie z biomasy spoluspalované 
v uhelných elektrárnách snižuje emise vytěsňováním uhlí.

Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla z 

biomasy
1,6 65,8

Kogenerační výroba 1,8 TWh elektrické energie oproti 0,4 TWh 
v referenčním scénáři a dodatečných 8 PJ tepla z biomasy snižuje emise 
díky vytěsňování výroby z fosilních paliv.

Využití biomasy 
k produkci tepla 2,8 13,3 Spalování biomasy na lokální výrobu 31 PJ tepla v domácnostech snižuje 

emise vytěsňováním uhlí. 

Větrná energie 1,2 72,2 Výroba 2,6 TWh elektrické energie ve větrných elektrárnách oproti 1,4 TWh 
v referenčním scénáři snižuje emise vytěsňováním uhlí.

Malé vodní elektrárny 0,2 -8,9
Dodatečná výroba 0,2 TWh elektrické energie v malých vodních 
elektrárnách snižuje emise vytěsňováním uhlí. Zvýšení výroby pochází 
jak ze stavby nových elektráren, tak ze zvýšení účinnosti existujících 
elektráren.
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Název opatření
Objem 

(CO
2
ekv. 

Mt)

Náklady 
(EUR/t 

CO
2
ekv.)

Popis opatření

Geotermální energie 0,5 67,8
Kogenerační výroba 0,5 TWh elektrické energie a dodatečných 2 PJ tepla 
v geotermálních elektrárnách snižuje emise díky vytěsňování výroby 
z fosilních paliv.

Sluneční tepelná 
energie 0,2 69,6 Výroba 2,3 PJ tepla ze střešních solárních kolektorů pro ohřev vody přináší 

úsporu emisí díky vytěsňování fosilních paliv.

Sluneční energie pro 
výrobu elektřiny 0,5 237,5 Výroba 1 TWh elektrické energie z fotovoltaických článků oproti 0,5 TWh 

v referenčním scénáři snižuje emise vytěsňováním uhlí.

Jaderná energetika 8,4  -4 - 24 Výstavba jednoho nového bloku v jaderné elektrárně Temelín snižuje emise 
díky nahrazení výroby 8,4 TWh z uhlí.

    ENERGIE

Snižování energetické 
náročnosti budov 

(a energetický 
management)

3,8 -76,9

Snižování energetické náročnosti budov se skládá ze dvou hlavních oblastí: (i) vyšší 
úroveň tepelné izolace (ii) efektivita vytápění a ohřevu teplé vody.

Vyšší úroveň tepelné izolace představuje 70 % potenciálu tohoto opatření a je jí 
docíleno jak zateplováním stávajících budov, tak vyššími standardy u budov nových.

Rekonstrukce stávajících budov na tzv. nízkoenergetický standard (tj. 50 kWh/m2/rok) 
probíhá rychleji než v referenčním scénáři (např. roční obnova 6 % starého portfolia 
bytových domů oproti 2 %). 

U novostaveb je vyšší podíl nízkoenergetických budov oproti současnému standardu. 
Podíl nových budov ve vysokém standardu je 82 % oproti 56 % v referenčním scénáři.

Efektivita vytápění a ohřevu teplé vody tvoří zbývajících 30 % potenciálu tohoto 
opatření. Úsporu energie přináší rychlejší obměna rezidenčních ohřívačů vody za 
efektivnější, kdy v roce 2020 dosahuje průměrná efektivita 89 % oproti 79 % v 
referenčním scénáři. 

Náhrada standardních kotlů pro rezidenční i komerční vytápění za kondenzační kotle s 
vyšší účinností u všech nových instalací a rekonstrukcí vede k vyšší průměrné účinnosti 
(95 % oproti 80 % v referenčním scénáři u rezidenčních budov) a následné úspoře 
paliva. 

Dosažení maximálního snížení spotřeby, potažmo emisí zajistí souběžné zavádění a 
správné provádění energetického managementu, zejména v budovách komerčního a 
veřejného sektoru.

Cena snížení emisí odráží jak dodatečné náklady jednotlivých opatření (např. náklady 
na zateplení nebo vícenáklady na pořízení efektivnějšího kotle), tak úspory plynoucí z 
nižších výdajů na energii.
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Název opatření
Objem 

(CO
2
ekv. 

Mt)

Náklady 
(EUR/t 

CO
2
ekv.)

Popis opatření

Energeticky efektivní 
spotřebiče 0,9 -80,4

Potenciál úsporných spotřebičů je vyšší v komerční sféře (67 %  potenciálu 
opatření), kde ještě není uplatňována povinnost energetického štítkování. 
Jak v komerční, tak v rezidenční sféře dochází k úsporám v oblasti 
chladniček a mrazniček, díky vyššímu podílu A++ přístrojů na prodejích.

