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Seznam zkratek 

 

AAU assigned amount unit (jednotky přiděleného množství) 

ATP alternativní paliva 

AV ČR 

B30 

 

Akademie věd České republiky 

alternativní palivo pro dieselové motory, směsná motorová nafta s 30% obsahem 

metylesterů mastných kyselin řepkového oleje 

B100 

BaP 

stoprocentní bionafta 

  benzo(a)pyren 

BAT 

BD 

best available technique (nejlepší dostupná technika) 

bytový dům 

BREF 

BRKO 

best available techniques reference documents (referenční dokumenty o BAT) 

biologicky rozložitelný komunální odpad 

BVS 

C 

CDM 

budova veřejného sektoru 

uhlík  

Clean Development Mechanism (Mechanismus čistého rozvoje) 

CDV Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

CEMC České ekologické manažerské centrum 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

CER 

CF4 

certified emission reduction (jednotka ověřeného snížení emisí)  

tetrafluorometan 

CFC chlorofluorouhlovodíky 

CH4 metan 

CNG compressed natural gass (stlačený zemní plyn) 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

CRF common reporting format (společný reportovací formát) 

CRV Centrální registr vozidel 

CSEUR Consolidated System of EU Registries (Konsolidovaný systém EU registrů) 

CZT centrální zásobování teplem 

ČGS Česká geologická služba 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČNR 

ČOV 

Česká národní rada 

čistírna odpadních vod 
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ČRA Česká rozvojová agentura 

ČSOP Český svaz ochránců přírody 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DES data exchange standards (standardy pro výměnu dat) 

E85 

 

ECCP 

alternativní palivo - směs 85 procent bioetanolu vyráběného ze zemědělských surovin a 

15 procent benzinu 

European Climate Change Programme (Evropský program ke změně klimatu) 

EEA European Environment Agency (Evropská agentura pro životní prostředí) 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme  (Systém ekologického řízení a auditu) 

ERU emission reduction unit (jednotka snížení emisní) 

ERÚ Energetický regulační úřad 

EUA European Union allowances (emisní povolenky) 

EUAA European Union aviation allowances (emisní povolenky v letectví) 

EU ETS European Union Emission Trading System (Systém obchodování s emisemi) 

EUTL European Union Transaction Log (Evropský transakční uzel) 

EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

FACCE 

 

Food Security, Agriculture and Climate Change (potravinová bezpečnost, zemědělství 

a změna klimatu) 

FSF Fast-start finance (rychle zahájené financování) 

GA ČR Grantová agentura České republiky 

GAEC 

 

GCM 

good agricultural and environmental condition (dobrý zemědělský a environmentální 

stav) 

global climate models (globální klimatické modely) 

GEF Global Environment Facility (Světový fond životního prostředí) 

GEO Group on Earth Observations (Mezivládní skupina pro pozorování Země) 

GHGs greenhouse gases (skleníkové plyny) 

GIS Green Investment Savings (Program Zelená úsporám) 

GIS Geographical Information System (geografický informační systém) 

GMES 

 

GWP 

HCFC 

Global Monitoring for Environment and Security (globální monitoring pro životní 

prostředí a bezpečnost) 

global warming potential (potenciál globálního ohřevu) 

hydrochlorofluorouhlovodíky 

HDP hrubý domácí produkt 

HFC, HFCs částečně fluorované uhlovodíky 

HPH hrubá přidaná hodnota 

IAD individuální automobilová doprava 
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IPCC Integovernmental Panel on Climate Change (Mezivládní panel pro změnu klimatu) 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování 

znečištění) 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

IS VaVaI Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

JI Joint Implementation (Společná implementace) 

KP Kjótský Protokol 

LA 

lCERs 

level assessment (hodnocení úrovně) 

long-term certified emission reduction (jednotka dlouhodobě ověřeného snížení emisí) 

LPG liquified petroleum gas (zkapalněný ropný plyn, tj. propan-butan) 

LULUCF land use, land use change and forestry (využívání krajiny, změny ve využívání krajiny 

a lesnictví) 

LUV lehká užitková vozidla 

MEAs multilateral environmental agreements (mnohostranné environmentální smlouvy) 

MEŘO metylestery řepkového oleje 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVE malé vodní elektrárny 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N dusík 

N2O oxid dusný 

NA not applicable (není aplikovatelné) 

NAP Národní alokační plán 

NE not estimated (odhad nebyl stanoven) 

NER New Entrant Reserve (rezerva nových členů) 

NH3 

NIR 

amoniak  

National Inventory Report (Národní inventarizační zpráva) 

NIS Národní systém inventarizace skleníkových plynů 

NMVOC nemethanové těkavé organické sloučeniny 

NNO nestátní neziskové organizace 

NO not occuring (dle dostupných informací k procesu nedochází) 

NOx oxidy dusíku 
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NSRR Národní strategický referenční rámec 

NZÚ 

ODA 

Nová zelená úsporám 

Official Development Assistance (zahraniční rozvojová spolupráce) 

ODS ozone depleting substances (látky narušující ozónovou vrstvu) 

OPD Operační program Doprava 

OPPI Operační program Podnikání a inovace 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

OZE obnovitelný zdroj energie 

PAU 

PCF 

polycyklické aromatické uhlovodíky 

Prototype Carbon Fund (Prototypový uhlíkový fond) 

PEZ primární energetický zdroj 

PFC, PFCs perfluorované uhlovodíky 

PM10 suspendované částice o průměru menším než 10 mikronů 

PM2,5 suspendované částice o průměru menším než 2,5 mikronů 

POH Plán odpadového hospodářství 

PPS purchasing power standard (standard kupní síly) 

QA 

QC 

quality assessment (hodnocení kvality) 

quality control (kontrola kvality) 

RCM regional climate models (Regionální klimatické modely) 

RD rodinný dům 

RMU 

RVP 

removal unit (jednotka dalšího snížení emisí) 

rámcové vzdělávací programy 

SEA Strategic Environmental Assessment (Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) 

SEK 

SEV 

Státní energetická koncepce 

středisko ekologické výchovy 

SF6 fluorid sírový 

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 

SO2 oxid siřičitý 

SOx oxidy síry 

SPŽP 

SR 

Státní politika životního prostředí 

Státní rozpočet 

SRS Státní rostlinolékařská správa 

SRUR 

SUR 

SVJ 

SZÚ 

Strategický rámec udržitelného rozvoje 

Strategie udržitelného rozvoje 

Společenství vlastníků jednotek  

Státní zdravotní ústav 

ŠVP školní vzdělávací programy 
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TA trend assessment (hodnocení trendů) 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

tCER 

TKO 

temporary certified emissions reduction (jednotka dočasně ověřeného snížení emisí) 

tuhý komunální odpad 

TMA 

TMI 

TNV 

teplota maximální 

teplota minimální 

těžká nákladní vozidla 

TUV teplá užitková voda 

TZL tuhé znečišťující látky 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Rámcová úmluva OSN o 

změně klimatu) 

ÚHÚL 

ÚSES 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Územní systém ekologické stability 

VaV výzkum a vývoj 

VOC 

VVE 

VÚV T.G.M. 

těkavé organické sloučeniny 

velké vodní elektrárny 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

v. v. i. veřejná výzkumná instituce 

WAM 

WEM 

scénář s dodatečnými opatřeními 

scénář s existujícími opatřeními 

WHO World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 

WMO World Meteorological Organisation (Světová meteorologická organizace) 

WTO World Trade Organisation (Světová obchodní organizace) 

ZEVO 

ZCHÚ 

ZRS 

zařízení na energetické využití odpadů 

zvláště chráněná území 

zahraniční rozvojová spolupráce 
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1 SHRNUTÍ 

 

Úvod 

Česká republika jako strana Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu přistoupila ke 

Kjótskému protokolu dne 15. listopadu 2001. V Usnesení vlády České republiky č. 38/2001, 

byl stanoven národní emisní cíl pro rok 2005 odpovídající snížení emisí skleníkových plynů o 

20 % vzhledem k referenčnímu roku 1990. Státní politika životního prostředí pro období 

2012-2020 stanovila jako další emisní cíl snížení měrných emisí skleníkových plynů na 

obyvatele do roku 2020 přinejmenším na průměrnou hodnotu EU-27 z roku 2005 

(10,5 t CO2 ekv./obyv.).  

ČR se v rámci společného závazku EU (prosinec 2008) zavázala snížit do roku 2020 emise 

skleníkových plynů o nejméně 20 % ve srovnání s rokem 1990 a v případě dosažení nové 

mezinárodní dohody k navýšení tohoto cíle na 30 %. Pro ČR vyplývá z klimaticko-

energetického balíčku závazek snížit emise v odvětvích spadajících do EU ETS o 21 % do 

roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 a v odvětvích mimo EU ETS nezvýšit emise o více než 

9 % v průběhu stejného období. 

 

Národní podmínky 

Česká republika patří mezi země s parlamentní demokracií; nejvyšším zákonodárným 

orgánem země je Parlament, tvořený dvěma komorami. Výkonnou moc zajišťuje vláda, která 

je sestavována na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Země je členem 

Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), Severoatlantické aliance (NATO), 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace 

(WTO), Mezinárodního měnového fondu a mnoha dalších mezinárodních organizací.  

K 30. červnu 2013 měla Česká republika 10 512 922 obyvatel, přičemž podíl populace žijící 

ve městech se pohybuje okolo 75 %. Z demografické projekce vyplývá, že v ČR bude do roku 

2020 mírný přírůstek počtu obyvatel (ca 5 % rel.). Země je charakteristická rozdrobenou 

sídelní strukturou a vysokým počtem obcí (k 1. 1. 2012 to bylo 6 252 obcí). V pěti městech 

byl k 1. 1. 2013 počet obyvatel vyšší než 100 tisíc (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec).  

Svojí rozlohou (78 867 km
2
) patří Česká republika mezi středně velké evropské země. 

Průměrná nadmořská výška je 450 m, což je více než průměrná nadmořská výška Evropy 

(315 m). Zemí prochází hlavní evropské rozvodí Severního, Baltského a Černého moře. 

Dlouhodobý roční srážkový průměr činí 693 mm a přibližně 30 % tohoto množství odtéká 

jako povrchová voda. Území údolních niv a nížin zaujímá převážně zemědělská půda 

a nížinné louky. Významné jsou lesy (asi 1/3 území), které dotvářejí mikroklima i mezoklima. 

Většina současných lesních porostů (hospodářské monokultury s převahou smrků a borovic) 

byla uměle vysazena a neodpovídá přirozené druhové skladbě. 

Stav životního prostředí se za posledních 20 let výrazně zlepšil, zejména v oblasti kvality 

ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady. Přetrvávají však značné emise PAU a PM 

z domácích topenišť na uhlí a spalovacích motorů. Po roce 1990 byly přijaty klíčové 

environmentální zákony, které jsou průběžně aktualizovány v souladu s legislativou EU. 
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V minulých letech byla připravena řada strategických dokumentů zahrnujících principy 

udržitelného rozvoje. Nejdůležitějšími je Strategický rámec udržitelného rozvoje České 

republiky (SRUR), který byl přijat vládou ČR dne 11. ledna 2010. SRUR určuje dlouhodobé 

cíle pro tři základní pilíře rozvoje moderní společnosti (ekonomický, sociální 

a environmentální).  

 

Klima 

Česká republika leží v atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického pásma severní 

polokoule. Průměrná roční teplota kolísá v závislosti na geografických faktorech od 1,1 do 

9,7 °C. U průměrných ročních teplot a průměrných teplot jarní a podzimní sezóny převládají 

teploty mezi 7 až 8 °C, u letní sezóny mezi 16 až 17 °C a v zimní sezóně je průměrná teplota -

1 °C. Ze změn průměrných ročních teplot v posledních 150 letech je patrný skokový nárůst; 

v období 1861–1910 byla průměrná roční teplota v ČR 7,4 °C, v období 1911–1960 také 

7,4°C zatímco v období 1961–2010 byl teplotní průměr 7,7 °C. 

Přes výrazné meziroční změny je patrný trend postupného růstu průměrné roční teploty 

o přibližně 0,3 °C za 10 let. Průměrné počty dnů s extrémními teplotami a jejich změny mezi 

dekádami ukazují, že v posledních dvou desetiletích došlo ke zvýšení průměrných počtů dní 

s vysokými teplotami a ke snížení průměrných počtů dní s nízkými teplotami. Počet letních 

dní v roce se v průměru zvýšil o 12, tropických dní o 6 a naopak počet mrazových dní 

v průměru klesl o 6. 

Podobné trendy ve vývoji srážkového režimu vysledovat nelze. V posledních dvou 

desetiletích byl pozorován nevýrazný nárůst ročních srážkových úhrnů. Jarní úbytky srážek 

jsou vyrovnávány nárůstem srážkových úhrnů v letním období převážně z přívalových srážek. 

Průměrný roční srážkový úhrn byl v období 1991–2010 o přibližně 5 % vyšší než v  období 

1961–1990. Meziroční variabilita srážkových úhrnů je vysoká; např. v roce 2002 byl 

zaznamenán v pořadí třetí nejvyšší roční úhrn srážek, ale již v následujícím roce 2003 byl 

roční úhrn srážek v pořadí druhý nejnižší za 207 let pozorování. V posledních dvou 

desetiletích také vzrostla četnost výskytu přívalových srážek. 

 

Ekonomika a emise skleníkových plynů 

V letech 2000 až 2008 dosahovala ČR více než dvojnásobného tempa růstu hrubého 

domácího produktu v porovnání s průměry EU-27, EU-15 i OECD. V letech 2005 až 2007 se 

tak ČR řadila do skupiny zemí s nejvyšší dynamikou růstu HDP v Evropě. V roce 2009 se 

plně projevily dopady globální ekonomické krize a česká ekonomika vstoupila do recese 

vyvolané poklesem zahraniční poptávky. Po částečném oživení v letech 2010-2011 

vyvolaném růstem vývozu, pokračuje recese od konce roku 2011. 

Během období 2008-2012 se negativně projevila dlouhodobá strukturální nerovnováha 

veřejných financí, silná závislost na automobilovém průmyslu a příliš složitý a nákladný 

daňový a právní systém. Začal se projevovat deficit českého školství v nedostatku 

kvalifikovaných absolventů odpovídajících poptávce na trhu práce. Jedním 

z charakteristických rysů české ekonomiky je její relativně nízká materiálová a energetická 

efektivita daná průmyslovou strukturou.  

Energetická náročnost ekonomiky dlouhodobě klesá díky modernizaci technologií 

a energetickým úsporám. V mezinárodním srovnání nicméně patří ČR stále k zemím 

s vysokou energetickou spotřebou na jednotku HDP.  
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Výroba elektřiny mezi roky 2000 a 2012 vzrostla o 19 %, přičemž vývoz rostl rychleji než 

tuzemská spotřeba. Na výrobě elektřiny mají největší podíl parní elektrárny, které spalují 

především hnědé uhlí.  Jejich podíl klesl ze 78,3 % (2000) na 59 % v roce 2012 zejména díky 

vyššímu využití jaderné energie a obnovitelných zdrojů. Podíl jaderných elektráren (JE 

Dukovany a JE Temelín) je 32,5 %. Obnovitelné zdroje se v roce 2011 podílely 8,5 % na 

celkovém množství vyrobené elektřiny (6,9 % v roce 2010). Odhad podílu obnovitelných 

zdrojů pro rok 2012 je 9,2 %. 

Stavy vytěžitelných zásob energetického hnědého uhlí jsou nízké a životnost jednotlivých 

ložisek se odhaduje od 10 do 50 let. Životnost ložisek černého uhlí v ČR se odhaduje 

maximálně do roku 2030. Proto má z hlediska udržitelného rozvoje význam využívání 

obnovitelných zdrojů a zejména úspory energie.  

Celkové dovozy primárních energetických zdrojů (PEZ) se pohybují kolem 60 % a rostou 

s náhradou uhlí plynem, takže od roku 2000 dovoz PEZ vzrostl z 58 na 64,5 % v roce 2011. 

Závislost na dovozu ropy, plynu a jaderného paliva je prakticky úplná. Spotřeba PEZ i 

konečná spotřeba energie v posledních letech mírně roste. Poptávku po zdrojích částečně 

tlumí pokles energetické náročnosti. Při předpokládané konvergenci národních 

makroekonomických ukazatelů s evropským průměrem lze předpokládat další snižování 

energetické náročnosti. Musí se snížit relativně velké ztráty při energetických přeměnách 

i distribuci, které v roce 2000 činily 40,3 % a v roce 2011 40,9 %.  

Celkový dosažitelný potenciál obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR byl odhadnut na 

zhruba 190 PJ, přičemž spotřeba PEZ v ČR se pohybuje na úrovni zhruba 1 900 PJ. Za 

předpokladu, že spotřeba PEZ neporoste a do roku 2020 bude využit dosažitelný potenciál 

OZE, bude jejich podíl na primární spotřebě energie v roce 2020 činit 10 %. Vyšší podíl OZE 

na celkové výrobě/spotřebě je dosažitelný pouze v případě snížení celkové spotřeby PEZ 

(úspory energie). Největší potenciál úspor je v energetice, domácnostech, sektoru služeb, 

průmyslu a zejména dopravě. Celkové dosažitelné úspory pro období 2015 – 2020 se 

pohybují v rozsahu 300 – 400 PJ. V souvislosti s rostoucími požadavky na využívání biomasy 

v energetice, v dopravě (jako složka pohonných hmot), i jako obnovitelné suroviny 

v průmyslu je nutné zvýšit produkci biomasy v krátkodobém až střednědobém časovém 

horizontu při respektování udržitelného využívání zemědělské půdy.  

ČR patří k zemím s nejhustší dopravní infrastrukturou v EU, v průběhu ekonomické krize ale 

došlo ke snížení míry investic do rozvoje dopravní sítě. Základem dopravy je kombinace 

silniční a železniční dopravy. Pokračuje dlouhodobý trend klesajících výkonů železniční 

dopravy a to nejen v případě osob, ale zejména nákladu. Železniční doprava v roce 1990 

pokryla téměř 70 % celkové přepravy nákladu, v roce 2012 je to již asi 22 %. Silniční doprava 

se kromě přepravy nákladu podílí rostoucí měrou i na přepravě osob - individuální 

automobilová doprava v roce 2012 pokrývala 70 % celkové přepravy osob, zatímco její podíl 

na přepravě osob byl v roce 1990 pouze 59%. Z hlediska přepravních výkonů je ale od roku 

2009 zaznamenán zřetelný pokles v individuální automobilové dopravě způsobený růstem 

spotřební daně i cen paliva. Ekonomická recese (2008-12) vyvolala pouze dočasné snížení 

přepravních výkonů nákladní dopravy v roce 2009, přepravní výkony v nákladní dopravě 

v následujících letech 2010-2012 odpovídaly úrovni z let 2006-2008.  

Jestliže v roce 1990 představovaly emise z dopravy 6,35 % celkových národních emisí oxidu 

uhličitého, v roce 2011 tento podíl dosáhl 12,92 %. Počet osobních automobilů se zvýšil za 

posledních 20 let téměř dvojnásobně a dosahoval v roce 2012 celkem 4,71 mil. vozidel, což je 

45 vozidel na 100 obyvatel (v roce 1990 to bylo 23). Trvalé zlepšování stavu a skladby 

vozového parku vzhledem ke standardům EURO snížilo podíl vozidel nevybavených 

katalyzátorem z 93 % v roce 1993 na 16 % v roce 2011. Průměrné stáří osobních vozidel je 
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nicméně vysoké (13,9 let, 2012). Lze však předpokládat, že využití nových vozidel je výrazně 

vyšší než u vozidel starých. Podíl vozidel na alternativní pohon v roce 2011 činil 2,1 %. 

ČR je tradičně průmyslová země a průmysl má zhruba třetinový podíl na HDP, zatímco v EU 

je to přibližně pětina. Při růstu HDP na hlavu o cca 18 % (období 2007 až 2012), rostoucí 

produktivitě práce (zhruba 4,8 % meziročně) a úměrně klesající energetické náročnosti rostly 

meziroční tržby průmyslu v průměru o 2,7 % ročně. V průmyslových podnicích v ČR pracuje 

každý třetí zaměstnanec. Více než polovina českého průmyslu pracuje pro export. Průmyslová 

výroba reagovala na průběh světové ekonomické krize zvýšenou volatilitou tržeb a změnou 

sortimentu. Pro dlouhodobý trend vývozního výkonu českého průmyslu je nicméně 

významné, že je založen na rychlejším růstu jednotkové přidané hodnoty než na vývozu 

hmoty. Roste podíl vyvážených technologických výrobků, jako jsou stroje, elektrické přístroje 

a dopravní prostředky. Ve druhé polovině roku 2008 došlo k poklesu průmyslové výroby 

vyvolanému poklesem exportu automobilového průmyslu. Index průmyslové výroby 

v posledním čtvrtletí roku 2008 poklesl ve srovnání s rokem 2007 na 86,8 % a minima 

dosáhla výroba motorových vozidel v 1. čtvrtletí 2011, kdy propadla o 31,3 % (k roku 2007). 

Celková produkce všech odpadů v České republice v roce 2012 činila 30,023 mil. tun, tedy o 

20,9 % méně ve srovnání s rokem 2002 (37,969 mil. tun). Celková produkce komunálních 

odpadů v ČR v roce 2012 činila zhruba 5,19 mil. tun, tedy asi 494 kg na obyvatele. Mezi roky 

2010 a 2012 je patrný nárůst materiálového využití komunálních odpadů, a to z 24,3 % na 

30,3 %, nicméně stále velké množství odpadů je odstraňováno skládkováním. V roce 2012 

bylo z celkové produkce komunálních odpadů 53,7 % uloženo na skládky. Největší podíl 

odpadů odstraněných skládkováním představoval směsný komunální odpad. Z celkového 

množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2012 bylo materiálově využito 

30,3 % odpadů, energeticky pak bylo využito pouze 11,8 % odpadů.  

Z celkové rozlohy státu (cca 7,9 mil. ha) připadalo v roce 2011 na zemědělskou půdu 53,6 % 

(v roce 2003 to bylo 54,1 %). Spotřeba minerálních hnojiv a vápenatých hmot v posledních 

letech stagnuje a spolu s poklesem počtu chovaných hospodářských zvířat se snižuje 

i spotřeba statkových hnojiv. Hlavními plodinami jsou obilniny, zejména pšenice. V 

posledních letech vzrostla produkce řepky (motorová biopaliva).  

V roce 2007 bylo zavedeno povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot. Jako 

biosložky se využívají metylester řepkového oleje (MEŘO – FAME) a bioetanol vyráběný 

především z cukrové řepy. Zemědělství se v roce 2011 podílelo na produkci všech 

skleníkových plynů v ČR asi 6,4 % (vč. sektoru LULUCF). Emise N2O v sektoru zemědělství 

v roce 2011 činily 70 % celkových národních emisí tohoto plynu. 

Výměra lesů se dlouhodobě zvyšuje, zejména v důsledku zalesňování neúrodných 

zemědělských pozemků (v posledních letech je roční přírůstek cca 2 000 ha). Celková výměra 

lesní půdy v roce 2012 dosáhla 2 662 tis. ha, což odpovídá přibližně třetině plochy České 

republiky (33,75 % celkové rozlohy státu) a mírně převyšuje evropský průměr.  

 

Národní systém inventarizace skleníkových plynů a emisní trendy 

Emisní inventura je prováděna v souladu se standardní metodikou IPCC. Použité emisní 

faktory a aktivitní data jsou obsaženy v roční Národní inventarizační zprávě.
1
 Národní 

Inventarizační Systém (NIS) v České republice byl spuštěn v r. 2005. Zodpovědnost za 

                                                 

1 Národní inventarizační zpráva a soubory datových informací o inventarizaci za daný rok jsou dostupné na 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_uv_cz.html 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_uv_cz.html
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správné fungování NIS nese Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které pověřilo Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako organizaci zodpovědnou za koordinaci přípravy 

emisní inventarizace a požadovaných datových i textových výstupů. 

K hlavním úkolům ČHMÚ patří zejména:  

 management sektorových zdrojů dat,  

 stanovení nejistot metodou Tier 2 Monte Carlo, 

 kontrolní postupy QA/QC, 

 vykazování dat v předepsaném formátu CRF (Common Reporting Format), 

 příprava Národní inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR),  

 provozování archivačního a dokumentačního systému inventarizace. 

Oficiální výstupy inventarizace skleníkových plynů (CRF, NIR) kompletuje ČHMÚ 

a předkládá je MŽP k odsouhlasení. MŽP dále zajišťuje kontakty s relevantními ministerstvy 

a dalšími státními institucemi, zejména s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Kromě toho 

zajišťuje komunikaci s Evropskou komisí a Sekretariátem UNFCCC.  

V roce 2013 inventarizační tým dokončil přípravu na stanovení klíčových kategorií metodou 

Tier 2, tedy se zahrnutím nejistot. Tato metoda bude v následujících letech implementována.  

Procesy QA zahrnují kontrolní aktivity a přezkoumání třetí stranou, která není zapojena do 

přípravy národní inventarizace. ČHMÚ spolupracuje na procesech QA se slovenskými 

experty, kteří se podílejí na přípravě slovenské národní inventury. Kontrolu provádí také 

MŽP, kterému ČHMÚ předkládá české národní výstupy k posouzení a odsouhlasení. 

Výsledky inventarizace skleníkových plynů za období 1990 až 2011 jsou v základním 

sektorovém členění uvedeny v samostatné Příloze 1. Celkové emise skleníkových plynů 

včetně LULUCF poklesly v ČR z 192,42 mil. tun CO2 ekv. v roce 1990 na 125,54 mil. tun 

CO2 ekv. v roce 2011. Emise bez LULUCF poklesly z 196,04 mil. tun na 133,49 mil. tun 

CO2 ekv., takže vzhledem k referenčnímu roku 1990 došlo ke snížení národních emisí o 31,91 

%. V emisní inventuře jsou též zahrnuty emise HFC, PFC a SF6 (tzv. F-plyny). Podíly emisí 

jednotlivých plynů na celkových emisích skleníkových plynů (bez LULUCF) byly v roce 

2011 85,6 % pro CO2, 7,7 % pro  CH4, 5,8 % pro N2O a 0,9 % pro F-plyny. 

Od roku 1994 je trend snižování emisí trvalý a případné fluktuace jsou způsobeny např. 

rozdílnými teplotami v zimních obdobích, meziročními změnami HDP či mírou 

implementace přijímaných opatření. Znatelný je pokles emisí v sektoru Energetiky 

(stacionární spalování) a v sektoru Zemědělství, naopak emise ze sektoru Dopravy 

dlouhodobě narůstají. K poklesu emisí dochází ve zpracovatelském průmyslu a v ostatních 

sektorech (bydlení, instituce a služby), zatímco v sektoru energetiky k poklesu nedošlo. 

Vzhledem k tomu, že do roku 2011 poklesly celkové emise skleníkových plynů v porovnání 

s rokem 1990 o 34,76 % (včetně LULUCF), respektive o 31,91 % (bez LULUCF), lze 

s vysokou pravděpodobností předpokládat úspěšné dosažení národního emisního cíle pro 

první kontrolní období Kjótského protokolu (2008 – 2012). 

Na poklesu emisí mezi roky 1990 a 2011 se podílely sektory Zpracovatelský průmysl 

a stavebnictví a sektory domácností, veřejných institucí a služeb. Pozitivně se projevuje trend 

klesajícího podílu tuhých paliv a nárůst podílu zemního plynu. Pozitivní vliv lze také připsat 

energetickým úsporám (nové výrobní technologie, lepší spotřebiče, zateplování budov apod.). 

Prudký nárůst emisí mezi roky 1990 a 2007 vykazovala Doprava, kdy byl od roku 1990 

patrný více než dvojnásobný nárůst, což bylo dáno zejména rozvojem individuální 
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automobilové dopravy a silniční nákladní dopravy. V období 2007-2011 emise tohoto sektoru 

mírně poklesly (o 10,3 %). 

Emise F-plynů vzrostly od roku 1995 (referenční rok) ze 76 na 1 194 Gg CO2 ekv. v roce 

2011 a obdobně vzrostl i relativní podíl F-plynů (0,1 % v 1995, 1 % v 2011) na celkových 

emisích. Tyto látky nejsou v České republice vyráběny a jejich spotřeba je kryta dovozem. 

Nárůst emisí je způsoben nejen substitucí látek poškozujících ozónovou vrstvu ale i rostoucí 

aplikací F-plynů v nových technologiích, zejména v chladírenské technice (HFCs), 

v elektrotechnice (SF6), a v některých specializovaných výrobách (nízkoenergetická okna, 

hasící prostředky, hnací plyny pro aerosoly a nadouvadla apod.). 

 

Národní rejstřík obchodování s povolenkami 

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je od r. 2005 

administrován společností OTE a.s. na základě pověření od Ministerstva životního prostředí. 

V červnu 2012 byl plně aktivován jednotný Rejstřík Unie. Do Rejstříku mají přístup pouze 

zmocnění zástupci držitelů účtů. Podle Zákona č.  383/2012 Sb., o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů mají provozovatelé zařízení, která na základě 

povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet 

v Rejstříku. Od ledna 2012 mají tuto povinnost také provozovatelé letadel spadající dle 

zákona č. 383/2012 Sb. do evropského systému obchodování s emisemi skleníkových plynů. 

Informační systém rejstříku byl prověřován vzhledem k DES jednak Sekretariátem UNFCCC 

v procesu inicializační procedury před připojením k EUTL
2
 a dále sadou testovacích scénářů. 

Rejstřík prošel všemi testy úspěšně a 1. června 2012 obdržel potřebné certifikáty. 

 

Politiky a opatření ke snižování emisí 

V ČR existuje několik úrovní nástrojů užitých ke snižování emisí skleníkových plynů 

(strategické, legislativní a programové). Od roku 2000 vznikal systém strategického 

a operačního plánování, který je průběžně dále upravován v souladu s mezinárodními závazky 

ČR z post-Kjótského procesu a politik a legislativy EU. Legislativní rámec stanoví 

institucionální odpovědnost za koordinaci a implementaci programů a ukládají povinnost 

jejich pravidelného vyhodnocování. 

Soubor strategických nástrojů je tvořen zejména: 

 Strategickým rámcem udržitelného rozvoje (SRUR, přijat vládou ČR v roce 2010), 

 Národním strategickým referenčním rámcem pro období 2007 – 2013 (NSRR), 

 Národním programem reforem (každoroční aktualizace, poslední v roce 2013),  

 Strategií regionálního rozvoje pro období 2007 – 2013; pro období 2014 – 2020 

(schválena vládou ČR v červenci 2013). 

Programové dokumenty s přímým nebo prokazatelným nepřímým dopadem na emise 

skleníkových plynů jsou zejména: 

 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR  

 Státní politika životního prostředí 2012-2020  

                                                 
2 European Union Transaction Log 

http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1277
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 Národní program snižování emisí  

V současné době (podzim 2013) probíhají práce na Střednědobé strategii zlepšování kvality 

ovzduší (do roku 2020), jež zahrnuje také Národní program snižování emisí. Scénář 

s dodatečnými opatřeními obsažený v tomto programu počítá s realizací následujících 

opatření: snížení podílu tuhých paliv na energetickém mixu, zvýšení účinnosti výroby 

a distribuce energií, výrazné investice v oblasti vytápění domácností, podpora úspor 

v budovách aj. 

Dále byla v posledních letech přijata nebo novelizována legislativa, která má přímý dopad na 

emise skleníkových plynů: 

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

skleníkových plynů, 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  

 Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech, 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění o integrovaném 

registru znečištění, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn, 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č.310/2013 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Scénáře projekcí emisí 

V souladu s metodickým pokynem pro přípravu projekcí
3
 a v souladu s rozhodnutím 

280/2004/ES a rozhodnutím 2005/166/ES byly revidovány projekce pro scénáře: 

 s existujícími opatřeními (WEM), tj. s realizovanými opatřeními, která vstoupila 

v platnost do začátku doby přípravy projekce (červen, 2012);  

 s dodatečnými opatřeními (WAM), tj. s existujícími opatřeními a s opatřeními, která 

budou v blízké době realizována nebo se plánují. 

Dodatečnými opatřeními zahrnutými do zpracování projekcí jsou zejména: 

 transpozice požadavků Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov do české 

legislativy, 

 návrh nařízení EU o emisích CO2 z lehkých užitkových vozidel, 

 podpora dobrovolných závazků k úsporám energie v průmyslovém sektoru. 

                                                 
3  UNFCCC Reporting Guidelines on National Communication, FCCC/CP/1999/7, part II 
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Metodika přípravy emisních projekcí byla užita již během přípravy Třetího až Pátého 

národního sdělení, což umožňuje jejich vzájemnou porovnatelnost. Scénáře, podle nichž byly 

projekce vytvořeny, vycházejí z výše uvedených strategických a programových dokumentů. 

Historické emise spolu s oběma projekcemi (WEM a WAM) jsou uvedeny na následujícím 

grafu. 

 

 

Mechanismy dle čl. 6, 12 a 17 Kjótského Protokolu 

Vláda ČR svým usnesením č. 648 ze dne 30. 6. 2003 vyslovila souhlas se sjednáním 

Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů 

mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a dalšími investorskými 

zeměmi. V České republice bylo do roku 2012 schváleno 85 projektů společné implementace 

(JI). Během kontrolního období Kjótského protokolu (2008 – 2012) bylo ročně vydáno 

přibližně 0,883 mil. ERU. Realizací všech JI projektů za období 2002-2012 bylo generováno 

přibližně 7,446 mil. AAU, z toho vydaných ERU bylo 4,413 mil. Zákon č. 383/2012 Sb., 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů umožňuje využít 

volné AAU na podporu projektů dle čl. 6 Kjótského protokolu. Z hlediska celkového snížení 

emisí v období 2008 – 2012 (viz Příloha 1), je podíl JI projektů odhadován na 3,5 – 4 % 

a podíl Programu GIS (program „Zelená úsporám“) na 2,5 – 3 % celkového snížení emisí. Z 

uvedeného je zřejmé, že ČR využívá flexibilní mechanismy pouze jako doplňkové nástroje 

k národním opatřením. Vláda ČR v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) podporuje 

vybrané projekty soukromého sektoru v rozvojových zemích.  

 

Odhady zranitelnosti, dopady změn klimatu a adaptační opatření 

V roce 2008 byla dokončena integrace regionálního klimatického modelu (RCM) ALADIN–

CLIMATE/CZ se scénářem emisí A1B pro období 1961 – 2050 s horizontálním rozlišením 

25 km. V krátkodobém časovém horizontu (střed k roku 2030) se průměrná roční teplota 

vzduchu na území ČR zvýší cca o 1 °C, oteplení v létě a zimě bude jen o něco menší než na 

jaře a na podzim. Simulace dále naznačují, že se změní i některé související teplotní 

charakteristiky. V letním období tak lze očekávat mírný nárůst četnosti výskytu letních 

a tropických dní či tropických nocí, v zimě naopak pokles četnosti výskytu mrazových, 

ledových i arktických dní. 
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U změn úhrnů srážek je situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je v zimě 

simulován pokles budoucích srážek dosahující lokálně až 20 %, na jaře jejich zvýšení (2 - 

16 %). V létě a zejména na podzim se situace na různých částech území ČR liší (lokálně slabý 

pokles o několik procent nebo zvýšení až o 20 – 26 %), v létě převládá slabý pokles, lokálně 

naopak zvýšení až o 10 %. V období od začátku podzimu do začátku léta je předpokládaný 

růst srážek doprovázen odpovídajícím růstem územní evapotranspirace způsobené růstem 

teplot. V letním období dochází k poklesu srážek a v důsledku úbytku zásob vody v půdě 

pravděpodobně nebude docházet k výraznému zvyšování územní evapotranspirace. 

Důležitým zjištěním je posun doby tání sněhové pokrývky ve vyšších nadmořských výškách v 

důsledku vyšší teploty z dubna na leden-únor.  

Pro střednědobý časový horizont (střed k roku 2050) je simulované oteplení již výraznější, 

nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o 1,8 °C). Ve 

střednědobém horizontu jsou již patrné zimní poklesy srážek až o 20 % a jejich navýšení na 

podzim. V létě začne být dominantní pokles srážek, který v dlouhodobém horizontu bude 

ještě výraznější, zatímco pokles zimních úhrnů srážek bude oproti předchozímu období 

menší.  

Častější výskyt extrémních projevů počasí se už v současnosti projevuje na změnách vodního 

režimu, v zemědělství a lesnictví a působí i na zdravotní stav obyvatelstva. Ve střednědobém 

časovém horizontu (kolem roku 2030, viz scénáře pro období 2010 –2039) lze předpokládat 

další zvyšování negativního působení na jednotlivé složky přírodního prostředí a nově je 

nutné počítat i s dopady na energetický sektor, rekreační možnosti a turistický ruch i na 

celkovou životní pohodu obyvatelstva zejména ve větších městech. 

Vodní hospodářství 

Ve střednědobém horizontu lze očekávat, že se průměrné průtoky v mnoha povodích sníží 

v rozmezí od 15 – 20 % („optimistické“ scénáře) do 25 – 40 % („pesimistické“ scénáře) 

a tedy ke změnám celkového hydrologického režimu. Poklesy průtoků se projeví na změnách 

kvality povrchových vod zvýšením teploty vody a její následnou eutrofizací. Vzrostou 

deficity vody v letních a podzimních měsících i v relativně vlhčích oblastech a riziko 

zvýšeného výskytu jarních povodňových a záplavových situací. Intenzivní srážkové epizody, 

ke kterým dochází při letních bouřkách, budou představovat vyšší riziko přívalových povodní 

i při relativně neměnných dlouhodobých srážkových úhrnech.  

Zemědělství 

Adaptace zemědělství na změnu klimatu souvisí především s produkcí potravin 

a potravinovou bezpečností, příp. s produkcí energetické biomasy. Změna klimatu bude 

působit na genetickou rozmanitost v zemědělství, půdní úrodnost, kvalitu a dostupnost vody 

k závlahám. Změny dosavadního srážkového režimu a častější výskyt přívalových srážek 

mohou zvýšit riziko vodní eroze půdy, kterou je v současnosti postižena již více než polovina 

výměry domácích zemědělských půd.  

Změny vegetačních období budou mít vliv i na složení rostlin, zejména těch, které se měnícím 

se podmínkám hůře přizpůsobují. Změna klimatu ovlivní podmínky příznivé pro rozšíření 

chorob a škůdců rostlin.  

Lesní hospodářství 

Předpokládané zvýšení průměrných teplot se proto projeví posunem výskytu mnoha druhů 

dřevin do vyšších nadmořských výšek. Například zvýšení průměrné roční teploty o 1 – 2 °C 

může vést k posunu hranice lesa o 100 až 200 m nadmořské výšky.  
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Z hlediska klimatické změny je horko a sucho nejvýznamnějším rizikovým faktorem, který 

zvyšuje nebezpeční vzniku lesních požárů a působí zhoršování zdravotního stavu a stability 

smrkových monokulturních lesů v nižších a středních polohách, tedy v oblastech, které 

představují těžiště produkce dřeva v ČR. Zároveň se zvýší četnost kalamit způsobovaných 

abiotickými vlivy při náhlých klimatických epizodách (bořivé nárazové větry, mokrý sníh, 

svahové sesuvy po extrémních srážkách, lesní požáry atd.).  

Biodiverzita 

Z hlediska změny klimatu mezi nejvíce zranitelné ekosystémy v České republice patří horské 

ekosystémy a ekosystémy tvořené zbytky původních travinných porostů. Změny se nejvíce 

projeví v ekosystémech nad posouvající se horní hranicí lesa, kde zranitelnost umocňuje 

jejich relativně malá rozloha. Zhruba jedné desetině sledovaných rostlinných druhů hrozí do 

konce století vyhynutí, zatímco jedna pětina rostlinných druhů se měnícímu klimatu může 

snadno přizpůsobit. Klimatická změna také podpoří šíření invazních nepůvodních druhů, 

jejichž záměrné vysazení nebo neúmyslné zavlečení a následné rozšíření ohrožuje 

biologickou rozmanitost, biotopy nebo i celé ekosystémy.  

Urbanizovaná krajina 

Uvedené změny teplot a srážek směrem k extrémním výkyvům budou mít zejména ve  

velkých městech zcela výrazný dopad na kvalitu života související také s dostupností 

a kvalitou vody. Klimatické změny ovlivní vnitřní prostředí budov, stavební konstrukce 

a stavební práce. Povětrnostní extremality mají negativní vliv na pláště budov, snižují 

hodnotu staveb a zkracují životnost, což přináší i vyšší náklady na opravy.  

Doprava 

Extrémní výkyvy počasí mohou mít výrazný vliv na silniční, železniční, říční, ale i leteckou 

dopravu. Lze očekávat častější nesjízdnost dopravních úseků v důsledku jejich zaplavení, 

fyzického poškození či zničení, zatarasení popadanými stromy následkem vichřice apod. 

Sesuvy půdy v úsecích silničních či železničních komunikací mohou významně narušit 

dopravní infrastrukturu.  

Zdraví a hygiena 

Změna klimatu může působit na zdraví populace širokou škálou přímých i nepřímých vlivů. 

Přímé účinky na lidské zdraví jsou důsledkem zvýšené frekvence a intenzity extrémních 

klimatických jevů. Nepřímé účinky jsou výsledek působení jednotlivých složek životního 

prostředí a dalších podmínek života, které byly ovlivněny klimatickými změnami, např. 

zvýšený výskyt infekčních nemocí. 

V důsledku zhoršených klimatických podmínek může docházet ve vyšší míře k migraci 

obyvatel z postižených území. Může tak dojít ke zvýšené poptávce po humanitární pomoci 

a ochraně zdraví ohrožených skupin migrujících do ČR, případně by mohlo dojít i k nutnosti 

zajistit vyšší kapacitu zdravotnictví a léčiv.  

Průmysl a energetika 

V sektoru energetiky bude vlivem změny klimatu velmi pravděpodobně docházet 

k nerovnováze v nabídce a poptávce energie. Změna klimatu také ovlivní distribuci srážek 

v průběhu roku a to se promítne do výroby elektřiny z vodních zdrojů. Změny 

klimatu nepříznivě ovlivní distribuční soustavy a přenosovou soustavu, které budou ovlivněny 



 21 

nejen zvýšenou poptávkou po chlazení v době letních teplotních špiček, ale také dopady 

vichřic nebo povodní. 

Nedostatek srážek ovlivní nejen produkci energetické biomasy ale i výrobní sektory náročné 

na vodu (např. papírny, chemické závody). Naopak silné srážky/povodně mohou narušit 

elektrické sítě a produktovody a omezit či znemožnit zásobování po železnici i silnicích, 

vyřadit některé výrobní kapacity, zejména vodní elektrárny, ohrozit průmyslové podniky 

a způsobit možný únik nebezpečných látek, stejně jako narušit produkci energetické biomasy.  

 

Adaptační opatření 

Na podzim roku 2013 je dokončována příprava Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR, která vytváří rámec pro koordinaci adaptačních opatření v řadě sektorů 

a oblastí. 

Vodní hospodářství 

Základem ochrany před extrémními hydrologickými jevy je zadržování vody v krajině 

a využívání efektivních a přírodě blízkých technických preventivních opatření. Jsou proto 

realizovány a implementovány zejména: 

 Plány povodí dle Rámcové směrnice EU o vodě, 

 adaptační opatření z OPŽP v oblasti Omezování rizika povodní a Optimalizace vodního 

režimu krajiny, 

 Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPEK), zaměřený na vodní, lesní i mimo 

lesní ekosystémy. 

V rámci připravovaných opatření jde zejména o revize Plánů oblastí povodí, jejichž součástí 

budou i Plány pro zvládání povodňových rizik, realizaci revitalizačních a přírodě blízkých 

protipovodňových opatření ve vodních tocích a nivách v rámci připravovaného OPŽP pro 

2014-2020 a Programu rozvoje venkova pro 2014-2020. 

Zemědělství 

Udržitelné využívání půdy (např. ochrana proti erozi a degradaci půdy, zvýšení retence vody 

v půdě, zachování půdní úrodnosti) je klíčovou podmínkou pro přizpůsobení se změně 

klimatu. Řešení by měla být založena na principech udržitelného hospodaření a dobré 

zemědělské praxe 

Lesní hospodářství 

V této oblasti budou adaptační opatření prováděna v rámci Národního lesnického programu II 

schváleného usnesením vlády č. 1221/2008. Jedná se zejména o zajištění druhové, věkové 

a prostorové rozmanitosti lesa, upřednostnění přirozené obnovy lesa a stabilizace množství 

uhlíku vázaného v lesních ekosystémech. 

Biodiverzita 

Mezi nejdůležitější realizovaná či plánovaná opatření patří:  

 ochrana a obnova propojenosti a migrační prostupnosti krajiny (realizace ÚSES, rybí 

přechody, ekodukty, zprůchodňování propustků, obnova prostupnosti páteřních 

migračních koridorů), 
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 ochrana a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a klíčových biotopů 

(ochrana a péče o ZCHÚ a soustavu NATURA 2000, revitalizace krajinných prvků, 

opatření k podpoře hnízdění ptactva, biopásy, ochrana a realizace ÚSES aj.), 

 zvýšení kapacity ekosystémů nutné pro zajištění klíčových služeb (např. revitalizace 

významných krajinných prvků, podpora k přírodě šetrného hospodaření v lesích a na 

zemědělské půdě), 

 opatření k ochraně, obnově a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch 

(ochrana a podpora sídelní zeleně, revitalizace ekosystémů a přírodních prvků ve volné 

krajině), 

 analýza budoucích dopadů změny klimatu na jednotlivé druhy, biotopy, ekosystémy 

a ZCHÚ,  

 opatření k prevenci a omezení šíření nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů 

a případně jejich eradikace. 

Urbanizovaná krajina 

Adaptační opatření v urbanizované krajině jsou realizována v návaznosti na opatření ve 

vodním hospodářství. Dodatečná opatření jsou podporována zejména v Politice územního 

rozvoje ČR (2008), která definuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území, a Operačního programu Životní prostředí (2007 – 2013), který mj. podporuje 

obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí. 

Zdraví a hygiena 

V rámci politik a opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví relevantních v ČR se jedná 

zejména o: 

 monitoring patogenů a informování klinických a laboratorních odborníků, 

 výzkum koloběhu nákaz v zoonotické sféře s důrazem na změny v ekologii jejich 

rezervoárových zvířat a vektorů,  

 identifikaci rizikových oblastí, sezónních změn a skupin populace vnímavých k rizikovým 

faktorům infekčního i neinfekčního původu a příprava systému varovných předpovědí, 

 zdravotnická osvěta veřejnosti. 

Krizové situace, ochrana obyvatel a životního prostředí 

Opatření v této oblasti zahrnují: 

 rozvoj a další posílení Integrovaného záchranného systému, který zabezpečuje 

koordinovaný postup svých složek (Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární 

ochrany, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba), 

 ochrana kritické infrastruktury, která je součástí jak připravované Strategie přizpůsobení 

se změně klimatu v podmínkách ČR, tak také připravovaných sektorových Operačních 

programů (ochrana informační a energetické infrastruktury, krizový management), 

 environmentální bezpečnost, která zde zahrnuje krizový management v období sucha, 

povodně, lesní požáry, zdokonalení meteorologické a hydrometeorologické služby, 

 monitoring a krizový management v oblastech ohrožených svahovou nestabilitou, příp. 

zahrnutí svahové nestability do územního plánování. 
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Cestovní ruch, Doprava, Průmysl a energetika 

Doposud neexistuje soubor adaptačních opatření pro tyto oblasti. Ta budou zahrnuta 

v připravované Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. 

 

Finanční zdroje a transfer technologií 

Klíčovými strategickými dokumenty v této oblasti jsou Koncepce zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR na období 2010 – 2017 a Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce České 

republiky na období 2013 – 2017. Celkový objem prostředků poskytnutých na zahraniční 

rozvojovou spolupráci ČR v roce 2012 dosáhl 1,3 mld. Kč. V roce 2012 činil podíl 

ODA/HDP 0,124 %.  

Přestože Česká republika není státem Přílohy II Úmluvy, zavázala se na COP 15 (prosinec 

2009, Kodaň) podporovat v období 2010 – 2012 jak opatření na snižování emisí skleníkových 

plynů (mitigace), tak opatření pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu (adaptace) 

v rámci budování kapacit a přenosu technologií v rozvojových zemích (tzv. rychle zahájené 

financování - fast start finance - FSF). Celková výše podpory rozvojovým státům pro období 

2010 – 2012 je 30 mld. USD. ČR se pro tyto účely dobrovolně rozhodla vynaložit finanční 

prostředky ve výši 12 mil. EUR prostřednictvím své bilaterální a multilaterální oficiální 

spolupráce ve vybraných rozvojových zemích. V uvedeném období ČR vynaložila celkem 

12,62 mil EUR na projekty se zaměřením na snižování emisí skleníkových plynů, jako např. 

modernizace energetických zařízení a systémů, využívání alternativních/obnovitelných zdrojů 

energie apod. (projekty FSF). Téměř 65 % prostředků bylo vynaloženo na financování 

adaptačních opatření, a to převážně v sektoru vodního hospodářství a zemědělství. Mezi 

příjemce této pomoci patří např. Afganistan, Angola, Etiopie, Jemen, Kambodža a Palestina 

(celkem 14 zemí).  

 

Výzkum a systematická pozorování 

Cílem výzkumu je zpřesnění poznání příčin, efektů, velikosti a časových faktorů klimatické 

změny a jejích sektorových, ekonomických a sociálních dopadů. Pozornost je věnována 

rovněž mezinárodní spolupráci, resp. výměně vědeckotechnických a socioekonomických 

informací. Výzkum aktuálního stavu a vývoje globálního klimatického systému 

a regionálního klimatu je soustředěn zejména do následujících institucí:  

 Výbor pro životní prostředí Akademie věd České republiky, 

 Národní lesnický komitét, 

 Výzkumné ústavy Akademie věd České republiky, university a další státní výzkumné 

ústavy. 

Systematická pozorování klimatického systému provádí v potřebném rozsahu Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vykonává funkci státního ústavu pro obory 

ochrany čistoty ovzduší, hydrologie, jakosti vody, klimatologie a meteorologie s kompetencí 

zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě včetně mezinárodní výměny dat 

podle zásad WMO. 

V období, ke kterému se vztahuje toto národní sdělení, bylo identifikováno 63 projektů 

výzkumu, vývoje a inovací, které se vztahovaly k problematice změny klimatu. Projekty byly 

zaměřeny na vývoj klimatických scénářů ČR, posouzení zranitelnosti vodního hospodářství 

včetně zásobování pitnou vodou, statistické odhady pravděpodobnosti klimatických extrémů, 
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variability zemědělské produkce, potravinovou bezpečnost a vývoj nových nízkouhlíkových 

technologií. 

Předmětem činnosti ČHMÚ je mj. zřizování a provozování státní monitorovací a pozorovací 

sítě pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin 

vedoucích k jejich znečišťování a poškozování, zpracovávání výsledků pozorování, měření 

a monitorování při dodržování zásad legislativy EU, vytváření a spravování oborových 

databází a poskytování operativních informací o stavu atmosféry a hydrosféry, včetně 

předpovědí a výstrah upozorňujících na nebezpečné hydrometeorologické jevy. 

 

Výchova, vzdělávání a osvěta 

Východisky pro národní politiku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(dále EVVO) jsou zejména kapitola 36 Agendy 21, Aarhuská úmluva o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí, kterou ČR ratifikovala v roce 2004, a dále Regionální strategie EHK OSN 

(UNECE) ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce 2005. Povinnost rozvíjet EVVO 

je stanovena zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákonem 

č. 561/2004 Sb. – školský zákon. Základním, strategickým a průřezovým dokumentem pro 

vypracování podrobných programů v jednotlivých složkách životního prostředí, včetně změny 

klimatu, je Státní politika životního prostředí 2012 – 2020 (SPŽP).  
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2 NÁRODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Struktura státní správy 

Základní profil státoprávního uspořádání, vymezujícího postavení a úlohu nejdůležitějších 

orgánů státní moci, je dán Ústavou České republiky, která byla přijata v roce 1992. Česká 

republika patří mezi země s parlamentní demokracií, kde je oddělena moc zákonodárná, 

výkonná a soudní. Hlavou státu je prezident, který je volen Parlamentem na dobu pěti let. 

Nejvyšším zákonodárným orgánem země je Parlament, tvořený dvěma komorami 

(Poslaneckou sněmovnou a Senátem), který schvaluje všechny navržené zákony, vyjadřuje 

souhlas či nesouhlas s důležitými mezinárodními úmluvami, smlouvami, protokoly, s různými 

politickými a strategickými dokumenty z oblasti průmyslu, vojenství, životního prostředí, 

zemědělství apod. Výkonnou moc zajišťuje vláda, která je sestavována na základě výsledků 

voleb do Poslanecké sněmovny. Jejími členy jsou obvykle zástupci nejsilnějších politických 

stran, které vzešly z posledních voleb.  

Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. zřízeno 14 vyšších územních 

samosprávných celků, tj. krajů, jejichž velikost odpovídá vyšším územně-správním celkům 

v rámci EU o velikosti NUTS 3. Krajský úřad je krajským orgánem vykonávajícím též 

přenesenou působnost státní správy; v jeho čele stojí ředitel. Hlavou každého kraje je 

hejtman; pouze v hlavním městě Praze je primátor. 

Kraje představují samosprávný mezistupeň mezi obcemi, městy a vládou. Zajišťují vybrané 

funkce a služby občanům v rámci sociálně-ekonomického a dalšího rozvoje (např. i životního 

prostředí) na základě vlastních potřeb, lepších znalostí místních a regionálních podmínek 

a samostatného finančního rozhodování. Obce představují v současnosti jediné samosprávné 

jednotky řízené volenými obecními a městskými zastupitelstvy v čele se starosty. 

V oblasti ochrany životního prostředí je nejvyšším výkonným orgánem státní správy 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR 

č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve 

věcech životního prostředí.  

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: 

 ochranu přirozené akumulace vod 

 ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod 

 ochranu ovzduší 

 ochranu klimatického systému 

 ochranu přírody a krajiny 

 ochranu zemědělského půdního fondu 

 výkon státní geologické služby 

 ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod 

 geologické práce a ekologický dohled nad těžbou 

 odpadové hospodářství 
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 posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které 

přesahují hranice státu 

 myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích 

 státní environmentální politiku 

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí 

koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních 

orgánů státní správy České republiky. 

V současné době (2013) je MŽP rozděleno do čtyř odborných sekcí (sekce fondů EU, 

ekonomiky a politiky životního prostředí, sekce státní správy, sekce ochrany přírody 

a krajiny, sekce technické ochrany životního prostředí). Odbor interního auditu a finanční 

kontroly a odbor bezpečnosti a krizového řízení podléhá přímo ministrovi. 

Ministerstvo je dále zřizovatelem odborných ústavů či institucí, zejména: Český 

hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky, CENIA - Česká informační agentura životního 

prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Česká geologická služba, 

Výzkumný ústav okrasného zahradnictví. 

Samostatnou organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR je 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je 

pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží 

rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. 

Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. 

o České inspekci životního prostředí. 

 

2.2 Mezinárodní aktivity 

Česká republika je členem Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), 

Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

Světové obchodní organizace (WTO), Světové zdravotnické organizace (WHO), 

Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě, je součástí Schengenského prostoru, členem Visegrádské skupiny 

a jiných mezinárodních struktur. Zástupci ČR se účastní aktivit v oblasti životního prostředí 

a udržitelného rozvoje těchto organizací, přičemž důraz je kladen zejména na spolupráci 

v rámci EU, OECD a OSN (zejména Program OSN pro životní prostředí – UNEP). ČR 

aktivně vystupovala při přípravě a v průběhu Konference OSN o udržitelném rozvoji – Rio + 

20 (červen 2012), která byla přelomovou událostí v mezinárodní ochraně životního prostředí 

v těchto letech.  

ČR je smluvní stranou 46 mnohostranných environmentálních smluv (MEAs), jejichž stručný 

přehled je uveden v tabulce níže (Tab. 2.1). ČR je dále vázána 45 dvoustrannými či 

vícestrannými dohodami o spolupráci v oblasti životního prostředí. Stát plní hlavní povinnosti 

vyplývající pro něj z přijatých mezinárodních závazků a je rovněž zapojen do řady 

zahraničních projektů, které pomáhají plnit úkoly z mezinárodních aktivit. V oblasti 

zahraniční rozvojové spolupráce je poskytována pomoc především méně rozvinutým zemím 

vysíláním expertů a podporou mezinárodních rozvojových programů (OECD, Program OSN 

pro rozvoj – UNDP apod.). ČR se stala dne 14. května 2013 členem Výboru pro rozvojovou 

spolupráci (DAC) OECD, což potvrdilo kvalitu systému české zahraniční rozvojové 

spolupráce. 
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Tab. 2.1: Mnohostranné smlouvy v oblasti životního prostředí, jichž je ČR smluvní stranou (výčet 

nejvýznamnějších MEAs) 

Oblast životního prostředí Název úmluvy 

Změna klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) 

Kjótský protokol  

Ochrana přírody a krajiny Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) a Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům 

a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání  

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, 

zejména v Africe (UNCCD) 

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva) 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva 

(Ramsarská úmluva) 

Evropská úmluva o krajině 

Ochrana druhů Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (CITES) 

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA) 

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních 

stanovišť (Bernská úmluva) 

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) 

Memorandum o dropovi 

Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství 

Biologická bezpečnost Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti (CPB) 

Ochrana ovzduší Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP) 

Ochrana ozonové vrstvy Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy Montrealský protokol o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu 

Ochrana vod Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer 

Chemické látky Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a 

pesticidy v mezinárodním obchodu Stockholmská úmluva o perzistentních organických 

polutantech (POPs)  

Odpady Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování  

Průmyslové havárie Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států 

Přístup veřejnosti k 

informacím o životním 

prostředí 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 

záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)  

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) 

Posuzování vlivů na 

životní prostředí 

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva) 

Protokol o SEA 

Zdroj: MŽP 
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2.3 Populace 

Česká republika měla k 30. červnu 2013 10 512 922 obyvatel4, což ji řadí v počtu obyvatel na 

15. místo v Evropě.  

S průměrnou hustotou zalidnění 132 obyvatel/km
2 

ČR patří k relativně značně zalidněným 

státům Evropy. S vysokou hustotou obyvatel v ČR a s podílem obyvatel žijících ve městech 

okolo 75 %
5
 souvisí i značný počet obyvatel žijících v oblastech s narušeným životním 

prostředím, především vlivem emisí z intenzivní dopravy, domácích topenišť na uhlí a dřevo 

v obcích a dalších lokálních negativních vlivů na životní prostředí.  

Z projekce Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2009 týkající se demografického vývoje 

v ČR vyplývá, že charakter budoucího vývoje je téměř totožný s trendy v EU-15: v ČR bude 

do roku 2020 mírně přibývat počet obyvatel, a to až k 10,8 mil. Podle demografické projekce 

ČSÚ lze zároveň předpokládat, že podíl obyvatel ve věku nad 65 let bude v roce 2020 vyšší 

o cca 5 procentních bodů oproti současnému stavu (20,5 % proti cca 15 %)  

Z hlediska demografické analýzy má velký význam změna vzdělanostní struktury. Dle studie 

provedené Národohospodářskou fakultou VŠE
6
 lze předpokládat, že do roku 2020 naroste 

počet obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Jelikož již od nejnižší úrovně 

školních zařízení je kladen důraz na zvyšování znalostí v oblasti ochrany a péče o životní 

prostředí, lze předpokládat, že se bude zvyšovat i povědomí obyvatel o důležitosti 

předcházení a řešení problémů životního prostředí. 

 

2.4 Geografické podmínky 

Svojí rozlohou (78 867 km
2
) patří Česká republika mezi střední až malé země a je po vzniku 

řady nových evropských států na 21. místě v Evropě. Nejvyšším horským vrcholem je Sněžka 

v Krkonoších (1 603 m n. m.), nejnižší bod leží u Hřenska, kde Labe překračuje hranici 

s Německem (115 m n. m.). Z hlediska výškového rozložení připadá na nížiny a území pod 

200 m n. m. 5,0 %, na oblasti 200 – 500 m n. m. 74,1 %, na oblasti 600 – 1 000 m n. m. 

19,3 % a na území s nadmořskou výškou nad 1 000 m n. m. 1,6 % plochy státu. Průměrná 

nadmořská výška je 450 m, která je vyšší než průměrná nadmořská výška Evropy (315 m).  

Českou republikou prochází hlavní evropské rozvodí (Severního, Baltského a Černého moře). 

Tato poloha na hlavním evropském rozvodí není z hlediska hospodaření s vodou příznivá, 

neboť většina toků zde pramení. Rozhodujícím vodním zdrojem se tak stává srážková voda. 

Dlouhodobý roční srážkový průměr činí 693 mm a přibližně 30 % tohoto množství odtéká 

z území vodními toky. Hustota říční sítě na území České republiky je 0,96 km/km
2
. Velkou 

většinu území Čech odvodňuje Labe do Severního moře, převážnou část Moravy řeka Morava 

do Dunaje a Černého moře a část Moravy odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. Vějířovitá 

říční síť v povodí Odry se vyznačuje soustředěným soutokem významnějších řek v Ostravské 

pánvi s větším nebezpečím výskytu povodní. V porovnání s okolními státy zde nalezneme jen 

nepatrný počet jezer (oblast Šumavy). Mnohem početnější jsou umělé vodní nádrže, kterých 

je na území státu více než 24 000, z nichž naprostou většinu tvoří rybníky. Velmi bohaté jsou 

minerální prameny, které se vyskytují přibližně v 350 lokalitách. 

                                                 
4 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
5 Zdroj: KAŠPAROVÁ, L., PŮČEK, M. A KOL (2009): Kohezní politika: Osídlení v České republice. Partnerství měst a venkova. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, s. 57. 
6 http://kdem.vse.cz/resources/relik09/Prispevky_PDF/Fiala_Langhamrova_Hulik.pdf, s. 10 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide
http://kdem.vse.cz/resources/relik09/Prispevky_PDF/Fiala_Langhamrova_Hulik.pdf


 29 

Současný stav biosféry je výsledkem přirozeného vývoje v průběhu posledních několika tisíc 

let. Vegetační stupeň údolních niv a nížin zaujímá převážně zemědělské plochy. Velké plochy 

zaujímají nížinné louky. Největší význam ze všech rostlinných společenstev mají lesy (asi 

1/3 území), které dotvářejí mikroklima i mezoklima, absorbují více slunečního záření, snižují 

rychlost větru a ovlivňují odtokové poměry. Většina současných lesních porostů byla uměle 

vysazena a neodpovídá původní druhové skladbě lesů. Jsou to převážně monokultury 

s převahou smrků a borovic. Vývoj dnešní krajiny je ovlivňován především druhotnými 

ekosystémy. Původní přírodní ekosystémy jsou v krajině již málo zastoupeny. Velkou část 

území tvoří pole, vinice, sady a zahrady, využívané k produkci potravin.  

ČR je charakteristická rozdrobenou sídelní strukturou, která je historicky dána vysokým 

počtem obcí (k 1. 1. 2012 to bylo 6 252 obcí) – pouze malou část z těchto obcí lze na základě 

mezinárodních standardů označit za města. V pěti městech je počet obyvatel vyšší než 

100 tisíc (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec). V porovnání s ostatními středoevropskými 

státy je v České republice nižší zastoupení středních a především velkých měst. Územní 

rozdíly v charakteru osídlení jsou významně ovlivňovány přírodními poměry. V oblastech 

vrchovin středních, jižních a západních Čech s nepříliš vhodnými podmínkami pro 

zemědělství se nachází hustá síť malých sídel, v úrodných nížinách Čech a především střední 

a jižní Moravy se setkáváme s většími venkovskými sídly, která mají často 1 – 2 tis. obyvatel. 

 

2.5 Ochrana prostředí 

2.5.1 Vývoj legislativy a strategických dokumentů 

Stav životního prostředí se za posledních 20 let výrazně zlepšil, zejména v oblasti kvality 

ovzduší, ochrany vod a hospodaření s odpady.  Na druhou stranu však stále není v některých 

aspektech vyhovující (např. emise prachových částic) a představuje v zasažených oblastech 

rizika pro lidské zdraví a ekosystémy.  

Po roce 1990 byly přijaty klíčové složkové zákony, které jsou průběžně aktualizovány 

v souladu s legislativou EU, převážně v oblasti ochrany ovzduší, vod, oblasti odpadů 

a přírody a krajiny. Mezi nejzásadnějšími z nich patří: 

 nový zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), přijatý v roce 2012, který stanovuje 

zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke 

snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, působnost správních orgánů a opatření 

k nápravě a sankce. Dále byl v minulém roce přijat zákon o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech; 

 zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), který upravuje ochranu vod, jejich využívání a práva 

k nim; 

 zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) stanovuje základní pravidla pro nakládání s odpady; 

cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem 

odpadového hospodářství ČR 2003-2013;   

 zákon ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), stanovující obecnou ochranu územní 

a druhů a zvláštní ochranu územní a druhů; 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí; 

 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění a integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů; 
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 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

Dále byla přijata řada strategických environmentálních dokumentů zahrnujících ochranu 

životního prostředí včetně principů udržitelného rozvoje. Nejdůležitějšími z těchto dokumentů 

jsou Státní politika životního prostředí, která byla v roce 2012 aktualizovaná, a Strategie 

udržitelného rozvoje České republiky (2004) a následně Strategický rámec udržitelného 

rozvoje České republiky (SRUR), který byl přijat vládou ČR dne 11. ledna 2010. SRUR 

určuje dlouhodobé cíle pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, 

sociální a environmentální. Dokument je strukturován do 5 prioritních os: 

• Společnost, člověk a zdraví;  

• Ekonomika a inovace; 

• Rozvoj území; 

• Krajina, ekosystémy a biodiverzita; 

• Stabilní a bezpečná společnost. 

 

V lednu 2013 vláda ČR schválila Státní politiku životního prostředí (SPŽP), která definuje 

hlavní priority pro ochranu životního prostředí 2012 – 2020 s ohledem na stav a vývoj 

životního prostředí a v souladu s mezinárodními závazky ČR. SPŽP je zaměřena na 4 klíčové 

oblasti: 

 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany 

vod a zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního 

využití a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné 

využívání půdního a horninového prostředí.  

 Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů 

a omezování negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění 

ovzduší a podpory efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů 

energie a energetických úspor.  

 Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí 

krajiny, zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech. 

 Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, 

sucha, svahové nestability, eroze, apod.), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik.  

 

SPŽP obsahuje detailní implementační část s jednotlivými cíli, opatřeními, odpovědnostmi a 

termíny plnění. Při řešení problematiky skleníkových plynů klade důraz i na souběžné 

synergické řešení zdravotně rizikových emisí do ovzduší (především PAU, PM2,5, PM10, PM1, 

TZL).  

 

2.5.2 Vývoj stavu ovzduší 

V České republice patří mezi hlavní znečišťující látky ovzduší tuhé znečišťující látky (TZL), 

mikročástice (zejména PM2,5 a PM10), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé 

organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a amoniak (NH3). 

K současným nejvýznamnějším zdrojům emisí patří výroba elektřiny a tepla energie 

(z hlediska produkce SO2 a NOx), silniční doprava (produkce NOx, TZL a VOC), vytápění 
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domácností (produkce TZL a PAU) a podniky hutní prvovýroby, včetně koksárenství (TZL, 

PAU, NOx, SO2). Zemědělství je hlavním zdrojem NH3, sektor používání rozpouštědel je pak 

hlavním zdrojem VOC. 

Mezi roky 1990–2011 došlo ke snížení emisí prekurzorů přízemního ozonu (VOC, NOx, CO a 

CH4) o 62 %. Od roku 2007 do r. 2011 došlo k poklesu emisí NOx o 26 %, emisí SO2 o 28 %. 

Pozitivní vývoj emisní zátěže byl způsoben především poklesem emisí z dopravy následkem 

modernizace vozového parku a emisí ze stacionárních zdrojů (především z energetiky). V 

současnosti ČR splňuje platné národní emisní stropy. Přes pokračující pokles emisí od roku 

2000 se však kvalita ovzduší na území ČR příliš nezlepšuje, na čemž se kromě 

meteorologických faktorů pravděpodobně podílí kromě emisí z dopravy i nárůst emisí z nízko 

emitujících zdrojů, především v sektoru vytápění domácností, kde dochází k návratu ke 

spalování pevných paliv, přičemž technická úroveň spalovacích zařízení je velmi nízká. 

V současné době jsou překračovány především imisní limity pro  PM10, PM2,5 NOx a 

benzo(a)pyren (BaP).  

Produkce emisí oxidu siřičitého je způsobena především využíváním uhlí pro výrobu 

elektřiny a tepla. Z hlediska množství emisí SO2 je nejvýznamnější skupinou zdrojů veřejná 

a průmyslová energetika, která působí cca 85 % emisí, v budoucnosti se očekává další 

výrazný pokles aplikací nižších emisních limitů. Téměř celá zbývající část emisí (téměř 15 %) 

připadá na lokální topeniště v domácnostech, kde je sledován jen mírný trend poklesu 

spalování pevných paliv.  

Oxidy dusíku jsou vypouštěny do ovzduší zejména z průmyslových zdrojů (hlavně 

energetika) a dopravy (dle emisních dat za rok 2009 téměř shodný podíl, cca 48%). Množství 

emisí NOx z ostatních zdrojů je málo významné.  

Emise VOC pocházejí především z malých zdrojů znečišťování (hlavně používání 

rozpouštědel) a dopravy - dohromady necelých 90 % emisí.  Amoniak vzniká hlavně při 

zemědělské činnosti, na průmyslové zdroje připadá málo významný podíl. Doprava a malé 

zdroje mají na celkové emise NH3 zanedbatelný vliv. 

 

2.5.3 Vývoj stavu vod 

Podobně jako v případě ovzduší, i u znečišťování povrchových vod dochází k poměrně 

příznivému vývoji ve zlepšování jejich jakosti. Tu ovlivňují především bodové zdroje (města 

a obce, průmyslové závody a objekty koncentrované zemědělské živočišné výroby), ale také 

zdroje plošné (zemědělské hospodaření v podobě aplikace minerálních i statkových hnojiv 

a chemických přípravků, atmosférická depozice a erozní splachy).  

 

Podíl obyvatel připojených na vodovody se nadále postupně zvyšuje, kvalitní pitnou vodou je 

zásobováno 93 % obyvatel ČR.  

V dlouhodobém pohledu dochází ke stálému zlepšování infrastruktury kanalizací a ČOV. Od 

roku 2000 do 2011 se zdvojnásobila délka kanalizační sítě, zvýšil se podíl obyvatel 

připojených na kanalizaci (ze 75 % na 83 %) a především podíl obyvatel připojených na 

kanalizaci zakončenou ČOV (z 64 % na 78 %), mírně se zvýšil podíl čištěných odpadních vod 

(z 95 % na 97 %).  
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2.5.4 Urbanizovaná krajina  

Strukturu osídlení ČR lze charakterizovat velkou rozdrobeností sídel (6 251) obcí s převahou 

malých obcí do 500 obyvatel a je tímto výrazně odlišná od ostatních zemí EU.   

V průběhu historického vývoje byla původně přírodní krajina na naprosté většině území ČR 

více či méně pozměněna a z přirozených ekosystémů se staly ekosystémy umělé. V roce 2011 

zaujímala rozloha zemědělské půdy 53,6 % území ČR, její výměra dlouhodobě klesá. Lesní 

pozemky tvoří 33,7 %, jejich rozloha pozvolna narůstá. Zbytek rozlohy ČR tvoří vodní plochy 

a mokřady, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.  

Změny, které nastaly po roce 1989, jsou spojeny především s procesem suburbanizace. 

K nejvýznamnějším změnám posledních dvou desetiletí spojených patří velmi intenzivní 

změny funkčního využití příměstských a městských krajin charakterizované rozsáhlou 

výstavbou komerčních zón a residenčních čtvrtí se zvýšenými nároky na dopravu spojenou 

s každodenním dojížděním do zaměstnání. Se suburbanizací a další výstavbou je spojeno také 

zabírání kvalitní půdy, omezování přirozených rozlivů povodní v nivách a fragmentace 

krajiny.  

 

2.5.5 Příroda 

V současnosti na území státu existují čtyři národní parky (Krkonoše, Šumava, Podyjí a České 

Švýcarsko) o celkové výměře 1 195 km
2
 a 25 chráněných krajinných oblastí (10 867 km

2
), 

což představuje 15,3 % celkového území státu. Po vstupu ČR do EU byla vytvořena 

odpovídající části soustavy chráněných území evropského významu EU – tzv. Natura 2000 

(tj. 41 ptačích oblastí a 1082 evropsky významných lokalit). Celková plocha naturového 

území je 11 072 km
2
, tj. 14 % z celého území ČR (průměr EU je 17,5 %). Větší část přírodně 

hodnotných území je chráněna zvláštním ochranným režimem podle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.6 Klima 

Podnebí České republiky spadá do atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického 

pásma severní polokoule. Průměrná roční teplota kolísá v závislosti na geografických 

faktorech od 1,1 po 9,7 °C. Nejnižší teplotní průměry jsou v horských oblastech na severní, 

východní a jihozápadní hranici území. Nejteplejší oblasti jsou v nadmořských výškách kolem 

200 m (nížiny na jihovýchodě území a v Polabí). U průměrných ročních teplot a průměrných 

teplot jarní a podzimní sezóny plošně převládají teploty kolem 7 až 8 °C, u letní sezóny 

hodnoty 16 až 17 °C a u zimní sezóny průměrná teplota -1 °C. Specifickou oblastí je Praha, 

jejíž tepelný ostrov
7
 zvyšuje průměrnou roční teplotu cca o 1 až 2 °C nad hodnoty 

odpovídající její geografické poloze.  

 

 

 

 

                                                 
7 Beranová, R., Huth, R. (2003): Pražský tepelný ostrov za různých synoptických podmínek. Meteorologické zprávy, 56, č. 5, s. 137-142, 

ISSN 0026-1173. 
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Obr. 2.1 : Roční chod průměrné teploty vzduchu v České republice v obdobích 1961 – 1990 a 1991 – 2010  

Zdroj: ČHMÚ 

Roční chod teploty vzduchu má tvar jednoduché vlny s minimem v lednu a maximem 

v červenci (Obr. 2.1). Z porovnání teplotních trendů v letech 1961 – 1990 a 1991 –2010 

(Obr. 2.2) vyplývá, že průměrná roční teplota mezi těmito dvěma obdobími se zvýšila 

o 0,8 °C, nejvíce se zvýšily teploty v srpnu (o 1,7 °C), v prosinci jsme zaznamenali pokles 

o 0,3 °C. 

Obr. 2.2 : Průměrné měsíční teplotní odchylky mezi obdobími 1961-1990 a 1991-2010 

Zdroj: ČHMÚ 
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V letních měsících jsou výkyvy průměrných teplot výraznější, v zimních a podzimních 

měsících nižší. V Tab. 2.2 jsou hodnoty těchto odchylek průměrných teplot (°C) doplněny i o 

změny srážkových úhrnů (v podílech úhrnů) mezi obdobími 1961–1990 a 1991–2010. 

V posledních dvou desetiletích lze pozorovat mírný nárůst ročních srážkových úhrnů. Jarní 

úbytky srážek jsou vyrovnávány nárůstem úhrnů v letním období, převážně z přívalových 

srážek. Průměrný roční srážkový úhrn je v období 1991–2010 o přibližně 5 % vyšší než 

v normálovém období 1961–1990.  

Tab. 2.2: Změny průměrných teplot (°C) a srážkových úhrnů (podíly úhrnů) mezi obdobími 1961–1990 

a 1991–2010 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Teplota (°C)  1,1 0,7 0,5 1,2 1,4 1,3 1,6 1,7 0,3 0,0 0,2 -0,3 0,8 

Srážky (podíl) 1,03 1,02 1,31 0,87 0,94 0,97 1,19 1,02 1,14 1,09 1,03 1,04 1,05 

Srážky (%) +3 +2 +31 -13 -6 -3 +19 +2 +14 +9 +3 +4 +5 

Zdroj: ČHMÚ 

K ilustraci dlouhodobého vývoje teplotního a srážkového režimu na území ČR lze zcela 

orientačně použít řady pozorování ze stanice Praha-Klementinum
8
, která měří teplotu od roku 

1775 a srážky od roku 1805 (Obr. 2.3 a 2.4). Je patrné, že konec 18. století byl provázen 

nárůstem teploty, který byl v první polovině 19. století vystřídán poklesem. Od druhé 

poloviny 19. století se teplota postupně zvyšovala, nárůst byl v polovině 20. století zpomalen, 

ale od počátku osmdesátých let minulého století začala teplota výrazně narůstat. Velmi 

podobné trendy mají i sezónní chody.  

Meziroční proměnlivost srážkových úhrnů je velmi vysoká; např. v roce 2002 byl 

zaznamenán v pořadí třetí nejvyšší roční úhrn srážek, ale již v následujícím roce 2003 byl 

roční úhrn srážek v pořadí druhý nejnižší za 207 let pozorování. Přesto je od třicátých let 

minulého století pozorovatelný velmi nevýrazný trend poklesu ročních úhrnů srážek. 

Obr. 2.3 : Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (°C) v období 1775–2012, Praha-Klementinum 

 Zdroj: ČHMÚ 

                                                 
8 Teplotní řadu lze ke zcela průkazné detekci teplotních změn vlivem klimatické změny použít jen obtížně, protože jde o stanici výrazně 

městského typu a naměřené hodnoty teploty jsou ovlivněny tzv. tepelným ostrovem města, což je hodnota úměrná míře urbanizace a rozvoje 
města. Je zřejmé, že v období 1775–2012 se urbanizace města postupně zvyšovala od zcela neznámé hodnoty na současnou úroveň kolem 

2,0 – 2,4 °C a v žádném případě nelze tento antropogenní teplotní příspěvek od naměřené teplotní křivky jakkoliv odfiltrovat. U srážkové 

řady se vliv polohy stanice v centru města může na naměřených údajích projevit pouze zanedbatelným způsobem. 
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Obr. 2.4 : Průběh ročních úhrnů srážek (mm) v období 1805–2012, Praha-Klementinum 

Zdroj: ČHMÚ 

Ze změn průměrných ročních teplot v posledních 150 letech v ČR je patrný skokový nárůst 

teploty; v období 1861–1910 byla průměrná roční teplota v ČR 7,4 °C, v období 1911–1960 

také 7,4 °C a v období 1961–2010 7,7 °C. Podobné změny ve vývoji srážkového režimu 

vysledovat nelze, nicméně základní rysy ročního chodu srážek zůstávají zachovány – 

maximum srážek v létě, minimum v zimě (Obr. 2.5).  

Obr. 2.5: Vývoj průměrných ročních teplot (vlevo) a průměrných ročních srážkových úhrnů (vpravo) 

v posledních 150 letech 

  

Zdroj: ČHMÚ 

Daleko přesněji lze vývoj dvou základních indikátorů klimatu (teplota a srážky) popsat 

pomocí časových řad územních teplot, resp. územních srážek, které jsou k dispozici od roku 

1961. Územní teploty představují průměrnou hodnotu teploty vzduchu redukovanou na 

střední nadmořskou výšku, berou v úvahu výsledky měření z celé staniční sítě ČHMÚ 

a ilustrují tak charakter vývoje teplotního režimu na našem území v posledních padesáti 

letech; podobným způsobem jsou konstruovány i územní srážky. 

Přes výrazné meziroční změny je z Obr. 2.6 patrný trend postupného nárůstu průměrné roční 

teploty o přibližně 0,3 °C/10 let. S výjimkou podzimu nejsou rozdíly mezi ostatními částmi 

roku výrazné – vyšší trend nárůstu je patrný v létě; na podzim je však trend zvyšování 

průměrné teploty v porovnání s ostatními částmi roku přibližně třetinový. V létě se rychleji 

otepluje Morava, v zimě a na jaře naopak Čechy. Rozdíly mezi Čechami a Moravou 

nepřesahují změny teploty o více než 0,05 °C/10 let a téměř se vyrovnávají na podzim. 

Vzhledem k výrazné meziroční proměnlivosti srážkových úhrnů jsou jejich podobné změny 

statisticky zcela nevýznamné; např. v roce 2002 byl zaznamenán nejvyšší roční úhrn srážek 

v hodnoceném období, ale již v následujícím roce 2003 byl roční úhrn srážek zcela nejnižší.  
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Obr. 2.6: Průběh průměrných ročních územních teplot (vlevo) a srážkových úhrnů (vpravo) v ČR v období 

1961–2012 

 
 

Zdroj: ČHMÚ 

Počet dní, kdy maximální (TMA) nebo minimální (TMI) teplota vzduchu překročila nebo 

nedosáhla stanovenou mezní hodnotu, je klimatologická charakteristika, která se používá 

k popisu teplotních poměrů sledované lokality či území. Pro popis průběhu a extremality teplé 

poloviny roku se používá počtů letních (TMA ≥ 25 °C) a tropických dní (TMA ≥ 30 °C) 

a tropických nocí (TMI ≥ 20 °C). Průběh a extremalitu chladné poloviny roku charakterizují 

počty mrazových (TMI < 0 °C), ledových (TMA < 0 °C) a arktických dní (TMA ≤ -10 °C). 

Ve snaze získat představu o možném vývoji tzv. „heat waves“, byla tato statistika doplněna i 

o analýzu vývoje počtu dní, kdy TMA ≥ 35 °C.  

Průměrné počty dnů s extrémními teplotami a jejich změny mezi oběma obdobími (Tab. 2.3, 

hodnoty jsou zaokrouhlené na celé dny) ukazují, že v posledních dvou desetiletích došlo na 

našem území ke zvýšení průměrných počtů dní s vysokými a snížení průměrných počtů dní 

s nízkými teplotami, což je v souladu s postupným nárůstem teplot a se zvyšující se teplotní 

extremalitou. Počet letních dní v roce se v průměru zvýšil o 12, tropických dní o 6, a naopak 

počet mrazových dní v průměru klesl o 6 a ledových dní o jeden. Podobný trend byl 

zaznamenán i u tropických nocí a arktických dní, nicméně statisticky významné změny 

nebyly zaznamenány. Počty dní s teplotami ≥ 35 °C se v závislosti na aktuální povětrnostní 

situaci zatím vyskytují spíše ojediněle a jejich změny rovněž nejsou statisticky významné. 

Tab. 2.3: Změny průměrných počtů dnů s extrémními teplotami mezi obdobími 1961–1990 a 1991–2010 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

letní dny 

TMA ≥ 25 °C 

1961–1990 0 0 0 1 4 9 14 13 4 0 0 0 45 

1991–2010 0 0 0 1 6 11 17 17 4 0 0 0 57 

změna 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 12 

tropické dny 

TMA ≥ 30 °C 

1961–1990 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 8 

1991–2010 0 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 14 

změna 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 6 

mrazové dny 

TMI < 0 °C 

1961–1990 25 21 17 7 1 0 0 0 1 5 13 22 112 

1991–2010 23 21 16 7 1 0 0 0 0 5 12 22 106 

změna -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -6 

ledové dny 

TMA < 0 °C 

1961–1990 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 30 

1991–2010 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 28 

změna -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
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Počty dní se srážkovými úhrny nad určitou hranicí jsou důležitou charakteristikou dokreslující 

srážkový režim území. Srážkové dny s úhrnem srážek ≥ 5 mm a ≥ 10 mm se vyskytují v ČR 

v průběhu celého roku a jejich měsíční počty odpovídají ročnímu chodu srážek – četnější 

výskyty jsou zaznamenány v létě, nižší v zimě. Dny se srážkovým úhrnem ≥ 20 mm se téměř 

výhradně vyskytují v teplé polovině roku, výskyt v chladném období je ojedinělý.  

Z Tab. 2.4, kde jsou uvedeny hodnoty průměrného počtu se srážkovými úhrny nad určitou 

hranicí a jejich změny mezi oběma obdobími vyplývá, že v jejich vývoji nedošlo během 

posledních padesáti let k žádným statisticky významným změnám. Prvotní příčinou je, že 

výrazné srážkové situace doprovázené silnými (často přívalovými) srážkami jsou vzhledem 

k topografii terénu časově i plošně značně nehomogenní a ne vždy mohou být podchyceny 

měřeními v síti měřících stanic. Přesto však radarové odrazy potvrzují, že se četnost výskytu 

přívalových srážek v posledních dvou desetiletích zvyšuje.  

Tab. 2.4: Změny průměrných počtů dnů s hraničními srážkovými úhrny mezi obdobími 1961–1990 a 1991–

2010 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

≥ 5 mm 1961–1990 2 2 2 3 4 5 5 5 3 2 2 2 35 

1991–2010 2 2 2 3 5 5 5 4 4 2 3 2 37 

změna 0 -1 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 0 2 

≥ 10 mm 1961–1990 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 14 

1991–2010 0 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 17 

změna 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

≥ 20 mm 1961–1990 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

1991–2010 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

změna 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Zdroj: ČHMÚ 

Trendy relativní vlhkosti, oblačnosti, slunečního svitu, výšky a trvání sněhové pokrývky jsou 

navzájem konzistentní a dobře odpovídají trendům teploty a jejím amplitudám. Zima, jaro 

a léto se vyznačují prodlužováním doby trvání slunečního svitu, zmenšující se oblačností 

a poklesy relativní vlhkosti. Naopak na podzim, kdy teplota a její denní amplituda klesá, 

pozorujeme zkracování délky trvání slunečního svitu a nárůsty oblačnosti i relativní vlhkosti. 

Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou v polohách do 600 m n. m. se v posledních 

dvaceti letech snížil v průměru o přibližně 15 % v porovnání s obvyklým počtem dní 

v polovině minulého století (zkrácení sezóny o 12 dní), ve vyšších polohách byl pokles 

zhruba poloviční. Maxima sněhové pokrývky se snížila v nižších polohách o 25 %, ve vyšších 

polohách až o 30 %. Podobné trendy vykazují i celkové zimní úhrny nového sněhu. 

 

2.7 Ekonomika 

V letech 2000 až 2008 dosahovala ČR dvojnásobného až trojnásobného tempa růstu hrubého 

domácího produktu v porovnání s průměry zemí EU-27, EU-15 i OECD. V letech 2005 až 

2007 se ČR zařadila do skupiny zemí s nejrychlejší dynamikou růstu HDP v Evropě 

převyšující 6 % ročně. Obdobně tomu bylo jak u poptávkových složek HDP, a to u investic, 

spotřeby domácností a vývozu, tak u komponent nabídkové strany ekonomiky týkající se 

průmyslu a služeb. V návaznosti na rychlý ekonomický růst vzrostla v ČR i úroveň HDP na 
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osobu v paritě kupní síly, a to ze 71 % vůči průměru zemí EU-27 v roce 2000 na 83 % v roce 

2007. V roce 2009 se naplno projevily dopady globální ekonomické situace a česká 

ekonomika se prudce propadla především díky poklesu zahraniční poptávky. Po křehkém 

oživení v letech 2010-2011, které bylo taženo výhradně vývozem, upadla ekonomika koncem 

roku 2011 do vleklé recese. Ve srovnání se sousedními státy na tom byla Česká republika 

jednoznačně nejhůře vlivem propadu spotřeby domácností způsobené silným vnímáním 

nejistoty ohledně budoucího hospodářského vývoje. Konsolidace veřejných rozpočtů 

probíhala také v okolních zemích, které se opakované recesi vyhnuly. V důsledku toho se 

relativní úroveň HDP na osobu v přepočtu paritou kupní síly snížila na 79 % průměru zemí 

EU-27 v roce 2012. 

Po vstupu do EU v roce 2004 se česká ekonomika dále otevřela, využívá výhod přístupu na 

společný trh spočívající v prohloubení dělby práce a přílivu zahraničních investic a know 

how. Globální konkurence představovaná hlavně novými asijskými trhy (tzv. emerging 

markets) v Číně a Indii a dále posilující kurz české koruny proti světovým měnám (USD 

a EUR) znevýhodňuje především levné spotřební zboží, výrobky s malou přidanou hodnotou 

a polotovary.  

K hlavním podpůrným silám ekonomického růstu v ČR v letech 2004 – 2008 patřil vstup do 

bezcelního prostoru EU, vysoký příliv přímých zahraničních investic, které zabezpečily 

přísun kapitálu, know-how a vstup do odbytových sítí multinacionálních společností. 

Důležitou prorůstovou roli sehrála nízká a stabilní inflace, relativně nízké úrokové sazby, 

stabilita finančního sektoru a růst zaměstnanosti, přičemž hospodářská politika, a to jak 

měnová, tak i fiskální, neměla restriktivní podobu, tak jako tomu bylo po většinu 90. let. 