Používání vysoce účinných praček se spotřebou 0.65 kWh na cyklus 
v domácnostech vede k nárůstu průměrné účinnosti o 27 %. Zvýšení 
průměrné účinnosti myček na nádobí o 31 % přináší prodej vysoce 
účinných myček se spotřebou 0.85 kWh na cyklus. Snížení spotřeby 
elektřiny ve stand-by režimu o 65 % oproti referenčnímu scénáři se na 
celkovém opatření podílí zhruba 10 % snížením emisí.

Cena snížení emisí odráží jak dodatečné náklady na zakoupení úspornějšího 
spotřebiče, tak úspory plynoucí z nižší spotřeby elektřiny.

Energeticky úsporné 
osvětlení 1,4 -149,7

Opatření se skládá z instalace energeticky efektivních svítidel v 
rezidenčních i komerčních budovách a u veřejného osvětlení.

V rezidenčních budovách dochází k úsporám elektrické energie vyšším 
podílem jak CFL svítidel (54 % oproti 34 % v referenčním scénáři) tak LED 
svítidel (10% podíl). 

V komerční sféře jsou instalovány účinnější systémy osvětlení, které kromě 
energeticky úsporných světelných zdrojů obsahují také automatickou 
regulaci světelného výkonu a vypínání v případě prázdné místnosti. 

U veřejného osvětlení také dochází k instalaci účinnějších zdrojů. Cena 
snížení emisí odráží jak dodatečné náklady na instalaci úspornějšího 
světelného zdroje, tak úspory plynoucí z nižší spotřeby elektrické energie.

Využití dřeva ve 
stavebnictví 0,3 0,0

Vyšší využití dřeva ve stavebnictví (nárůst podílu na stavebním materiálu 
z 2 na 15 %) nahrazuje emisně náročnější minerální materiály (např. 
cement). Dřevo má naopak nulové emise. CO

2
 zachycené dřevem v růstové 

fázi není předmětem tohoto opatření a je započteno v sektoru lesnictví.

  DOPRAVA

Zvyšování energetické 
účinnosti dopravy 2,2 -31,0

Dosažení cíle EU na snížení průměrných emisí nových automobilů na 120 g 
CO

2
/km do roku 2015 a dále na 95 g CO

2
/km v roce 2020 oproti 170 g CO

2
/

km v referenčním scénáři. Snížení emisí je dosaženo jak inovací pohonné 
jednotky (např. snížení obsahu válců motoru v kombinaci s přeplňováním 
atd.), tak dalšími opatřeními mimo pohonnou jednotku (např. nízký 
valivý odpor pneumatik, systém start-stop s rekuperačním brzděním 
atd.). Zvýšená cena automobilu v rozmezí 250 - 2610 EUR v závislosti na 
množství implementovaných inovací je kompenzována nižší spotřebou 
paliva v rozmezí 15 - 53 %. Opatření dále předpokládá 11% penetraci 
hybridních automobilů a vyšší účinnost nákladních automobilů.

Využívání alternativních 
paliv a pohonů – 146,4

Nárůst podílu biopaliv na 10 % v souladu se současnou regulací přinese 
v roce 2020 snížení emisí o 1,4 Mt CO

2
ekv. Toto snížení je již zahrnuto 

v referenčním scénáři.



A

21

Název opatření
Objem 

(CO
2
ekv. 

Mt)

Náklady 
(EUR/t 

CO
2
ekv.)

Popis opatření

  ZEMĚDĚLSTVÍ

Snižování produkce 
metanu v zemědělství 0,7 -14,8

Snížení produkce metanu ze střevní fermentace je docíleno lepším 
složením krmiv a očkováním somatotropinem zvyšujícím produkci mléka. 
Dále dochází ke snížení emisí lepším nakládáním se zemědělskými zbytky.

Zalesňování 2,5 21,1
Zalesnění 10 % pastvin a 5 % zemědělské půdy do roku 2020 vede ke 
snížení emisí, protože rostoucí les zachycuje atmosférický CO

2
 a ukládá jej 

ve formě biomasy.

Vázání uhlíku v orné 
půdě 1,0 -18,9

Omezení intenzity a hloubky orby zemědělské půdy vede ke snížení emisí CO
2
 

z půdy. Díky nárůstu obsahu uhlíku v půdě \pokračuje snižování emisí dalších 
20 let. 

Vyšší efektivita 
zemědělské produkce a 
ekologické zemědělství 

0,8 -13,0
Zvýšení efektivity zemědělské produkce je docíleno pomocí lepších odrůd 
a rotace. Vyšší efektivita vede ke stejné produkci při nižší míře emisí. 
Ke snížení emisí N

2
O dochází snížením použití minerálních hnojiv nebo 

rozdělením hnojení do menších celků.

Odpadové hospodářství 0,1 34,1
Metan unikající ze skládek odpadů je zachycován ve vyšší míře než 
v referenčním scénáři (59 % oproti 53 %) a využit pro výrobu elektřiny a 
tepla.

  CELKEM

Celkové snížení 38,4

Celkové snížení bez 
jaderné energetiky 30,0