Vývoj v letech 2008 – 2012 byl ve znamení odkrytí zranitelnosti české ekonomiky a jejích 

vleklých strukturálních problémů. Šlo zejména o dlouhodobou strukturální nevyrovnanost 

veřejných financí a následnou nedostatečnou fiskální podporu ekonomiky v recesi, silnou 

závislost české ekonomiky na automobilovém průmyslu systematicky podporovanou 

investičními pobídkami a příliš složitý a nákladný daňový a právní systém. Plíživě se také 

začal projevovat deficit českého školství v podobě nedostatku kvalifikovaných absolventů ve 

struktuře a kvalitě, kterou podniky na trhu práce poptávají. 

Jedním ze specifik české ekonomiky je její vysoká materiálová a energetická náročnost daná 

zejména průmyslovou strukturou české ekonomiky.  

Předpokládaný vývoj 

Z makroekonomických predikcí Ministerstva financí vyplývá, že by měla ekonomika začít 

v průběhu druhé poloviny roku 2013 postupně oživovat, což potvrzují předběžné odhady 

HDP za 2. čtvrtletí 2013, které ukazují na ukončení recese silným mezičtvrtletním růstem o 

0,7 % HDP. Zahraniční poptávka by měla zůstat hlavním tahounem růstu v nejbližším období, 

následně by měla i domácí poptávka dynamičtěji přispívat k růstu. Ruku v ruce s vyšším 

využitím výrobních kapacit půjde i velmi pozvolný růst tvorby hrubého fixního kapitálu. 

Říjnový odhad MF ČR očekává růst reálného HDP na rok 2014 ve výši 1,3 %. Vyhlídky na 

obnovení solidního hospodářského růstu zůstávají nejisté a v současné situaci nelze vyloučit 

ani extrémní možnost opakování minulé recese. 

V době přijímání konsolidační strategie se očekávalo pozvolné oživování ekonomiky 

s postupným nahrazováním veřejných výdajů soukromými investicemi a spotřebou 

podpořených klesajícími úrokovými sazbami. Mezitím se však situace v eurozóně značně 

zkomplikovala, což se odrazilo v rychlém zpomalování růstu českého exportu. Na rok 2013 se 

očekává pokles deficitu vládních financí na HDP zpět pod maastrichtská 3 %.  
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Tab. 2.5: Vývoj počtu obyvatelstva a hlavních ekonomických ukazatelů v období 1995 - 2012 

 1995 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel (tis.) 10 331 10 430 10 491 10 517 10 497 10 509 

HDP (mld. Kč) 1 533,7 3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4 3 830,5 

HDP (PPS a) na obyvatele) 11 232 20 227 19 405 19 491 20 144 20 215 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců 

v národním hospodářství (Kč) 
8 010 22 592 23 344 23 864 24 455 25 112 

Míra inflace (%) 9,1 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

Cenové indexy ve spotřebitelské sféře celkem 

(2005=100) 
64,5 112,1 113,3 114,9 117,1 121,0 

Zahraniční investice do ČR (mld. Kč) 723,1 3 919,8 4 046,4 4 253,4 4 357,2 4 575,9 

Zahraniční zadluženost ČR (mld. Kč) 457,3 1 629,5 1 639,2 1 766,7 1 877,5 1 940,9 

Průměrný roční kurz Kč vůči EUR (ECU) 34,31 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 

Průměrný roční kurz Kč vůči USD 26,54 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 

Obecná míra nezaměstnanosti VŠPS (LFS) (%) 4,0 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 

Saldo investiční pozice vůči zahraničí (mld. Kč) 58,9 -1 545,0 -1 727,8 -1 830,4 -1 817,6 -1 903,6 

a) PPS (Purchasing Power Standard) – standard kupní síly; průměrná kupní síla 1 PPS odpovídá průměru kupní síly 1 eura 

v zemích EU-27; 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 2.6: Zdroje HDP v běžných cenách v období 1995 – 2012, v mil. Kč (část 1.) 
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1995 62 219 31 339 321 803 76 282 107 128 149 819 47 419 137 284 

2002 68 853 28 221 576 324 105 385 152 522 290 633 62 935 278 437 

2003 67 129 26 792 586 401 105 030 163 552 297 492 68 272 301 537 

2004 72 820 32 672 667 761 120 290 182 301 308 376 71 849 309 110 

2005 71 691 35 783 716 877 124 791 189 292 338 185 65 053 324 957 

2006 74 434 40 695 776 768 144 495 199 158 375 453 64 781 357 851 

2007 79 068 44 342 848 243 154 826 224 875 394 329 73 088 392 008 

2008 80 293 50 355 846 306 188 842 235 658 403 884 72 011 403 174 

2009 65 122 42 997 764 613 211 037 242 216 362 557 65 802 391 700 

2010 56 659 43 974 785 507 185 974 250 786 379 241 64 712 393 848 

2011 79 814 46 269 825 344 178 602 233 937 386 053 64 914 384 524 

2012 71 452 39 655 847 622 175 835 217 497 400 581 64 370 385 521 

Zdroj: ČSÚ 
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Tab. 2.7: Zdroje HDP v běžných cenách v období 1995 – 2012, mil. Kč (část 2.) 
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1995 44 646 177 082 93 986 58 112 49 158 36 893 210 1 393 380 

2002 65 754 295 601 172 839 93 405 94 195 58 585 323 2 344 012 

2003 81 710 307 068 181 569 103 189 99 724 64 621 371 2 454 457 

2004 86 664 325 585 186 259 108 871 105 403 66 081 423 2 644 465 

2005 81 532 362 883 197 389 117 110 114 901 66 942 435 2 807 821 

2006 91 324 386 529 207 035 123 949 118 937 75 301 494 3 037 204 

2007 113 313 424 549 219 522 132 644 123 259 79 842 440 3 304 348 

2008 139 269 479 482 229 095 138 031 135 482 77 611 429 3 479 922 

2009 150 280 487 417 238 398 142 506 145 333 79 764 489 3 390 231 

2010 157 934 491 851 238 379 142 545 145 203 83 195 490 3 420 298 

2011 167 696 468 905 227 327 146 238 150 495 83 842 505 3 444 465 

2012 149 967 477 511 229 469 151 419 152 649 81 723 511 3 435 608 

Zdroj: ČSÚ 

 

2.8 Energetika a energetická náročnost hospodářství  

Energetická náročnost hospodářství v ČR dlouhodobě klesá a to mimo jiné využíváním 

technologií s nižší energetickou náročností, zateplováním budov, či úsporami 

v domácnostech. V mezinárodním srovnání je však ČR stále mezi zeměmi s vysokou 

energetickou náročností na jednotku HDP. 

Meziroční tempo poklesu energetické náročnosti bylo zvláště v období let 2000 až 2003 

velmi nestálé a rozkolísané, ale od roku 2004 se situace podstatně zlepšila a energetická 

náročnost významně klesala. Kromě hospodářského růstu měly na tuto skutečnost vliv rovněž 

realizace nástrojů Státní energetické koncepce, která byla přijata v březnu 2004. Tuzemská 

spotřeba energie na jednotku HDP až do 2008 trvale klesala. V roce 2009 vlivem finanční 

a hospodářské krize došlo kromě poklesu spotřeby primárních energetických zdrojů 

i k poklesu HDP, což výrazným způsobem ovlivnilo i energetickou náročnost hospodářství, 

která se přechodně zvýšila. 

V roce 2010 české hospodářství začalo opět růst. Tato situace ovlivnila spotřebu PEZ opět 

směrem k vyšší spotřebě (o 5,3 %), ale také HDP zaznamenalo nárůst, a to o 2,3 %. Obě tyto 

hodnoty pak ovlivnily celkovou energetickou náročnost hospodářství, která se po přechodném 

růstu zapříčiněném hospodářskou krizí v roce 2010 opět zvýšila, a to o 2,9 %. 

V dlouhodobějším měřítku je však stále znatelný pokles, oproti roku 2000 se energetická 

náročnost českého hospodářství snížila o 19,0 %. 

V roce 2011 se situace zcela obrátila. Bylo dosaženo absolutního decouplingu mezi HDP 

a spotřebou PEZ, kdy HDP vzrostlo, ale spotřeba PEZ poklesla. Energetická náročnost 
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hospodářství dosáhla 505,6 GJ/tis. Kč (s.c.r. 2005) a meziročně se tak snížila o 3,3 %. V 

dlouhodobějším měřítku od roku 2000 (kdy tato hodnota dosáhla 661,8 GJ/tis. Kč) nastal 

celkový pokles energetické náročnosti o 23,6 %. 

Největší podíl na energetické náročnosti hospodářství v sektorovém členění (viz Obr. 2.7) 

zaujímají sektory dopravy, průmyslu a zemědělství. 

 

Obr. 2.7: Energetická náročnost v sektorovém členění, ČR [MJ/tis. Kč] 

 

 Legenda:     Zemědělství a lesnictví    Doprava   

      Průmysl    Ostatní odvětví   

       Stavebnictví    

Zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj spotřeby energií  

Rostoucí trend celkové konečné spotřeby energie (viz Obr. 2.8) z období let 1999–2011, 

během nichž se tato spotřeba celkově zvýšila o 14 %, skončil v roce 2007, kdy se situace 

obrací a lze zaznamenat pokles celkové spotřeby (o 0,36 % v roce 2007, o 3,6 % v roce 2008 

a o 7,76 % v roce 2009). Meziroční pokles spotřeby zaznamenáváme poprvé u všech forem 

energie až v roce 2009. Příčinou poklesu jsou kromě úspor i dopady hospodářské krize, neboť 

spotřebu energie v ČR ovlivňuje největším dílem právě průmyslový sektor. V roce 2010 však 

byl již zaznamenán nárůst celkové spotřeby energie společně s růstem průmyslové výroby 

a národního hospodářství celkově, avšak v roce 2011 následoval opět meziroční pokles, a to 

o 4,0 %. 
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Obr. 2.8: Celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie, ČR [PJ]   

 

  Legenda:     Tuhá paliva    Prvotní elektřina   
      Kapalná paliva    Prvotní teplo   

       Plynná paliva    
Zdroj: ČSÚ 

 

 

Obr. 2.9: Celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů, ČR [PJ] 

 

  Legenda:     Zemědělství a lesnictví    Doprava   

      Průmysl    Ostatní odvětví   

       Stavebnictví    Domácnosti  
Zdroj: ČSÚ 

Z hlediska celkové konečné spotřeby v členění dle sektorů, vykazuje sektor průmyslu (35,8 % 

v roce 2011). Spotřeba energie v této oblasti meziročně kolísala, od roku 2006 však díky 

restrukturalizaci průmyslových odvětví a díky snaze o energeticky úspornější technologie 

docházelo k jejímu každoročnímu poklesu. Úspory energie se provádí jak v oblasti 

energetických transformací (výměna dožívajících méně účinných technologií parních 

elektráren a tepláren), tak v oblastech konečné spotřeby – aplikace nejlepších dostupných 

technik (technologií), používání energeticky úsporných spotřebičů, výstavba energeticky 
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úsporných staveb, používání kvalitních izolačních materiálů, zpracování energetických 

auditů, štítkování energetických spotřebičů, zvyšování účinnosti energetických cyklů, 

povinnost kombinované výroby tepla a elektřiny atd. 

Obrovský meziroční propad spotřeby nastal v roce 2009 jako důsledek hospodářské krize, 

která tento sektor velmi citelně zasáhla. V roce 2010 se však i na spotřebě energie projevil 

hospodářský růst a meziročně spotřeba v průmyslu výrazně vzrostla. V porovnání 

s hodnotami spotřeby z období před hospodářskou krizí však pokračuje mírně klesající trend. 

Energeticky nejnáročnějšími odvětvími jsou v rámci zpracovatelského průmyslu výroba kovů 

včetně hutního zpracování, výroba nekovových minerálních výrobků a chemický 

a petrochemický průmysl. 

Dalším významným sektorem pro spotřebu energie jsou v ČR domácnosti (24,1 % celkové 

energie v roce 2011). Zásadní vliv na spotřebu energie v domácnostech má vytápění. 

Sektor dopravy se na celkové spotřebě v roce 2011 podílel 24,3 %. V tomto odvětví, jako 

jediném, spotřeba energie dlouhodobě rostla, avšak v posledních letech je trend spíše 

kolísavý.  

 

Struktura výroby elektřiny 

Skladba a podíl jednotlivých zdrojů energie úzce souvisí se skladbou emisí znečišťujících 

látek a skleníkových plynů, které jsou vypouštěny z energetických zdrojů. Převaha využívání 

domácích fosilních paliv jako zdroje zaručujícího energetickou bezpečnost vede k narušení 

krajinného rázu a s tím souvisejícímu snižování atraktivity území. Řada zdrojů energie rovněž 

zabírá velké plochy území, ovlivňuje mikroklima v dané lokalitě či narušuje estetickou 

a rekreační funkci krajiny. 

V ČR se elektřina vyrábí především ve zdrojích spalujících uhlí. V roce 2012 představovala 

výroba elektřiny spalováním hnědého uhlí 44,7 % (39 144 GWh) a černého uhlí 5,6 % 

(4887 GWh) z celkové výroby. Produkce elektřiny z elektráren spalujících uhlí v posledních 

sedmi letech stagnuje nebo mírně klesá.  

Další významný podíl na výrobě elektřiny představuje využití jaderného paliva. Elektřina 

vyrobená v jaderných elektrárnách (JE Dukovany a JE Temelín), se v roce 2012 podílela na 

výrobě elektřiny z 34,3 % (30 324 GWh). 

Podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách roste, avšak jedná se o velice diskutovaný 

zdroj energie, neboť na jednu stranu představuje téměř bezemisní technologii, což je hlediska 

dopadu na životní prostředí, resp. na ovzduší a klima, příznivé. Na druhou stranu však 

produkuje odpady ve formě vyhořelého jaderného paliva, u nichž dosud není zcela vyřešeno 

jejich konečné uložení, resp. využití.  

Skladba výroby elektřiny dle využívaného paliva je uvedena v Obr. 2.10. 
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Obr. 2.10: Výroba elektrické energie podle typu paliv, ČR, 2012 [GWh, %] 

            Zdroj: ERÚ, MPO 

Celková výroba elektřiny má v období 2000–2011 kolísavý charakter, ale celkový trend je 

rostoucí. Oproti roku 2000 se v roce 2011 vyrobilo o 19,2 % více elektřiny, meziroční nárůst 

(2010/2011) byl 1,9 %.  

Vzhledem k tomu, že ČR prozatím patří mezi státy, které samy vyrábí elektrickou energii 

v množství dostačujícím pro uspokojení domácí poptávky, mohou část vyrobené elektřiny 

exportovat do zahraničí. V roce 2011 bylo vyvezeno do zahraničí 27,5 TWh elektřiny, tj. 

31,4 % z celkového vyrobeného množství, dovezeno však bylo 10,5 TWh elektřiny. Saldo 

vývozu a dovozu je tedy 17,0 TWh, což činí 19,5 % z celkového množství elektřiny vyrobené 

v ČR (87 561 GWh).  ČR tak v současné době patří mezi největší evropské exportéry 

elektřiny. Zároveň však stojí před zásadním rozhodnutím ohledně své budoucí energetické 

strategie, vzhledem k omezeným dostupným zásobám uhlí a dalších domácích energetických 

zdrojů. 

 

Struktura výroby tepla 

Výrobu tepla zajišťují v ČR převážně elektrárny a teplárny (70,9 %) a výtopny (22,8 %). 

Ostatní zdroje se na produkci tepla podílejí jen v řádech jednotek procent. 

Celkové množství vyrobeného tepla dlouhodobě klesá, což je důkazem úsporného 

a hospodárného využívání tepelné energie a snahy o snižování spotřeby tepla v průmyslovém 

i veřejném sektoru. Čistá výroba tepla v roce 2011 činila 182 718 TJ, což znamená meziroční 

pokles o 9,4 %. V roce 2012 byla čistá výroba tepla 185 589 TJ, tedy mírný 1,5% meziroční 

nárůst. ČR patří mezi státy s velmi vysokým podílem využití centrálního zásobování teplem. 

 

Energetika a obnovitelné zdroje energie 

Význam obnovitelných zdrojů energie (OZE) v české energetice roste. Každoročně stoupá 

jimi vyrobené množství (viz Obr. 2.11) i podíl na celkově vyrobené elektrické energii. Do 

roku 2011 byly hlavním a největším zdrojem elektřiny z OZE v ČR vodní elektrárny, jejich 

prvenství však v roce 2011 vystřídala elektřina z fotovoltaických elektráren, což bylo 

způsobeno jednak nárůstem produkce z fotovoltaiky a jednak nižší výrobou u vodních 

elektráren v důsledku nižšího množství srážek v tomto roce. V odhadech roku 2012 (celková 
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data dosud nejsou kompletní) jsou podíly výroby z fotovoltaiky a vodních elektráren téměř 

vyrovnané.  Výrazný nárůst představuje výroba elektřiny z bioplynu, kde produkce vzrostla 

meziročně o 543 GWh. 

Struktura výroby elektřiny z OZE v odhadu roku 2012 je následující: fotovoltaika (26,7 %), 

vodní elektrárny (26,4 %), biomasa (22,4 %), bioplyn (18,3 %), větrné elektrárny (5,2 %) 

a energie vyrobená spalováním tuhého komunálního odpadu (1,1%).
9
 

V roce 2011 bylo z OZE v České republice vyrobeno 7 245 GWh elektřiny, odhad pro rok 

2012 je 8 056 GWh, což představuje předpokládaný meziroční nárůst 11,2 %. Odhadovaná 

výroba v roce 2012 z OZE odpovídá 9,2% podílu celkového množství elektřiny 

vyprodukované v ČR (v roce 2011 byl tento podíl 8,5%).  

Tento nárůst je způsoben zejména rozvojem výroby z bioplynu, kde produkce elektřiny 

meziročně vzrostla o 58,5 %. V odhadu pro rok 2012 se zvýšilo i množství elektřiny vyrobené 

vodními elektrárnami (o 8,4 %), z biomasy (o 7 %), větrnými elektrárnami (o 4,8 %), 

V odhadu pro rok 2012 je předpokládán pokles u fotovoltaiky (-1,5 %) a u výroby elektřiny 

spalováním tuhého komunálního odpadu (-3,5 %). 

Obr. 2.11: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR [GWh] v letech 2003 – 2012 

 

  Legenda:     Vodní elektrárny    Větrné elektrárny 

       Biomasa    Fotovoltaické články 

       Bioplyn    Kapalná biopaliva 

       Tuhé komunální odpady (BRKO)   
Zdroj: MPO 

Důsledkem podpory výroby elektřiny z OZE je zvýšení cen elektřiny. To je problematické 

zejména u velkých odběratelů, např. v hutnictví, chemickém, papírenském nebo sklářském 

průmyslu. Navýšení cen může ohrožovat jejich konkurenceschopnost či dokonce jejich 

samotnou existenci. 

Výroba tepla z OZE dlouhodobě stoupá, v odhadu pro rok 2012 je předpokládán meziroční 

nárůst o 1,8 % (viz Obr. 2.12). V roce 2011 se obnovitelné zdroje podílely na výrobě tepelné 

energie 8 %. Největší podíl je zajišťován prostřednictvím biomasy (83,8 %), kde je 

rozhodujícím faktorem spotřeba paliv v domácnostech, zejména dřeva. Meziročně je pro rok 

2012 odhadován pokles výroby tepla z biomasy o 0,5 %. Ostatní zdroje se na výrobě tepla 

                                                 
9
 Poznámka: Vlivem zaokrouhlovaní je součet odhadované výroby elektřiny z OZE 100,1 %. 
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podílejí mnohem menším podílem (odpady 5,7 %, bioplyn 4,6 %, tepelná čerpadla 4,9 %, 

solární termální kolektory 1 %). Výraznější meziroční nárůst byl zaznamenán u odhadu 

výroby tepla z bioplynu, a to o 30,8 %, kdy výroba tepla vzroste z 1910 TJ v roce 2011 na 

odhadovaných 2500 TJ v roce 2012. K rychlému nárůstu dochází rovněž ve využití tepelných 

čerpadel a solárních termálních kolektorů. 

ČR se zavázala, že v rámci cíle EU dosáhne do roku 2020 13% podíl OZE na konečné 

spotřebě energetických zdrojů. Tento cíl zahrnuje hrubou spotřebu elektřiny, konečnou 

spotřebu energie na vytápění a chlazení a konečnou spotřebu energie v dopravě. V roce 2011 

dosáhla ČR přibližně 10% podílu OZE na konečné spotřebě energetických zdrojů. 

Obr. 2.12: Výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR [GJ] v letech 2003 – 2012 

 

 Legenda:     Biomasa   
 Tuhé komunální odpady 
(BRKO)    Tepelná čerpadla   

       Bioplyn    BR PRO ATP    Solární termální kolektory  

 

Zdroj: MPO 

Při zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů se diverzifikuje skladba používaných 

paliv, což napomáhá zlepšovat zabezpečení dodávek energie a snižování emisí CO2. Výroba 

energie z OZE je v současné době ve většině případů nákladnější než využívání konvenčních 

paliv, ale tento rozdíl se postupně zmenšuje – obzvláště pokud se zohlední náklady související 

externí náklady spojené s produkcí emisí skleníkových plynů nebo látek znečišťujících 

ovzduší. 

V porovnání s ostatními státy EU se ČR řadí mezi státy s nižším podílem OZE na celkové 

spotřebě elektřiny. Problémem je nízký využitelný potenciálu OZE v ČR, kde nejsou tak 

velké možnosti pro vodní elektrárny, jako např. v Norsku a Rakousku, nebo pro větrné 

elektrárny, jako např. v Německu. Ve využití biomasy je však potenciál ČR srovnatelný 

s ostatními zeměmi střední Evropy. 

 

Tab. 2.8: Bilance elektřiny (GWh) 

GWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 

Hrubá výroba  88 198 83 518 82 250 85 910 87 454 87 574 

Vlastní spotřeba 6 786 6 433 6 260 6 446 6 533 .. 

Netto spotřeba 81 412 77 085 75 990 79 464 80 921 .. 
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GWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 

Dovozy 10 204 8 520 8 586 6 642 10 457 11 587 

Vývozy 26 357 19 989 22 230 21 590 27 501 28 707 

Vsázka na přečerpání 592 477 747 795 944 .. 

Ztráty v sítích 4 915 4 662 4 487 4 466 4 405 .. 

Spotřeba energetického sektoru 2 512 2 437 2 199 2 043 1 875 .. 

Konečná spotřeba 57 240 58 040 54 913 57 212 56 653   

*) odhad           Zdroj: IEA 

 

Tab. 2.9: Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (GWh) 

  

2008 2009 2010 2011 2012 *) 

Vodní elektrárny 2 024,3 2 429,6 2 789,5 1 963,2 2 129,0 

MVE < 1 MW 442,4 469,9 554,8 397,0 - 

MVE 1 až < 10 MW 477,8 484,9 603,8 497,6 - 

VVE ≥ 10 MW 1 104,1 1 474,8 1 630,9 1 068,5 - 

Biomasa celkem 1 170,5 1 396,3 1 492,2 1 684,6 1 803,0 

Štěpka apod. 603 650,1 641,8 820,0 - 

Celulózové výluhy 458,5 500,5 514,7 526,2 - 

Neaglom. rostlinné materiály 23,1 72,9 74,2 111,0 - 

Pelety a brikety 84,5 164,2 241,2 218,0 - 

Ostatní biomasa 1,4 8,6 20,2 0,0 - 

Kapalná biopaliva 0 0,0 0,1 9,3 - 

Bioplyn celkem 266,9 441,3 634,7 928,7 1 472,0 

Komunální ČOV 74 79,2 85,0 88,3 - 

Průmyslové ČOV 4  3,6 5,0 6,9 - 

Bioplynové stanice 91,6 262,6 447,4 724,8 - 

Skládkový plyn 97,2 95,8 97,3 108,7 - 

Biologicky rozložitelná část TKO 11,7 10,9 35,6 90,2 87,0 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Větrné elektrárny 244,7 288,1 335,5 397,0 416,0 

Fotovoltaické elektrárny  12,9 88,8 615,7 2 182,0 2 149,0 

Celkem 3 731 4 655,0 5 903,2 7 245,7 8 056,0 

*) odhad          Zdroj: ČSÚ 

 

Tab. 2.10: Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (TJ) 

  2008 2009 2010 2011 2012 *) 

Biomasa celkem 43 399,9 43 007,2 46 736,3 45 436,7 45 206,0 

Biomasa mimo domácnosti 15 462,6 15 497,7 16 065,8 16 132,6 - 

Palivové dřevo 355,8 318,6 379,9 360,1 - 

Štěpka apod. 8 297,8 7 929,6 8 147,7 8 415,7 - 

Celulózové výluhy 6 339,2 6 455,2 6 739,7 6 609,3 - 

Neaglom. rostlinné materiály 258,5 432,3 483,3 429,3 - 

Brikety a pelety 211,3 360,8 311,2 316,1 - 

Ostatní biomasa 0,0 1,2 4,1 0,0 - 

Kapalná biopaliva 0,1 0,0 0,0 2,1 - 
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  2008 2009 2010 2011 2012 *) 

Biomasa domácnosti 27 937,4 27 509,5 30 670,5 29 304,1 - 

Bioplyn celkem 1 065,4 1 211,0 1 610,4 1 910,6 2 500,0 

Komunální ČOV 690,3 678,1 714,7 745,9 - 

Průmyslové ČOV 62,2 58,7 62,8 71,5 - 

Bioplynové stanice 226,5 397,6 752,4 1 015,8 - 

Skládkový plyn 86,5 76,5 80,5 77,5 - 

Biologicky rozložitelná část TKO 1 848,2 1 646,0 1 777,1 2 074,9 2 137,0 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 1 100,2 1 140,0 969,2 929,9 927,0 

Tepelná čerp. (teplo prostředí) 1 159,6 1 445,3 1 775,7 2 193,4 2 655,0 

Solární termální kolektory 203,9 265,5 366,5 478,3 535,0 

Celkem 48 777,2 48 715,0 53235,1 53 023,8 53 960,0 

*) odhad          Zdroj: ČSÚ 

 

2.9 Hospodaření se zdroji 

ČR nedisponuje velkými zásobami surovinových zdroje, většina nerostných surovin se 

dováží. Zásoby některých nerostných surovin, vyskytujících se na území státu, byly do značné 

míry vyčerpány. Z ekonomických důvodů se utlumuje těžba černého uhlí. Těžba hnědého uhlí 

v povrchových dolech má výrazné negativní environmentální dopady. Zásoby energetického 

uhlí jsou v jednotlivých ložiscích odhadovány na 10 – 50 let. Proto má z hlediska udržitelného 

rozvoje význam využívání obnovitelných zdrojů a zejména úspory energie. Důležitá je 

hmotová recyklace průmyslových a spotřebních odpadů a jejich energetické využití. Trh 

s druhotnými surovinami (hliník, ocel, sklo, plasty apod.) výrazně reaguje na ceny primárních 

surovin a fosilních paliv. 

 

Nerostné suroviny  

Podíl dobývání nerostných surovin na tvorbě HDP dosáhl v roce 2010 cca 1,3 %. Ekonomika 

ČR je závislá na dovozu řady nerostných surovin ze zahraničí, protože zásoby některých 

nerostných surovin vyskytujících se na území ČR byly do značné míry vyčerpány. V 

současnosti ČR nemá významné zásoby rud a má jen omezené zásoby fosilních paliv. V zemi 

jsou dostatečné zásoby některých nerudních a stavebních surovin, jejichž životnost dosahuje 

řádově desítek až stovek roků. ČR má surovinovou základnu zejména pro rozvoj tradičních 

průmyslových odvětví – sklářství (sklářské písky), keramiky a porcelánu (keramické jíly 

v bohatém sortimentu, živcové suroviny, kaolin) a papírenství (papírenský kaolin). Technická 

úroveň výroby cementu, vápna a sádry v ČR je srovnatelná s úrovní výroby ve vyspělých 

státech EU. Vytěžená ložiska zemního plynu a ropy mohou být v budoucnu za vhodných 

geologických podmínek využívána jako podzemní zásobníky zemního plynu.  

V současnosti jsou v ČR těženy tyto nerostné suroviny: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní 

plyn, uranová ruda, kaolin, jíly, bentonity, živcové suroviny, tavný čedič, diatomit, křemenné 

suroviny, písky sklářské, písky slévárenské, vápence a cementářské suroviny, dolomity, 

sádrovec, celá škála dekoračních kamenů, stavební kámen, štěrkopísky a cihlářské suroviny. 

Mezi objemově nejvýznamnější patří těžba hnědého uhlí, která se v posledních letech 

pohybuje v rozmezí 40-45 mil. tun ročně. Objemově významná je i těžba černého uhlí 

(10-12 mil. tun ročně) a těžba stavebních surovin (zejména výhradní těžba stavebního kamene 

a výhradní i nevýhradní těžba štěrkopísků).  
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2.10 Doprava 

Centrální poloha v Evropě vytváří z České republiky křižovatku dopravních cest, zároveň 

tímto patří k zemím s nejhustší dopravní infrastrukturou v EU. Základem dopravy je 

kombinace železniční a silniční dopravy. Z hlediska přepravních výkonů v osobní dopravě je 

zaznamenán zřetelný pokles v individuální dopravě v roce 2010, který mohl být způsoben 

v prvé řadě rapidním nárůstem spotřební daně a tím i cen pohonných hmot v tomto období.  

Dalším faktorem, který se podepsal na poklesu přepravních výkonů osob, ale i nákladu, je 

jistě ekonomická krize z roku 2008. Podíl individuální automobilové dopravy na přepravě 

osob dosáhl v roce 2012 na 70 %, přičemž v roce 1990 byl pouze 59 %. Mezi těmito roky 

kolísal většinou kolem 73-74 %, avšak v posledních třech letech nastal pokles podílu přepravy 

osob individuální automobilovou dopravou, což mohly z velké části způsobit vysoké ceny 

pohonných hmot na území České republiky. Zároveň v malých městech vzrostl zájem 

o cyklistickou dopravu i s ohledem na budování bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu. 

Ve městech s 5000 až 50000 obyvatel tvoří cyklistická doprava 2 až 25 % z dopravy do 

zaměstnání. 

Situace s poklesem využívání automobilové dopravy je jistě do jisté míry pozitivní z hlediska 

životního prostředí, avšak osobní automobily stále značnou měrou přispívají ke zhoršování 

kvality ovzduší v oblastech s vysokou urbanizací. Jako negativní je také vnímán odklon od 

železniční přepravy, a to nejen v případě osob, ale zejména nákladu. Železniční doprava 

v roce 1990 zastřešovala téměř 70 % celkové přepravy nákladu, dnes je to již pouze cca 22 %. 

Naprostá většina nákladu v České republice je v dnešní době převážena po silnici. Níže 

uvedené údaje týkající se letecké dopravy jsou za tuzemské letecké dopravce zajišťující 

vnitrostátní a mezinárodní komerční pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob a nákladu 

(Tab. 2.11, 2.12 a 2.13. a 2.14). 

Hustota železniční sítě na jednotku plochy území je poměrně vysoká (12,1 km tratí na 

100 km
2
), železniční tratě a další infrastruktura však vyžadují důkladnou modernizaci, která 

již byla zahájena a zčásti dokončena na některých mezinárodně významných úsecích. 

Potřebná je také modernizace silniční sítě (v roce 2012 hustota celkem 70 km/100 km
2
) 

a výstavba dálnic (v roce 2012 hustota 0,95 km/100 km
2
), přičemž stálým problémem silniční 

infrastruktury je její technická zanedbanost, která spočívá především v dopravních závadách, 

nedostatečné kapacitě, kvalitě a také v nevyhovujících parametrech.  

Tab. 2.11: Dopravní výkony v osobní dopravě v období 1990 – 2012 (mil. vozokm) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 20101) 2011 2012 

Osobní 21 884 26 597 30 701 34 945 35 934 37 282 38 463 39 675 34 230 35 086 34 594 

Osobní-benzin 20 428 24 766 27 216 28 551 28 850 29 394 29 658 29 779 25 014 24 976 23 647 

Osobní-nafta 1 390 1 755 3 421 6 338 7 036 7 842 8 760 9 853 9 180 10 074 10 897 

LUV 146 543 1 279 2 231 2 416 2 602 2 788 2 974 3 159 3 345 3 531 

TNV  5 480 7525 9 063     8 128   

Autobus  790 665 639     472   

Celkem 25 999 33 740 40 480 47 169 48 505 50 324 51 918 53 555 46 381 47 541 46 875 

1) změna metodiky sčítání dopravy        Zdroj: CDV 
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Tab. 2.12: Přepravní výkony v osobní dopravě v období 1990 – 2012 (mld. oskm) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Silniční IAD 39,90 54,50 63,94 68,64 69,63 71,54 72,38 72,29 63,57 65,49 64,26 

Silniční veřejná 12,34 7,67 9,35 8,61 9,50 9,52 9,22 9,49 10,34 9,27 9,02 

Silniční celkem 52,24 62,17 73,29 77,25 79,13 81,06 81,60 81,78 73,91 74,76 73,28 

Železniční doprava 13,36 8,01 7,30 6,67 6,92 6,90 6,80 6,50 6,59 6,71 7,27 

Letecká doprava 2,18 3,03 5,86 9,74 10,23 10,48 10,75 11,33 10,90 11,59 10,61 

Vodní doprava 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 

Celkem 67,78 73,22 86,46 93,67 96,30 98,45 99,16 99,63 91,41 93,07 91,17 

Zdroj: CDV 

Tab. 2.13: Přepravní výkony v nákladní dopravě 1990 – 2012 (mld. tkm) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Silniční na vlastní účet 8,01 9,60 7,67 5,33 5,28 4,87 4,82 3,84 3,87 4,92 4,88 

Silniční veřejná 8,81 22,90 31,36 38,12 45,09 43,27 46,06 41,12 47,97 49,91 46,35 

Silniční celkem 16,82 32,50 39,04 43,45 50,37 48,14 50,88 44,96 51,84 54,83 51,23 

Železniční  41,14 25,50 17,50 14,87 15,78 16,30 15,44 12,79 13,77 14,32 14,27 

Letecká  0,06 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

Vodní  1,41 1,23 0,77 0,78 0,82 0,90 0,86 0,64 0,68 0,70 0,67 

Celkem 59,43 59,26 57,34 59,14 67,01 65,38 67,21 58,42 66,31 69,86 66,18 

Zdroj: CDV 

Tab. 2.14:  Výkony letecké dopravy v období 2000 – 2012 

Ukazatel 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 

Počet letů 

celkem 
53 040 82 591 95 310 95 184 100 839 105 083 101 153 95 617 87 334 - 

Nalétané km 

celkem (tis.) 
61 554 87 824 96 833 98 796 104 626 111 024 110 729 105 926 105 372 - 

Přepravené 

osoby celkem 

(tis.)2) 

3 483 5 750 6 330 6 710 6 977 7 158 7 354 7 466 7 525 6 420 

1) předběžné údaje     2) pouze čeští obchodní letečtí přepravci     Zdroj: ČSÚ 

 

V roce 1990 představovaly emise z dopravy pouhých 6,35 % celkových emisí oxidu 

uhličitého v České republice. V roce 2009 tento podíl dosáhl svého maxima 16,49 %. Tento 

trend je velmi nepříznivý, avšak stále nedosahuje hodnot zemí EU-15. Po roce 2009 začal 

tento podíl poprvé v historii klesat, což mohlo být z velké části způsobeno ekonomickou krizí 

z roku 2008. 

Tab. 2.15 podává přehled počtu motorových vozidel v České republice v období let 1990 až 

2012. Počet osobních automobilů se zvýšil za posledních 20 let téměř dvojnásobně 

a dosahoval v roce 2012 celkem 4,71 mil. vozidel – v přepočtu 45 vozidel na 100 obyvatel 

v roce 2012 (v roce 1990 to bylo 23).  
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Tab. 2.15:  Počet motorových vozidel v ČR 1990 – 2012 (tis. vozidel) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 

Jednostopá 1 172 915 749 794 823 860 893 903 924 944 977 

Osobní automobily 2 411 3 043 3 439 3 959 4 109 4 280 4 423 4 435 4 496 4 581 4 706 

Nákladní vozidla 156 203 276 415 468 534 590 587 585 586 595 

Autobusy 26 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 

Celkem 3 765 4 181 4 482 5 188 5 420 5 694 5 926 5 945 6 025 6 131 6 298 

1) údaje k 1. 7. 2013 - z důvodu přechodu na nový systém evidence vozidel v Centrálním registru vozidel (CRV) v souladu s 

legislativou EU nejsou údaje k 31. 12. 2012 k dispozici                                                                                             Zdroj: CRV 

 

I přes průběžné zlepšování struktury vozového parku (přibývá automobilů vyhovujících 

standardům EURO, podíl vozidel nevybavených katalyzátorem klesl z 93 % v roce 1993 na 

16 % v roce 2011) je stáří vozového parku v ČR nadále velmi vysoké (13,9 let u osobních 

automobilů v roce 2012) a jeho struktura zatím není srovnatelná se strukturou vozového parku 

v EU. Podíl vozidel na alternativní pohon v roce 2011 činil 2,1 %.  

Tabulka 2.16 uvádí údaje o statické skladbě osobních automobilů dle stáří vozidel. Tabulka 

však uvádí vozidla registrovaná, nikoliv ta, která skutečně jezdí po silnicích, a proto se podíly 

novějších vozidel jeví vcelku pesimisticky. Údaje o dynamické skladbě, které jsou získávány 

jednou za pět let, naznačují výrazně vyšší proběh nových vozidel oproti vozidlům starým, což 

reálné environmentální parametry vozového parku vylepšuje. V roce 2010 byla distribuce 

osobních automobilů dle věkových kategorií následovná:  31,10 % vozidel 0-5 let; 30,14 % 

vozidel 6-10 let a 38,76 % vozidel 10 let a starší. Sběr těchto dat probíhá vždy v paralelním 

období jako celostátní sčítání dopravy, ovšem proti sčítání pouze na několika málo 

reprezentativních úsecích v ČR, a proto může být zatížen i relativně velkou nejistotou.  

Tab. 2.16: Podíl osobních automobilů registrovaných v ČR dle věkových kategorií (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 

0-5 let 18,07 17,53 16,95 16,71 17,55 17,81 18,09 19,71 

6-10 let 27,55 26,96 25,10 24,36 23,15 22,17 21,51 21,31 

10 let a starší 54,37 55,51 57,95 58,92 59,31 60,02 60,40 58,98 

1) údaje k 1. 7. 2013 - z důvodu přechodu na nový systém evidence vozidel v CRV v souladu s legislativou EU nejsou údaje k 

31. 12. 2012 k dispozici        Zdroj: CRV, http://www.autosap.cz  

Tabulka 2.17 uvádí spotřebu pohonných hmot v jednotlivých sektorech dopravy. Tabulka 

2.18 uvádí přehled vývoje ceny jednotlivých pohonných hmot. Z Tabulky 2.19 vyplývá, že 

postupně dochází k rozvoji infrastruktury čerpacích stanic, kde je možné zakoupit alternativní 

pohonné hmoty. 

Tabulka 2.17: Spotřeba pohonných hmot v jednotlivých sektorech dopravy (tis. t.) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 

silniční - benzin 1 069 1 637 1 845 2 039 1 994 2 081 2 001 1 936 1 755 1 684 1 579 

silniční - nafta 904 1 252 1 741 3 228 3 370 3 558 3 561 3 445 3 301 3 318 3 343 

silniční - LPG   12 62 70 72 77 78 80 76 74 71 

silniční - CNG   2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 

http://www.autosap.cz/
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 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 

silniční - 

bionafta 
    70 3 19 34 85 154 196 271 247 

silniční - 

bioetanol 
        2 0 54 91 90 94 87 

železniční - 

nafta 
208 106 104 92 96 95 105 95 92 90 87 

lodní - nafta 18 18 5 5 6 5 4 5 4 3 5 

letecká - letecký 

benzin 
45 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 

letecká - kerosin 169 180 192 318 326 342 362 331 310 307 286 

1) předběžné údaje                    Zdroj: ČSÚ 

 

Tab. 2.18: Vývoj ceny pohonných hmot (Kč/l)  

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 

Benzín 91 okt. - 

Special 16,00 19,08 28,33 28,02 29,06 29,05 29,85 26,69 31,28 33,75 36,26 

Benzín 95 okt.- 

Natural 12,40 19,29 28,71 28,48 29,59 29,54 30,32 27,15 31,74 34,58 36,68 

Nafta automobilová 9,80 15,65 24,70 27,87 28,97 28,67 31,74 26,10 30,57 34,25 36,46 

LPG    26,15 28,02 26,54 29,43 23,52 26,98 31,74 32,87 

CNG    20,13 22,27 19,53 22,10 22,51 23,03 23,79 24,81 

1) předběžné údaje                   Zdroj: CDV 

 

Tab. 2.19:  Disponibilní infrastruktura pro alternativní paliva 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 6 360 6 424 6 499 6 591 6 690 6 790 

Veřejné 3 610 3 578 3 615 3 672 3 717 3 728 

LPG 685 708 796 812 819 822 

CNG 16 17 18 21 27 28 

B30   125 93 111 209 

B100   111 33 43 58 

E85   2 37 53 118 

Zdroj: CDV 

Finanční krize po roce 2008 byla zásadní událostí, která měla vliv na pokles výkonnosti 

v průmyslových odvětvích a zároveň i znatelné snížení přepravních výkonů nákladní dopravy 

v následujícím roce 2009 (Viz tabulka 2.20).  

Tab. 2.20: Vývoj HDP a přepravních výkonů nákladní dopravy 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP (mld. Kč) 
632,7 1 533 2 269 3 116 3 352 3 662 3 848 3 759 3 790 3 823 3 830 

Přepravní výkon nákladní 

dopravy (mil. tkm) 59,42 59,26 57,34 59,13 67,01 65,38 67,21 58,42 66,31 69,86 66,18 

Zdroj: MD a CDV, převzato z https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2012/rocenka/htm_cz/cz12_807000.html 

 

https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2012/rocenka/htm_cz/cz12_807000.html
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V důsledku finanční krize zároveň došlo ke snížení míry investic do rozvoje dopravní sítě 

v ČR. Nejvíce bylo do dopravní infrastruktury investováno v roce 2008, a sice téměř 

83 mld. Kč v běžných cenách, což je více než dvojnásobek částky investované v roce 

2012. Objem investičních finančních prostředků vložených do infrastruktury v roce 2012 tak 

byl nejnižší za posledních 10 let a činil cca 33 mld. Kč (viz Tabulka 2.21) a od roku 2008 

každoročně rapidně klesá. 

Tab. 2.21: Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury (mil. Kč) 

Druh infrastruktury 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Železniční 13 200 14 428 13 178 17 003 22 954 19 593 14 245 10 987 9 594 

Silniční1) 10 988 42 137 42 268 41 461 50 962 52 524 43 494 31 799 22 036 

Vnitrozemské vodní 

cesty 
402 303 527 390 538 1557 1462 549 433 

Letecká 993 7 045 2 014 2 137 8 108 2 441 2 059 983 1 187 

Potrubní 399 164 710 801 433 210 231 135 149 

Celkem 25 983 64 078 58 695 61 791 82 996 76 325 61 490 44 454 33 400 

1) Údaje za silniční infrastrukturu zahrnují výdaje na dálnice a silnice I., II. a III. třídy 

Zdroj: MD, ČSÚ, SFDI, SŽDC, KÚ, převzato z https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm 

Na podzim 2013 byl zároveň Ministerstvem dopravy dokončován návrh 2. fáze Dopravních 

sektorových strategií (DSS2), které předkládají střednědobý plán rozvoje dopravní 

infrastruktury s dlouhodobým výhledem. DSS2 představuje základní resortní koncepci 

formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve 

střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050.  

Tato strategie předpokládá růst dopravních intenzit na silniční síti o 11 % u dopravy osobní a 

o 22 % u dopravy nákladní, jak to vyjadřuje následující tabulka (vypočteno aritmetickým 

průměrem návrhových intenzit na celém souboru silničních clusterů). Za pozitivní aspekt lze 

považovat změnu v územním rozložení dopravních intenzit na stávajících komunikacích, 

které jsou v současnosti přetíženy a vyznačují se proto lokálně vysokými vlivy na kvalitu 

ovzduší.  

Tab. 2.22: Teoreticky očekávaná změna denních intenzit dopravy v případě realizace veškerých opatření 

zvažovaných v rámci DSS2 do roku 2050 

Možnosti rozvoje dopravní infrastruktury v ČR 

Modelovaná intenzita dopravy (tis. voz/den) 

aritmetický průměr modelovaných intenzit na celém souboru 

silničních clusterů 

osobní nákladní 

výchozí stav na stávající infrastruktuře v roce 2050 
9 238 2 584 

cílový stav na kompletním souboru všech navržených 

opatření na síti v r. 2050 10 232 3 145 

cílová intenzita na kompletním souboru všech navržených 

opatření na síti v r. 2050 / výchozí intenzita na stávající 

infrastruktuře v roce 2050 111 % 122 % 

Zdroj: MD a Integra Consulting, převzato z Vyhodnocení vlivů Dopravní sektorové strategie 2. fáze dle zákona č. 100/2001 

https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm
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V roce 2013 byla rovněž přijata Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České 

republiky pro léta 2013–2020, která aktualizuje předchozí strategii pro roky 2004–2011. 

Hlavním cílem strategie je podpořit cyklistiku, tak aby se stala plnohodnotnou formou 

dopravy vhodně doplňující další druhy. Tato strategie si klade mimo jiné za cíl zvýšit podíl 

cyklistiky na přepravních výkonech na 10 % do roku 2020 (v průměru na celou ČR).  

 

2.11 Průmyslová výroba  

Průmysl v ČR tvoří přibližně 30 % HDP a je tudíž jedním z rozhodujících zdrojů ekonomiky 

ČR. Vzhledem k životnímu prostředí je však významným producentem širokého spektra emisí 

znečišťujících látek a odpadních produktů a spotřebovává neobnovitelné zdroje energie 

i surovin. Proto má toto odvětví významný vliv na životní prostředí, a to zejména v oblastech, 

kde jsou soustředěny velké průmyslové podniky, které emitují velké množství znečišťujících 

látek (kraje Moravskoslezský, Ústecký, Středočeský). Charakteristiku vztahu průmyslu 

a životního prostředí nejlépe vystihuje porovnání vývoje průmyslové produkce (dle jejího 

indexu) s vývojem energetické náročnosti průmyslu, emisí znečišťujících látek i skleníkových 

plynů, odpadů i nákladů na ekologizaci výrob. Cílem zůstává naplnění environmentální 

stability, což znamená zejména zajištění uspokojivé kvality životního prostředí na území ČR 

i omezení negativních vlivů mimo území státu. 

Přes mírné výkyvy měl vývoj průmyslové produkce od roku 2000 dlouhodobě vzestupný 

trend (oproti začátku 90. let 20. století, kdy docházelo k útlumu především materiálově 

a energeticky náročných výrob) (viz Obr. 2.13). Dosud rostla průmyslová produkce v ČR 

daleko výraznějším tempem ve srovnání s průměrem EU25, resp. EU27. Teprve rok 2008 

znamená stagnaci a začínající pokles v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí, která se 

plně projevila v následujícím roce. 

Obr. 2.13: Index průmyslové produkce (meziroční a bazický), ČR [%] 

 

Legenda:     Bazický index průmyslové produkce (2005=100 %)    Meziroční index průmyslové produkce (předchozí rok=100 %) 

Zdroj: ČSÚ 

V roce 2009 vykázal průmysl, včetně zpracovatelského, největší meziroční změnu (pokles) od 

roku 2001. Průmyslová produkce meziročně klesla o 13,6 %. K meziročnímu poklesu 

průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení (pokles odvětví o 27,2 %), 



 55 

výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (pokles o 21,8 %), citelně byl postižen 

rovněž automobilový průmysl, tj. odvětví, jehož zhruba dvě třetiny produkce jsou určeny na 

export (pokles o 10,2 %), což ovlivnilo i navazujících odvětví zpracovatelského průmyslu 

(např. gumárenský a plastikářský průmysl). Růst produkce zaznamenala jako jediná výroba 

potravinářských výrobků (růst o 5,3 %).  

V roce 2010 nastalo opět oživení ekonomiky, se kterou se zvedla i průmyslová produkce, a to 

se odrazilo na jejím výrazném meziročním vzestupu o 10,3 %. Zde se projevil zejména rychlý 

vývoj německé ekonomiky, na které je domácí průmysl ve velké míře závislý. Vzestupu 

průmyslové produkce nejvíce pomohlo oživení zahraniční poptávky, vedle které rostla 

i domácí poptávka. K meziročnímu růstu nejvíce přispěla středně technologicky náročná 

výroba, zejména automobilový průmysl, strojírenství nebo výroba počítačů. Vysoký nárůst 

produkce zaznamenalo též hutnictví. V roce 2010 naopak nastal opožděný dopad hospodářské 

krize na české stavebnictví. To se meziročně propadlo o 7,8 %. Projevila se v něm úsporná 

opatření vlády i nižší poptávka domácností a firem. 

V roce 2011 česká ekonomika překonala období krize a začala se pomalu vracet 

k předkrizovým hodnotám. Meziročně vzrostla průmyslová produkce o 6,5 %), celkové tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly 4 408 mld. Kč. Růst domácí ekonomiky však 

zajistil zejména zahraniční obchod, zatímco domácí poptávka oslabovala. Příznivě se vyvíjela 

situace především v automobilovém průmyslu, strojírenství, výrobě elektrických zařízení 

a výrobě pryžových a plastových výrobků.  

V roce 2012 růst průmyslové produkce zpomaloval. V prvním pololetí průmyslová produkce 

ještě rostla, ve druhém pololetí však začala klesat. Po dvou letech růstu tak nastal celkově 

v roce 2012 meziroční pokles, který činil 0,8 %. Nepříznivý vývoj byl ovlivněn oslabením 

průmyslu v eurozóně, což se vlivem vzájemné vazby odrazilo i na vývoji průmyslové 

produkce v ČR. Dalším faktorem omezujícím růst je slabá domácí poptávka, zejména 

domácnosti postupně snižovaly svoji spotřebu. 

V oblasti dopadu průmyslu na životní prostředí je zřetelná spojitost mezi strukturálními 

změnami v průmyslu, změnami výrobních technologií a stavem životního prostředí. V rámci 

zpracovatelského průmyslu se mezi lety 2000–2008 tyto strukturální změny projevily zejména 

"odlehčením" výrobní struktury, tj. růstem podílu odvětví vyrábějících technologicky 

náročnější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a s nižší energetickou a emisní náročností 

(automobilový, elektronický průmysl, výroba počítačové techniky). Prakticky všechna 

odvětví rovněž prošla technologickým inovačním vývojem, zejména výroba dopravních 

prostředků, elektrických a optických přístrojů, ale i restrukturalizovaná hutní výroba. Pokles 

průmyslové produkce v souvislosti s hospodářskou krizí v roce 2008 a 2009 měl pozitivní 

vliv na emise znečišťujících látek, neboť došlo k dalšímu odlehčení zátěže životního prostředí 

z průmyslového sektoru. 

Produkce emisí průmyslových podniků je nerovnoměrně rozložena napříč sektory, ale 

rozhodující jsou podniky výroby železa a oceli, rafinérie a výroby cementu a vápna. V řadě 

sektorů jako je výroba papíru a celulózy, výroba skla a keramiky, chemická výroba nebo 

podniková energetika (výroba technologické páry a elektřiny pro vlastní potřebu) došlo ke 

stabilizaci nebo ke snížení emisí. Průmyslové technologie, které emitují velké objemy 

skleníkových plynů, jsou zahrnuty do systému obchodování s povolenkami EU ETS.  

 

Emise z průmyslu lze rozdělit do dvou skupin – emise z průmyslové energetiky a emise 

z průmyslových procesů bez spalování paliv. Mezi emise z průmyslové energetiky můžeme 

zařadit zejména NOx a SO2 a patří sem i CO, jehož naprostá většina pochází ze železáren 

a oceláren v Ostravě a Třinci. Průmyslové procesy bez spalování jsou specifické dle typu 
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výroby a mají také rozmanité emise zatěžující životní prostředí. V období 2008–2009 se na 

emisích z průmyslu projevovala hospodářská krize, proto došlo k přechodnému snížení všech 

druhů emisí. V roce 2010 mělo oživení průmyslu vliv i na emise znečišťujících látek z tohoto 

odvětví a některé emise zaznamenaly nárůst. V roce 2011 opět celkové emise z průmyslu, 

v souladu s klesající křivkou průmyslové produkce, zaznamenávají pokles, a to u většiny 

sledovaných látek. Jedinou výjimkou jsou emise CO, u kterých došlo k meziročnímu nárůstu 

o 2,4 %. U všech ostatních sledovaných látek byl zaznamenán poměrně významný pokles: 

PM2,5 o 23,3 %, PM10 o 18,9 %, NOx o 14,1 %, SO2 o 12,5 % a VOC o 7,2 % (Zdroj: Cenia). 

Energetická náročnost v průmyslu významně klesá. Zatímco v roce 2000 byla energetická 

náročnost průmyslového sektoru 699 MJ/tis. Kč, v roce 2011 byla tato hodnota již 

327 MJ/tis. Kč (počítáno podílem konečné spotřeby energie v průmyslu a HPH tohoto 

sektoru). Tento trend je příznivý pro životní prostředí, neboť vyšší spotřeba energie znamená 

i vyšší zátěž životního prostředí při její výrobě. V roce 2011 meziročně mírně vzrostla HPH 

v průmyslovém sektoru, avšak výrazně zde poklesla spotřeba energie (o 6,2 %). Energetická 

náročnost průmyslu tak celkově poklesla o 12,2 %. Důvodem poklesu energetické náročnosti 

průmyslu je zavádění moderních technologií, BAT a opatření k energetickým úsporám. 

Z hlediska vynaložených investičních prostředků v rámci průmyslu investoval nejvíce do 

ochrany životního prostředí zpracovatelský průmysl. V roce 2011 činily investice na ochranu 

životního prostředí 4,5 mld. Kč, což oproti roku 2010 znamená nárůst o 19 %. Nárůst míry 

investic v tomto sektoru je zapříčiněn především postupným odezníváním ekonomické krize, 

která v předchozích letech vedla naopak k poklesu investic. Zpracovatelský průmysl se drží 

na třetí pozici z hlediska investic do ochrany životního prostředí (18% podíl na všech 

investicích na ochranu životního prostředí), a to za veřejnou správou (38% podíl) a činnostmi 

souvisejícími mimo jiné se zásobováním vodou (19% podíl). Nejvíce prostředků bylo v rámci 

zpracovatelského průmyslu investováno na ochranu ovzduší a klimatu a na nakládání 

s odpadními vodami. 

Tab. 2.23:  Index průmyslové produkce podle odvětví (meziroční index) 

Odvětví 
Index průmyslové produkce 1, 2) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průmysl celkem 110,6 98,2 86,4 110,3 106,5 98,8 

Těžba a dobývání  98,9 97,0 99,0 99,7 101,7 95,0 

Zpracovatelský průmysl 112,4 98,5 84,7 111,5 107,7 98,9 

Výroba papíru a výrobky z papíru; 107,5 95,0 92,5 105,1 101,2 99,0 

Koks, jaderná paliva, rafinérské zpracování ropy 95,7 114,8 89,7 103,5 90,7 102,9 

Výroba chemické látky a přípravky, 98,6 105,3 87,2 109,7 96,4 105,3 

Výroba pryžových a plast. výrobků 118,8 97,6 89,0 105,7 107,0 96,4 

Výroba základních kovů, hutní a kovodělné výrobky 90,1 104,5 72,5 121,8 105,9 91,0 

Výroba strojů a zařízení 115,7 106,5 71,7 115,3 111,2 102,4 

Výroba elektr. a opt. přístrojů a zaříz. 113,7 101,2 84,0 117,6 110,8 105,8 

Výroba motorových vozidel 116,7 99,1 89,1 122,7 121,2 102,2 

Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 104,3 102,5 80,6 103,4 103,2 96,1 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 101,6 95,4 96,1 105,2 97,4 99,9 
1) průměrný měsíc roku 2005 = 100        Zdroj: ČSÚ 
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Výzkum, vývoj a inovace  

Situaci v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) charakterizuje relativně nízký podíl celkových 

výdajů na VaV na celkové výši HDP. Dlouhodobý trend výdajů VaV v ČR kalkulovaný 

v běžných cenách je rostoucí (výjimkou byl rok 2008 s nepatrným poklesem způsobenou 

především propadem soukromých investic). Přes tento trend jsou celkové výdaje na VaV 

v ČR pod obvyklou výší výdajů VaV vyspělých zemí EU, které vydávají na výzkum a vývoj 

2 – 3 % HDP. 

Tab. 2.2:  Celkové výdaje na VaV v ČR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Podíl na HDP (%) 1,17 1,16 1,15 1,2 1,2 1,35 1,49 1,48 1,41 1,48 1,56 1,86 

mld. CZK 26,5 28,3 29,6 32,2 35,1 42,2 49,9 54,3 54,1 55,3 59,0 70,7 

Zdroj: ČSÚ 2012, Roční statistické šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01 

Hlavními zdroji růstu výdajů VaV v letech 2010 a 2011 je jednak nárůst investic ze 

soukromých tuzemských podnikatelských zdrojů a investice z veřejných zahraničních zdrojů, 

dále se v roce 2011 výrazně projevil nárůst podílu strukturálních fondů EU na financování 

VaV.  

V roce 2011 pocházelo 54% z celkových výdajů VaV se soukromých (tuzemských 

i zahraničních) zdrojů. Postupně roste podíl zahraničních soukromých zdrojů, kde z hodnoty 

okolo 5% v letech 2005 – 2007 došlo k nárůstu na hodnoty 12-15% v posledních letech. 

Dalším výrazným trendem je posilování vysokoškolského výzkumu, kde podíl na celkových 

výdajích VaV postupně vzrostl až na 22% a na veřejném výzkumu až na 55% v roce 2011. 

Přetrvávajícím jevem je nízká míra spolupráce mezi veřejnými a soukromými výzkumnými 

institucemi. 

 

2.12 Odpady  

Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 

právními předpisy a zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou 

stanoveny Plánem odpadového hospodářství ČR na roky 2003-2013, který byl v souladu se 

zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. S Plánem odpadového hospodářství ČR 

musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového 

hospodářství původců odpadů v ČR. 

Celková produkce všech odpadů v České republice činila v roce 2012 

cca 30,023 mil. tun. V roce 2012 celková produkce odpadů poklesla o 16,8 % ve srovnání 

s rokem 2003, kdy činila téměř 36,087 mil. tun. Celková produkce nebezpečných odpadů 

v roce 2012 činila 1,64 mil. tun. 
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Obr. 2.14: Celková produkce odpadů v ČR [tis. t], 2003–2011 

     Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2011 

 
Tab. 2.25: Celková produkce komunálních odpadů v ČR, 2003 - 2012 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková produkce 

komunálních odpadů 

(1000 t/rok) 

4 603 4 652 4 439 3 979 4 234 3 832 5 125 5 224 5 388 5 188 

                                      Zdroj: Indikátory Plánu odpadového hospodářství ČR  

Z odpadových statistik dále vyplývá, že se neustále zvyšuje celkové množství odpadů, které 

jsou recyklovány nebo využity. Celková produkce komunálních odpadů v ČR  

v roce 2012 činila zhruba 5,19 mil. tun, tedy asi 494 kg na jednoho obyvatele za rok. Podíl 

materiálově využitých komunálních odpadů z celkové produkce komunálních odpadů se mezi 

roky 2010 a 2012 zvýšil o 6 % (z 24,3 % na 30,3 %). 

Zvyšuje se také množství odpadů, které jsou materiálově využity, avšak velké množství 

odpadu je nadále odstraňováno skládkováním, které patří mezi nejčastější způsob nakládání 

zejména s komunálním odpadem. V roce 2012 bylo z celkové produkce komunálních odpadů 

53,7 % odstraněno skládkováním (v úrovni nebo pod úrovní terénu). Z množství 

skládkovaných komunálních odpadů zaujímal největší podíl odpadů odstraněných 

skládkováním směsný komunální odpad. Z celkového množství komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 2012 bylo materiálově využito 30,3 % odpadů, energeticky pak bylo 

využito 11,8 % odpadů.  

Pouze malý podíl odpadů je energeticky využíván. V roce 2012 bylo energeticky využito 

celkem 1, 050 mil. t odpadu, což odpovídá 3,5 % z celkové produkce odpadů. Naproti tomu 

však bylo materiálově využito 22 744 mil. tun odpadu, což odpovídá 75,8 % z celkové 

produkce odpadů. V ČR je v současné době v provozu 28 spaloven nebezpečných odpadů a tři 

zařízení na energetické využití komunálních odpadů, tzv. ZEVO (Praha, Brno a Liberec). 

Kromě ZEVO jsou odpady energeticky využívány také ve 4 cementárnách. 
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Obr. 2.15: Podíl vybraných způsobů odstraňování odpadů na celkové produkci odpadů v ČR [%], 
2003–2011 

V grafu jsou uvedeny jen nejvíce zastoupené způsoby odstraňování odpadů. Kódy jsou dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů: 

D1 – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), D3 – hlubinná injektáž, D4 – ukládání do povrchových nádrží, 

D5 – ukládání do specielně technicky provedených skládek, D10 – spalování na pevnině, D12 – konečné či trvalé uložení. 

Data byla stanovena podle platné metodiky pro daný rok – podle Matematického vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů 

OH“. Pro rok 2011 byla data stanovena dle metodiky pro rok 2010. VÚV T.G.M., v .v. i. – CeHO, CENIA (ISOH) 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2011 

Využívání nebezpečných odpadů od roku 2002 stoupá, v roce 2005 to bylo 36,1 % 

a v roce 2006 pak 40,5 % z celkové produkce nebezpečných odpadů. Úměrně tomu vzrůstá 

podíl materiálového využití nebezpečných odpadů. Na skládkách nebezpečných odpadů bylo 

v roce 2012 uloženo celkem 2,1 % nebezpečných odpadů, odstraněno spalováním bylo 4,3 % 

nebezpečných odpadů a energeticky využito 2,5 % nebezpečných odpadů z celkové produkce 

nebezpečných odpadů vzniklých v roce 2012. Stálým problémem je velké množství 

nebezpečných odpadů, které jsou meziročně shromažďovány ve skladech nebezpečného 

odpadu.  

Hlavní prioritou v oblasti odpadového hospodářství je především docílení stavu, kdy bude 

naplňována hierarchie nakládání s odpady, což je v souladu s českou legislativou, evropskými 

závazky ČR, ale rovněž také s praktickými potřebami vyplývajícími ze stávajícího stavu 

odpadového hospodářství. Hierarchie způsobů nakládání s odpady je primárně ukotvena 

v Rámcové směrnici o odpadech (98/2008/ES), jež udává pořadí nakládání s odpady, které 

obecně představuje nejlepší celkovou volbu z hlediska životního prostředí: 1) předcházení 

vzniku odpadů, 2) příprava k jejich opětovnému použití, 3) recyklace odpadů, 4) jiné využití 

odpadů (například energetické využití) a 5) odstranění odpadů.  
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Obr. 2.16: Využití obalových odpadů v ČR [tis. t], 2003–2011 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2011 

Druhotné suroviny a odpady 

Potřeby zpracovatelského průmyslu ČR jsou z 15 až 20 % pokrývány domácími nebo 

dovezenými druhotnými surovinami. U některých vstupů přesahuje podíl spotřeby druhotných 

surovin 60 % (např. některé neželezné kovy). Zvláště významná je recyklace železných 

a neželezných kovů, na níž je český hutní průmysl v podstatné míře závislý. Vývoz a dovoz 

nejvýznamnější komodity z okruhu druhotných surovin, tj. železného šrotu, kolísá v závislosti 

na nabídce a poptávce hutních společností.  

 

Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) 

Plán odpadového hospodářství ČR stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání 

s odpady na území České republiky. Závazná část Plánu odpadového hospodářství byla 

vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na deset let, tedy na 

roky 2003 – 2013. Cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství směřují zejména 

k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na lidské zdraví 

a životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání 

s odpady stanovené závaznými předpisy ČR a EU.  

Současný POH zahrnuje například tyto cíle: 

 zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů 

do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000: 

 snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižován 

 snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen 

"BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil 

v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních 

a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995; např.: 
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o podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání 

s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO 

ukládaných na skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na 

výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou 

úpravu těchto odpadů 

o upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů 

(kromě papíru a lepenky) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při 

rekultivacích, úpravách zeleně; odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo 

anebo energeticky využívat 

o stanovit nástroje pro podporu zvýšení materiálového využití odpadů 

s upřednostněním jejich opětovného použití pokud je to ekologicky 

a ekonomicky vhodné 

Nyní probíhá aktualizace stávajícího POH na dalších 10 let. Účinnost stávajícího POH ČR 

byla dne 19. 6. 2013 nařízením vlády č. 181/2013 Sb. prodloužena do konce roku 2014.  

Mezi hlavní priority nového POH ČR patří především předcházení vzniku odpadů 

a snižování nebezpečných vlastností odpadů. Maximální využití odpadů jak materiálově, tak 

energeticky ve vazbě na průmyslové segmenty a regiony. Omezení skládkování zejména 

směsného komunálního odpadu od roku 2025. Souběžně s tímto požaduje vyřešit nakládání 

s biologicky rozložitelného odpadu a BRKO. Dále pak optimalizovat veškeré činnosti v OH a 

zajistit dlouhodobou stabilitu a udržitelnost OH v regionech i v rámci ČR.   

Nový POH stanovuje pro jednotlivé odpadové toky následující cíle: 

 pro komunální odpady (KO) stanovit do roku 2015 tříděný sběr minimálně pro odpady 

z papíru, skla, plastu a kovů, 

 do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému 

použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako papír, plast, kov, sklo, pocházejících 

z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné 

odpadům z domácností,  

 snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995. 

Realizace cílů je podpořena řadou programů. Jedním z nejvýznamnějších je Operační 

program pro životní prostředí 2007 – 2013, konkrétně prioritní osa 4 - Odpadové hospodářství 

a odstraňování starých ekologických zátěží s rozpočtem více než 776 mil EUR z Fondu 

soudržnosti. Projekty s relevancí na snižování emisí skleníkových plynů mají tato zaměření: 

integrované systémy odpadového hospodářství, regionální systémy pro využití bioodpadu 

nebo pro mechanické a biologické odstraňovaní komunálního odpadu, systémy pro 

separovaný sběr, ukládání a nakládání s odpady, systémy pro třídění a sběr odpadu 

a biologického odpadu, systémy pro třídění nebezpečného komunálního odpadu a nemocniční 

odpad, zařízení pro nakládání s odpady, zejména pro třídění a recyklaci, třídicí linky, 

kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování biologického odpadu, atd. 

 

2.13 Zemědělství 

Zemědělství má typicky středoevropský charakter s výrobou potravin mírného pásma 

a s vysokým podílem orné půdy (71,3 %). Rozmístění zemědělské výroby má zonální 
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charakter, při kterém se uplatňuje více nadmořská výška než zeměpisná šířka. Zemědělská 

výroba stačí pokrýt domácí potřebu základních produktů. V ČR převládá rostlinná výroba nad 

živočišnou. Produkce v přepočtu na zemědělskou půdu je však nižší než v sousedních zemích. 

S podílem zemědělství na HDP se ČR řadí mezi průměr v rámci EU. 

Zemědělská půda v ČR, stejně jako v ostatních státech EU, ustupuje výstavbě – přesto však 

Česká republika patří v rámci EU k zemím s největším podílem orné půdy na celkové rozloze. 

Hlavními plodinami na osevních plochách jsou obilniny, a z nich pak především pšenice. 

Tyto plochy se v minulých letech stále rozšiřovaly na úkor pěstování pícnin. Podle pětiletých 

průměrů se sklizeň obilí zvyšovala. Největší výměru zaujímá pšenice a ječmen, z dalších 

plodin to je kukuřice na hmotu a na zrno, pak cukrová řepa a oves. Výnosy hlavních 

zemědělských plodin se postupně zvyšují, přesto patří ČR ke středně úspěšným pěstitelům 

pšenice. Tradičně se daří bramborám, ČR se také řadí mezi přední producenty řepky. 

Za posledních patnáct let došlo v ČR ke značnému úbytku hospodářských zvířat, přestože 

v některých sousedních zemích se jejich počet zvyšoval. To se projevilo i v mezinárodním 

srovnání, kde stavy hospodářských zvířat jsou v rámci EU podprůměrné. Živočišná výroba 

odpovídá početnímu stavu dobytka, v rámci EU je produkce masa v ČR podprůměrná. 

Přestože průměrná roční dojivost jedné krávy narůstá, nestačí kompenzovat úbytek krav 

a výroba mléka také klesá. 

Rostlinná produkce v České republice dosáhla v roce 2012 ve stálých cenách 52,2 mld. Kč 

a tvořila tak 52,9 % celkové produkce zemědělských výrobků. Živočišná produkce tvořila 

43,1 mld. Kč (resp. 43,7 %). Od roku 2001 získala převahu rostlinná produkce nad živočišnou 

Tabulka 2.26 poskytuje přehled celkové produkce v zemědělství v letech 1998 až 2012. 

Tab. 2.26: Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách roku 2000 v období 1998 – 2012 (mil. Kč) 

 

Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 
Produkce 

zemědělský služeb 

Nezemědělské 

vedlejší činnosti 

(neoddělitelné) 

1998 102 623 47 479  53 244 1 900  

1999 105 214 51 471  52 549 1 194  

2000 101 188 49 765  50 550 873  

2001 104 460 53 640  49 896 924  

2002 102 616 49 913  49 697 783 2 223 

2003 97 219 44 032  49 830 1 184 2 173 

2004 111 286 59 587  47 937 1 184 2 578 

2005 107 853 55 493  47 731 1 150 3 479 

2006 101 468 49 489  47 350 1 261 3 368 

2007 105 121 52 747 49 063 1 257 2 054 

2008 110 670 57 472 49 605 1 395 2 198 

2009 106 099 55 960 46 849 1 312 1 978 

2010 97 939 50 716 43 858 1 357 2 008 

2011 106 344 59 186 43 541 1 330 2 287 

2012 98 593 52 182 43 123 1 285 2 003 

Zdroj: ČSÚ, MZe 
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Z celkové rozlohy státu (cca 7,9 mil. ha) připadalo v roce 2011 na zemědělskou půdu 53,6 % 

(v roce 2003 to bylo 54,1 %), což představuje přibližně 0,4 ha na obyvatele. Spotřeba 

minerálních hnojiv a vápenatých hmot v posledních letech stagnuje (Tab. 2.27), spolu 

s poklesem počtu chovaných hospodářských zvířat trvale klesá produkce a tedy i spotřeba 

statkových hnojiv.  

Dlouhodobě pozitivním trendem v zemědělství je vývoj ekologického zemědělství. Počet 

ekofarem donedávna stabilně narůstal, ale v poslední době se patrně v souvislosti s dopady 

hospodářské krize a s ukončením podpor v rámci Programu rozvoje venkova pro 

programovací období 2007 – 2013 soubor ekofarem spíše konsoliduje (zvyšuje se počet těch, 

které jsou ze systému vyřazovány a celkový nárůst je velmi mírný). Počty prodejců 

a zpracovatelů biopotravin rovněž narůstají. 

Tab. 2.27: Vývoj počtu ekofarem a výměry půdy obdělávané v systému ekologického zemědělství v ČR 

Rok Počet podniků celkem 

Výměra zemědělské půdy 

v EZ v ha 

Procentní podíl ze zem. 

půdního fondu 

1990 3 480 - 

1991 132 17 507 0,41 

1992 135 15 371 0,36 

1993 141 15 667 0,37 

1994 187 15 818 0,37 

1995 181 14 982 0,35 

1996 182 17 022 0,40 

1997 211 20 239 0,47 

1998 348 71 621 1,67 

1999 473 110 756 2,58 

2000 563 165 699 3,86 

2001 654 217 869 5,09 

2002 721 235 136 5,50 

2003 810 254 995 5,97 

2004 836 263 299 6,16 

2005 829 254 982 5,98 

2006 963 281 535 6,61 

2007 1 318 312 890 7,35 

2008 1 946 341 632 8,04 

2009 2 689 398 407 9,38 

2010 3 517 448 202 10,55 

2011 3 920 482 927 11,40 

2012 3 934 488 658 11,46 

Zdroj: Mze 

Zvýšil se také počet registrovaných podniků a zemědělských ploch využívajících 

integrovanou produkci. V roce 2007 bylo zavedeno povinné přimíchávání biosložek do 

pohonných hmot, které stále pokračuje. Jako biosložky se využívají metylester řepkového 

oleje (MEŘO – FAME), vyráběný z řepky olejné a bioetanol, vyráběný především z řepy 
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cukrovky. V této souvislosti se zvýšila osevní plocha řepky olejné. Zemědělství se v roce 

2011 podílelo na produkci všech skleníkových plynů v ČR 6,4 % (vč. sektoru LULUCF). 

V roce 2011 dosáhly emise CH4, N2O a CO2 celkem 8064,84 Gg (kt) CO2 ekv. Emise N2O 

v sektoru zemědělství reprezentovaly v roce 2011 70 % celkových emisí N2O v ČR
10

. 

Po roce 1990, kdy se zemědělství transformovalo, došlo k velmi výraznému poklesu spotřeby 

minerálních hnojiv a vápenatých hmot z důvodů úspor finančních prostředků. V roce 1994 se 

aplikace minerálních hnojiv a vápenatých hmot opět zvýšila a nadále střídavě mírně kolísá. 

V současnosti je aplikace hnojiv v České republice ve srovnání s průměrem EU spíše nižší. 

Tab. 2.28:  Vývoj přívodu živin z minerálních hnojiv v období 1999 – 2011 (kg/ha) 

Hnojiva 

Hospodářský rok 

1999/ 

2000 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Celkem 88,4  89,7  99,8  97,0  98,9  104,6  110,5 98,0 99,8 108,1 

v tom:                 

dusíkatá 67,4  65,2  73,7  71,7  74,1  77,6  82,2 78,1 80,2 84,9 

fosforečná 12,6  14,1  15,6  15,0  14,9  16,3  16,9 12,4 12,4 14,2 

draselná 8,4  10,4  10,5  10,3  9,9  10,7  11,4 7,5 7,2 9,0 

Poznámka: U fosforečných a dusíkatých hnojiv jsou v ČR udávány hodnoty v množství příslušných oxidů, v řadě zemí se 

uvádí hodnoty přímo v množství fosforu a dusíku.       Zdroj: Mze 

 

2.14 Lesnictví 

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Výměra lesů se od druhé poloviny 

20. století soustavně zvyšuje, zejména v důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných 

zemědělských pozemků (v posledních letech je roční přírůstek cca 2 000 ha). Celková výměra 

lesní půdy v roce 2012 dosáhla 2 662 tis. ha, což odpovídá přibližně třetině plochy České 

republiky (33,75 % celkové rozlohy státu). Tento údaj je mírně vyšší než průměr mezi 

evropskými státy (32.2 % v roce 2010).  

Při zalesňování se v posledních letech odráží snaha zvyšovat podíl listnatých druhů na úkor 

druhů jehličnatých. V roce 2012 bylo 73,2 % lesních porostů tvořeno jehličnatými dřevinami 

(oproti 76,5 % v roce 2000) a 25,6 % listnatými dřevinami (oproti 22,3 % v roce 2000). 

Celková porostní zásoba dřeva v lesích České republiky trvale vzrůstá a v roce 2012 dosáhla 

výše 686 mil. m
3
 (Tab. 2.30). 

Tab. 2.29:  Vývoj výměry lesní půdy v letech 1920 – 2012 (tis. ha) 

  1920 1930 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Plocha 2 369 2 354 2 420 2 479 2 574 2 606 2 623 2 629 2 637 2 647 2 657 2 660 2 662 

Zdroj: Mze, ČÚZK 

 

 

 

                                                 
10 Národní inventarizační zpráva (NIR), ČHMÚ, 2011 
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Tab. 2.30:  Vývoj celkové porostní zásoby dřeva v lesích v letech 1930 – 2012 (mil. m
3
) 

  1930 1950 1960 1970 1980 1990 1998 1999 2000 2005 2010 2011 2012 

Porostní 

zásoba 307 322 348 445 536 564 615 625 630 663 681 683 686 

Zdroj: Mze 

Tab. 2.31: Vývoj některých základních charakteristik lesního hospodářství v letech 1990 – 2012 (mil. m
3
/rok) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Celková těžba 13,3 12,4 14,4 15,5 16,7 15,4 15,1 

Nahodilá těžba 9,8 7,9 3,3 4,5 6,1 3,8 3,2 

Nahodilá těžba v % těžby celkové 74 % 64 % 23 % 29 % 36 % 25 % 22 % 

Celkový běžný přírůst 17,0 18,0 19,8 20,5 21,2 21,4 21,6 

Podíl těžby a přírůstu 78 % 69 % 73 % 76 % 79 % 72 % 70 % 

Zdroj: Mze, ÚHÚL, ČSÚ 

Základní údaje o lesním hospodářství jsou uvedeny v Tab. 2.31. a Obr. 2.17. Historicky 

rekordní hodnoty těžby dřeva v roce 2007 byly způsobeny především likvidací následků 

orkánu Kyrill z ledna 2007.  

Z hlediska vlastnických vztahů patří 59,80 % lesů státu, 16,79 % městům a obcím, 

soukromým fyzickým osobám 19,31 %, právnickým osobám 2,87 % a 1,23 % ostatním 

vlastníkům (údaje z roku 2012). Správa lesů v majetku státu je svěřena Lesům České 

republiky s.p., resp. Vojenským lesům s.p. a Správám národních parků. Podle funkčního 

hlediska se rozlišují lesy hospodářské (74,62 %), ochranné (2,53 %) a lesy zvláštního určení 

(22,84 %). Hospodářské lesy spadají do kompetence Ministerstva zemědělství.  Lesní celky 

v národních parcích a jejich ochranných pásmech jsou v kompetenci Ministerstva životního 

prostředí. Lesy v národních parcích patří do kategorie lesů zvláštního určení. Podíl lesního 

hospodářství na tvorbě hrubé přidané hodnoty se v posledních letech pohybuje kolem 0,5 až 

0,8 % (v běžných cenách). 

Lesní celky byly v minulých desetiletích značně poškozovány zejména průmyslovými 

exhalacemi. I přes značný pokles emisí znečišťujících látek do ovzduší (zejména SO2) se 

zdravotní stav lesů zlepšuje jen velmi pozvolna. Příčiny současného poškození lesů mají 

původ zejména v dlouhodobé kumulativní degradaci lesních půd jako společného vlivu 

působení imisí znečišťujících látek a nevhodného a příliš intenzivního lesnického 

hospodaření. Na poškozování lesních porostů se v současnosti podílejí i vysoké koncentrace 

troposférického ozonu. 

Výměra lesní půdy na území ČR dlouhodobě velmi mírně stoupá. Mezi roky 2011 a 2012 

např. vzrostla o 2 tis. ha. Tento nárůst byl způsoben zalesňováním zemědělských pozemků. 

V druhové skladbě lesů pozvolna, ale neustále stoupá zastoupení listnatých dřevin na úkor 

jehličnatých, zvětšuje se smíšenost porostů, ustupuje smrk a borovice a více se objevuje buk, 

dub, jasan a javor. Je to výsledek trvalého úsilí o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR a 

zčásti i cílené finanční podpory státu zaměřené na zabezpečení nezbytného podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesních porostů.  
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Obr. 2.17: Porovnání celkového běžného přírůstu s realizovanými těžbami dřeva [mil. m
3
 b.k.], ČR 

            Zdroj: ÚHUL 

Na zdravotní stav lesa má značný vliv znečištění ovzduší, které vede k oslabení porostů. 

Zdravotní stav lesa je charakterizován především stupněm defoliace. Výrazné snížení imisní 

zátěže v uplynulých letech mělo nepochybně příznivý vliv na zdravotní stav lesních porostů, u 

kterých se pozitivní změny prostředí projevují s určitým časovým zpožděním. Lesní porosty 

však stále vykazují vysokou míru defoliace, která patří mezi nejvyšší v porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi a v dlouhodobém sledování vykazuje přes určité výkyvy velmi mírně 

stoupající trend. Vysoká míra defoliace je způsobena jednak tím, že imisní zátěž stále 

negativně působí, i když na nižší úrovni, a jednak skutečností, že stabilita lesních ekosystémů 

je dlouhodobě narušena v důsledku neúnosného působení imisí v uplynulých desetiletích. Na 

vysokou míru defoliace mají samozřejmě vliv i další negativní faktory biotického 

i abiotického původu, z nichž některé nabývají v posledních letech stále na větším významu 

(klimatické excesy, podkorní hmyz). 

Se zemědělstvím a lesnictvím je propojen sektor LULUCF (využití území, změna využití 

území a lesnictví).  Nejdůležitější kategorií území sektoru LULUCF v ČR pokud jde o emisní 

bilanci skleníkových plynů je zalesněné území. Lesnictví v České republice podléhá Lesnímu 

zákonu (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů, v platném znění), který je 

základním legislativním nástrojem. Ani tento zákon nestanovuje konkrétní cíle pro lesní 

uhlíkovou bilanci, ale jeho ustanovení ovlivňují bilanci uhlíku a snižování emisí skleníkových 

plynů v mnoha ohledech nepřímo.  

Nicméně v procesech vyjednávání a zpracování 2. Národního lesnického programu pro 

období do roku 2013 (NLP 2) byl kladen zřetelný důraz na uhlíkovou bilanci a emise ze 

sektoru lesnictví. Ten byl schválen usnesením vlády č. 1221/2008 a měl by vést ke vzniku 

návrhu lesního zákona a zákona o lesích ČR, které budou konkrétně ovlivňovat předcházení 

klimatické změně a adaptaci na změnu klimatu v sektoru lesnictví. NLP 2 obsahuje “Klíčovou 

akci 6” – “Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních 

meteorologických jevů “, která je založena na 12 konkrétních opatřeních. Tato opatření se 

obecně zaměřují na vytváření odolnějších lesních ekosystémů prostřednictvím podpory 

diverzifikovaných lesních porostů s co největším využitím přírodních procesů, pestré 

dřevinné skladby, přirozené obnovy a variability pěstebních postupů.  
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V roce 2011 snížily čisté propady LULUCF celkové emise skleníkových plynů ČR 

o 7,96 miliónů tun CO2 ekv. (Tab 2.33), což odpovídá téměř 6 % vypuštěných emisí. 

V současné době příspěvek LULUCF k celkové emisní bilanci přibližně odpovídá emisím 

skleníkových plynů ze zemědělství, celkové množství propadů však vykazuje značnou 

meziroční variabilitu.  

Tab. 2.32: Rozloha území podle kategorií IPCC [tis. ha] 

Územní kategorie 1990 2010 2011 

Lesní půda 2 629,5 2 657,4 2 659,8 

Trvalé travní porosty 

- louky a pastviny 

878,2 1 031,5 1 035,0 

Orná půda 3 455,0 3 247,6 3 239,9 

Mokřady a rašeliniště 157,5 163,1 163,1 

Zastavěné území 658,9 679,6 681,3 

Jiné 107,2 107,2 107,2 

Zdroj: ČHMÚ 

Tab. 2.33: Emise (+) a propady (-) z LULUCF v roce 2011 [Gg CO2 ekv.] 

Emise (+) a propady (-) [Gg CO2 ekv.] CO2 CH4 N2O Celkem 

Využívání území, změny ve využívání území a 

lesnictví  
-8 026,31 55,11 11,99 -7 959,22 

Lesní půda -7 964,19 55,11 5,59 -7 903,49 

Orná půda 147,70 - 6,39 154,09 

Louky a pastviny -328,93 - - -328,93 

Mokřady a rašeliniště 31,62 - - 31,62 

Zastavěné území 87,48 - - 87,48 

Jiné - - - - 

Zdroj: ČHMÚ 

V souladu s pravidly Kjótského protokolu bude příspěvek LULUCF k plnění redukčního 

závazku ČR započítán až v rámci konečného zúčtování po uplynutí celého prvního 

kontrolního období Kjótského protokolu. ČR si pro první kontrolní období Kjótského 

protokolu zvolila rovněž započítávání činnosti obhospodařování lesa podle čl. 3.4 Kjótského 

protokolu. Tato kategorie je z hlediska emisní bilance sektoru LULUCF nejvýznamnější 

(Tab. 2.34) Započitatelný příspěvek obhospodařování lesa bude však výrazně omezen 

stropem pro tuto činnost ve výši 0,32 Mt C/rok (tj. ‐1,173 t CO2). 

Tab. 2.34: Doplňující informace o emisích (+) a propadech (-) z činností Kjótského protokolu v letech 2008 – 

2011 [Gg CO2 ekv.] 

Rok Aktivity podle článku 3.3 KP Aktivity podle článku 3.4 KP 

Zalesňování a 

znovuzalesňování 

Odlesňování Obhospodařování lesa 

2008 -271,99 160,20 -4 403,99 

2009 -294,68 170,19 -6 441,15 

2010 -322,26 206,87 -5 096,22 

2011 -356,88 163,70 -7 568,71 

Zdroj: ČHMÚ 

Lze předpokládat, že propady v rámci lesního hospodářství se budou v nejbližších letech spíše 

snižovat. Důvodem je především věková struktura porostů v ČR. K dočasnému snížení 

propadů přispěje rovněž plánované zvýšení podílu listnatých dřevin. Toto opatření je však 
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zároveň důležitým adaptačním opatřením, které by mělo zajistit dlouhodobou stabilitu lesních 

porostů a tedy i ukládání uhlíku v dlouhodobém horizontu. Do budoucna lze rovněž 

přepokládat vyšší využití biomasy pro energetické účely a větší podíl uhlíku uloženého ve 

výrobcích ze dřeva. 

 

2.15 Kvantifikovaný cíl snížení emisí 

EU a její členské státy se v souladu s článkem 4 Kjótského protokolu zavázaly v rámci 

druhého kontrolního období ke společnému plnění kvantifikovaného cíle snížení emisí 

skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990. Ratifikační proces příslušné změny 

Kjótského protokolu, přijaté v Dauhá dne 8. prosince 2012, nebyl dosud na úrovni EU 

a České republiky dokončen.  

Výše tohoto závazku odpovídá požadavkům na snížení emisí skleníkových plynů určeným 

příslušnými právními předpisy EU tvořícími tzv. klimaticko-energetický balíček. Jde zejména 

o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, ve znění pozdějších změn, o 

vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 

Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny 

závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.  Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů dále stanovuje pro členské státy závazné cíle podílu obnovitelných zdrojů na konečné 

spotřebě energie do roku 2020. 

Podrobnější informace ke společnému závazku jsou uvedeny v submisi EU pro UNFCCC ze 

dne 20. března 2012, obsažené v dokumentu FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1. Nadále platí 

možnost navýšení kvantifikovaného cíle na 30 % za podmínky, že se ostatní rozvinuté země 

zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a rozvojové země přispějí k tomuto úsilí adekvátně 

svým možnostem a schopnostem. Emise a propady z využívání území, změn ve využívání 

území a lesnictví nejsou součástí kvantifikovaného cíle snížení emisí. V rámci přijaté 

legislativy jsou rovněž nastaveny limity pro využití kreditů z flexibilních mechanismů.  

Problematika vykazování a hodnocení pokroku je upravena nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně 

klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES. V souladu s Kjótským protokolem je pro 

Českou republiku výchozím rokem pro emise oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného rok 

1990 a pro fluorované plyny rok 1995. 
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3 INVENTARIZACE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

3.1 Souhrnné tabulky a výsledky inventarizace 

Tato kapitola popisuje trendy emisí skleníkových plynů v časově řadě 1990 – 2011. Česká 

republika je povinna vykazovat emise skleníkových plynů Evropské komisi na základě 

rozhodnutí č. 280/2004, čl. 3.1 a dále Sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.  

Výsledky inventarizace skleníkových plynů za období 1990 až 2011 jsou v základním 

sektorovém členění uvedeny v samostatné Příloze 1. Tyto výsledky jsou převzaty z Národní 

inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR), která byla předložena sekretariátu 

Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v dubnu 2013. V Příloze 1 jsou uvedeny čtyři 

trendové tabulky, z nichž první tři (1a, 1b, 1c) se vztahují k hlavním skleníkovým plynům 

(CO2, CH4 a N2O) a čtvrtá (1d) k celkovým (agregovaným) emisím skleníkových plynů 

vyjádřených v ekvivalentu CO2. V této tabulce jsou též uvedeny emise z použití F-plynů, 

které jsou podrobně rozepsány v subkapitole 3.2. 

Ve všech čtyřech tabulkách Přílohy 1 jsou v souladu s požadavky Rámcové úmluvy na datové 

výstupy uvedeny emisní součty jednak se zahrnutím emisí a propadů ze sektoru „Využívání 

území, změny ve využívání území a lesnictví“ (Land Use, Land Use Change and Forestry, 

LULUCF), jednak bez zahrnutí tohoto sektoru. Celkové emise skleníkových plynů včetně 

zahrnutí jejich propadů z využití krajiny a lesnictví (LULUCF), vyjádřené v ekvivalentních 

hodnotách oxidu uhličitého (CO2 ekv.), poklesly v ČR z hodnoty 192,4 mil. tun v roce 1990 

na 125,5 mil. tun v roce 2011. Samotné emise (bez LULUCF) poklesly z hodnoty 

196 mil. tun na 133,5 mil. tun, takže vůči referenčnímu roku 1990 poklesly o 34,8 %. 

V inventuře jsou též zahrnuty emise HFC, PFC a SF6 (látek obsahujících fluór, tzv. F-plyny), 

které rovněž spadají pod Kjótský protokol. Jejich současný podíl na celkových emisích 

skleníkových plynů činil v roce 2011 0,9 %. Podíl emisí CO2 na celkových emisích 

skleníkových plynů (bez LULUCF) byl v roce 2011 84,7 %, podíl emisí CH4 8,2 % a podíl 

emisí N2O 6,2 %. Vývoj celkových emisí v členění po plynech v jednotlivých letech je 

uveden v Tabulce 3.1. 

Vývoj emisí a propadů v hlavních kategoriích inventarizace je ilustrován na Obr. 3.1 a 3.2.  

Rychlý pokles celkových emisí skleníkových plynů po roce 1990 byl způsoben poklesem 

výroby a posléze i restrukturalizací ekonomiky, jakožto jednoho z důsledků zásadní změny 

politického systému. Od roku 1994 je situace poměrně stabilní, případné fluktuace jsou 

zapříčiněny různými vlivy (např. rozdílnými teplotami v zimních obdobích, meziročními 

změnami HDP a mírou přijímaných opatření na snižování emisí skleníkových plynů apod.). 

Na meziročních změnách se projevuje též jistá míra neurčitosti ve stanovení emisí 

v jednotlivých letech. Znatelný je pokles emisí ze sektoru Energetiky (stacionární spalování) 

a v sektoru Zemědělství, naopak emise z Dopravy zatím stále narůstají. Na Obr. 3.3 je vývoj 

emisí ze stacionárních spalovacích zdrojů zobrazen v jemnějším sub-sektorovém členění. 

Z tohoto obrázku je patrné, že k poklesu emisí skleníkových plynů dochází ve 

Zpracovatelském průmyslu a v Ostatních sektorech (bydlení, instituce a služby), zatímco v 

samotném Energetickém průmyslu k poklesu nedošlo. 
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Tab. 3.1: Emise skleníkových plynů v časové řadě 1990 -2011 [Gg CO2 ekv.] 

Rok 
CO2 (bez 

LULUCF) 

CH4 (vč. 

LULUCF) 

N2O (vč. 

LULUCF) 
HFCs PFCs SF6 

Celkové emise 

vč. LULUCF bez LULUCF 

1990 164 812,75 17 915,09 13 364,89 

NO NO 

77,68 192 421,08 196 039,02 

1991 154 306,92 16 277,58 11 587,58 77,32 173 109,33 182 146,60 

1992 139 954,47 15 339,56 10 344,24 76,96 154 822,06 165 608,99 

1993 135 893,77 14 420,96 9 163,61 76,60 150 003,81 159 436,67 

1994 126 908,55 13 575,80 9 007,81 76,24 142 307,75 149 448,82 

1995 128 037,89 13 395,62 9 278,46 0,73 0,12 75,20 143 466,34 150 676,45 

1996 132 486,96 13 274,42 8 875,16 101,31 4,11 77,52 147 059,10 154 679,74 

1997 129 595,98 13 018,90 8 955,67 244,81 0,89 95,48 145 103,09 151 763,94 

1998 123 216,89 12 571,32 8 760,40 316,56 0,89 64,19 137 800,88 144 798,83 

1999 115 636,37 11 975,71 8 593,51 267,47 2,55 76,98 129 276,37 136 431,41 

2000 125 711,08 11 176,34 8 697,13 262,50 8,81 141,92 138 361,80 145 886,05 

2001 125 466,64 10 886,27 8 859,36 393,37 12,35 168,73 137 793,77 145 671,68 

2002 122 126,15 10 501,16 8 561,65 391,29 13,72 67,72 133 906,79 141 539,32 

2003 125 510,87 10 445,75 8 060,21 590,14 24,53 101,25 138 839,78 144 582,43 

2004 126 509,64 10 155,47 8 753,05 600,30 17,33 51,89 139 766,55 145 949,52 

2005 125 744,39 10 513,46 8 443,31 594,21 10,08 85,88 138 573,86 145 259,37 

2006 127 127,71 10 816,51 8 277,19 872,35 22,56 83,07 143 573,44 147 038,10 

2007 127 346,27 10 470,03 8 313,75 1 605,85 20,16 75,85 146 897,96 147 624,79 

2008 122 004,67 10 532,74 8 436,79 1 262,45 27,48 47,04 137 373,51 142 146,37 

2009 114 427,74 10 205,50 7 896,25 1 020,25 27,14 49,61 126 623,08 133 486,19 

2010 118 005,01 10 412,56 7 639,11 1 467,85 29,43 16,22 131 934,11 137 422,56 

2011 114 296,49 10 288,77 7 782,94 1 130,42 2,43 34,55 125 536,29 133 495,50 

%* -30,65 -42,57 -41,77 x x -55,52 -34,76 -31,90 

*) Procentuální změna v posledním roce oproti základnímu roku 1990     Zdroj: ČHMÚ 

 

Vzhledem k tomu, že do roku 2011 poklesly celkové emise skleníkových plynů v porovnání s 

rokem 1990 o 34,7 % (se zahrnutím LULUCF), respektive o 31,9 % (bez zahrnutí LULUCF), 

lze splnění redukčního závazku Kjótského protokolu pro první kontrolní období 2008 – 2012 

s vysokou pravděpodobností předpokládat (viz též kapitola 5).  

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Obr. 3.1: Vývoj emisí skleníkových plynů v období 1990 – 2011 v sektorovém členění (Tg CO2 ekv.) 

Zdroj: ČHMÚ 

Obr. 3.2: Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích skleníkových plynů v období 1990 – 2011  

Zdroj: ČHMÚ 

Obr. 3.3: Vývoj podílu emisí skleníkových plynů ze stacionárních spalovacích zdrojů  

 

Zdroj: ČHMÚ 
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3.2 Inventarizace skleníkových plynů 

3.2.1 Úvod 

Inventarizace skleníkových plynů pro účely Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu sleduje 

emise a propady oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusného (N2O), částečně 

a zcela fluorovaných uhlovodíků (HFCs, PFCs) a fluoridu sírového (SF6). Kromě toho jsou 

evidovány prekurzory: těkavé organické látky (NMVOC), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku 

(NOx) a oxid siřičitý (SO2). Důraz je kladen na správné vystižení emisí skleníkových plynů 

s přímým radiačně absorpčním účinkem (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs a SF6). Celkový vliv 

emisí těchto plynů je možno vyjádřit jako agregovanou emisi, vyjádřenou ekvivalentním 

množstvím oxidu uhličitého při zohlednění hodnot potenciálů globálního ohřevu GWP pro 

časový horizont 100 let. 

Inventarizace skleníkových plynů je prováděna v souladu se standardní metodikou IPCC. 

Podrobný popis metodiky, používaných emisních faktorů a aktivitních dat je obsažen 

v Národní inventarizační zprávě, která je každoročně aktualizována.
11

 

3.2.2 Emise jednotlivých skleníkových plynů 

Podíly a vývoj podílů jednotlivých plynů či jejich skupin na celkových emisích skleníkových 

plynů v jednotlivých letech je zobrazen na Obr. 3.4. Rozdíly v jednotlivých letech jsou 

minimální. Lze pozorovat trend poklesu podílu metanu v důsledku poklesu fugitivních emisí 

a emisí ze sektoru Zemědělství a nárůst podílů tzv. F-plynů (HFC, PFC a SF6) jako výsledek 

procesu, kdy jsou používány jako náhrada za škodlivější freony poškozující ozonovou vrstvu 

Země (regulované Montrealským protokolem) v chladírenství a jejich uplatňování 

v moderních technologiích. Nejvýznamnějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý s podílem 

84,7 % na celkových emisích, následovaný metanem 8,2 %, oxidem dusným 6,2 % a F-plyny 

0,9 % (dle stavu v roce 2011, emise jsou uvažovány včetně LULUCF). 

Obr. 3.4: Podíl jednotlivých plynů na celkových emisích v ČR 

Zdroj: ČHMÚ 

                                                 
11 Národní inventarizační zpráva a soubory datových informací o inventarizaci za daný rok jsou dostupné na www.chmi.cz 
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3.2.2.1   Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem. Ve většině vyspělých 

zemí má v národních emisích největší podíl na celkových agregovaných emisích. V případě 

ČR byl tento podíl v roce 2011 84,7 % (včetně LULUCF). Emise CO2 pocházejí zejména ze 

spalování fosilních paliv, rozkladu uhličitanů při výrobě cementu, vápna, skla, při odsiřování 

a v metalurgických a chemických výrobách; k emisím a propadům CO2 (při celkové bilanci 

sektoru zatím převažují propady) dochází v sektoru Využívání území, změny ve využívání 

území a lesnictví (LULUCF). V ČR k emisím oxidu uhličitého ze spalovacích procesů 

přispívají nejvíce tuhá paliva, v menší míře pak kapalná a plynná paliva. 

Množství emisí oxidu uhličitého produkované jednotlivými aktivitami je uvedeno v Příloze 1 

(1a). Mezi roky 1990 a 2011 došlo k jejich poklesu o 34 % a podílely se na něm zejména 

sektory Zpracovatelský průmysl a stavebnictví a Ostatní sektory (domácnosti, instituce a 

služby), které patří do sektoru Energetika. Pokles emisí při spalování paliv v sektoru 

Zpracovatelského průmyslu a stavebnictví na začátku 90. let byl dán útlumem 

a restrukturalizací některých průmyslových odvětví, ke konci období byl pokles emisí 

způsoben především úsporami a zaváděním nových technologií. Snížení emisí v Ostatních 

sektorech lze připsat na vrub hospodárnějšího využití energií (zvyšování energetické 

účinnosti, zateplování budov apod.). Opačný trend vykazuje Doprava, kde je od roku 1990 

patrný více než dvojnásobný nárůst (2,5krát), což je dáno obecně rozvojem dopravy, zejména 

individuální automobilové dopravy a silniční nákladní dopravy. Pozitivně se na vývoji emisí 

projevuje trend klesajícího podílu tuhých paliv a nárůst podílu zemního plynu. V posledních 

letech však dochází k výraznému růstu cen plynu, což v některých lokalitách vedlo k 

přechodu na využívání jiných druhů paliv. 

V souladu s metodikou IPCC se emise oxidu uhličitého z mezinárodní letecké a námořní 

dopravy nevykazují jako součást národní emise, ale udávají se odděleně. Obdobně emise ze 

spalování biomasy se nezapočítávají do národních emisí, protože by došlo k jejich dvojímu 

započítání. Tyto emise jsou již vykazovány v sektoru Využívání území, změny ve využívání 

území a lesnictví (LULUCF). Obr. 3.5 zobrazuje podíly jednotlivých sektorů na celkových 

emisích CO2 v ČR. 

Obr. 3.5: Vývoj emisí CO2 a podíl jednotlivých sektorů v ČR v časové řadě 1990 – 2011 

Zdroj: ČHMÚ 
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3.2.2.2   Metan 

Antropogenní emise metanu pocházejí zejména z těžby, úpravy a distribuce paliv, tento typ 

zdroje je označován jako fugitivní. Dalšími významnými zdroji emisí metanu je chov 

zvířectva, ukládání odpadů na skládky a čištění odpadních vod. Při chovu zvířectva tento plyn 

vzniká při trávicích pochodech (zejména u skotu) a při rozkladu exkrementů živočišného 

původu. Při ukládání odpadů na skládky dochází při rozkladu organických látek v 

anaerobních podmínkách k tvorbě metanu; obdobně k jeho tvorbě rovněž dochází při 

anaerobním čištění odpadních vod. 

Podíl emisí metanu na celkových agregovaných emisích skleníkových plynů poklesl od roku 

1990 z 9,3 % na 8,2 % v roce 2011. Množství emisí metanu produkované jednotlivými 

aktivitami je uvedeno v Příloze 1 (1b). V období 1990 – 2011 došlo ke snížení emisí metanu o 

42,6 %, které bylo způsobeno zejména poklesem těžby uhlí a poklesem stavu hospodářských 

zvířat. Obr. 3.6 zobrazuje podíly jednotlivých sektorů na celkových emisích CH4 v ČR. 

Obr. 3.6: Podíly jednotlivých sektorů na celkových emisích CH4 v ČR v časové řadě 1990 – 2011 

Zdroj: ČHMÚ 

 

3.2.2.3   Oxid dusný 

Největší množství emisí oxidu dusného pochází ze zemědělských aktivit, zejména z 

denitrifikace dusíku dodávaného do půdy ve formě minerálních hnojiv nebo organického 

materiálu. Dalším významným zdrojem je výroba kyseliny dusičné a v menší míře i Doprava 

(automobily s katalyzátory). 

Podíl emisí oxidu dusného na celkových agregovaných emisích skleníkových plynů poklesl 

od roku 1990 z 6,9 % na 6,2 % v roce 2011. Podíl jednotlivých sektorů na celkových emisích 

N2O je znázorněn na Obr. 3.7. Množství emisí tohoto skleníkového plynu produkované 

jednotlivými aktivitami je uvedeno v Příloze 1 (1c). V období 1990 – 2011 došlo k poklesu 

emisí oxidu dusného o 41,8 %, zejména v důsledku snížení používání umělých hnojiv 

v zemědělství a poklesu stavu hospodářských zvířat a v poslední době též v důsledku cíleného 

zavádění technologií na odstraňování emisí oxidu dusného při výrobě kyseliny dusičné. 
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Obr. 3.7: Podíly jednotlivých sektorů na celkových emisích N2O v ČR v časové řadě 1990 - 2011 

Zdroj: ČHMÚ 

3.2.2.4   F-plyny 

Podíl fluorovaných plynů na celkových agregovaných emisích od roku 1995, který byl 

stanoven jako referenční z hlediska Kjótského protokolu, vzrostl ze 76 na 1 194 Gg CO2 ekv. 

v roce 2011, obdobně vzrostl i podíl na celkových agregovaných emisích (z 0,1 % v roce 

1995 na 1 % v roce 2011). Tyto látky nejsou v České republice vyráběny a veškerá jejich 

spotřeba je kryta dovozem. Nárůst emisí je způsoben jejich používáním jako náhrady za látky 

poškozující ozonovou vrstvu Země (CFC, HCFC) a vyšším uplatněním v moderních 

technologiích. Jsou využívány zejména v chladírenské technice (zejména HFCs), v 

elektrotechnice (zejména SF6), a v některých dalších oborech (např. jako meziokenní izolace, 

plazmatické leptání, náplně hasících prostředků, hnací plyny pro aerosoly a nadouvadla 

apod.). Množství emisí jednotlivých F-plynů v období 1990 – 2011 je uvedeno na Obr. 3.8. 

Obr. 3.8: Výsledky inventarizace F-plynů za období 1990 – 2011 (CO2 ekv.) 

Zdroj: ČHMÚ 
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3.3  Národní systém inventarizace skleníkových plynů 

3.3.1 Úvod 

Podle článku 5 Kjótského protokolu měla každá smluvní strana nejpozději do konce roku 

2006 povinnost vybudovat plně funkční národní systém inventarizace skleníkových plynů 

(dále NIS), který musí být v souladu s pravidly, která byla přijata na Sedmé konferenci 

smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (usnesení 20/CP.7). Členské země 

EU byly navíc vázány nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES, které bylo 

nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 

o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších 

informací na úrovni členských států Unie vztahujících se ke změně klimatu. 

Národní Inventarizační Systém v České Republice byl spuštěn v souladu s přijatými 

mezinárodními smlouvami v r. 2005 a bez přerušení plní svoji funkci až do současnosti. 

Cílem národního inventarizačního systému je příprava kvalitních národních inventur 

skleníkových plynů tak, aby splňovaly všechny požadavky vyplývající z přijatých rozhodnutí 

a předepsané metodiky IPCC. Z praktického hlediska jde tedy především o dosažení 

dostatečné kvality národních inventur, které by obstály při mezinárodních kontrolách 

pravidelně prováděných příslušnými inspekčními týmy. Tyto kontroly zahrnují hlavně 

každoroční inspekce organizované orgány Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 

(UNFCCC). Od r. 2011 nabývá stále většího významu též vnitřní kontrola organizovaná 

Evropskou komisí ve spolupráci s EEA.  

K hlavním funkcím NIS patří zejména vybudování a funkční provozování institucionálního, 

legislativního a procedurálního systému potřebného k plnění všech nezbytných činností 

spojených s inventarizací skleníkových plynů. Zodpovědnost za správné fungování NIS 

(national entity) nese v ČR Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které pověřilo Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako organizaci zodpovědnou za koordinaci přípravy 

inventarizace a požadovaných datových i textových výstupů. 

 

3.3.2 Institucionální uspořádání 

Osoba odpovědná za mezinárodní reporting skleníkových plynů: 

Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP 

pavel.zamyslicky@mzp.cz 

 

Osoba zodpovědná za zpracování inventury: 

Ondřej Miňovský, koordinátor NIS, ČHMÚ 

ondrej.minovsky@chmi.cz 

 

Jedním z hlavních pilířů národního inventarizačního systému je alokace odpovědností na 

instituce zpracovávající inventarizaci v jednotlivých sektorech. K hlavním úlohám 

koordinátora NIS (ČHMÚ) patří:  

 management (koordinace spolupráce mezi jednotlivými sektorovými řešiteli)  

 všeobecná a průřezová problematika včetně stanovení nejistoty  

 kontrolní postupy QA/QC 

 vykazování dat v předepsaném formátu CRF (Common Reporting Format)  

mailto:pavel.zamyslicky@mzp.cz
mailto:ondrej.minovsky@chmi.cz
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 příprava Národní inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR)  

 spolupráce s relevantními orgány Rámcové úmluvy a EU 

 provozování kompletního archivačního a dokumentačního systému inventarizace 

Sektorové inventury jsou zpracovávány specializovanými institucemi – sektorovými řešiteli: 

 KONEKO marketing, spol. s r.o., 

 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,  

 Ústav pro výzkum lesních ekosystémů IFER s.r.o.,  

 Centrum pro otázky životního prostředí UK.  

 ČHMÚ je rovněž sektorovým řešitelem pro sektory 2 - Průmyslové procesy a 3 - Použití 

produktů.  

 

3.3.3 Proces oficiálního schválení výstupů inventarizace 

Oficiální výstupy inventarizace skleníkových plynů (CRF, NIR) kompletuje ČHMÚ 

a předkládá je MŽP k odsouhlasení. MŽP dále zajišťuje kontakty s relevantními ministerstvy 

a státními úřady, zejména s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Kromě toho zajišťuje 

komunikaci s Evropskou komisí a Sekretariátem UNFCCC.  

 

3.3.4 Metodické aspekty 

Národní inventarizace skleníkových plynů vychází z metodiky IPCC a zásad dobré praxe 

(Revised 1996 IPCC Guidelines, 1997, Good Practice Guidance, 2000 a Good Practice 

Guidance for LULUCF, 2003). V letech 2011-2012 provedl inventarizační tým rozsáhlou 

přípravu přechodu na "novou" metodiku IPCC 2006 Guidelines.  

Inventarizace emisí skleníkových plynů je mnohastupňový proces, který zahrnuje sběr dat, 

stanovení emisí a propadů, kontrolu a ověřování, stanovení nejistot a reportování.  Hlavní fáze 

inventarizace jsou: 

Sběr dat: Sběr dat má zásadní význam při přípravě emisní inventury a mnohdy představuje 

nejobtížnější etapu, která může vnést nepřesnosti do emisního stanovení. Metodické pokyny 

vyžadují posouzení vhodnosti existujících zdrojů dat, případně provádění vlastních emisních 

měření a hledání nových a přesnějších zdrojů dat. 

Při sběru dat se využívá zkušeností a zavedených metod poskytovatelů dat. Relevantní jsou 

různé zdroje dat od oficiální národní i mezinárodní statistiky až po autorizované zjišťování 

dat u provozovatelů nebo u oborových svazů. Pravidelná komunikace a konzultace 

s poskytovateli dat je prováděna v průběhu celého inventarizačního procesu (od sběru dat až 

po závěrečné reportování).  

Stanovení nejistot: Stanovení nejistot poskytuje cenné informace jak pro zpracovatele 

inventury, tak i pro její uživatele. Nejistoty je třeba stanovovat pro každou kategorii zdrojů, 

jakož i pro celkové emise a pro jejich trend. Stanovení nejistot je jednou z důležitých zásad 

dobré praxe, protože napomáhá zpracovatelům inventarizace se lépe zaměřit na ty kategorie, 

které podstatně přispívají k větší nejistotě emisního stanovení (včetně alokace finančních 

prostředků) a tím přispívá k postupnému zlepšování kvality. 
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Identifikace klíčových kategorií: K důležitým zásadám dobré praxe patří též identifikace 

klíčových kategorií. Ty mají význam při využívání vývojových diagramů při volbě vhodné 

metody, přičemž pro klíčové kategorie se koordinátor inventarizace snaží prosazovat 

a postupně zavádět sofistikovanější metody inventarizace (higher tiers)  

Kontrola kvality (QA/QC): Aplikace postupů QA/QC představuje významnou fázi při 

zpracování národní inventury. QA/QC postupy zahrnují jejich plánování (QA/QC plán), 

provádění kontrol a jejich dokumentaci, verifikaci a přezkoumání nezávislou stranou. Rovněž 

správná aplikace QA/QC patří k zásadám dobré praxe, jejímž cílem je odstranit možné chyby 

a nesrovnalosti. 

Reportování výsledků inventarizace: Reportování orgánům UNFCCC se provádí každý rok 

vždy k datu 15. dubna. Předávané materiály obsahují:  

 Průvodní zprávu (National Inventory Report)  

 Databázi reportovacího software - formát mdf 

 Export kompletní datové inventarizace - formát xml  

 Sadu tabulek CRF (Common Reporting Format) 

 Sadu tabulek SEF (Standard Electronic Format) 

Reportování k orgánům EU se provádí ve dvou fázích vždy k 15. lednu a finalizované 

výstupy k 15. březnu, reporting pro EU je prováděn ve stejném rozsahu a kvalitě jako pro 

UNFCCC. 

Zmiňované zásady dobré praxe (Good Practice Guidance) je soubor metodických pokynů, 

doporučení a rad vypracovaný IPCC, jejichž cílem je dosáhnout náležité kvality výstupů, tedy 

aby inventarizace nebyla ani nadhodnocena, ani podhodnocena.  

V dalším textu budou uvedeny vybrané prostředky vedoucí k dosažení požadované kvality: 

Úrovňový přístup: Úrovně přesnosti (tiers) jsou stupně metodické komplexnosti. Obvykle se 

zavádějí tři úrovně přesnosti. Tier 1 je základní metoda, při které se používají standardně 

doporučované (default) emisní faktory, které jsou přímo tabelovány v metodických 

manuálech (IPCC, 2000, 2003 a 2006), Tier 2 požaduje územně (národně) specifické 

informace (např. územně specifické emisní faktory, popř. další parametry potřebné pro emisní 

stanovení). Tier 3 představuje nejkomplexnější a nejvíce sofistikované postupy a stanovení 

emisí je často založeno na modelování. Tier 2 a Tier 3 se často nazývají vyšší úrovně 

přesnosti (higher tiers) a jejich použití je požadováno zejména pro ty kategorie zdrojů, které 

se výrazně podílejí na celkové národní emisi skleníkových plynů nebo mohou přispívat 

k celkové nejistotě emisního stanovení (jedná se o tzv. klíčové kategorie, viz dále). 

Klíčové kategorie: Koncept klíčových kategorií spočívá v identifikaci kategorií, které se 

rozhodujícím způsobem podílejí na celkových emisích skleníkových plynů nebo ovlivňují 

jejich vývoj (trend) od roku 1990. Klíčové kategorie se podílejí na celkové nejistotě emisního 

stanovení v aktuálním roce nebo na stanovení jejich trendu. Při národní inventarizaci je 

klíčovým kategoriím věnována zvýšená pozornost tím, že jsou preferovány náročnější metody 

vyšších úrovní přesnosti a důsledněji aplikovány kontrolní postupy QA/QC, případně se 

počítá se zavedením preciznějších metod v plánu zlepšování inventarizace. Prioritizace 

alokování finančních prostředků je přímo vázána na výstupy analýzy klíčových kategorií. 

Dodržování zásad dobré praxe vede k dosažení všech požadovaných kritérií kvality, kterými 

jsou: přehlednost, úplnost, konzistentnost, porovnatelnost a přesnost. 
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Přehlednost (Transparency): Transparentnost znamená přehledné a jasné doložení všech 

použitých postupů, které umožní porozumět tomu, jak byla inventura zpracována a zda byly 

dodrženy zásady dobré praxe. 

Úplnost (Completeness): Národní inventura musí zahrnovat všechny kategorie zdrojů 

a propadů emisí skleníkových plynů. Případné chybějící kategorie musí být jasně 

identifikovány a musí být podáno přesvědčivé zdůvodnění, proč nemohly být do inventury 

zařazeny a popř. jaké kroky je třeba učinit pro jejich budoucí zařazení.  

Konzistentnost (Consistency): Zajištění konzistentnosti časových řad je důležité pro prokázání 

důvěryhodnosti časových trendů. Metodický manuál popisuje způsoby, jak této 

konzistentnosti dosáhnout. Inventarizace emisí v celém časovém období je stanovována 

stejnou metodikou s využitím stejného či alespoň porovnatelného zdroje dat. Tudíž časová 

řada postihuje reálný vývoj emisí v čase a nikoliv případné změny v metodice provedené 

v průběhu časového období. 

Porovnatelnost (Comparability): Národní inventarizace skleníkových plynů je zpracována tak, 

aby její výsledky byly porovnatelné s výsledky inventur prováděných v jiných zemích. Toho 

lze dosáhnout používáním jednotné metodiky IPCC včetně stejné klasifikace zdrojů 

a propadů, identifikace klíčových zdrojů, předepsaného způsobu reportování, atd. 

Přesnost (Accuracy): Národní inventura nesmí být ani podhodnocena, ani nadhodnocena. 

Proto je třeba dbát na to, aby při stanovování emisí nedocházelo k systematickým chybám.  

V souladu s metodikou IPCC (Good Practice Guidance, 2000 a Good Practice Guidance for 

LULUCF, 2003) se provádějí rekalkulace stanovení emisí a propadů v těch případech, kdy se 

vyskytnou nová věrohodnější data, nebo když se provede změna v metodice vedoucí ke 

zpřesnění stanovení. S ohledem na dodržení konzistentnosti se tyto rekalkulace obvykle 

provádějí v celé časové řadě. Většina rekalkulací zásadnější povahy byla provedena před 

odevzdáním Počáteční zprávy ČR ke Kjótskému protokolu. V posledních letech dochází v 

české národní inventarizaci k rekalkulacím zejména v reakci na doporučení mezinárodních 

inspekcí (review), které jsou organizovány Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu. Tyto 

rekalkulace obvykle jen mírně korigují dříve stanovené hodnoty. 

 

3.3.5 Klíčové kategorie 

Inventarizace emisí skleníkových plynů je založena na diferencovaném přístupu 

k významným a méně významným kategoriím emisí. Významné kategorie, které se na 

celkových agregovaných emisích podílejí z více než 95 %, jsou označovány jako klíčové. 

Vztahují se k jednotlivým sektorům či subsektorům inventarizace a jednotlivým skleníkovým 

plynům, příp. skupinám (F-plyny). Identifikace klíčových kategorií byla provedena podle 

metodiky stupně "Tier 1" jak na základě vyhodnocení podle úrovně (level assessment, LA), 

tak i na základě vyhodnocení podle trendu (trend assessment, TA). Celkem bylo 

identifikováno 25 klíčových kategorií, z toho 19 splnilo kritéria pro vyhodnocení podle 

úrovně.  

Seznam klíčových kategorií je uveden v tabulce 3.2, kde jsou klíčové kategorie vyhodnoceny 

na základě emitovaného množství neboli „emisní úrovně“ (Level Assessment, LA), a v tabulce 

3.3, kde jsou klíčové kategorie vyhodnoceny s přihlédnutím k nejistotám v trendu (Trend 

Asseessment, TA). Stanovení bylo provedeno na základě dat za rok 2011, u trendového 

vyhodnocení byly navíc použity výsledky z roku 1990, který je podle Rámcové úmluvy 

chápán jako rok referenční. Většina klíčových kategorií byla již vyhodnocena na základě 

emisní úrovně (emise jsou udávány pomocí ekvivalentního množství CO2), na základě 
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trendového vyhodnocení k nim přibylo šest dalších kategorií zdrojů (viz dále), jejichž trend 

od roku 1990 se významně liší od trendu celkové emise skleníkových plynů. 

Tab. 3.2: Seznam klíčových kategorií stanovených na základě emisní úrovně (LA) 

Klíčové kategorie zdrojů  Plyn 
Podíl  

% 

Kumulativní  

% 

Energetika: stacionární spalování – pevná paliva CO2 45,80 45,80 

Energetika: mobilní spalování – silniční doprava CO2 11,34 57,15 

Energetika: stacionární spalování – plynná paliva CO2 10,68 67,83 

LULUCF: lesní hospodářství (les zůstávající jako les) CO2 5,37 73,20 

Průmyslové procesy: výroba železa a oceli CO2 3,96 77,16 

Energetika: stacionární spalování – kapalná paliva CO2 3,49 80,65 

Energetika: fugitivní emise – těžba uhlí CH4 2,31 82,96 

Zemědělství: přímé emise N2O  N2O 2,10 85,06 

Odpady: skládky CH4 1,93 86,99 

Zemědělství: enterická fermentace (trávící pochody) CH4 1,41 88,40 

Zemědělství: nepřímé emise N2O N2O 1,25 89,65 

Průmyslové procesy: výroba cementu CO2 1,17 90,82 

Průmyslové procesy: použití vápence (mimo výroby cementu a vápna) CO2 0,81 91,63 

Průmyslové procesy: užívání HFC, PFC jakožto náhrada za ODS F-gas 0,80 92,43 

Energetika: mobilní zdroje v zemědělství a lesnictví CO2 0,77 93,20 

Průmyslové procesy: výroba vápna CO2 0,49 93,68 

Energetika: fugitivní emise – ropa a její produkty, zemní plyn CH4 0,47 94,15 

Zemědělství: hospodaření s hnojem N2O 0,47 94,62 

Energetika: mobilní spalování – silniční doprava N2O 0,46 95,08 

Zdroj: ČHMÚ 

Tab. 3.3 Seznam klíčových kategorií stanovených na základě trendu (TA) nezahrnutých v tab. 3.2 

Klíčové kategorie zdrojů Plyn 
Podíl 

% 

Trend 

% 

Část 

% 

Kumul 

% 

Energetika: stacionární spalování – pevná paliva CH4 0,11 1,35 1,4 91,47 

LULUCF: zemědělská půda (zůstávající jako zemědělská půda) CO2 0,04 1,22 1,3 92,69 

Energetika: stacionární spalování – ostatní paliva N2O 0,27 0,66 0,8 93,35 

Průmyslové procesy: výroba kyseliny dusičné CO2 0,29 0,64 0,6 93,99 

Zemědělství: hospodaření s hnojem CH4 0,27 0,56 0,6 94,55 

Energetika: stacionární spalování – biomasa CH4 0,24 0,53 0,5 95,08 

Zdroj: ČHMÚ 

V roce 2013 provedl inventarizační tým přípravu na stanovení klíčových kategorií metodou 

stupně Tier 2, tedy se zahrnutím nejistot. Tato metoda bude v následujících letech 

implementována. 
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3.3.6 Nejistoty Inventarizace 

Stanovení nejistot je jednou z důležitých zásad dobré praxe emisních inventarizací. Analýza 

nejistot charakterizuje rozsah (tj. možný interval) výsledků celé národní inventarizace, jakož 

i jejích jednotlivých komponent. Znalost dílčích i celkových nejistot umožňuje zpracovatelům 

emisní inventury hlouběji pochopit proces inventarizace, který zahrnuje sběr vhodných 

vstupních dat a jejich vyhodnocení. Analýza nejistot také pomáhá identifikovat ty kategorie 

emisních zdrojů a propadů, které se nejvíce podílejí na celkové nejistotě a tím určit priority 

dalšího zlepšování kvality. 

Analýza nejistot vychází z dílčích nejistot aktivitních dat pro jednotlivé kategorie zdrojů 

a propadů, jakož i z nejistot odpovídajících emisních faktorů a dalších parametrů potřebných 

pro výpočet. Tyto dílčí nejistoty se vystihnou buď statistickými charakteristikami, nebo na 

základě expertního odhadu (pokud není dostatek dat na stanovení statistických charakteristik). 

Výslednými hodnotami jsou pak nejistoty celkové emise skleníkových plynů a jejího trendu. 

K tomu účelu lze v první úrovni použít metodu propagace chyby, založené na matematicko-

statistických vztazích pro výpočet rozptylu součtu nebo součinu z odpovídajících rozptylů 

jednotlivých členů. Metodické manuály IPCC (IPCC, 2000, 2003 a 2006) poskytují solidní 

základ pro tento výpočet, který se též používá v české národní inventarizaci skleníkových 

plynů. Doporučený robustnější způsob stanovení nejistot (Tier 2), který lépe pracuje 

i s částečně závislými veličinami (což je také případ národní inventarizace skleníkových 

plynů v ČR) a asymetrickým intervalem spolehlivosti, je založen na stochastickém 

modelování metodou Monte Carlo. Příprava k aplikaci tohoto sofistikovanějšího postupu byla 

českým týmem provedena v r. 2013 a v následujících letech bude implementována. 

Číselně jsou nejistoty na všech úrovních vyjádřeny pomocí intervalu spolehlivosti na 

95 procentní hladině pravděpodobnosti. V praxi se obvykle vyjadřuje nejistota relativní 

hodnotou vyjádřenou v procentech.  

Celková nejistota inventarizace podle mohutnosti emisí   3,62 % 

Celková nejistota inventarizace podle trendu emisí   2,30 % 

 

3.3.7 Kontrolní procedury QA/QC 

Kontrolní procedury QA/QC probíhají podle každoročně aktualizovaného plánu. Příprava 

tohoto plánu reflektuje institucionální uspořádání: každá instituce připravuje svůj vlastní 

systém QA/QC procedur, včetně pověření odpovědného QA/QC experta pro každý sektor. 

Sektorový QA/QC plán je integrální součástí celkového QA/QC, který je vypracován 

koordinátorem NIS. Národní inventarizace skleníkových plynů je v ČHMÚ součástí 

klientských procesů, které jsou předepsány normou kvality ISO 9001 (ČHMÚ získalo 

certifikát v roce 2007). Procesy týkající se národní inventarizace jsou zpracovány ve formě 

vývojových diagramů a zahrnují všechny hlavní zásady, které je třeba dodržet při přípravě 

inventury včetně procedur QA/QC. 

Procedury QC zahrnují rutinní technickou kontrolu kvality inventury tak, aby byla zaručena 

konzistentnost, integrita, správnost a úplnost dat a aby se odhalily a odstranily všechny chyby 

a opomenutí. Procedury QC se aplikují na veškeré hlavní postupy, prováděné při 

inventarizaci: shromažďování dat, výběr vhodné metody a emisních faktorů, výpočet emisí 

a dokumentaci postupů. Tyto QC procedury jsou prováděny v souladu s metodikou IPCC, 

jmenovitě s Good Practice Guidance, 2000. Část těchto procedur vykonávají sektoroví 

řešitelé, část provádí koordinátor NIS. Sektoroví řešitelé se spíše zaměřují na kontrolu 

aktivitních dat, emisních faktorů a použitých sektorově-specifických metod, koordinátor NIS 
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kontroluje zejména vhodnost výběru použité metodiky, provádí analýzu trendů a vzájemně 

porovnává data z různých možných zdrojů. Jak sektoroví řešitelé, tak i koordinátor NIS 

využívají kontrolní nástroje CRF Reporteru. 

Procedury QA zahrnují kontrolní aktivity a přezkoumání třetí stranou, která není 

bezprostředně zapojena do přípravy národní inventarizace dané země, ale problematiku 

náležitě ovládá. ČHMÚ tradičně spolupracuje na procedurách QA se slovenskými experty ze 

SHMÚ, kteří se podílejí na přípravě slovenské národní inventury. Do kontrolní role se však 

zapojuje především MŽP, kterému jsou alespoň dva týdny před oficiálním předáním 

předkládány české národní výstupy k posouzení a odsouhlasení. 

Velký význam pro zvýšení kvality národní inventarizace mají pravidelné mezinárodní 

inspekce pořádané orgány Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Inspekční zprávy 

identifikující nedostatky a obsahující doporučení na jejich odstranění jsou českým týmem NIS 

důkladně analyzovány a při pravidelném plánování inventury jsou inspekční nálezy co možná 

nejvíce využity k postupnému zlepšování kvality české národní inventarizace skleníkových 

plynů. 

 

3.3.8 Systematické zlepšování kvality inventury 

Plán zlepšování inventury je také jeden z nástrojů dobré praxe a také je to jedno ze základních 

ustanovení kjótského protokolu, článek 10, paragraf a)-f). Národní inventarizační systém 

vypracoval a každoročně aktualizuje plán pro zlepšení stávajícího systému inventury. 

Základním nástrojem pro plánování je mimo jiné analýza klíčových kategorií.  

V letech 2011-2012 zpracoval inventarizační tým rozsáhlý projekt, financovaný státním 

fondem životního prostředí. Projekt se jmenoval "Rozvoj systému monitoringu a projekcí 

emisí skleníkových plynů v ČR" a byl přímo zaměřen na zhodnocení proveditelných 

vylepšení jednotlivých částí NIS, případně některá vylepšení byla v rámci projektu rovnou 

provedena, např. detailní rozbor složení zemního plynu a odvození vztahů pro výpočet 

národních emisních faktorů, nebo aktualizace nejistot všech sledovaných kategorií 

zdrojů/propadů všech sledovaných skleníkových plynů.  

Dle plánu zlepšení tým NIS v r. 2013 dále pokračuje na zavedení národních emisních faktorů 

pro kapalná paliva. Plán zlepšení zahrnuje všechny sektory i kategorie, ovšem vzhledem k 

omezenému rozpočtu je třeba alokovat prostředky velmi uvážlivě a někdy je nutno přijímat 

kompromisní řešení jako např. odklad naplánovaných vylepšení. Aktuální plán zlepšení je 

vždy součástí aktuální submise vůči UNFCCC. 

 

3.4  Národní rejstřík obchodování s povolenkami 

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřídila Směrnice 

2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do 

systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ve 

znění pozdějších předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, 

který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu. 

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů byl od r. 2005 spravován 

společností OTE a.s. na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České 

republiky. V červnu 2012 byl plně aktivován jednotný Rejstřík Unie. Do Rejstříku mají 

přístup pouze zmocnění zástupci držitelů účtů. 
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Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. 

Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, vkladových 

účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele letadla nebo osobních 

vkladových účtech. Podle Zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů 383/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, 

která na základě povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost 

mít zřízen účet v Rejstříku. Od ledna 2012 mají tuto povinnost také provozovatelé letadel, 

kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České 

republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Osobní 

vkladový účet si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele 

zařízení nebo provozovatele letadel, který již má vkladový účet provozovatele. 

Správce rejstříku, společnost OTE a.s. provozuje na internetové adrese 

https://www.povolenky.cz/ informační portál k Rejstříku obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů.  

Kontaktní informace: 

Operátor trhu s elektřinou, a.s. 

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Telefon: +420 296 579 166 

Fax: +420 296 579 180 

e-mail: ote@ote-cr.cz 

Členské státy EU, které jsou zároveň členy Kjótského protokolu včetně Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska se rozhodly provozovat národní registry v konsolidované formě 

v souladu se všemi relevantními rozhodnutími, vztahujícími se na založení členských registrů 

- jmenovitě Rozhodnutí 13/CMP.1 a rozhodnutí 24/CP.8. Konsolidované platforma, která 

implementuje národní registry (včetně registrů EU) se nazývá Konsolidovaný Systém EU 

Registrů (CSEUR - Consolidated System of EU Registries). 

V r. 2012 EU registry prodělaly zásadní změnu/vývoj v souladu s novými požadavky Komise 

(Commission Regulation 920/2010 a Commission Regulation 1193/2011) a v souladu 

s implementací Konsolidovaného systému EU registrů (CSEUR). Přechod na konsolidovaný 

systém Rejstříku inicioval změny v systému zabezpečení a v systému kontrol a minimalizací 

diskrepancí při manipulaci s jednotlivými typy jednotek (ERU, CER, tCER, lCER, AAU, 

RMU). 

Informační systém rejstříku je konformní s DES. Systém byl na splnění DES prověřován 

jednak sekretariátem UNFCCC v procesu inicializační procedury před připojením k EUTL 

a jednak sadou testovacích scénářů. Rejstřík prošel těmito testy úspěšně a obdržel potřebné 

certifikáty 1. června 2012 viz Obr. 3.9. 

Kompletní popis funkcionalit a technických detailů konsolidovaných registrů byl UNFCCC 

poskytnut v rámci obecné a specifické dokumentace připravenosti (common/specific 

readiness documentation) národních registrů EU a všech konsolidovaných národních registrů. 

Dokumentace je připojena k aktuální submisi vůči UNFCCC, doplňující materiály byly 

poskytnuty UNFCCC během centralizované kontroly expertním týmem (Centralised review, 

2
nd

-7
th

 September 2013). 

 

 

 

https://www.povolenky.cz/
mailto:ote@ote-cr.cz
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Obr. 3.9: Certifikát vydaný UNFCCC hodnotící funkčnost systému po připojení do konsolidovaného Rejstříku 

Unie 
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4 POLITIKY A OPATŘENÍ, LEGISLATIVA A 

PROGRAMY S DOPADEM NA SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ  

4.1  Systém politik a legislativy v oblasti klimatu 

4.1.1 Tvorba politik v oblasti klimatu 

V České republice je gestorem plnění Úmluvy a Protokolu Ministerstvo životního prostředí, 

které je zároveň nejvyšším výkonným orgánem státní správy v oblasti ochrany životního 

prostředí. Agenda změny klimatu je řešena v rámci odboru energetiky a ochrany klimatu, 

v němž se rovněž nachází národní kontaktní osoba pro Úmluvu a Protokol v České republice. 

Vzhledem k průřezovému charakteru problematiky změny klimatu, která se dotýká řady 

odborných útvarů, je Ministerstvo odpovědné zejména za přípravu národní politiky pro oblast 

mitigace a adaptace. Za přípravu a implementaci konkrétních sektorových politik a opatření 

na snižování emisí skleníkových plynů a adaptačních opatření odpovídají dle povahy 

jednotlivých opatření příslušné resorty (resort životního prostředí, resort průmyslu, resort 

dopravy, resort zemědělství, resort pro místní rozvoj atd.). 

 

4.1.2 Domácí a regionální programy, legislativní nástroje a administrativní postupy 

Vzhledem k velikosti ČR, uspořádání veřejné správy a rozdělení kompetencí mezi kraje 

a centrální státní správu (ministerstva) dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů, nemají kraje přímé kompetence v oblasti ochrany globálního 

klimatického systému. Nicméně orgány krajů jsou dle § 1 a 14 zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci samosprávy odpovědné za všestranný rozvoj 

svého území a potřeby svých občanů. Z toho vyplývá nezastupitelná role orgánů kraje 

při vytváření krajských rozvojových koncepcí a plánů včetně vodohospodářských plánů 

oblastí jednotlivých povodí a protipovodňových opatření, zásad územního rozvoje včetně 

využívání obnovitelných zdrojů energie. Orgány krajů se také zapojují do implementace níže 

uvedených programů úspor energie a využívání OZE, obnovy bytového fondu (systémy CZT, 

revitalizace sídlišť) a zlepšování dopravní obslužnosti. Významné je postavení krajů v oblasti 

nakládání s TKO, kde jsou připravovány krajské plány odpadového hospodářství (provoz 

skládek, kompostování, energetické a materiálové využití odpadů).  

Důležitou roli mají v ČR opatření legislativní povahy, která nejen ukládají státní správě a také 

fyzickým a právnickým osobám řadu povinností, ale zakotvují přípravu a revizi důležitých 

strategických dokumentů a programů.  

Od roku 2000 tak postupně vznikl provázaný a ucelený systém strategického a operačního 

plánování, který je průběžně dále upravován v souladu s mezinárodními závazky ČR z post-

Kjótského procesu a politik a legislativy EU. Legislativní opatření také obvykle stanoví 

institucionální odpovědnost za koordinaci a implementaci programů a ukládají povinnost 

jejich pravidelného vyhodnocování. 
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Existuje také širší strategický rámec, který je tvořen zejména: 

- Strategií udržitelného rozvoje (2004),  

- Strategickým rámcem udržitelného rozvoje (přijat vládou ČR v roce 2010), 

- Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR) pro období 2007 - 2013, 

- Strategií hospodářského růstu (2005), 

- Národním programem reforem (každoroční aktualizace, poslední v roce 2013),  

- Strategií regionálního rozvoje pro období 2007 – 2013, pro období 2014 – 2020 

(schválena vládou ČR v červenci 2013). 

Nejdůležitější strategické dokumenty s přímým nebo prokazatelným nepřímým dopadem na 

emise skleníkových plynů: 

- Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR – viz kapitola 4.3 

- Státní politika životního prostředí 2012-2020 – viz kapitola 2.5 

- Národní program snižování emisí – viz kapitola 4.3 

- Politika ochrany klimatu – v přípravě – viz kapitola 4.3 

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách – v přípravě – viz kapitola 6.3 

- Aktualizace státní energetické koncepce – v přípravě – viz kapitola 4.3 

Závěrečný tabelární přehled (viz Příloha 3) všech opatření (přímý i nepřímý dopad) je členěn 

podle jednotlivých sektorů a plynů. Tento přehled vychází z doporučené metodiky pro 

přípravu národních sdělení. 

 

4.2 Legislativní nástroje  

V této kapitole jsou uvedeny klíčové legislativní předpisy, zejména v oblasti ochrany ovzduší, 

průmyslových emisí, obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů, energetiky 

a odpadů. 

 

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

skleníkových plynů 

Tímto zákonem je do českého právního řádu transponována Směrnice 2003/87/ES ve znění 

2009/29/ES a zároveň zavádí řadu změn v evropském systému emisního obchodování EU 

ETS (European Union Emissions Trading Scheme) pro třetí obchodovací období 2013-2020. 

Zákon obsahuje zejména práva a povinnosti subjektů, které se povinně systému účastní. 

Kromě směrnice 2009/29/ES upravuje fungování EU ETS řada dalších předpisů EU. Zákon 

provádí implementaci těchto předpisů, resp. adaptaci na ně v případě přímo použitelných 

předpisů EU (Nařízení o aukcích 1031/2010/EU, Nařízení o monitorování a vykazování 

601/2012/EU, Nařízení o akreditaci a verifikaci 600/2012/EU, Nařízení o rejstřících 

1193/2011/EU, Rozhodnutí Komise o benchmarcích 278/2011/EU, Rozhodnutí Komise 

o ohrožených odvětvích 2010/2/EU).  

Systém EU ETS postupně ve třetím obchodovacím období přechází od bezplatného 

přidělování emisních povolenek k systému prodeje povolenek v dražbách, přičemž podíl 

povolenek prodávaných pomocí dražby bude postupně navyšován. 

http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1277
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Směrnice 2009/29/ES stanoví povinnost členských států využít minimálně 50 % výnosů 

z aukcí povolenek na definované účely, jimiž jsou především aktivity spojené se snižováním 

emisí skleníkových plynů a přizpůsobením se negativním dopadům změny klimatu. 

Zákon č. 383/2012 Sb. toto ustanovení implementuje tak, že 50 % z výnosů z aukcí bude 

použito zejména na opatření ke snižování energetické náročnosti budov, podporu inovací 

a čistých technologií v průmyslu, plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany 

klimatu a krytí administrativních nákladů ETS.  

Směrnice stanoví zásadu, že od roku 2013 se nebudou přidělovat žádné bezplatné povolenky 

výrobcům elektřiny. Česká republika však využila výjimku přidělit část povolenek výrobcům 

elektřiny zdarma a tím podpořit investice do modernizace výroby elektřiny. Provozovatelé 

elektráren či tepláren vyrábějících elektřinu tak v ČR získají v roce 2013 až 70 % povolenek 

zdarma. Množství zdarma přidělovaných povolenek bude od roku 2013 do roku 2020 

postupně klesat až na 0 % v roce 2020. Využití této výjimky je podmíněno splněním řady 

náležitostí. 

MŽP předložilo Evropské komisi na podzim roku 2011 tzv. Národní plán investic do 

vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. Tento plán je podmínkou pro 

částečné přidělování povolenek zdarma pro výrobce elektřiny (i u společné výroby tepla 

a elektřiny) a sestává se z jednotlivých investic realizovaných či plánovaných provozovateli, 

které svými investičními náklady musí odpovídat minimálně celkové hodnotě bezplatně 

přidělených povolenek. 

Provozovatel zařízení, která mohou získat po přechodnou dobu bezplatné povolenky na 

výrobu elektřiny, se musí zavázat, že proinvestuje minimálně tržní hodnotu bezplatně 

přidělených povolenek do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. 

Ostatní průmyslové sektory a výrobci tepla mají na základě směrnice dostávat různé množství 

bezplatných povolenek. Tyto sektory průmyslu lze v zásadě rozdělit do dvou skupin: 

- Sektory ohrožené únikem uhlíku – 100% bezplatná alokace po celé třetí obchodovací 

období založená na benchmarkingu. Příjemci budou především zařízení ze sektorů 

výroby vápna, cementu, železa a oceli a chemického průmyslu (seznam ohrožených 

odvětví je uveden v rozhodnutí Komise 2010/2/EU). 

- Ostatní – jedná se o sektory neohrožené únikem uhlíku a výrobce tepla, kteří mohou 

obdržet až 80 % bezplatných povolenek v roce 2013 s poklesem na 30 % v roce 2020. 

V roce 2027 by pak neměli získat již žádné bezplatné povolenky. V této poslední 

skupině jsou především teplárny a průmyslové sektory, které nebyly identifikovány 

jako ohrožené ztrátou konkurenceschopnosti (např. výrobci automobilů). 

Nový zákon dále v návaznosti na právní úpravu EU upravuje podmínky vydávání povolení 

k emisím skleníkových plynů, podmínky zjišťování emisí, základní povinnosti ve vztahu 

k zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí a hospodaření s jednotkami 

přiděleného množství (AAU). Tyto činnosti se od roku 2013 mění tak, aby byly v rámci EU 

více harmonizované. 

Od roku 2012 je součástí EU ETS také letecká doprava.  

 

4.2.2 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nahradil předchozí zákon č. 86/2002 Sb., jeho 

cílem je dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší a dalšího poklesu emisí znečišťujících látek. 

Zákon transponuje celou řadu směrnice EU v oblasti ochrany ovzduší (např. 2010/75/EU, 
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2008/50/ES, 2001/81/ES aj.), upravuje povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, 

stanovuje emisní limity a další podmínky provozu stacionárním zdrojům emisí. Oproti 

předchozímu zákonu zavádí další mechanismy pro zlepšení kvality ovzduší (např. 

kompenzační opatření u zdrojů nově umisťovaných v lokalitách zatížených znečištěním 

ovzduší), zpřísňuje emisní limity u řady zdrojů, zavádí nová opatření v oblasti dopravy 

(především tzv. nízkoemisní zóny) a významnou prioritou je také oblast vytápění domácností 

pevnými palivy, kde předepisuje zásadní obměnu stávajících zdrojů s výhledem do roku 2022 

s cílem snížení emisí primárních částic ze spalovacích procesů, tedy také frakce „black 

carbon“. Nový zákon předpokládá flexibilnější přístup povolovacích orgánů, které dostávají 

možnost upravovat podmínky zdrojů s větším ohledem na místní podmínky kvality ovzduší.  

 

4.2.3 Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, 

a o fluorovaných skleníkových plynech 

Zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové 

vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek 

a fluorovaných skleníkových plynů. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb. 

je vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, 

a fluorovaných skleníkových plynů. 

Z hlediska ochrany ozonové vrstvy Země jsou zásadními nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, 

v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 

17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. 

 

4.2.4 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 

a integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů transponuje 

legislativu EU, nejdříve směrnici 96/61/ES (později nahrazenou kodifikovaným zněním pod 

číslem 2008/1/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Nyní je aktuální 

směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, která byla v roce 2013 v oblasti IPPC 

převedena do národní legislativy novelizací uvedeného zákona a prostřednictvím nového 

prováděcího předpisu – vyhlášky č. 288/2013 Sb.  

Hlavním cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku před 

průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení uvedených 

v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Vydáním integrovaného povolení dochází 

k náhradě správních aktů podle příslušných právních předpisů. 

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno předcházením znečišťování 

použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT).  

V oblasti emisí skleníkových plynů, které jsou důsledkem výroby a užívání tepla a elektřiny 

dává zákon regulátorovi možnost aplikovat koncept BAT, což by mělo vést ke zvyšování 

energetické efektivity výrob. Nejlepšími dostupnými technikami se rozumí jak použité 

technologie, tak způsob, kterým je dané zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, 

udržováno a vyřazováno z provozu. Tento zákon umožňuje aplikovat emisní limity či 

ekvivalentní technické parametry, které vycházejí z pokročilých technologií užívaných 

v dotčených průmyslových oborech. Nicméně možnost uložení emisních limitů přímo na 
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skleníkové plyny je omezena zákonem o integrované prevenci pouze na případy, je-li to 

nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu. 

Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o BAT je stanoven zákonem 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Souhrn nejlepších 

dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (BREF). Pro účely 

povolování jsou pak nejdůležitější informace uvedeny v tzv. závěrech o BAT. 

 

4.2.5 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními předpisy a zákonem č. 477/2001 

Sb. o obalech 

Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 

právními předpisy a zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou 

stanoveny Plánem odpadového hospodářství ČR na roky 2003-2013, který byl v souladu se 

zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. 

 

4.2.6 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie: Směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov, Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 

a 2003/30/ES, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 

o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 

o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se 

spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku, Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

a Směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti. 

Tento zákon, který byl od roku 2000 (původní znění) několikrát novelizován, stanoví mimo 

jiné: 

a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických 

a právnických osob při nakládání s energií,  

b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce 

a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie,  

c) požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,  

d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích 

výrobků spojených se spotřebou energie,  

e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných 

a druhotných zdrojů.  



 90 

4.2.7 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 458/2000 Sb. transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, Nařízení (ES) 

č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, nařízení 

(ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a nařízení 

(ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů. 

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky podnikání, 

výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou 

elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob s tím spojené. Zajišťuje organizaci podnikání v energetických odvětvích 

při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb spotřebitelů, zájmů držitelů 

licencí a zajišťování spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné 

energie za přijatelné ceny. 

 

4.2.8 Zákon č. 310/2013 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých 

právních předpisů 

Zákonem č.310/2013 Sb. se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony. 

Novela zákona omezuje podporu pro nové výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to od 

roku 2014 s ročním přechodným ustanovením umožňujícím dokončit již rozpracované 

projekty. Dále se stanoví maximální výše poplatku na podporu obnovitelných zdrojů, který 

bude vybírán od zákazníků v regulované složce ceny elektřiny a zavádí se odvod elektřiny ze 

slunečního záření od 1. 1. 2014 pro výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2010. 

Tento zákon nahradil zákon č. 165/2012 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů). Zákon transponuje směrnici 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady o podpoře 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou a zrušení 

směrnice 2001/77/ES. 

Tento zákon upravuje:  

a) podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen 

„obnovitelný zdroj“), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj“), 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, 

výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,  

b) obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných 

zdrojů (dále jen „Národní akční plán“),  

c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných 

zdrojů,  

d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,  

e) financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných 

zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí 

dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,  
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f) odvod z elektřiny ze slunečního záření,  

g) účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí,  

h) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, biometanu a decentrální výroby elektřiny,  

i) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických 

zdrojů k dosažení stanovených cílů1),  

j) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti,  

k) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie v České republice při současném zohlednění zájmů 

zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České 

republice. 

 

4.2.9 Zákon č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon stanoví, že pokud jde o vozidla, zadavatel musí stanovit technické specifikace, včetně 

vlivu na spotřebu, emise CO2, NOx, uhlovodíků a částic. 

 

4.3 Programové nástroje  

4.3.1 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR 

Cíl programu: Aktualizace „Strategie ochrany klimatického systému Země v České 

republice“ a přijetí nových redukčních cílů k horizontu roku 2020, tj. snížit v porovnání 

s rokem 2000 do roku 2020: 

a) měrné emise CO2 na obyvatele o 30 %, 

b) agregované emise o 25 %. 

Charakteristika: Průřezový a rámcový strategický dokument na národní úrovni (koordinace 

MŽP) 

Období implementace: 2004 – pokračuje, v přípravě je aktualizace programu 

Časový horizont: 2020 

Sektor: průřezový charakter 

V březnu 2004 vláda (usnesením vlády č. 187 z 3. 3. 2004) přijala revizi programové části 

dokumentu „Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice“, která 

pro jednotlivé sektory vytyčila nové úkoly. Národní program na zmírnění změny klimatu 

v ČR nahradil Strategii ochrany klimatického systému Země v České republice (přijata 

usnesením vlády č. 480 z května 1999), jejímž cílem bylo plnění mezinárodních závazků 

České republiky vyplývajících z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského 

protokolu. V tomto dokumentu ještě nebylo zohledněno budoucí členství ČR v Evropské unii 

a tedy nutnost harmonizovat národní politiky a opatření se strategickým a legislativním 

rámcem EU.  

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu (dále jen „Národní program“) 

představuje strategický dokument vlády České republiky. Dokument koordinuje sektorové 
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a průřezové politiky na národní úrovni a bere v úvahu také požadavky Evropského programu 

ke změně klimatu (ECCP), který se přistoupením k EU stal v roce 2004 pro ČR závazným. 

Implementací Národního programu byla pověřena jednotlivá resortní ministerstva. 

Národní program, který byl připraven podle požadavků rozhodnutí Rady Evropské unie 

99/296/EC, uvádí jak konkrétní redukční (mitigační) opatření na snižování emisí 

skleníkových plynů, tak opatření adaptační, která umožňují, aby se společnost a ekosystémy 

přizpůsobily změně klimatu. Dokument zdůrazňuje, že toto snížení emisí bude probíhat 

v návaznosti na mezinárodní dohody a s ohledem na udržitelný rozvoj ČR. 

Na základě usnesení vlády č. 395 ze dne 6. 4. 2005 proběhlo v roce 2007 vyhodnocení 

Národního programu z hlediska environmentálních účinků a ekonomických dopadů přijatých 

opatření, tj. srovnání výchozího stavu a snížení skleníkových plynů dosaženého od přijetí 

Národního programu.  

V současné době se připravuje nový dokument „Politika ochrany klimatu“, který by měl 

nahradit Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR. Předložení dokumentu 

se očekává v roce 2014. 

 

4.3.2 Národní program snižování emisí 

Cíl: Cílem programu je jak dosažení emisních stropů a snížení atmosférické depozice, tak 

také zajištění odpovídající kvality ovzduší. V současnosti jsou platné emisní stropy k roku 

2010, které Česká republika plní. Pro další období jsou emisní stropy dané Göteborským 

protokolem ke zmírnění acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu Úmluvy o dálkovém 

znečišťování ovzduší přesahující hranice států (CLRTAP) k roku 2020 pro SO2, NOx, VOC, 

NH3 a PM2.5. 

Charakteristika: Národní program snižování emisí je základním programovým nástrojem 

politiky ochrany ovzduší.  

Národní emisní stropy: 

Aktuální národní projekce emisí znečišťujících látek do roku 2020 jsou obsaženy v materiálu 

“Potenciál snížení znečišťujících látek v ČR do roku 2020“.  

Tab. 4.1: Výhled národních emisních stropů pro emise SO2 do roku 2020 

Emise SO2 [kt] 2005 2010 2020 

1.A.1. Veřejná energetika           148,34           122,71             68,60 

1.A.2. Průmyslová energetika             31,51            15,16           15,83 

1.A.3.b. Silniční doprava             0,98             0,11            0,11 

1.A.4.b. Vytápění domácností            32,46           30,08           10,00 

2. Výrobní procesy bez spalování             3,17            3,56            4,48 

Ostatní sektory             1,84            1,47            1,49 

Celkem         218,30         173,09        100,51 

Sektor 2005  2020 

1.A.1. Veřejná energetika         135,2                  73,7 

1.A.2.  Průmyslová energetika           36,1                  20,4 

1.A.3.b. Silniční doprava            1,0                    0,1 

1.A.4.b. Vytápění domácností           33,5                   23,3 

2. Výrobní procesy bez spalování            1,4                    2,4 

Ostatní sektory            0,7                    0,1 

Celkem         208,0                 120,0 

Zdroj: MŽP 
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Tab. 4.2: Výhled národních emisních stropů pro emise NOx do roku 2020 
 

Emise NOx [kt] 2005 2010 2020 

1.A.1. Veřejná energetika 112,63 56,36 46,67 

1.A.2. Průmyslová energetika 43,39 38,65 32,80 

1.A.3.b. Silniční doprava 96,38 83,60 32,28 

1.A.4.b. Vytápění domácností 15,93 15,24 13,20 

2. Výrobní procesy bez spalování 1,42 1,76 2,47 

Ostatní sektory 21,19 22,48 12,49 

Celkem 290,94 218,09 139,91 

Sektor 2005  2020 

1.A.1. Veřejná energetika 111,5  53,9 

1.A.2.  Průmyslová energetika 28,1  30,0 

1.A.3.b. Silniční doprava 95,7  55,1 

1.A.4.b. Vytápění domácností 15,1  12,5 

2. Výrobní procesy bez spalování 1,4  2,47 

Ostatní sektory 34,5  18,3 

Celkem 286,2  172,3 

Zdroj: MŽP 

Tab. 4.3: Výhled národních emisních stropů pro emise VOC do roku 2020 

Sektor 2005  2020 

1.A.1. Veřejná energetika 6,2  5,7 

1.A.2. Průmyslová energetika 1,6  1,9 

1.A.3.b. Silniční doprava 67,0  25,1 

1.A.4.b. Vytápění domácností 18,5  19,1 

2. Výrobní procesy bez spalování 7,0  8,0 

3. Používání barev a rozpouštědel, výroba 

 a zpracování chemických produktů, tiskařství 

103,2  81,7 

Ostatní sektory 9,8  6,3 

Celkem 214,2  147,88 

Emise VOC [kt] 2005 2010 2020 

1.A.1. Veřejná energetika  5,39 4,96 4,10 

1.A.2. Průmyslová energetika 5,70 5,95 5,00 

1.A.3.b. Silniční doprava 42,21 31,89 12,61 

1.A.4.b. Vytápění domácností 23,15 20,40 15,06 

2. Výrobní procesy bez spalování 11,76 11,76 11,98 

3. Používání barev a rozpouštedel, výroba a  

zpracování chemických produktu 

93,40 82,70 71,86 

Ostatní sektory 16,57 15,47 12,16 

Celkem 198,20 173,10 132,80 

Zdroj: MŽP 

Tab. 4.4: Výhled národních emisních stropů pro emise NH3 do roku 2020 

Sektor 2005  2020 

1.A.1. Veřejná energetika 0,2  0,6 

1.A.2. Průmyslová energetika 0,1  0,2 

1.A.3.b. Silniční doprava 2,0  1,2 

4.B. Zpracování mrvy 56,5  50,5 

Aplikace minerálních hnojiv 17,8  20,5 

Ostatní sektory 2,5  2,4 

Celkem 79,0  75,3 

Emise NH3 [kt] 2005 2010 2020 

1.A.1. Veřejná energetika 0,06 0,67 0,3 

1.A.2. Průmyslová energetika 0,1 0,21 0,2 

1.A.3.b. Silniční doprava 1,08 0,78 0,44 

4.B. Zpracování mrvy 57,02 52,57 42,76 

Ostatní sektory 21,67 23,63 24,25 

Celkem 79,93 77,86 67,95 

Zdroj: MŽP 
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Tab. 4.5: Výhled národních emisních stropů pro emise PM2,5 do roku 2020 
 

Emise PM2.5 [kt] 2005 2010 2020 

1.A.1. Veřejná energetika 2,93 2,23 1,92 

1.A.2. Průmyslová energetika 1,79 1,33 0,68 

1.A.3.b. Silniční doprava 4,43 4,56 2,01 

1.A.4.b. Vytápění domácností 15,66 11,58 6,92 

2. Výrobní procesy bez spalování 2,55 2,71 2,76 

Ostatní sektory 6,86 7,1 4,82 

Celkem 34,22 29,51 19,11 

Sektor 2005  2020 

1.A.1. Veřejná energetika 2,8           2,0 

1.A.2. Průmyslová energetika 1,1           0,8 

1.A.3.b. Silniční doprava 5,6           2,8 

1.A.4.b. Vytápění domácností 16,7         15,1 

2. Výrobní procesy bez spalování 3,4           3,3 

Ostatní sektory 6,1          4,4 

Celkem 35,5        28,4 

Zdroj: MŽP 

Na základě projekcí obsažených v tomto materiálu a s ohledem na nejistoty těchto projekcí se 

Česká republika zavázala ke snížení emisí do roku 2020 v následující výši:  

Tab. 4.6: Národní emisní stropy ve formě relativního snížení k roku 2020 vzhledem k úrovni emisí roku 2005, 

příloha č. II revidovaného Göteborského protokolu 

Znečišťující látka SO2 NOx VOC NH3 PM2.5 

Strop v příloze II Göteborského protokolu (%) 45 35 18 7 17 

Zdroj: MŽP 

V současné době (podzim 2013) probíhají práce na nové Střednědobé strategii (do roku 2020) 

zlepšování kvality ovzduší, jež zahrnuje také Národní program snižování emisí, který bude 

zahrnovat nové analýzy projekcí emisí znečišťujících látek s ohledem na očekávané 

zveřejnění revize směrnice o národních emisních stropech a především návrh opatření ke 

snižování emisí do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Scénář s dodatečnými opatřeními 

obsažený v tomto programu počítá s realizací následujících opatření: snížení podílu tuhých 

paliv na energetickém mixu, zvýšení účinnosti výroby a distribuce energií, výrazné investice 

v oblasti vytápění domácností, podpora úspor v budovách aj. 

Náklady na implementaci opatření jsou na základě modelu GAINS odhadovány v tomto 

období na asi 45 – 60 mld. Kč ročně, přičemž významnou část těchto nákladů představuje 

obnova vozového parku. Po upřesnění konkrétních opatření v Národním programu budou také 

znovu vyhodnoceny jejich celkové náklady. 

 

4.3.3 Státní energetická koncepce 

Cíl: Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let 

vyjadřující cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami udržitelného rozvoje.  

Charakteristika: Průřezový a rámcový strategický dokument na národní úrovni. 

Období implementace: Od roku 2004 průběžně, hodnocení probíhá nejméně každých 5 let. 

Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a předkládá 

jej ke schválení vládě. Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo 

nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. 
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Platná Státní energetická koncepce byla schválena v roce 2004. V současné době probíhá její 

aktualizace. 

 

4.3.4 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 

Cíl: Prosazování úspor energie, zvyšování energetické efektivity a využívání obnovitelných 

zdrojů energie  

Charakteristika: Cílové oblasti jsou státní správa a samospráva, soukromý sektor, 

domácnosti a nevládní organizace. 

Období implementace: 2004 - 2006 MPO + 10 odvětvových ministerstev, od roku 2007 

probíhá jako program EFEKT uskutečňovaný pouze na MPO. 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a stanovení věcné náplně a rozpočtu jednotlivých částí 

programu (financován ze státního rozpočtu). 

Usnesením vlády ČR č. 1105/2004 byl schválen Státní program na podporu úspor energie 

a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „Program“). Jeho rozsah a financování jsou 

upřesněny zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ve znění zákona č. 61/2009 Sb.).  

Státní program je nástrojem k naplňování Státní energetické koncepce 

a konkurenceschopnosti ČR a plnění závazků ČR vůči EU v oblasti energetické účinnosti. 

Jedná se o doplňkový program pro energetické programy podporované ze strukturálních 

fondů Evropské unie. 

Program je zaměřen na snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných 

energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale 

udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. Kromě toho se zaměřuje na osvětovou 

činnost, energetické plánování, malé investiční akce a pilotní projekty. Nejvýznamnější 

redukce emisí byly dosaženy v sektorech energetiky, ochrany životního prostředí, 

obnovitelných zdrojů energie (OZE) a úspor energie v průmyslu a v obytném sektoru. 

Realizace Státního programu se v zahajovacím období (rok 2005) účastnil nejen resort 

Ministerstva průmyslu a obchodu (koordinace Programu), ale také dalších 10 resortů, zejména 

MD, MMR, MZe a MŽP. Od roku 2007 je program nazýván Program EFEKT 

implementovaný pouze MPO. Do současnosti byly dokončeny Programy EFEKT pro roky 

2007-2013.  

 

4.3.5 Programy financované z Evropských fondů 

Redukce emisí skleníkových plynů dosažené díky implementaci sady tzv. Operačních 

programů jsou vzhledem k cílům jednotlivých programů většinou nekvantifikovány. Tyto 

programy (2004 – 2013) mají za cíl podporu tzv. Lisabonské strategie hospodářského růstu 

a měly by přispět k ekonomické konvergenci České republiky k EU-15. 

Operační program Doprava (2007 – 2013) 

Charakteristika: Na realizaci Operačního programu Doprava bylo vyčleněno 

5,82 mld. EUR, což činí přibližně 22 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro 

Českou republiku pro období 2007-2013. Z českých veřejných zdrojů má být navíc 

financování programu navýšeno o dalších 1,03 mld. EUR.  
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OPD obsahuje prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále 

konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů 

mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny:  

1. Modernizace železniční sítě TEN-T, 

2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, 

3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, 

4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, 

5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze, 

6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, 

Všechny projekty realizované v jednotlivých prioritních osách zvýhodňují hromadnou 

dopravu, vedou ke zvýšení plynulosti silniční dopravy a podporují ekologické alternativy 

silniční automobilové dopravy (lodní a železniční doprava) a mají tedy nepřímé pozitivní 

dopady převážně na emise oxidu uhličitého, oxidů dusíku a částic pevné frakce. Na druhou 

stranu zvyšují objem transitní dopravy mezi východní a střední Evropou, což přispívá k růstu 

dopravních emisí. 

Operační program životní prostředí (2007 – 2013) 

Charakteristika: OPŽP je podle výše finančních prostředků druhým největším českým 

operačním programem. V letech 2007 – 2013 je pro něj vyčleněno 5 mld. EUR, což činí 

přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Dvě 

z osmi os podporované z OPŽP jsou přímo zaměřené na snížení emisí CO2. Jedná se o:  

 Prioritní osu 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí: Osa je zaměřená na zlepšení 

kvality ovzduší a snižování emisí: je podpořena rekonstrukce a pořízení spalovacích 

zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, pořízení spalovacích zařízení se značkou 

Ekologicky šetrný výrobek, snižování tepelných ztrát rodinných a bytových domů, 

opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek 

do ovzduší formou přechodu na vodou ředitelné barvy, instalace katalytických či 

termooxidačních jednotek apod. 

 Prioritní osu 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie: Osa je zaměřená na využívání 

zdrojů energie udržitelným způsobem, využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu 

elektřiny a tepla a efektivního využití odpadního tepla, zateplovací systémy budov, 

výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace obnovitelných zdrojů 

energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle 

na biomasu, instalace větrných elektráren, tepelná čerpadla apod. 

Odhadované výsledky program jsou následující: úspory energií v roce 2010 jsou 155 TJ. 

Instalovaná kapacita z OZE v roce 2010 je 3,81 MW a snížení emisí CO2 bylo 19 144 t v roce 

2009 a 12 742 t v roce 2010.  

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

Charakteristika: Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřený na podporu 

rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

podnikové praxe. Je třetím největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj 

vyčleněno 3,04 mld. EUR. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu 

navýšeno o dalších 0,54 mld. EUR. OPPI je členěn na 7 prioritních os, které jsou dále 

rozděleny do tzv. oblastí podpor. 
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Přímý vliv na efektivní hospodaření s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů mají 

prioritní osy 3 (výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné 

energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 

modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod.) a 6 (rozvoj 

poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení). Ostatní osy 

podporují rozvoj výrob s vyšší přidanou hodnotou, a tedy mají vliv na dekarbonizaci českého 

průmyslu. 

Období implementace: 2007 - 2013, probíhá 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a nastavení rozpočtu. 

Úspory energie z projektů dokončených do konce 2012 jsou 840 TJ a očekávané celkové 

úspory ze schválených projektů až do konce roku 2012 je 6 309 TJ. Výroba elektřiny 

z obnovitelných zdrojů z projektů dokončených do konce roku 2012 byla 205,7 GWh 

a produkce tepla dosáhla 126 TJ. Předpokládaná roční výroba elektřiny z OZE z projektů 

schválených do konce roku 2012 je 822,9 GWh a předpokládaná roční výroba tepla z OZE je 

1700 TJ. 

Integrovaný operační program 

Charakteristika:  „Integrovaný operační program“ obsahuje oblast intervence 5.2. Zlepšení 

prostředí v problémových sídlištích, přispívající ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení 

a zaměřuje se na revitalizaci veřejných prostor a regeneraci bytových domů, která zahrnuje 

opatření zaměřená na snižování energetické náročnosti bytových domů.  

Doba realizace: 2007-2013 

Realizace je omezena na 41 problémových sídlišť měst, s počtem obyvatel nad 20 tisíc, na 

které byl schválen Integrovaný plán rozvoje měst.  Od začátku realizace do 31. 12. 2012 bylo 

předloženo 984 žádostí v celkovém objemu 4 046 mil Kč a proplaceno 763 projektů 

v celkovém objemu 2 411,7 mil. Kč.  Celková alokace na programovací období 2007-2013 je 

226 556 849 EUR.  

 

4.4 Ostatní opatření 

4.4.1 Emisní obchodování (EU ETS) 

Charakteristika: EU ETS je jedním z nejdůležitějších ekonomických nástrojů ke snížení 

emisí CO2. Administrativní rámec pro EU ETS vychází ze Směrnice 2003/87/ES ustavující 

schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství, 

která je transponována zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů. 

Období implementace: 2005 – pokračuje 

Časový horizont: druhé obchodovací období 2008-2012, povolenky jsou opět alokovány 

zdarma, stejně jako v prvním období 2005-2007. Třetí období 2013-2020, povolenky jsou 

alokovány na základě harmonizovaných pravidel a rostoucí podíl je prodáván prostřednictvím 

aukcí.  

Sektor: energetika (veřejná a průmyslová), průmyslové technologie (rafinerie, chemie, 

metalurgie, koksárenství, výroba vápna, cementu, skla, keramiky, papíru a celulózy). 
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V ČR je EU ETS upraven zákonem č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů. Uvádí, na jaká zařízení se systém vztahuje 

a jaká jsou práva a povinnosti jejich provozovatelů. Provozovatelé monitorují své emise, 

vykazují je každoročně Ministerstvu životního prostředí a vyřazují za ně povolenky. Část 

povolenek dostanou provozovatelé bezplatně, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci. 

Povolenky existují a pohybují se na účtech v rejstříku povolenek, jehož národním správcem je 

OTE, a.s. 

V roce 2013 bylo do systému zapojeno cca 350 zařízení. Objem emisí zahrnutých do systému 

obchodování v ČR představuje cca 60 % z celkových emisí skleníkových plynů v ČR v roce 

2011. Monitorovanými skleníkovými plyny jsou oxid uhličitý (CO2) a oxid dusný (N2O). 

Předpokladem pro obchodování s povolenkami bylo v prvních dvou obdobích vytvoření 

alokačního plánu. Národní alokační plán (dále jen „NAP“) upravuje množství povolenek, 

které bude pro toto období jednotlivým provozovatelům zařízení rozděleno. NAP připravilo 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. NAP2 

(2008 – 2012) - kopírující Kjótské období - navázal bezprostředně na NAP1 (2005 – 2007) 

vytvořený pro první obchodovací období. Při výpočtu alokovaného množství se vycházelo 

z historických, jen částečně verifikovatelných, emisí pro období let 2000 – 2004 (omezená 

kvalita a dostupnost dat u NAP1) a z plně verifikovaných emisí z let 2005 a 2006 (pro NAP2). 

Pro třetí obchodovací období 2013 – 2020 jsou Národní alokační plány nahrazeny Národními 

alokačními tabulkami, které stanovují alokaci pro každé zařízení na každý rok podle 

harmonizovaných pravidel (benchmarků). 

V případě NAP2 (2008 – 2012) o celkové úrovni alokace pro Českou republiku rozhodla 

26. března 2007 Evropská komise, která České republice přidělila 86,8 mil. povolenek ročně. 

V tomto celkově alokovaném množství byla zahrnuta i rezerva pro nové účastníky ve výši 

1,29 mil. povolenek a rezerva pro projekty společné implementace (JI) ve výši 

99 389 povolenek. 

Současná zařízení v ČR obdržela alokaci v průměru 86.8 mil emisních povolenek ročně 

v období 2008-2012.  

V roce 2008 bylo podniky spadajícími do EU ETS emitováno 80,399 mil. t CO2. Oproti roku 

2007 tedy došlo ke snížení emisí o 8,5 %, což odpovídá 7,435 mil. t CO2. Následující tabulka 

ukazuje rozdíl mezi alokovanými povolenkami a verifikovanými emisemi v ukončených 

obchodovacích obdobích.  

Tab. 4.7: Srovnání mezi alokovanými emisními povolenkami a verifikovanými emisemi [10
3
 t CO2] 

Sektor Informace 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Spalovací zařízení EUA alokované 

zdarma  
83 335 83 335 83 335 75 578 75 943 76 089 76 139 

Verifikované emise 71 457 72 041 75 484 70 444 64 464 67 365 65 468 

Rozdíl 11 878 11 293 7 851 5 134 11 479 8 724 10 671 

Rafinérie minerálních 

olejů 

EUA alokované 

zdarma 
1 370 1 370 1 370 1 088 1 088 1 088 1 088 

Verifikované emise 997 1 105 1 095 1 087 980 1 054 988 

Rozdíl 374 265 276 1 109 35 100 

Surové železo nebo ocel EUA alokované 

zdarma 
5 770 5 770 5 770 3 052 3 052 3 079 3 378 

Verifikované emise 4 681 4 931 5 247 3 203 3 944 2 864 3 077 

Rozdíl 1 089 839 523 -150 -892 214 301 

Cement nebo vápno EUA alokované 

zdarma 
4 388 4 388 4 388 3 836 3 836 3 836 3 836 
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Sektor Informace 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Verifikované emise 3 561 3 826 4 336 4 057 3 212 3 144 3 510 

Rozdíl 827 562 53 -221 624 692 326 

Sklo EUA alokované 

zdarma 
801 801 801 972 1 009 1 006 1 006 

Verifikované emise 769 770 764 823 618 663 631 

Rozdíl 32 31 37 149 391 344 375 

Vypálené keramické 

výrobky 

EUA alokované 

zdarma 
830 830 830 823 829 832 819 

Verifikované emise 724 689 742 652 477 406 443 

Rozdíl 106 141 88 170 353 426 376 

Papír, celulóza, lepenka EUA alokované 

zdarma 
425 425 425 210 210 210 210 

Verifikované emise 265 261 167 134 90 84 68 

Rozdíl 160 164 258 76 120 127 142 

Celkem EUA alokované 

zdarma 
96 920 96 920 96 920 85 559 85 968 86 140 86 476 

Verifikované emise 82 455 83 625 87 835 80 400 73 785 75 580 74 186 

Rozdíl 14 465 13 295 9 085 5 159 12 183 10 561 12 291 

Zdroj: EUT 

Je obtížné stanovit přesný dopad EU ETS na vývoj emisí vzhledem k tomu, že kromě EU 

ETS jsou firmy ovlivňována například i vývojem cen paliv elektřiny a ekonomickým 

vývojem.  

Z tabulky 4.7 můžeme vyvodit, že v první obchodovacím období byla velká přealokace a tím 

snížení emisí bylo téměř zanedbatelné. Druhé obchodovací období bylo silně ovlivněno 

ekonomickou krizí, emise ve většině sektorů byly nižší, než se původně předpokládalo.  

Sektor: civilní letectví 

Dne 19. listopadu 2008 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/101/ES, na jejímž základě je systém EU ETS od roku 2012 rozšířen o sektor civilního 

letectví. Transpozice směrnice do českého právního řádu je realizována prostřednictvím 

zákona č. 383/2012 Sb. 

Do EU ETS jsou zařazeni provozovatelé letadel přistávající nebo vzlétající na/z letišť 

některého z členských států EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Pro sektor letectví jsou 

stanovena dvě obchodovací období. Prvním obchodovacím obdobím je pouze rok 2012. 

Následující obchodovací období je již harmonizováno se třetím obchodovacím obdobím pro 

stacionární zdroje (2013 – 2020). Množství emisních povolenek EUAA pro první 

obchodovací období bylo stanoveno ve výši 97 % historických emisí (průměr 

vyprodukovaných emisí v EU za roky 2004 – 2006). V dalším obchodovacím období je toto 

množství sníženo na 95 % historických emisí. Z takto stanoveného množství povolenek bude 

15 % povolenek vydraženo a zbývající povolenky budou mezi provozovatele letadel 

rozděleny zdarma. Ve druhém obchodovacím období je také vytvořena speciální rezerva ve 

výši 3 % určená pro nové a rychle se rozvíjející provozovatele letadel. Přidělení emisních 
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povolenek zdarma jednotlivým provozovatelů letadel se stanovuje na základě vynásobení 

směrného čísla
12

 (benchmark) a množství ověřených tunokilometrů z roku 2010.  

Provozovatel letadla zařazený do EU ETS má povinnost každoročně monitorovat a vykazovat 

emise CO2 vyprodukované během kalendářního roku. Údaje o tunokilometrech se monitorují 

a vykazují pouze pro účely podání žádosti o bezplatné přidělení emisních povolenek pro 

obchodovací období nebo pro přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy. 

Každému provozovateli letadla zařazenému do EU ETS je Evropskou komisí přiřazen 

administrativní stát správy. V roce 2012 ČR spravovala 14 provozovatelů letadel (4 české, 10 

zahraničních). Těmto provozovatelům letadel bylo v roce 2012 přiděleno 798 821 

bezplatných emisních povolenek, přičemž ověřené emise za rok 2012 dosáhly 907 820 tun 

CO2. 

 

4.4.2 Program Zelená úsporám (GIS) 

Charakteristika: Projektové aktivity vycházející z čl. 17. KP koordinované MŽP 

Období implementace: 2009 – 2012, pro budovy veřejného sektoru – 2014* 

* pozn.: část vlastních zdrojů Fondu (z celkové částky 1,5 mld. Kč) a dalších 400 mil. Kč 

z vládní rozpočtové rezervy (přebytky z NER) je alokováno na realizaci energeticky úsporných 

opatření v budovách veřejného sektoru (BVS). Výše vlastních prostředků Fondu na podporu 

sektoru BVS bude vycházet z realizace opatření.  

Česká republika měla v režimu Kjótského protokolu v období let 2008 – 2012 předpokládaný 

emisní přebytek ve výši asi 150 mil. t CO2 ekv., což odpovídá stejnému množství tzv. jednotek 

přiděleného množství (AAU – tj. Assigned Amount Units – je ekvivalentem tuny CO2), z 

toho přibližně 130 mil. AAU mohlo být zobchodováno v rámci mezinárodního emisního 

obchodování. Právním základem pro GIS v ČR je § 12a, zákona č. 695/2004 Sb., 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých 

zákonů, ve znění zákonů č. 212/2006 Sb. a č. 315/2008 Sb., který určuje podmínky 

hospodaření s jednotkami přiděleného množství. 

Tyto jednotky jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří Ministerstvo životního 

prostředí. AAU, které Česká republika nevyužila ke splnění svého závazku vyplývajícího 

z Kjótského protokolu, mohlo ministerstvo prodat v rámci mechanismu mezinárodního 

emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo je využít na podporu 

projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu. 

Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství byly příjmem Státního fondu 

životního prostředí ČR. Takto získané prostředky bylo možné použít pouze na podporu 

činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Kumulativní zdroje Programu Zelená úsporám dosáhly výše cca 22 mld. Kč (zdroje z prodeje 

AAU vč. úroků z vkladů, dále 400 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy – z přebytku NER 

a vlastní zdroje Fondu až do výše 1,5 mld. Kč. Podpora byla zaměřena zejména na rodinné 

domy, bytové domy a v roce 2013 byla spuštěna administrace žádostí v segmentu budov 

veřejného sektoru, podaných v roce 2010. Příjemci podpory byli vlastníci rodinných domů, 

bytových domů (např. vlastníci SVJ, bytová družstva, obce a další), budov veřejného sektoru 

(např. obce, nemocnice, školy, občanská sdružení, a další).  

                                                 
12 Směrné čílso stanovila Evropská komise rozhodnutím č. 2011/638/EU 
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Zelená úsporám byla zaměřena na snížení spotřeby energie a emisí CO2 v obytném sektoru. 

V roce 2011 byla spotřeba domácností 258,9 PJ (což odpovídá 71,9 GWh). V této spotřebě je 

zahrnuta nejen spotřeba na vytápění (včetně ztrát v kotlích apod.), ale i na přípravu TUV 

a provoz domácností. Průměrná energetická náročnost v roce 2011 byla 228 kWh/m
2
 za rok. 

Domácnosti se na spotřebě energie podílejí téměř jednou čtvrtinou (23,9 % v roce 2006) 

a obytný sektor patří s průmyslem a dopravou k největším emitentům GHGs. Spotřeba 

energie na vytápění a přípravu teplé vody je nejvýznamnější položkou v energetické bilanci 

domácností, resp. obytných budov. Většina těchto domů nesplňuje současné energetické 

standardy, což se projevuje vysokou spotřebou energie a emisemi CO2 na jednotku obytné 

plochy. Jako důsledek užívání malých kotlů a kamen na tuhá paliva (zejména hnědé uhlí 

obsahující síru) představují rodinné domy významný zdroj lokálního znečištění ovzduší 

prachovými částicemi (PM10). 

Program "Zelená úsporám" byl oficiálně vyhlášen na Den Země (22. 4. 2009). 

Program "Zelená úsporám" byl členěn do tří základních oblastí podpory: 

A. Úspora energie na vytápění 

A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického 

standardu, 

A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení). 

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění 

za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla,  

C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel 

do novostaveb, 

C.3. Instalace solárně-termických kolektorů. 

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou 

zvýhodněny dotačním bonusem 

Podpora na realizaci výše uvedených opatření v rámci Programu Zelená úsporám byla 

poskytována na celém území ČR, a to podle zájmu žadatelů.  V srpnu 2010 byl ukončen 

příjem žádostí pro segment panelových bytových domů a 29. října 2010 byl ukončen příjem 

žádostí pro rodinné domy a panelové bytové domy. Důvodem bylo dočerpání resp. bilanční 

přečerpání finančních zdrojů programu Zelená úsporám.  Očekávané energetické úspory 

dosažné díky programu se odhadují na 1100 TJ v roce 2010 a 8700 TJ v roce 2013.  

Po realizaci všech opatření přispěje Programu ZÚ k úsporám energie ve výši 

cca 1 350 GWh/rok, podpoří výrobu tepla z OZE o celkovém výkonu 467 GWh/rok a přispěje 

ke snížení emisí 12,4 mil. tun CO2 za 15 let. 

 

4.4.3 Program “Nová Zelená úsporám 2013” 

Program “Nová Zelená úsporám 2013” (NZÚ 2013) byl otevřen 13. 6. 2013 vyhlášením 

1. Výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí dne. Dne 12. 8. 2013 byl 

spuštěn příjem žádostí pro segment rodinných domů. Výzva je zdrojově kryta z prostředků 

Státního fondu životního prostředí ČR, a to ve výši alokace 1 mld. Kč. Cílem programu je 

snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení 
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energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou 

energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie.  

Podpora je poskytována v rámci následujících oblastí: 

 Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

 Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

 Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie 

 Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření 

 Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření 

 

4.4.4 Program Nová zelená úsporám 

Cílem programu je podpora realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 

budov (úspora energie, snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek v ovzduší, 

zlepšení kultura bydlení a další). 

Zdrojové krytí programu bude určeným podílem z výnosů aukcí emisních povolenek (EUA) 

v rámci EU ETS v období 2013 – 2020 a dodatečných veřejných nebo jiných zdrojů. 

Očekávaný podíl z výnosů dražeb EUA dle zák. č. 383/2012 Sb. by se v období 2013 – 2020 

mohl pohybovat v rozsahu 12 – 20 mld. Kč.  

V rámci programu Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“) bude finanční podpora ze 70% 

směřovat do sektoru bydlení, tj. rodinných a bytových domů, veřejné budovy budou 

představovat 30% z podpořených rekonstrukcí (rozdělení celkové alokace: RD – 49 %, BD - 

21 % a BVS - 30 %). Vlastníci rodinných domů nebudou moci čerpat podporu z jiných 

dotačních programů. Výše podpory je závislá na dosažené míře úspor energie, realizovaném 

typu opatření, nákladech na realizaci opatření, provedení a dalších parametrech.     

Přínosy programu - prorůstové opatření s pozitivními dopady na českou ekonomiku (přímo na 

SR, rozvoj podnikatelské sféry - stavebnictví, strojírenství a další), vytvoření nebo udržení 

desítky tisíc pracovních míst 

Program je nastaven pro dosažení vysokého finančního pákového efektu, a to vysokou mírou 

mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru.  

 

4.4.5 Program PANEL / NOVÝ PANEL / PANEL 2013 + 

Charakteristika programu: PANEL (NOVÝ PANEL od roku 2009, PANEL 2013 + od 

2013) podporuje komplexní rekonstrukci a modernizaci bytových domů vedoucí ke zlepšení 

užitné hodnoty, snížení energetické náročnosti a podstatné prodloužení životnosti. 

Doba realizace: od roku 2001, dočasně přerušena v roce 2010, pokračuje v roce 

2013, probíhající 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a nastavení rozpočtu. 

Program byl do roku 2012 založen na nařízení vlády č. 299/2001 Sb.  Podporu mohou získat 

 fyzické nebo právnické osoby, které vlastní nebo spoluvlastníkem budovy, 

 fyzické nebo právnické osoby, které vlastní nebo spoluvlastníkem bytu nebo neživé 

prostor v budově 
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 společenství vlastníků bytů. 

Podpora byla do roku 2006 poskytována na vyjmenované druhy oprav a modernizací 

panelových domů postavených ze standardizovaných konstrukčních systémů. V roce 2006 

byla podpora vyjmenovaných druhů oprav a modernizací rozšířena pro všechny bytové domy 

bez ohledu na konstrukční systém výstavby.  

Podpora byla poskytována formou 

 záruky za bankovní úvěr, 

 dotace části úroků z úvěrů. 

Od roku 2013 je program relizován podle nařízení vlády č. 468/2012. Podpora má formu 

bezúročné půjčky v programu PANEL 2013 +.  

Z materiálu MPO Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 plyne, že  úspora energie  ve všech dosud 

rekonstruovaných bytech s podporou z programu PANEL a Nový Panel činí 

cca 5 852 304 GJ. 

 

4.4.6 Podpora modernizace bytového fondu s využitím stavebního spoření 

Charakteristika: Nabídka výhodného způsobu státem dotovaných spoření a možnost získat 

zvýhodněné půjčky (nebo překlenovací úvěr) na bytové potřeby fyzických osob 

Doba realizace: od roku 1995, probíhající 

O stavebním spoření jsou ze svých začátků nejpopulárnější způsob finančních úspor 

domácností. Jsou státní dotované a je zde možnost získat výhodný úvěr na výstavbu či 

modernizaci rodinných domů či bytů. 

 

4.4.7 Podpora dobrovolných závazků k úsporám energie 

Charakteristika: možné daňové úlevy nebo možnost čerpat granty pro koncové uživatele 

energie, kteří se zaváží ke splnění určitého zlepšení v oblasti energetické účinnosti (nebo 

absolutní snížení spotřeby energie a emisí CO2). 

Období implementace: plánováno od roku 2011. Očekávané úspory energie 2015 jsou 2225 

TJ a asi 6400 TJ v roce 2020. 

 

4.4.8 Ekologické zemědělství 

Ekologické zemědělství je integrální součástí zemědělské politiky České republiky. Jeho 

důležitost spočívá nejen v produkci kvalitních bioproduktů, ale také v mimoprodukčních 

funkcích, mezi něž patří i zvýšení dlouhodobé sekvestrace uhlíku ve formě organické půdní 

hmoty.  

Ekologičtí zemědělci nesmí používat průmyslová dusíkatá hnojiva, jejichž výroba produkuje 

velké množství CO2 a jejichž aplikace zapříčiňuje emise oxidů dusíku z půdy. Stejně tak jsou 

v ekologickém zemědělství zakázány pesticidy a růstové regulátory, jejichž výroba rovněž 

zvyšuje emise CO2.  

 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství 2011 – 2015 (včetně scénáře s dodatečnými 

opatřeními – WAM) přijatý vládou 14. 12. 2010 popisuje strategii rozvoje ekologického 
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zemědělství v ČR do roku 2015. K 31. 12. 2012 bylo v ČR obhospodařováno v systému 

ekologického zemědělství 488 658 ha, což představuje 11,46 % z celkové výměry 

zemědělské půdy. V tomto ohledu je ČR vysoce nad průměrem Evropské unie. Tento 

akční plán usiluje o dosažení rozlohy 15 % zemědělské půdy určené pro ekologické 

zemědělství a nárůst podílu produktů ekologického zemědělství na trhu potravin na 3 %. 

Přibližně 80 % výměry půdy obdělávané ekologickými zemědělci připadá na trvalé travní 

porosty, které jsou významné z hlediska dlouhodobé sekvestrace uhlíku. 

 Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření.  

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených 

zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb. včetně vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 

zemědělství upravuje podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a aktivity agro-

environmentálních programů (zavádění nových technologií, postupů v chráněných 

oblastech, péče o krajinu, atd.). Tímto zákonem byly do národního práva implementovány 

direktivy ES č. 834/2007 a 889/2008. 

 

4.4.9 Projekty společné implementace (JI) 

Charakteristika: Projektové aktivity vycházející z čl. 6. KP koordinované MŽP 

Období implementace: 2002 – 2012 (v roce 2013 došlo k poslednímu vydání emisních 

redukčních jednotek a dochází k vypracování závěrečných práv apod.) 

Sektory: průmysl, energetika (včetně OZE), odpady 

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

plynů umožňuje využít volné AAU na podporu projektů dle mechanismu společné 

implementace (čl. 6 Kjótského protokolu). 

Vláda ČR svým usnesením č. 648 ze dne 30. 6. 2003 vyslovila souhlas se sjednáním 

Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů 

mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a dalšími investorskými 

zeměmi.  

V České republice bylo schváleno 85 JI projektů (Tab. 4.9). Z hlediska Kjótského protokolu 

jsou tyto emisní redukce uplatňovány za období 2008 – 2012  v podobě jednotek snížení 

emisní, tzv. Emission Reduction Unit (ERU). 

Byl realizován projekt, který se týká redukce emisí oxidu dusného (N2O) z výroby kyseliny 

dusičné, kde došlo k průměrné roční redukci v rozsahu cca 427 tis. t CO2 ekv. Za kontrolní 

období Kjótského protokolu (2008 – 2012) bylo ročně vydáno přibližně 0,883 mil. ERU (viz 

Tab. 4.8). Realizací všech JI projektů za období 2002-2012 bylo využito přibližně 7,446 mil. 

AAU, z toho vydaných ERU 4,413 mil. 

Tab. 4.8: Přehled JI projektů  

Typ projektu Počet ERU(tis./rok) 

Malá vodní elektrárna 17 48 

Náhrada fosilních paliv biomasou 18 106 

Rozklad oxidu dusného 1 427 

Přechod z uhlí na plyn1 2 1 
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Typ projektu Počet ERU(tis./rok) 

Energetické využití skládkového plynu 47 301 

Celkem 85 883 

1 U 1 projektu s přechodem z uhlí na plyn včetně využití tepelných čerpadel se vydávaly pouze AAU.  Zdroj: MŽP 

 

4.5 Připravovaná opatření 

4.5.1 Politika ochrany klimatu v ČR  

Cílem připravované Politiky ochrany klimatu je snížení cílových emisí v krátkodobém  2020 

resp. středně a dlouhodobém 2030/2050 horizontu, implementace „Klimaticko-energetického 

balíčku EU“.  

Účelem je doplnit a koordinovat již existující sektorové politiky a opatření z hlediska 

dosažení národních cílů ochrany klimatu. Časový horizont (rok 2020 - 2050) je dán 

technicko-ekonomickým a legislativním rámcem (zejména Klimaticko-energetickým 

balíčkem EU) a jeho očekávaným pokračováním. Připravovaná Politika bude zároveň  

zpracována jako Strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství ČR. 

Předložení návrhu revidované Politiky se očekává v průběhu roku 2014. 

 

4.5.2 Programové dokumenty pro využívání fondů EU v období 2014-2020 

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika v říjnu 2013 dokončovala přípravu Dohody o partnerství pro programové 

období 2014-2020, která stanovuje priority a opatření pro účinné a efektivní využívání 

Evropských fondů v období 2014-2020 za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020. Na 

přípravě tohoto zásadního rozvojového dokumentu se pod koordinací Ministerstva pro místní 

rozvoj podílí všechny relevantní resortní ministerstva. Návrh Dohody o partnerství obsahuje 

řadu mitigačních a adaptačních opatření, z nichž nejdůležitější jsou definována 

v následujících tematických cílech:  

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 

 Zvyšování podílu produkce/spotřeby obnovitelných zdrojů energie,  

 Snížení energetické náročnosti budov (zahrnující sektor bydlení, veřejné a komerční 

budovy),  

 Snížení energetické náročnosti resp. zvýšení energetické účinnosti výrobních 

a technologických procesů zejména v průmyslu, ale i zemědělství a akvakultuře,  

 Modernizace energetických přenosových a distribučních sítí s důrazem na 

elektroenergetiku včetně podpory rozvoje inteligentních sítí (smartgrids),  

 Zvýšení podílu využití alternativních energií v dopravě,  

 Lepší pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví.  

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

 Odstraňování a inventarizace ekologických zátěží 
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 Snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení 

Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů  

 Zajištění protipovodňové ochrany založené především na zvýšení retenční schopnosti 

krajiny a zpomalování přírodního odtoku vody a to i v sektoru zemědělství a akvakultury 

jako hlavního faktoru vzniku povodní, dále pak realizace dalších protipovodňových 

opatření včetně technických.  

 Zefektivnění nakládání s odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady dle rámcové 

směrnice, důraz na snížení míry skládkování odpadů,  

 Zvýšení ochrany přírody a krajiny posilováním její ekologické stability pomocí posilování 

biodiverzity, snižování fragmentace krajiny a realizace vhodných opatření v oblasti 

zemědělství a akvakultury,  

 Zvýšení ochrany půdy, zejména zemědělské, před erozí a degradací.  

Detailní opatření a finanční alokace pro tyto cíle jsou v současné době předmětem jednání a 

budou dále rozvedeny v rámci přípravy a vyjednání jednotlivých operačních programů.  

 

4.6 Pokrok v dosažení kvantifikovaného cíle snížení emisí 

ČR se zavázala snížit své emise skleníkových plynů v průběhu období 2008 – 2012 o 8 % 

oproti roku 1990. Mezi roky 1990 a 2011 se celkové emise skleníkových plynů ČR bez 

zahrnutí sektoru LULUCF snížily o 31,9 % a se zahrnutím sektoru LULUCF o 34,7 %. ČR 

proto neplánuje ke splnění svých závazků v rámci prvního kontrolního období Kjótského 

protokolu využít flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. ČR naopak již v rámci 

mezinárodního emisního obchodování prodala více než 100 mil. jednotek přiděleného 

množství, což představuje většinu předpokládaného přebytku v tomto období. V rámci tzv. 

Green Investment Scheme byly získané prostředky použity na energetické úspory v programu 

Zelená úsporám. Tab 4.9 uvádí přehled využití kreditů z flexibilních mechanismů 

provozovateli zařízení spadajících do systému EU ETS, který zahrnuje přibližně 60 % emisí 

skleníkových plynů ČR.  

Tab. 4.9: Využití kreditů z flexibilních mechanismů v rámci EU ETS  

Typ jednotky Vyřažené provozovateli 

stac. zařízení  

Vyřazené provozovateli 

letadla 

Vyřazené celkem 

CER 19 874 444     79 350     19 953 794     

ERU 18 735 943     56 346     18 792 289     

Celkem CER/ERU 38 610 387     135 696     38 746 083     

EUA/EUAA1 375 918 343 907 820 376 826 163 

1 EUA – emisní povolenka stacionárního zařízení, EUAA – emisní povolenka provozovatele letadla     Zdroj: OTE, a.s., MŽP 

V druhém kontrolním období bude ČR plnit společný kvantifikovaný cíl společně s ostatními 

členskými státy EU. Podle prognóz členských států předložených v roce 2013, v souladu 

s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES, při započítání mezinárodní 

letecké dopravy, se předpokládá, že emise EU v roce 2020 budou o 21 % nižší než v roce 

1990 a o 22 % nižší, pokud se mezinárodní letecká doprava nezahrne. Země EU-28 jsou nyní 

na dobré cestě ke splnění cíle EU do roku 2020. 13 členských států nicméně bude muset 

vyvinout další úsilí ke splnění cíle pro rok 2020 v odvětvích mimo systém EU pro 

obchodování s emisemi. 15 členských států, včetně ČR, naproti tomu podle odhadů těchto cílů 
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dosáhne bez nutnosti přijetí nových politik a opatření. Podrobnější informace o monitorování 

pokroku v plnění cílů jsou k dispozici v dokumentu Zpráva Komise Evropskému parlamentu 

a Radě – Pokrok v plnění cílů Kjótského protokolu a cílů EU pro rok 2020 (COM(2013) 698 

final). Souhrnný přehled všech kvantifikovatelných realizovaných a připravovaných opatření 

na úrovni ČR je uveden v Příloze 3. 
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5 PROJEKCE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ  

5.1  Scénáře projekcí emisí 

V souladu s metodickým pokynem pro přípravu projekcí
13

 a v souladu s rozhodnutím 

280/2004/ES a rozhodnutím 2005/166/ES byly zpracovány projekce pro scénáře: 

 s existujícími opatřeními, tj. s realizovanými opatřeními, která vstoupila v platnost do 

začátku doby přípravy projekce (červen, 2012);  

 s dodatečnými opatřeními, tj. s existujícími opatřeními a s opatřeními, která budou 

v blízké době realizována nebo se plánují. Dodatečnými opatřeními zahrnutými do 

zpracování projekcí jsou například: 

- Zabudování požadavků Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU 

do české legislativy, 

- Návrh nařízení EU o CO2 z lehkých užitkových vozidel, 

- Podpora dobrovolných závazků k úsporám energie v průmyslovém sektoru. 

Tabulka níže ukazuje shrnutí výsledků projekcí. 

Tab. 5.1: Shrnutí výsledků projekcí emisí [Mt CO2 ekv., resp. % redukce oproti 1990] 

Scénář 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

1990 

 - 

2010 

1990 

 - 

2015 

1990 

 - 

2020 

1990 

 - 

2025 

1990 

 - 

2030 

WEM 196,3 151,0 146,2 146,7 139,5 130,8 122,3 107,3 106,5 

-

28,9

% 

-

33,4

% 

-

37,7

% 

-

45,4

% 

-

45,8

% 

WAM 196,3 151,0 146,2 146,7 139,5 130,3 120,9 104,7 103,9 

-

28,9

% 

-

33,6

% 

-

38,4

% 

-

46,6

% 

-

47,1

% 

Zdroj ČHMÚ 

 

5.2 Sektorové projekce  

Pro zpracování projekce skleníkových plynů byly emise skleníkových plynů rozděleny, 

v souladu s metodikou IPCC pro inventarizaci skleníkových plynů, podle původu do skupin: 

(i) Emise skleníkových plynů ze spalovacích procesů a fugitivní emise (Sektor 1A a 1B) 

(ii) Emise skleníkových plynů z průmyslových procesů (Sektor 2) 

(iii) Emise z použití rozpouštědel (Sektor 3) 

(iv) Emise ze zemědělské výroby (Sektor 4) 

(v) Lesní hospodářství (Sektor 5) 

(vi) Odpady (Sektor 6) 

                                                 
13  UNFCCC Reporting Guidelines on National Communication, FCCC/CP/1999/7, part II 
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Podle výše uvedených skupin byly propočítány projekce (CO2, N2O a CH4, HFC, PCF a SF6. 

Použité metodické postupy a modelové nástroje podle těchto skupin jsou popsány 

v následujícím textu. 

 

5.2.1 Emise skleníkových plynů ze spalovacích procesů a fugitivní emise (Sektor 1A 

a 1B) 

Pro projekci emisí CO2, CH4 a N2O ze spalovacích procesů užití paliv byl využit energetický 

lineární optimalizační model EFOM/ENV. Propočet zahrnuje pro jednotlivé plyny tyto 

procesy: 

Emise CO2  

 emise ze spalování paliv v procesech přeměn paliv (veřejná a závodní energetika), 

 emise ze spalování paliv v konečné spotřebě (průmyslové procesy, doprava, domácnosti, 

zemědělství a sektor veřejných a komerčních služeb), 

 emise z procesů zušlechťování paliv (rafinerie, potěžební úprava uhlí a koksování), 

 emise z procesů odstraňování SO2 ze spalin za použití vápence. 

Emise CH4 

 emise z těžby a potěžební úpravy uhlí, 

 emise z těžby, skladování, tranzitní přepravy a distribuce zemního plynu, 

 emise z těžby, skladování, dopravy ropy a rafinace ropy. 

Emise N2O 

 emise ze spalování paliv (ve stacionárních i mobilních zdrojích). 

Parametry rozvoje energetického sektoru jsou výsledkem výpočtu pomocí optimalizačního 

modelu EFOM/ENV. Bilance platí pro scénář s opatřeními. 

Tab. 5.2: Tuzemská spotřeba prvotních energetických zdrojů – scénář WEM  

(PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 555 466 440 346 326 

Černé uhlí a koks 203 197 189 172 156 

Ropa 335 346 346 336 298 

Plyn 47 41 31 32 50 

Elektřina -54 -34 -40 -36 -18 

Jádro 296 254 291 432 426 

OZE 176 186 210 217 222 

Celkem 1 558 1 457 1 467 1 499 1 460 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.3: Struktura výroby elektřiny – scénář WEM 

(TWh) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 40,9 36,7 33,2 25,9 24,4 

Černé uhlí 5,7 6,1 5,1 3,7 2,6 

Ropa 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

Plyn 4,2 7,6 13,8 11,4 11,7 

Jádro 28,0 24,0 26,7 40,5 40,0 
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(TWh) 2010 2015 2020 2025 2030 

OZE 6,6 8,7 10,5 11,0 11,2 

Celkem 85,9 83,4 89,4 92,5 90,0 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.4: Konečná spotřeba paliv a energie – scénář WEM 

(PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 23,7 19,0 15,7 5,1 4,3 

Černé uhlí 63,3 64,9 61,2 59,4 58,4 

Ropa 286,3 293,2 292,4 286,0 276,6 

Plyn 293,9 281,2 266,8 275,6 294,2 

Elektřina 200,1 209,7 222,5 236,2 244,0 

Teplo 146,1 130,7 124,8 123,3 121,2 

OZE 105,3 118,0 123,3 127,7 130,9 

Celkem 1 118,7 1 116,8 1 106,7 1 113,4 1 129,5 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.5: Konečná spotřeba elektřiny – scénář WM  

(TWh) 2010 2015 2020 2025 2030 

Domácnosti 15,0 14,2 14,5 15,2 15,4 

Doprava   2,2 3,3 4,0 4,8 5,2 

Průmysl  22,5 25,0 27,0 28,5 29,3 

Služby  14,8 14,7 15,2 16,2 16,9 

Zemědělství  1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 

Celkem  55,6 58,3 61,8 65,6 67,8 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Pro vytápění byla použita průměrná hodnota podle EUROSTATu 3 570 denostupňů. 

Pro chlazení budov dosud neexistuje jednotná metodika výpočtu a údaj o denostupních 

pro chlazení není k dispozici. Scénáře s dodatečnými opatřeními, resp. bez opatření byly 

dopočítány přičtením, resp. odečtením emisí z dílčích opatření. 

 

5.2.2 Emise skleníkových plynů z průmyslových procesů (Sektor 2) 

Pro projekci skleníkových plynů z průmyslových procesů byla využita kombinace modelu 

EFOM/ENV a modelu založeného na tabulkovém procesoru. Projekce byla zaměřena na 

aktivity s hlavním příspěvkem emisí skleníkových plynů. Projekce menších zdrojů emisí se 

počítaly na základě vývoje HDP v průmyslových odvětvích.  

Emisní koeficienty byly převzaty z Národní emisní inventury pro rok 2010.  

Emise ze spalovacích procesů v průmyslu byly počítány pomocí modelu EFOM/ENV, který 

vychází z poptávky odvozené ze sektorových projekcí HDP. Tab. 5.6 uvádí konečnou 

spotřebu paliv v průmyslu pro WEM scénář. 

Tab. 5.6: Konečná spotřeba paliv a energie v průmyslových sektorech – WEM scénář 

(PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 3,4 5,0 4,7 3,4 4,3 

Černé uhlí 10,3 9,9 7,2 5,4 5,0 

Koks 49,4 51,7 51,5 51,4 51,4 

Další pevná paliva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Motorová paliva 5,8 5,9 6,1 6,3 6,4 
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(PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Topný olej 7,4 12,0 14,9 11,4 16,5 

Další kapalná paliva 17,6 25,7 20,9 26,9 23,1 

Zemní plyn 110,3 113,3 106,8 105,9 97,1 

Další plynná paliva 17,7 19,0 16,7 17,9 17,9 

Elektřina 81,0 90,0 97,2 102,4 105,3 

Teplo 83,0 70,9 69,8 68,5 67,0 

Biomasa 14,6 16,5 15,4 14,9 18,3 

Černý louh 8,3 4,0 3,2 3,5 4,5 

Bioplyn 0,6 1,0 0,8 0,8 0,7 

Odpady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sekundární teplo 9,6 10,3 10,3 10,3 10,3 

Celkem  418,9 435,1 425,4 429,1 428,2 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Emise z průmyslových procesů byly stanoveny z projekcí energeticky náročných materiálů 

a výrobků, a to na základě informací získaných od průmyslových svazů. Přehled projekcí 

průmyslových výrob a popř. využití vyrobeného materiálu uvádí Tab. 5.7. 

Tab. 5.7: Projekce aktivitních dat vybraných energeticky náročných materiálů (tis. t) 

Materiál 2010 2015 2020 2025 2030 

Výroba slínku 2 748 2 800 3 000 3 200 3 200 

Výroba vápna 915 1 000 1 000 1 000 1 000 

Využití vápna 2 344 2 009 1 846 1 468 1 333 

Výroba skla 1 023 1 100 1 200 1 200 1 200 

Výroba cihel a keramiky 1 117 1 200 1 300 1 400 1 400 

Výroba amoniaku 257 260 260 260 260 

Výroba kyseliny dusičné 442 450 450 450 450 

Výroba ethylenu 455 460 460 460 460 

Výroba dichlorethylenu 136 140 140 140 140 

Výroba styrenu 170 170 170 170 170 

Výroba oceli 5 274 5 400 5 400 5 400 5 400 

Výroba surového železa 3 987 4 100 4 100 4 100 4 100 

Výroba aglomerátu  4 628 4 800 4 800 4 800 4 800 

Výroba metalurgického koksu 2 548 2 682 2 682 2 548 2 548 

Zdroj: Český statistický úřad, ENVIROS, s. r. o. 

 

5.2.3 Emise z použití a výroby rozpouštědel a vybraných chemikálií (Sektor 3) 

Ve zpracování a užití rozpouštědel došlo v minulosti ke dvěma významnějším změnám – 

nárůstu v chemickém průmyslu a poklesu v užití nátěrových hmot v důsledku přechodu 

na vodou ředitelné nátěrové hmoty. Jedinou předvídatelnou tendencí je mírný pokles emisí 

z nátěrových hmot. 

Tab. 5.8: Projekce aktivitních dat pro výrobu a užívání rozpouštědel a nátěrových hmot 

tis. tun 2010 2015 2020 2025 2030 

A. Aplikace nátěrových hmot 35,9 34,0 32,5 32,5 32,5 

B. Odmašťování a chemické čištění 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 

C. Chemické výrobky, výroby a procesy 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 

D. Ostatní            

1. Užití N2O jako anestetika 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

2. N2O z hasicích přístrojů           
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tis. tun 2010 2015 2020 2025 2030 

3. N2O z aerosolů 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

4. Ostatní užití N2O           

Ostatní užití rozpouštědel (SNAP 0604) 22,77 22,54 22,31 22,09 21,87 

Zdroj: CRF tables 2010, ENVIROS, s. r. o. 

 

5.2.4 Emise ze zemědělské výroby (Sektor 4) 

Projekce emisí skleníkových plynů zahrnuje následující aktivity: 

Emise CH4 

 enterická fermentace, 

 hospodaření s hnojem. 

Emise N2O 

 přímé emise ze zemědělských půd, 

 nepřímé emise ze zemědělských aktivit. 

Emise ze spalovacích procesů v zemědělství byly stanoveny pomocí modelu EFOM/ENV, 

který vychází z následující projekce konečné spotřeby energie v sektoru zemědělství.  

Tab. 5.9: Projekce konečné spotřeby energie v zemědělství – WEM scénář 

(PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 

Černé uhlí 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Koks 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Motorová paliva 13,4 12,2 12,1 12,3 12,3 

Topný olej 1,1 0,6 0,6 0,2 0,0 

Další kapalná paliva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zemní plyn 2,0 2,7 2,5 3,0 3,7 

Další plynná paliva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Elektřina 3,7 3,7 3,8 3,6 3,6 

Teplo 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Biomasa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

Biopaliva v dopravě 0,1 1,7 2,4 2,7 3,0 

Geotermální energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sekundární teplo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solární teplo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Celkem 22,8 22,8 23,3 23,8 24,5 

Zdroj: ENVIROS, s. r. o. 

Emise CH4 a N2O z rostlinné a živočišné výroby byly kalkulovány z projekcí stavů 

hospodářských zvířat a využití zemědělské půdy, jak uvádí Tab. 5.10 a 5.11. Přitom byly 

užity emisní koeficienty podle Národní emisní inventury pro rok 2010. 

Tab. 5.10: Projekce stavů hospodářských zvířat (tis. kusů) 

 1990 2010 2015 2020 2025 2030 

Skot 3 532 1 349 1 340 1 350 1 400 1 400 

Prasata 4 790 1 909 1 720 1 600 1 500 1 500 

Ovce 430 197 210 215 225 225 
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 1990 2010 2015 2020 2025 2030 

Kozy 41 22 24 27 30 30 

Koně 27 30 32 34 35 35 

Drůbež 31 971 24 838 23 600 23 000 22 500 22 500 

Zdroj: MZe, ČSÚ 

Tab. 5.11: Projekce dat pro hospodaření s půdou (kt) 

Vstupní data  1990 2010 2015 2020 2025 2030 

Aplikace dusíkatých hnojiv  418 226 239 244 250 250 

Produkce brambor 1 755 665 700 720 750 750 

Produkce cukrové řepy 4 026 3 065 3 050 3 000 2 800 2 800 

Produkce jetele 1 344 338 350 400 440 450 

Produkce tolice vojtěšky 1 088 527 500 550 600 650 

Produkce obilovin 8 947 6 878 7 800 8 100 8 000 8 300 

Produkce luštěnin  152 58 65 62 67 70 

Produkce sóji 2 16 18 20 22 22 

Zdroj: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 

Opatření ke snižování množství skleníkových plynů v zemědělství spočívají zejména v nižší 

aplikaci dusíkatých hnojiv, pěstování meziplodin, rozvoji ekologického zemědělství, zavádění 

moderních technologií, kontrolované fermentaci rostlinných odpadů aj. Snižování aplikace 

hnojiv a snižování splachů z polí je jedním z deklarovaných cílů současných politik. Mírný 

nárůst emisí do roku 2030 u scénáře s opatřeními je způsoben očekávaným nárůstem počtu 

všech hospodářských zvířat pro uspokojení domácí poptávky a exportu živočišných komodit 

(viz Tab. 5.12 a Obr. 5.1).  

Tab. 5.12: Projekce celkových emisí ze zemědělství (v Gg CO2 ekv.) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

S existujícími opatřeními 7 965 8 090 8 209 8 439 8 496 

S dodatečnými opatřeními 7 965 7 888 7 799 7 806 7 646 

Zdroj: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 

Obr. 5.1: Historické a projektované emise skleníkových plynů (kt CO2 ekv.) v sektoru Zemědělství podle 

scénáře s existujícími opatřeními (WEM) a scénáře s dodatečnými opatřeními (WAM) 

Zdroj: IFER, s.r.o. 
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5.2.5 Využití půdy, změny užití půdy a lesní hospodářství (Sektor 5) 

Nejdůležitější kategorií pro využívání půdy v rámci sektoru LULUCF z hlediska bilance 

skleníkových plynů je Lesní půda. Lesy v ČR jsou většinou hospodářsky využívané 

a s výjimkou zcela zanedbatelných ploch nejde o tzv. primární les. Podle „Good Practice 

Guidance“ (2003, kap. 3) je proto les v ČR zařazen do kategorie "lesy mírného pásma 

hospodářsky využívané". Podle Marrákešské smlouvy je lesní půda definována jako půda 

s dřevitou vegetací, kde koruny stromů dorůstajících v dospělosti minimální výšky 2 m 

pokrývají alespoň 20 % plochy o rozloze nejméně 0,05 ha. Do definice nejsou zahrnuty trvalé 

holiny na územích vedených v katastru jako lesy (ty jsou zahrnuty do kategorie ostatní půdy).  

Definice lesní půdy tak odpovídá ustanovením zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů, respektive vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním 

hospodářském plánování.  

Dalším významným dokumentem, který se týká Lesní půdy, je Národní lesnický program II 

pro období do roku 2013, který je základním dokumentem pro trvale udržitelné 

obhospodařování lesů. Jeho závaznost vyplývá z Usnesení vlády č. 1221/2008.  

V Národní emisní inventuře se reportuje šest základních IPCC kategorií využívání ploch. 

Vývoj změn těchto kategorií je uveden v Tab. 5.13. Žádné výrazné změny se neočekávají. 

Plochy lesní půdy, zatravněné půdy a mokřadů se mírně zvýší, zatímco orná půda bude 

vykazovat do roku 2030 postupné snižování.  

Tab. 5.13: Projekce využívání půdy  

Kategorie využívání půdy (tis. ha) 2010 2015 2020 2025 2030 

Lesní půda  2 604 2 612 2 615 2 617 2 618 

Orná půda  3 248 3 226 3 214 3 207 3 203 

Zatravněná půda  1 085 1 089 1 095 1 099 1 103 

Mokřady  163 165 166 166 166 

Osídlená půda  680 688 690 690 690 

Ostatní půda  107 107 107 107 107 

Zdroj: CRF tables 2010, IFER, s.r.o. 

Při výpočtu vývoje emisí v sektoru LULUCF se klade velký důraz na Lesní půdu, která je 

v české emisní inventuře klíčovou kategorií. Z tohoto důvodu se projekce vztažené k lesu 

připravovaly pomocí modelu EFISCEN (European Forest Information Scenario Model). 

Projekce skleníkových plynů u dalších kategorií využívání půd se stanovovaly pomocí 

jednoduchých korelací podle emisí v referenčním roce na základě změn využívání půdních 

ploch.  

Scénář s existujícími opatřeními (WEM) zahrnuje vývoj využití půdních ploch 

(viz Tab. 5.13). Pro Lesní půdu vychází scénář modelu EFISCEN ze současného zavádění 

lesnického managementu podle Zákona o lesích.  

Scénář s dodatečnými opatřeními (WAM) je podobný scénáři WEM. Liší se v aplikaci 

modelového scénáře EFISCEN pro Lesní půdu a emise CO2. Zahrnuje například navrhovanou 

změnu od dominantních smrkových lesů k různorodým porostům s vyšším podílem listnatých 

stromů, jako jsou například buk nebo dub. Podpora těchto diverzifikovaných více odolných 

porostů je součástí realizace požadavků Národního lesnického programu II.   

Projekce scénářů WEM a WAM jsou uvedeny v tabulce 5.14. Výsledky ukazují, že pokud 

těžba dřeva zůstane na podobné úrovni jako v letech 2006 - 2010, bude mít sektor LULUCF 

spíše malý význam z hlediska emisí/propadů skleníkových plynů. 
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Scénář WAM vykazuje o něco vyšší hodnoty než WEM scénář. Možným vysvětlením je 

vedlejší efekt vytvoření stabilního a trvale udržitelného lesního společenstva (WAM 

opatření), které může nižší mírou pohlcovat emise CO2 než je tomu například u klasické 

smrkové monokultury.  

Tab. 5.14: Projekce emisí skleníkových plynů pro sektor LULUCF (Mt CO2 ekv.) 

scénář 2010 2015 2020 2025 2030 

Scénář s existujícími opatřeními -5,52 0,92 -0,54 -1,91 -2,13 

Scénář s dodatečnými opatřeními -5,52 1,18 -0,24 -1,60 -1,60 

Zdroj: CRF tables 2010, IFER, s.r.o. 

 

5.2.6 Emise z odpadů (Sektor 6) 

Projekce zahrnuje následující aktivity: 

Emise CO2 

 spalování odpadů 

Emise CH4 

 skládkování odpadů 

 odvod a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 

Emise N2O 

 odvod a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 

Byly připraveny dva scénáře (WEM – s existujícími opatřeními, WAM – s dodatečnými 

opatřeními), pro které byly použity demografické projekce a sektorové projekce HDP. 

Dodatečná opatření (scénář WAM) jsou mj. navrhována v připravované novele zákona 

o odpadech, který bude platit od října 2013. Přijatá opatření zahrnují období do doby přípravy 

projekcí (červen 2012), kdy byla implementována opatření uváděná v řadě Směrnic EU 

(skládky, spalovny odpadů, recyklace, obaly a obalový odpad, biodegradabilní odpad, ČOV) 

a započítána do scénáře WEM. Dále byl vzat v úvahu technologický vývoj. Byla použita 

aktivitní data doporučená metodikami připravenými nebo doporučenými IPCC. Do konce 

roku 2014 by měl být připraven nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) na 

období 2013 – 2022. 

Vývoj emisí v sektoru Odpady 

V ČR mírně narůstají emise skleníkových plynů v sektoru Odpady již od roku 1990. Hlavními 

důvody zvyšování emisí jsou organický uhlík akumulovaný na skládkách, narůstající 

množství komunálních směsných odpadů a vysoký obsah biologicky rozložitelných látek 

v komunálních odpadech. V současné době lze pozorovat trend stagnace výše emisí ze 

skládek (klíčová kategorie v inventarizaci ČR) díky nárůstu zachytávání skládkového plynu. 

Spalování odpadů ovlivňuje emise především u průmyslových odpadů. Politiky a opatření 

v sektoru Odpady se převážně zaměřují na snižování množství produkovaného odpadu, na 

snižování ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládky, na podporu spalování 

nerecyklovatelného odpadu, na využívání skládkového plynu a na zlepšování čištění 

odpadních vod v řídce osídlených oblastech. 
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Technologie nakládání s odpady 

Nejhojněji zastoupenou technologií v ČR je skládkování. Nicméně na základě meziročního 

srovnání lze v této oblasti konstatovat pozitivní trend. Zatímco v roce 2007 se skládkovalo 

86 % všech tuhých komunálních odpadů, v roce 2011 to bylo pouze 55 % (CENIA, česká 

informační agentura životního prostředí, 2013). Toto procento bude dále klesat a přijímaná 

opatření (podpora spaloven i kompostování) budou mít významný vliv na celkové množství 

emisí. 

Složení odpadů 

Celkové složení tuhých komunálních odpadů (TKO) je velmi důležité. Biologicky 

rozložitelná část TKO ovlivňuje množství metanu produkovaného ze skládek TKO. Fosilní 

uhlík zase naopak ovlivňuje množství oxidu uhličitého ze spalování TKO. Navíc opatření na 

změnu technologie interagují s opatřeními měnícími složení odpadů (snižování rozložitelného 

odpadu v TKO, tříděný sběr apod.). Pokud odpad obsahuje velké množství biologicky 

rozložitelného odpadu, jednotkové emise ze skládek budou vysoké. Pokud naopak bude 

obsahovat fosilní uhlík, emise ze skládek budou sice nízké, ale naopak emise ze spalování 

odpadu budou vysoké. 

Technologie omezování emisí 

Vzniklý metan ještě nemusí nutně působit jako skleníkový plyn. V případě skládek 

i technologií na čištění odpadních vod lze vygenerovaný metan jímat a buď ho energeticky 

využít, nebo ho zneškodnit flérováním či cílenou biooxidací. V případě odpadních vod platí 

u scénářů stejné předpoklady specifikované v Národní emisní inventuře a vycházející ze 

stávajících technických norem (anaerobní část procesů metan zneškodňuje, aerobní ho 

nezneškodňuje). V případě odplyňovacích systémů skládek je problém definovat jejich 

účinnost. Při kvantifikaci současných emisí (rok 2010) vycházíme ze statistických dat MPO, 

která udávají hodnotu jímání cca 14 % předpokládané produkce metanu. 

Při úvahách o budoucím vývoji předpokládáme, že se efektivita a pokrytí skládek sběrnými 

systémy výrazně zvětší. Oonk and Boom (1993) a Scheehle and Kruger (2006) posuzovali 

instalovanou technologii na skládkách a porovnávali ji s vytěženým metanem. Zjistili, 

že instalovaná kapacita byla efektivní z 30 – 70 %. 

Projekce emisí 

Sektor Odpady se obsahuje tři podsektory – emise ze skládkování (CH4), z nakládání 

s odpadními vodami (CH4, N2O) a ze spalování odpadů (CO2). Pro stanovení emisí ze 

skládkování se využívá model rozkladu prvního řádu (first order decay model). Pro další 

podsektory se emise skleníkových plynů počítají podle IPCC metodiky (tier 1). Hlavními 

aktivitními daty pro výpočet projekcí jsou HDP a množství obyvatel (zdroj: ČSÚ). Důležité 

jsou také údaje o množství spáleného odpadu a o výši zachytávání skládkového plynu.  

Výše emisí v sektoru Odpady se mění i po zavedení snižujících opatření pomalu. Příčinou je 

množství odpadu, které se v současné době vyváží na skládky a které bude ovlivňovat 

množství emisí v příštích desetiletích.  

5.2.6.1   Scénář s existujícími opatřeními (WEM) 

V tomto scénáři se produkce odpadů oproti základnímu roku nezvyšuje. Dematerializace, 

separace odpadů, současné ekonomické nástroje a legislativa kompenzují další nárůst 

komunálního směsného odpadu. Nově stavěné skládky jsou vybavené systémem zachytávání 
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skládkového plynu. Složení komunálního odpadu se postupně mění. Klesá podíl plastů 

a biologicky rozložitelných látek, což pozitivně ovlivňuje snižování emisí ze skládkování a ze 

spalování odpadů. Komunální odpadní vody se čistí pomocí aerobních a anaerobních 

technologií. Množství obyvatel, kteří jsou připojeny na čistírny odpadních vod, se zvyšuje. 

Produkce průmyslových odpadních vod úzce souvisí s růstem HDP. Výše emisí oxidu 

dusného závisí na množství proteinu v potravě a na velikosti populace. V projekcích se 

vychází z konstantního obsahu proteinu v potravě a mírným nárůstem populace. 

Emise skleníkových plynů v tomto scénáři budou klesat. Hlavním důvodem je implementace 

Směrnice o skládkách odpadů (31/99/ES) a současná podpora obnovitelných zdrojů (Zákon 

180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie), kde je také zahrnuto 

zachytávání skládkového plynu. Mezi současná opatření patří také Plán odpadového 

hospodářství z roku 2003. 

5.2.6.2   Scénář s dodatečnými opatřeními (WAM) 

Podle scénáře WAM se očekává pokles produkce odpadů. Většina městských komunálních 

odpadů bude v tomto scénáři také skládkována. Nové skládky budou vybaveny vysoce 

účinným systémem využívání skládkových plynů.  

Hlavním důvodem poklesu emisí je podpora obnovitelných zdrojů. Zákon č.310/2013 Sb. 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

který novelizuje zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, zahrnuje 

požadavky Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.  

Průběžné cíle pro jednotlivé roky a jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie jsou 

obsažené v Národním akčním plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 

(MPO, červenec 2010). 

Novela Zákona o odpadech 169/2013 Sb. bude platit od října 2013 a mění Zákon o odpadech 

185/2001 Sb. Důležitým dokumentem pro snižování emisí v tomto sektoru bude také nový 

Plán odpadového hospodářství na období 2014 – 2022, který se přijme do konce roku 2014.  

Výpočty dílčích i celkových emisí vztažené k výše popsaným scénářům jsou 

v Tab. 5.15 a 5.16. K agregaci a přepočtu na CO2 ekv. byly použity hodnoty GWP doporučené 

IPCC (21 pro metan, 310 pro oxid dusný). 

Tab. 5.15: Celkové emise za scénář WM (v Gg CO2 ekv.) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Skládkování 2 708 2 604 2 625 2 604 2 583 

Komunální vody 399 437 388 338 288 

Průmyslové vody 256 313 326 336 349 

Ostatní odpadní vody 66 66    

Spalování 183 406 400 394 389 

Celkem 3 612 3 760 3 739 3 672 3 608 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o.  

Tab. 5.16: Celkové emise za scénář WAM (v Gg CO2 ekv.) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Skládkování 2 708 2 331 2 205 2 058 1 890 

Komunální vody 399 437 384 335 275 

Průmyslové vody 256 313 309 307 302 
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 2010 2015 2020 2025 2030 

Ostatní odpadní vody 66 66    

Spalování 183 424 430 435 441 

Celkem 3 612 3 505 3 328 3 134 2 909 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

 

5.2.7 Emise HFC, PCF a SF6 

Emise fluorových plynů pochází pouze z jejich využití. V ČR se fluorované plyny nevyrábí. 

Je možné očekávat následující tendence v jejich využití: 

 pokles u některých využití kvůli zákazu podle legislativy EU (např. SF6 v oknech); 

 náhrada plynů s vyšším potenciálem globálního oteplování (GWP) plyny s nižším 

GWP; 

 stagnace ve využití hasicích přístrojů, přístrojů na foukání pěny a ve výrobě 

polovodičů; 

 nárůst ve využití pro klimatizaci ve vozidlech, v domácnostech a v terciálním sektoru. 

V Tab. 5.17 jsou uvedeny projekce využití fluorovaných plynů a Tab. 5.18 ukazuje emise 

z využití těchto plynů. 

Tab. 5.17: Projekce využití fluorovaných plynů (t)  

 Užití 2010 2015 2020 2025 2030 

HFC-23 Chlazení a zařízení klimatizace 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

HFC-23 Výroba polovodičů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-32 Chlazení a zařízení klimatizace 43,30 40,00 40,00 40,00 40,00 

HFC-125 Chlazení a zařízení klimatizace 138,10 138,00 138,00 138,00 138,00 

HFC-134a Chlazení a zařízení klimatizace 335,10 335,00 335,00 335,00 335,00 

HFC-134a Aerosoly/dávkovací inhalační přístroje 2,13 2,20 2,20 2,20 2,20 

HFC-134a Foukání pěny 21,20 21,00 21,00 21,00 21,00 

HFC-134a Rozpouštědla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-152a Chlazení a zařízení klimatizace 0,035 0,035 0,039 0,042 0,047 

HFC-152a Rozpouštědla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-143a Chlazení a zařízení klimatizace 141,50 145,80 150,10 154,60 159,30 

HFC-227ea Chlazení a zařízení klimatizace 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

HFC-227ea Foukání pěny 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

HFC-227ea Hasicí přístroje 16,53 17,00 17,00 17,00 17,00 

HFC-236fa Hasicí přístroje 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

HFC-245ca Chlazení a zařízení klimatizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HFC-245ca Foukání pěny 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

HFC-245ca Rozpouštědla 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

CF4 Výroba polovodičů  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2F6 Chlazení a zařízení klimatizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2F6 Výroba polovodičů  3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
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 Užití 2010 2015 2020 2025 2030 

C3F8 Chlazení a zařízení klimatizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C3F8 Hasicí přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C6F14 Chlazení a zařízení klimatizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SF6 Výroba polovodičů 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

SF6 Elektrická zařízení 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

SF6 SF6 - laboratoře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SF6 SF6 – hluku-vzdorná okna 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: CRF tables 2010, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.18: Projekce celkových emisí skleníkových plynů z fluorovaných plynů (v Mt CO2 ekv.) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

S existujícími opatřeními 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

S dodatečnými opatřeními 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS, s. r. o. 

 

5.2.8  Doprava 

Emise z dopravy jsou opět počítány modelem EFOM/ENV. Výpočet vychází z následující 

predikce přepravních výkonů v dopravě (Tab. 5.19). 

Tab. 5.19: Očekávané přepravní výkony osobní a nákladní dopravy 

  2010 2015 2020 2025 2030 

Osobní doprava (mil. osobo-km) 107 029 123 236 140 001 152 823 162 090 

Osobní automobily (mil. vozo-km) 63 570 70 420 78 150 81 940 83 300 

Nákladní doprava (mil. t-km) 68 495 76 402 87 349 93 189 95 636 

Zdroj: MD, CDV, ENVIROS, s. r. o. 

Modelovým výpočtem byly stanoveny následující projekce konečné spotřeby energie 

v dopravě pro scénář s existujícími opatřeními (Tab. 5.20). 

Tab. 5.20: Projekce konečné spotřeby paliv a energie v dopravě – scénář WEM (PJ) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Bio paliva 9,7 24,6 32,1 33,8 36,1 

Elektřina 7,8 11,9 14,5 17,2 18,9 

Benzín 77,5 73,8 72,6 65,0 54,8 

Plyn – nafta 144,3 140,3 139,6 136,0 133,8 

Letecké palivo 14,3 18,3 20,9 22,8 24,2 

LPG 3,2 3,8 4,1 4,3 4,7 

Zemní plyn 2,9 8,1 14,4 21,5 31,6 

Vodík 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkem 259,6 280,8 298,1 300,6 304,0 

Zdroj: ENVIROS, s. r. o. 
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5.2.9 Budovy 

Pro obytné domy je emisní projekce založena na konečné spotřebě energie v rezidenčním 

sektoru (Tab. 5.21). 

Tab. 5.21: Projekce konečné spotřeby energie v rezidenčním sektoru 

Konečná spotřeba energie v domácnostech (PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 18,9 13,3 10,5 1,0 0,0 

Černé uhlí 2,6 2,2 1,5 1,8 1,2 

Koks 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

Ropné produkty 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Zemní plyn 100,5 80,4 69,9 68,7 80,1 

Elektřina 54,1 51,0 52,2 54,7 55,3 

Teplo 50,3 47,9 42,5 41,4 40,5 

OZE 59,0 55,6 54,7 56,7 52,1 

Celkem 286,4 251,2 232,0 225,0 230,0 

Zdroj: ČSÚ, EGÚ Brno, ENVIROS, s. r. o. 

Pro sektor služeb  je konečná spotřeba energie znázorněna v Tab. 5.22.  

Tab. 5.22: Projekce konečné spotřeby energie v sektoru služeb 

Konečná spotřeba energie ve službách (PJ) 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 0,9 0,4 0,3 0,3 0,0 

Černé uhlí 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Koks 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 

Ropné produkty 1,6 0,5 0,6 0,7 0,7 

Zemní plyn 60,5 57,7 56,5 58,7 63,8 

Elektřina 53,5 53,1 54,9 58,3 60,9 

Teplo 11,4 11,0 11,6 12,5 12,7 

OZE 3,0 3,9 4,0 4,3 4,7 

Celkem 131,0 126,8 128,0 134,9 142,9 

Zdroj: ČSÚ, EGÚ Brno, ENVIROS, s. r. o. 

 

5.3 Celkové projekce 

Obr. 5.2 uvádí vývoj emisí skleníkových plynů v období 1990 – 2030. Pro období let 1990 –

 2010 jsou použity hodnoty z národních inventur skleníkových plynů a pro roky 2015 – 2030 

z vlastní projekce: 

(i) Projekce s existujícími opatřeními (WEM, With existing measures), 

(ii) Projekce s dodatečnými opatřeními (WAM, With additional measures). 

Tyto projekce se liší počtem opatření na snižování emisí skleníkových plynů a mírou jejich 

realizace. 

 

 

 

 

 



 121 

Obr. 5.2: Historické emise a projekce emisí skleníkových plynů v CO2 ekv. pro scénáře s existujícími 

opatřeními (WEM) a dodatečnými opatřeními (WAM) (bez LULUCF) 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.23 a 5.24 ukazují podrobnější výsledky propočtů dvou uvedených projekcí. 

Tab. 5.23: Propočet projekcí emisí skleníkových plynů (bez sektoru LULUCF) – projekce s existujícími 

opatřeními 

 Plyn (Mt CO2 ekv.) 2010 2015 2020 2025 2030 

CO2 120,0 112,3 104,2 92,7 92,6 

CH4 10,3 9,3 8,9 5,7 5,1 

N2O 7,6 7,7 7,6 7,3 7,2 

HFCs  1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

PFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SF6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkem (CO2 ekv.) 139,5 130,8 122,3 107,3 106,5 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.24: Propočet projekcí emisí skleníkových plynů (bez sektoru LULUCF) – projekce s dodatečnými 

opatřeními 

 Plyn (Mt CO2 ekv.) 2010 2015 2020 2025 2030 

CO2 120,0 111,8 102,8 90,3 90,1 

CH4 10,3 9,3 8,9 5,6 5,1 

N2O 7,6 7,6 7,6 7,3 7,1 

HFCs  1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

PFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SF6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkem (CO2 ekv.) 139,5 130,3 120,9 104,7 103,9 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 
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5.3.1 Citlivostní analýza na změnu hospodářského vývoje 

Dominantním faktorem, majícím vliv na výsledky projekcí, je ekonomický vývoj.  

S ohledem na dominantní podíl emisí CO2 ze spalovacích procesů na celkových emisích 

skleníkových plynů v ČR byly citlivostní analýzy zaměřeny na tuto rozhodující část projekcí. 

Emisní projekce jsou založené na scénáři HDP s průměrným meziročním přírůstkem 4,1 %. 

Pro studii nejistot skleníkových plynů byly připraveny dva alternativní scénáře s průměrnými 

ročními přírůstky 3,2 % a 4,98 % (viz Obr. 5.3).  

Paralelně se scénáři HDP se počítaly scénáře s různým vývojem populace. Tyto scénáře 

připravil Český statistický úřad a jsou uvedeny na Obr. 5.4. 

Výsledky výpočtů emisí jednotlivých scénářů analýzy nejistot pomocí modelu EFOM/ENV 

ukazuje Tab. 5.25. 

Je zřejmé, že rozdíly mezi emisemi jednotlivých scénářů jsou výrazně nižší než rozdíly mezi 

nezávislými vstupními daty. Rozdíly mezi vysokým a základním scénářem jsou nižší než 

odlišnosti mezi základním a nízkým scénářem. To znamená, že vyšší růst emisí ve vysokém 

scénáři, podmíněný rychlým ekonomickým růstem, je částečně kompenzován zlepšenou 

energetickou účinností. Zvýšenou energetickou účinnost ve vysokém scénáři lze vysvětlit 

nárůstem investic v lepších ekonomických podmínkách.  

Obr. 5.3: Projekce HDP pro analýzu nejistoty 

                                                                    Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 
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 Obr. 5.4: Projekce růstu populace pro analýzu nejistoty 

                                                       Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.25: Analýza nejistoty skleníkových plynů ze spalovacích procesů podle vývoje ekonomiky 

(Mt CO2) 2010 2015 2020 2025 2030 

Nízký scénář 116,9 105,1 97,0 85,2 84,7 

Základní scénář 116,9 109,0 100,7 89,3 89,2 

Vysoký scénář 116,9 109,7 102,1 90,5 91,4 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

 

5.4 Mechanismy dle čl. 6, 12 a 17 Kjótského Protokolu 

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

plynů umožňuje využít volné AAU na podporu projektů dle mechanismu společné 

implementace (čl. 6 Kjótského protokolu). 

Vláda ČR svým usnesením č. 648 ze dne 30. 6. 2003 vyslovila souhlas se sjednáním 

Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů 

mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a dalšími investorskými 

zeměmi.  

V České republice bylo schváleno 85 JI projektů. Z hlediska Kjótského protokolu jsou tyto 

emisní redukce uplatňovány během let 2008 – 2012, kdy může dojít k převodu jednotek 

emisních redukcí, tzv. Emission Reduction Unit (ERU).  

Byl realizován projekt, který se týká redukce emisí oxidu dusného (N2O) z výroby kyseliny 

dusičné, kde došlo k průměrné roční redukci v rozsahu cca 427 tis. t CO2 ekv. Za kontrolní 

období Kjótského protokolu (2008 – 2012) bylo ročně vydáno přibližně 0,883 mil. ERU (viz 

Tab. 4.4). Realizací všech JI projektů za období 2002-2012 bylo využito přibližně 7,446 mil. 

AAU, z toho vydaných ERU 4,413 mil. Z hlediska celkového snížení emisí v období 2008 –

 2012 (viz Příloha 1), je podíl JI projektů odhadován na 3,5 – 4 % celkového snížení emisí a 

podíl Programu GIS (program „Zelená úsporám“) na 2,5 – 3 % celkového snížení emisí. 

Z uvedeného je zřejmé, že ČR využívá flexibilní mechanismy pouze jako doplňkové nástroje 
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k systému obchodování v EU ETS. Vzhledem k tomu, že alokace emisních povolenek 

proběhla na základě Národního alokačního plánu, působí tento nástroj jako národní. 

Vláda ČR v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) podpořila šest projektů vodních 

elektráren v KLDR. Účastníkem projektu je u všech šesti projektů společnost Topič Energo 

s.r.o. Velké české podniky však mohou do těchto projektů vstupovat z vlastní iniciativy. 

Například český výrobce elektřiny Skupina ČEZ investuje do rozvoje obnovitelných zdrojů 

energie, úspor energií či do projektů realizovaných ve střední a východní Evropě, popř. na 

Balkáně. Nadto ČEZ vyhledává např. projekty v Číně a jihovýchodní Asii. ČEZ např. uzavřel 

dohody o nákupu emisních kreditů (CER) s čínskými developery větrných a vodních 

elektráren v provinciích Hebei a S'-čchuan a s firmou rozvádějící důlní metan k vaření 

do 50 000 domácností v městě Fengcheng na jihu Číny.  

 

5.5 Použitá metodika 

Použitá metodika přípravy emisních projekcí je v souladu s metodikou použitou 

pro zpracování projekcí pro Třetí, Čtvrté a Páté národní sdělení, což mj. umožňuje i jejich 

vzájemnou porovnatelnost. Metodika zahrnuje soubor následujících kroků:  

(i) inventuru skleníkových plynů,  

(ii) volbu výchozího a koncového roku a průřezových let pro projekci,  

(iii) volbu vlastní metodiky a modelových nástrojů pro zpracování projekce,  

(iv) sběr a analýzu vstupních dat pro projekci,  

(v) stanovení výchozích předpokladů,  

(vi) definování scénářů,  

(vii) propočet scénářů a prezentaci jejich výsledků, 

(viii) provedení citlivostní analýzy na vybrané předpoklady.  

Výsledky jednotlivých kroků jsou popsány v následujících subkapitolách. 

 

5.5.1 Inventura emisí skleníkových plynů 

Zpracovatelem inventur skleníkových plynů je Český hydrometeorologický ústav, přičemž 

poslední souhrnná inventura při přípravě projekcí byla k dispozici za rok 2010. Souhrnná data 

z této inventarizace jsou uvedena v kapitole 3 tohoto dokumentu. Celkové emise 

skleníkových plynů v přepočtu na CO2 ekv. za rok 2010 byly propočteny na 134 005 tis. t (se 

započítáním propadů). 

 

5.5.2 Výchozí rok a průřezová období projekcí 

Výchozím rokem je rok 2010. Pro práce na projekcích byly pro tento rok k dispozici údaje 

o makroekonomickém vývoji, energetická bilance, bilance zdrojů a spotřeby energie 

a národní emisní inventura. S ohledem na kalibraci modelu byla také užita data za rok 2005. 

Jako koncový rok pro projekci emisí skleníkových plynů byl zvolen rok 2030, což je 

v souladu s požadovanou metodikou zpracování tohoto dokumentu. Jako průřezové roky byly 

pro zpracování projekcí zvoleny roky 2010, 2015, 2020, 2025 a 2030. 
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5.5.3 Modelové nástroje a postupy 

Pro projekci emisí CO2, CH4 a N2O ze spalovacích procesů užití paliv byl využit energetický 

lineární optimalizační model EFOM/ENV. Do výpočtu projekcí emisí byly pro jednotlivé 

plyny zahrnuty následující aktivity: 

 oxid uhličitý - spalování paliv v procesech přeměn paliv (veřejná a závodní energetika), 

spalování paliv v konečné spotřebě (průmyslové procesy, doprava, domácnosti, 

zemědělství a sektor veřejných a komerčních služeb), procesy zušlechťování paliv 

(rafinerie, potěžební úprava uhlí a koksování) a odstraňování SO2 ze spalin za použití 

vápence, 

 metan - těžba uhlí a jeho potěžební úprava; těžba, skladování, tranzitní přeprava 

a distribuce zemního plynu a těžba, skladování, doprava a rafinace ropy, 

 oxid dusný - spalování paliv ve stacionárních i mobilních zdrojích. 

Pro projekci vývoje skleníkových plynů z průmyslových procesů byl využit kombinovaný 

přístup s využitím modelu EFOM/ENV a tabulkového procesoru. Projekce byla zaměřena 

pouze na aktivity a emise s majoritním podílem na emisích skleníkových plynů. Ostatní emise 

a aktivity s minoritním podílem na emisích skleníkových plynů byly odvozeny na základě 

růstu HDP ve zpracovatelském průmyslu, mj. též s ohledem na nedostatek údajů o jeho 

možném budoucím vývoji (např. výroba oceli, koksu, polymerů, kyseliny dusičné, aj.). 

Hlavní komponenta emisí z průmyslových procesů, tj. metalurgie železných kovů, je řešena 

přímo v optimalizačním modelu EFOM/ENV. Projekce v sektoru výroby nekovových 

materiálů byla provedena pouze pro emise oxidu uhličitého z výroby cementu, které tvoří 

cca 90 % emisí. U výroby skla, která je druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí oxidu 

uhličitého z tohoto sektoru, předpokládáme zachování konstantního poměru k emisím 

z výroby cementu. V projekci pro výrobu cementu je uvažován emisní faktor převzatý 

z metodiky IPPC, tj. 0,4985 t CO2/t cementu. 

 

5.5.4 Sběr a analýza vstupních dat pro projekci  

Základními zdroji dat pro zpracování projekce skleníkových plynů byly tyto dokumenty: 

Statistická data: 

1. Inventarizace emisí skleníkových plynů v České republice  pro rok 2010, Český 

hydrometeorologický ústav, Praha, duben 2012 

2. Energetická bilance ČR v letech 2005- 2010, Český statistický úřad, Praha, 2012 

3. Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace 2011, CzechInvest, Praha, 

červen 2012 

4. 2. Národní akční plán energetické účinnosti České republiky – NEEAP II, studie pro 

MPO připravená společnostmi ENVIROS, s. r. o. a SEVEn, Praha, duben 2010 

5. Výroční zpráva Operačního programu Životní prostředí 2011, MŽP, SFŽP, Praha, 

červen 2012 

6. Dílčí podklady z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstva kultury, České energetické agentury, Státního fondu 

životního prostředí ČR, Českého statistického úřadu a agentury CzechInvest 

Prognostická data: 
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1. Sdělení Evropské komise COM (2008) 744 „Second Strategic Energy Review – AN 

EU Security and Solidarity Action Plan – Europe’s current and future energy position 

– Demand – resources – investments“ z 13. listopadu 2008 

2. Sdělení Evropské komise COM (2009) 519 „Investing in the Development of Low 

Carbon Technologies (SET-Plan)“ ze 7. října 2009 

3. Podklady z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstva kultury, České energetické agentury a Státního fondu 

životního prostředí ČR 

4. Podklady z EGÚ Brno, a. s., VUPEK-ECONOMY, spol. s  r. o. 

S využitím uvedených zdrojů byly sestaveny databáze vstupních údajů pro tvorbu prognóz. 

 

5.5.5 Výchozí předpoklady a scénáře  

Politické a právní prostředí 

Z hlediska politického a právního prostředí se pro rozvoj energetiky a průmyslových procesů 

emitujících GHGs uvažují základní podmínky:  

 Vstupem do EU přijala ČR závazky v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, které 

jsou součástí komunitárního práva, jako jsou např. Směrnice č. 80/2001/ES o velkých 

spalovacích zdrojích, Směrnice č. 96/61/ES o Integrované prevenci znečišťování (od roku 

2014 bude nahrazena Směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích), 

Směrnice č. 81/2001/ES o národních emisních stropech (v současné době se připravuje 

revize), Směrnice č. 96/2003/ES o ekologických daních (směrnice byla doplněna dalšími 

dvěma směrnicemi 2004/74/ES a 2004/75/ES) a Směrnice č. 2003/30/ES o podpoře 

využívání biopaliv (nahrazena směrnicí 2009/28/ES). 

 V ČR bylo zavedeno obchodování s emisními povolenkami, které je součástí EU ETS. 

Tento systém se dále vyvíjel a to zejména vzhledem k alokaci povolenek, kdy se postupně 

opouští princip bezplatného přidělování povolenek na základě historických emisí 

(grandfathering) a přechází se na nákup povolenek v aukcích (od roku 2013). 

 ČR je vázána v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí řadou mezinárodních dohod 

(Kjótský protokol, Druhý protokol o síře, Göteborský protokol). 

 Proběhlo otevírání trhu s energií v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (k úplnému 

otevření trhu s elektřinou k 1. 1. 2006 a s plynem k 1. 1. 2007) a ceny uhlí, plynu 

a elektřiny konvergují k cenám na evropském energetickém trhu. 

Technologický rozvoj 

V období let 2010 – 2030 předpokládáme výrazný rozvoj technologií pro získávání, přeměnu, 

dopravu a užití energetických zdrojů. V oblasti využívání tuhých paliv pro výrobu elektřiny 

bude užití směřovat ke zdrojům s nadkritickými parametry páry a k fluidním technologiím a 

tím s výrazně vyšší účinností a v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla bude 

zdokonalování technologií umožňovat výstavbu zdrojů co nejblíže ke spotřebiteli tepla. Ve 

vzdálenějším horizontu se uvažuje i možný nástup malých zdrojů na bázi mikroturbín 

a palivových článků. 

V oblasti užití jaderné energie se očekává výstavba dvou nových jaderných bloků kolem roku 

2025.  
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Při používání motorových paliv se vedle dalšího snížení měrné spotřeby bude postupně 

prosazovat užití alternativních paliv, což bude mj. umožněno i využitím obnovitelných 

energetických zdrojů (biopaliva). Hlavním trendem bude nejen další snižování měrných 

investičních nákladů, ale i kritéria ochrany půdy a biodiverzity, resp. prokazatelný přínos 

ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Scénář demografického vývoje 

Prognóza počtu obyvatel vychází z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)
14

; počty 

domácností, které jsou rovněž potřebné pro výpočet poptávky po energii, byly odhadnuty. 

ČSÚ vypracoval projekci populace ve třech variantách, za základ byla zvolena střední 

varianta. 

Tab. 5.26: Demografická prognóza (tis.) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Populace 10 517 10 635 10 761 10 839 10 861 

Domácnosti 4 614  4 803 4 975 5 095 5 173 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Scénář ekonomického vývoje 

Pro výhled do roku 2030 není v ČR k dispozici oficiální prognóza dlouhodobého vývoje 

HDP. Navíc za probíhající ekonomické krize je velmi obtížné předvídat vývoj národního 

hospodářství a jeho jednotlivých sektorů. Scénáře vývoje HDP použité v této projekci 

vycházejí z předpovědí společnosti EGÚ Brno, a.s. pro Operátora trhu s elektřinou (OTE, a.s.) 

v dubnu 2012. Tyto projekce se připravují dvakrát ročně a jsou schvalovány týmem expertů 

organizovaným společností OTE, a.s.  

Tab. 5.27: Prognóza vývoje hrubé přidané hodnoty (stálé ceny
15 

roku 2005) v mld. EUR 

Sektor 2010 2015 2020 2025 2030 

Průmysl 33,24 41,00 49,93 57,02 62,89 

Stavebnictví  4,53 5,17 5,91 6,58 7,25 

Zemědělství  2,65 2,92 3,22 3,53 3,76 

Doprava  9,74 11,62 13,87 16,02 18,10 

Služby  42,98 49,43 60,54 73,07 86,27 

Celkem  93,15 110,14 133,48 156,21 178,27 

Zdroj: ENVIROS, s. r. o. 

Scénář vývoje světových cen paliv a energie 

Běžně obchodované energetické komodity na světovém trhu jsou ropa, zemní plyn a černé 

uhlí. Pro tyto tři základní energetické komodity se rovněž pravidelně zpracovávají scénáře 

vývoje cen. V poslední době se rovněž stále ve větším měřítku obchoduje s elektrickou 

energií, u níž však s ohledem na regionální charakter obchodu neexistují publikované scénáře 

vývoje cen. 

Ceny paliv na světovém trhu byly převzaty z dokumentu  Evropské komise
16

 

z 12. srpna 2013. Data odpovídají „mírnému“ scénáři vývoje cen. 

                                                 
14 Populační prognóza ČR do r. 2065, ČSÚ, Praha 2009, publikace w-4020-09 
15 

Směnný kurs 29,78 Kč/€ – průměr za rok 2005 
16 EU 120813 Recommendations for reporting on projections in 2013 
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Tab. 5.28    Světové ceny paliv (stálé ceny
17

 roku 2008) 

$ (2010)/boe 2015 2020 2025 2030 

Ropa 86,0 88,5 89,2 93,1 

Zemní plyn 53,8 61,5 58,9 64,5 

Černé uhlí 22,0 22,6 23,7 24,0 

Zdroj: EU 120813 Recommendations for reporting on projections in 2013 

Hlavní předpoklady použité při tvorbě scénáře jsou následující: 

 ve vývoji cen ropy došlo ke skokovému vývoji a prognózy dlouhodobého vývoje cen ropy 

a zemního plynu se značně rozcházejí; 

 vzhledem ke stále rostoucí poptávce (hlavně v rozvojovém světě) se bude cena zemního 

plynu i nadále odvozovat od ceny ropy (rozpětí a rychlost změn cen budou nižší než u cen 

ropy); 

 dovozní cena černého uhlí vychází z optimistického předpokladu jeho přebytku 

na evropském trhu; 

 existuje jisté riziko růstu ceny černého uhlí v důsledku rostoucí poptávky rychle 

se rozvíjejících asijských zemí; 

 tuzemská cena černého uhlí bude zatížena ještě dopravními náklady na státní hranici 

(odhad 10 Kč/GJ); 

 nové energetické zdroje budou muset splňovat přísné ekologické limity a cena elektřiny 

bude muset pokrývat proměnné i stálé náklady, a proto bude cena výrazně vyšší než 

současná hodnota; 

 po roce 2010 je růst ceny elektřiny odvozen od růstu ceny zemního plynu jako 

rozhodujícího nového paliva pro výrobu elektřiny v Evropě. 

Scénář vývoje tuzemských cen a dostupnosti paliv a energie  

Ceny dovážených primárních energetických zdrojů budou vycházet z výše uvedených 

průměrných dovozních cen do EU. U tuzemských energetických zdrojů bude cena vycházet 

z nákladů na jejich získávání a zároveň bude ovlivněna postavením daného paliva na trhu vůči 

konkurenčním nositelům energie. Rozhodujícím tuzemským primárním energetickým 

zdrojem v blízké budoucnosti budou tuhá paliva, především hnědé uhlí. Jejich zdroje budou 

záviset na vázanosti územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí.  

Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a ze zdrojů s kombinovanou výrobou 

elektrické v současnosti stanovuje vyhláška ERÚ
18

. Současná legislativa
19

 garantuje 

zvýhodněné výkupní tarify na dobu 15 let od uvedení zdroje do provozu. Energetický 

regulační úřad může každý rok snížit tyto ceny až o 5 % proti předcházejícímu roku. 

V projekcích předpokládáme v celém období udržení současných výkupních cen. 

V roce 2010 se výrazně snížily investiční náklady na fotovoltaické panely a nastal extrémní 

nárůst nových solárních zařízení. Instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren se 

ztrojnásobila a dosáhla kapacity 1 800 MW. Vysoká výkupní cena elektřiny z těchto 

elektráren by vedla k nárůstu ceny elektřiny pro spotřebitele, proto byl přijat nový zákon 

                                                 
17 Směnný kurs 0,64  $/€ – průměr roku 2008 
18 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb 
19 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů) 
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umožňující snížení výkupní ceny o 50 %. Na solární zařízení postavené po roce 2009 se 

vztahuje srážková daň o výši 26 %.  

Scénář dostupnosti tuzemského uhlí 

Rozhodujícím tuzemským primárním energetickým zdrojem jsou i do blízké budoucnosti tuhá 

paliva, především hnědé uhlí. Jejich zdroje budou záviset na vázanosti územních 

ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Vývoj kapacit těžby je uveden v Tab. 5.29. Na dole 

ČSA se nepředpokládá uvolnění ekologických limitů těžby hnědého uhlí.  

Tab. 5.29: Projekce domácí těžby uhlí 

Kategorie uhlí Maximální těžba (jednotky) 2010 2015 2020 2025 2030 

Černé, koksovatelné PJ 193 178 179 137 100 

tis. t 6 700 6 215 6 245 4 695 3 395 

Černé, energetika PJ 100 84 82 60 43 

tis. t 4 300 3 585 3 455 2 505 1 805 

Hnědé (SD – Libouš) PJ 125 122 112 112 92 

tis. t 12 290 12 000 11 000 11 000 9 000 

Hnědé (SD – Bílina) PJ 130 132 132 111 111 

tis. t 9 340 9 500 9 550 8 000 8 000 

Hnědé (MUS – Hrabák) PJ 95 90 90 76 76 

tis. t 8 810 8 300 8 300 7 000 7 000 

Hnědé (MUS – ČSA) PJ 88 49 50 0 0 

tis. t 4 630 3 000 3 000 0 0 

Hnědé (SU – Jiří) PJ 97 71 69 0 0 

tis. t 7 670 5 600 5 500 0 0 

Hnědé (SU – Družba) PJ 8,9 0 0 47,3 47,3 

tis. t 750 0 0 4 000 4 000 

Hnědé (Kohinoor) PJ 6,8 0   0 0 0 

tis. t 410 0 0 0 0 

Zdroj: VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o. 

Energetické scénáře 

Pro modelový výpočet emisí skleníkových plynů z energetických procesů byly využity 

tyto vstupní předpoklady: 

(i) Jaderná elektrárna Temelín bude v normálním provozu po celé sledované období 

(2000 – 2030). 

(ii) Jaderná elektrárna Dukovany bude rekonstruována s cílem prodloužit její životnost 

a bude v normálním provozu po celé sledované období. 

(iii) Dva nové nukleární bloky - výstavba bude dokončena kolem roku 2025. 

(iv) Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí budou na dole ČSA zachovány 

a na dole Bílina částečně uvolněny. 

(v) Nejsou zadána žádná omezení na dovoz ropy, plynu a černého uhlí. 

(vi) Dovoz a vývoz elektřiny bude limitován technickou kapacitou přenosové sítě. 
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6 ODHADY ZRANITELNOSTI. DOPADY ZMĚNY 

KLIMATU A ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ  

6.1 Předpokládané dopady klimatické změny  

6.1.1 Konstrukce scénářů 

V roce 2008 byla dokončena integrace regionálního klimatického modelu (RCM) ALADIN–

CLIMATE/CZ
20

 se scénářem emisí A1B pro období 1961 – 2050 s horizontálním rozlišením 

25 km. Výstupy modelu ALADIN–CLIMATE/CZ ve formě řad pro období 1961 – 1990 

v časovém rozlišení 6 hodin byly nejprve konvertovány na denní data. Počítány byly 

průměrné denní, dále maximální a minimální teploty vzduchu a denní úhrny srážek. Následně 

byla porovnáním se souborem měřených hodnot provedena validace získaných polí.  

Při konstrukci scénářů změn teplot vzduchu a atmosférických srážek byl kladen důraz na tři 

třicetileté časové horizonty: 2010 – 2039, 2040 – 2069 a 2070 – 2099 a SRES scénář A1B. 

Základ scénáře tvoří výstupy RCM ALADIN–CLIMATE/CZ v rozlišení 25 km, opravené 

o chyby modelu, které byly identifikovány při porovnávání modelové simulace s referenčním 

obdobím.  

Pro období 2010 – 2039 a 2040 – 2069 jsou pro analýzy neurčitostí používány globální 

klimatické modely (GCM). Rozpětí změn třicetiletých průměrných teplot a srážkových úhrnů 

na území státu je charakterizováno horním a dolním kvartilem souboru změn, počítaných 

skupinou vybraných GCM; průměrná změna je multimodelovým mediánem. Do scénáře tak 

jsou vedle výstupů RCM ALADIN–CLIMATE/CZ zařazeny další časové řady, do kterých je 

promítnuta „průměrná“ změna, kterou lze na základě výstupů GCM v oblasti České republiky 

očekávat a interval, uvnitř kterého leží výsledky 50 % sledovaných GCM. K získání těchto 

časových řad byl zvolen jednoduchý aditivní (pro teplotu) a multiplikativní (pro srážky) 

postup, doporučený IPCC
21

. Pro období 2070 – 2100 je odhad neurčitostí vedle GCM založen 

i na začlenění výstupů modelu ALADIN–CLIMATE/CZ do kontextu dalších RCM, 

především do modelů projektu PRUDENCE
22

.  

 

6.1.2 Odhad vývoje klimatu v ČR do poloviny 21. století 

Základ scénáře změny klimatu v ČR je tvořen výstupy regionálního klimatického modelu 

ALADIN-CLIMATE/CZ v rozlišení 25 km pro období 1961–2100 podle scénáře emisí SRES 

A1B opravené o chyby modelu, které byly identifikovány při porovnávání modelové simulace 

pro referenční období 1961–1990 s naměřenými hodnotami. Scénář byl připraven pro 

základní sadu klimatologických prvků: průměrná denní teplota vzduchu, denní úhrn srážek, 

denní suma globálního záření, průměrná denní rychlost větru, průměrná denní vlhkost 

                                                 
20 Farda, A., Skalák, P., Štěpánek, P. (2008): High resolution experiments with the regional climate model ALADIN-Climate/CZ, 

Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-08210 
21 IPCC-TGICA (2007): General Guidelines on the Use of Scenario Data for Climate Impact and Adaptation Assessment. Version 2. 

Prepared by T.R. Carter on behalf of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Task Group on Data and Scenario Support for 

Impact and Climate Assessment, 66 pp. 
22 http://prudence.dmi.dk/ 

http://prudence.dmi.dk/
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vzduchu, denní minimální a maximální teploty vzduchu. Výběr těchto klimatických prvků 

vyplývá z požadavků jednotlivých sektorů zabývajících se odhady dopadů změn klimatu. 

Změny klimatických prvků vypočítané modelem ALADIN-CLIMATE/CZ pro období 2010–

2100 podle scénáře emisí SRES A1B jsou jen jednou z možných variant budoucího vývoje 

klimatu. Tyto změny je nutno zařadit do kontextu neurčitostí vyplývajících z použití různých 

regionálních modelů (RCM), řídících globálních modelů (GCM) a scénářů emisí. Pro odhad 

vývoje klimatu v ČR jsme z připravených scénářů využili krátkodobý (2010–2039) 

a střednědobý časový horizont (2040–69). Scénář je výstupem projektu VaV ukončeného 

v roce 2011
23

. 

Odhad krátkodobého vývoje klimatu v ČR (2010–2039) 

V krátkodobém časovém horizontu (střed k roku 2030) se průměrná roční teplota vzduchu na 

našem území podle modelu ALADIN-CLIMATE/CZ zvýší cca o 1 °C, oteplení v létě a zimě 

je jen o něco menší než na jaře a na podzim (tab. 6.1). Patrné je systematické zvýšení teplot 

relativně málo proměnlivé v prostoru (obr. 6.1).  

Tab. 6.1: Změny průměrné sezónní teploty a srážek v krátkodobém horizontu v porovnání s referenčním 

obdobím 1961–1990 podle simulace regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ 

pro scénář A1B 

  jaro léto podzim zima rok 

Teplota [°C] 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 

Srážky [podíly úhrnů] 1,10 1,03 1,07 0,91 1,03 

Srážky [%] 10 3 7 -9 3 

Zdroj: ČHMÚ 

Obr. 6.1: Průměrná teplota vzduchu na území ČR za období 1961-1990 (vlevo) a odhad průměrné roční 

teploty vzduchu za období 2010-2039 (vpravo) 

  
Zdroj: ČHMÚ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Pretel, J. a kol., 2011: Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví 

a návrhy adaptačních opatření. Technické shrnutí výsledků projektu VaV (MŽP, SP/1a6/108/07, 2007–2011). Praha: ČHMÚ, 67 s. 
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Obr. 6.2: Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR v referenčním období 1961-1990 a ve scénářových 

obdobích 2010-2039 a 2040-2069 

Zdroj: ČHMÚ 

Změny měsíčních teplot ve scénářových obdobích v krátkodobém a střednědobém horizontu 

v porovnání s referenčním obdobím 1961-1990 ukazuje obr. 6.2. Simulace dále naznačují, že 

se změnou teploty se změní i některé související teplotní charakteristiky. V letním období tak 

lze očekávat mírný nárůst četnosti výskytu letních a tropických dní či tropických nocí, v zimě 

naopak pokles četnosti výskytu mrazových, ledových i arktických dní. 

U změn úhrnů srážek je situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je v zimě 

simulován pokles budoucích srážek (v závislosti na konkrétní lokalitě do 20 %), na jaře jejich 

zvýšení (od 2 do cca 16 %), v létě a zejména na podzim se situace na různých částech našeho 

území liší (na podzim najdeme na několika místech slabý pokles o několik procent, jinde 

zvýšení až o 20–26 %, v létě převládá slabý pokles, místy (např. západní Čechy) naopak 

zvýšení až o 10 %). Zároveň je patrná poměrně výrazná prostorová proměnlivost změn, je 

tudíž možné, že případný klimatický signál může být v tomto blízkém období překryt projevy 

přirozených (meziročních) fluktuací srážkových úhrnů.  

V období od začátku podzimu do začátku léta je předpokládaný růst srážek doprovázen 

řádově stejným růstem územní evapotranspirace způsobené růstem teplot. V letním období 

dochází k poklesu srážek a v důsledku úbytku zásob vody v půdě nemůže docházet 

k výraznému zvyšování územní evapotranspirace. Důležitým faktorem je posun doby tání 

sněhové pokrývky ve vyšších nadmořských výškách v důsledku vyšší teploty z dubna na 

leden-únor.  

 

 

 

 

 

 



 133 

Obr. 6.3: Průměrný roční úhrn srážek na území ČR za období 1961-1990 (vlevo) a odhad průměrného 

ročního úhrnu srážek za období 2010-2039 (vpravo) 

  

Zdroj: ČHMÚ 

Obr. 6.4: Průměrný měsíční úhrn srážek na území ČR v referenčním období 1961-1990 a ve scénářových 

obdobích 2010-2039 a 2040-2069 

Zdroj: ČHMÚ 

Změny měsíčních úhrnů srážek ve scénářových obdobích v krátkodobém a střednědobém 

horizontu v porovnání s referenčním obdobím 1961-1990 ukazuje obr. 6.4. 

Modelové simulace pro toto období neposkytují jednoznačné výsledky pro následné změny 

související se změnami srážkového režimu (četnosti povodní a výskyt sucha). Získané signály 

jsou nejednoznačné a objevují se v hodnocených profilech jak nárůsty, tak i poklesy velikosti 

modelovaných povodní. Tato nejednoznačnost je způsobena protikladným působením vlivu 

méně častých, ale extrémnějších srážek a menšího průměrného počátečního nasycení půdy 

(v důsledku vyšší potenciální evapotranspirace a delšího období výskytu suchých epizod 

v letním půlroce). Změny odtoku v období leden-květen jsou určeny hlavně odlišnou 

dynamikou sněhové zásoby, změny v letním období zejména úbytkem srážek. 

Vzhledem ke slabému signálu očekávaných změn relativní vlhkosti a v neposlední řadě 

i skutečnosti, že naměřené hodnoty relativní vlhkosti se v období 1961–2000 neměnily, bylo 

doporučeno, aby při odhadech dopadů pro toto období bylo pracováno s měřenými hodnotami 
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relativní vlhkosti z referenčního období. Simulované změny sezónních průměrů denních sum 

globálního záření jsou největší v zimě (až o více než 10 %), v ostatních sezónách se na většině 

míst pohybují do 4 %, nicméně ve srovnání s chybami modelu jsou změny globálního záření 

dopadajícího na zemský povrch malé. Pro aplikační práce s těmito soubory platí stejné 

doporučení, jako v případě relativní vlhkosti.  

Obr. 6.5: Odchylka průměrné teploty vzduchu (vlevo) a podíl dlouhodobého průměru srážek (vpravo) na 

území ČR pro období 2010-2039 ve srovnání s normálovým obdobím 1961-1990 

  
Zdroj: ČHMÚ 

Odhad střednědobého (2040–2069) vývoje klimatu v ČR  

Pro střednědobý časový horizont (střed k roku 2050) je simulované oteplení již výraznější 

(tab. 6.2), nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o 1,8 °C). 

Za zmínku stojí zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9 °C. V jednotlivých gridových bodech se 

hodnoty změn mohou na jaře a v létě pohybovat v rozmezí 2,3 °C až 3,2 °C, na podzim od 

1,7 °C do 2,1 °C a v zimě od 1,5 °C do 2,0 °C.  

Tab. 6.2: Změny průměrné sezónní teploty a srážek ve střednědobém horizontu v porovnání s referenčním 

obdobím 1961–1990 podle simulace regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ 

pro scénář A1B 

  jaro léto podzim zima Rok 

Teplota [°C] 2,6 2,7 1,9 1,8 2,2 

Srážky [podíly úhrnů] 1,00 0,99 1,17 0,89 1,01 

Srážky [%] 0 -1 17 -11 1 

Zdroj: ČHMÚ 
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Obr. 6.6: Průměrná teplota vzduchu na území ČR za období 1961-1990 (vlevo) a odhad průměrné roční 

teploty vzduchu za období 2040-2069 (vpravo) 

  
Zdroj: ČHMÚ 

Ve střednědobém horizontu jsou již patrné zimní poklesy srážek (např. Krkonoše, 

Českomoravská Vysočina, Beskydy až o 20 %) a jejich navýšení na podzim. V létě začíná na 

našem území dominovat pokles srážek, který v dlouhodobém horizontu bude ještě výraznější, 

zatímco pokles zimních úhrnů srážek bude oproti předchozímu období menší.  

Obr. 6.7: Průměrný roční úhrn srážek na území ČR za období 1961-1990 (vlevo) a odhad průměrného 

ročního úhrnu srážek za období 2040-2069 (vpravo) 

  
Zdroj: ČHMÚ 

Změny relativní vlhkosti jsou malé, nicméně model pro všechny sezóny i časové horizonty 

signalizuje poklesy – v zimě do 5 %, v létě 5–10 % a pro závěr 21. století pak na některých 

místech až 15 % (část středních Čech, Vysočina). Tento poznatek je v souladu s 

přepokládaným zvýšením teploty vzduchu a snížením srážkových úhrnů.   
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Obr. 6.8: Odchylka průměrné teploty vzduchu (vlevo) a podíl dlouhodobého průměru srážek (vpravo) na 

území ČR pro období 2040-2069 ve srovnání s normálovým obdobím 1961 - 1990 

  
Zdroj: ČHMÚ 

 

6.2 Odhady zranitelnosti  

Vývojové trendy meteorologických charakteristik a častější výskyt extrémních projevů počasí 

se už v současnosti projevují na změnách vodního režimu, v zemědělství a lesnictví a částečně 

ovlivňují i zdravotní stav obyvatelstva. Ve střednědobém časovém horizontu (kolem roku 

2030, viz scénáře pro období 2010 –2039) lze předpokládat další zvyšování zejména 

negativního působení na jednotlivé složky přírodního prostředí a relativně nově je třeba 

počítat i s dopady na energetický sektor, rekreační možnosti a turistický ruch a celkovou 

životní pohodu obyvatelstva zejména ve větších sídelních aglomeracích. 

V souvislosti s problematikou adaptace na změnu klimatu zveřejnila Evropská komise 

v dubnu 2013 Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu
24

 (Adaptační strategie EU), 

která představuje dlouhodobou strategii (do roku 2020) pro zvýšení odolnosti EU vůči 

negativním dopadům změny klimatu na všech úrovních a v souladu s cíli strategie Evropa 

2020. Zároveň stanoví rámec a mechanismy, které by měly zvýšit připravenost EU a zlepšit 

koordinaci adaptačních aktivit. Adaptační strategie EU rovněž podporuje tzv. Evropskou 

platformu pro adaptace (Climate-ADAPT)
25

. Jedná se o evropský informační systém pro 

dopady změny klimatu a adaptace. Obsahuje data, mapové podklady, informace o adaptačních 

projektech a opatřeních a mnoho jiného. 

Česká republika v současné době připravuje Strategii přizpůsobení se změně klimatu  

v podmínkách ČR (více ke Strategii viz kapitola 6.3). Teprve tato nová strategie komplexně 

kvantifikuje odhady zranitelnosti a stanoví jednotlivá opatření pro relevantní sektory. Odhady 

zranitelnosti uvedené v této kapitole jsou proto pouze předběžným odhadem. 

 

6.2.1 Vodní režim 

Výskyt vody na území ČR je závislý téměř výhradně na atmosférických srážkách a jejich 

transformaci v přírodním prostředí.  

                                                 
24 http://mzp.cz/cz/adaptacni_strategie_eu 
25 http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

http://mzp.cz/cz/adaptacni_strategie_eu
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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Četnost suchých měsíců v posledních dvou až třech desetiletích dosáhla maxima za celé 

sledované období. Dle údajů ČHMÚ je počet srážkově podnormálních měsíců 

charakterizován růstem až o cca 50 %, počet silně srážkově podnormálních měsíců pak 

poklesem o cca 1%. Jedná se o plošná data pro celou Českou republiku sledovaná od roku 

1961. 

Lze konstatovat, že ojediněle lokálně dochází ke snižování využitelných zdrojů vod.  Přitom 

zásoby povrchových a podzemních vod a jejich doplňování souvisí také s retenční schopností 

krajiny, která i přes některé pozitivní změny po roce 1989 stále není na uspokojivé úrovni. 

Území ČR bylo v posledních letech několikrát zasaženo povodněmi značného rozsahu. Po 

převážně povodňově klidném 20. století tak lze posledních 20 let označit za období s relativně 

vyšší frekvencí výskytu povodní. 

Ve střednědobém horizontu (2040-2069) lze očekávat, že se průměrné průtoky v mnoha 

povodích sníží v rozmezí od 15 – 20 % („optimistické“ scénáře) do 25 – 40 % („pesimistické“ 

scénáře), což by vedlo k dosti zásadním změnám celkového hydrologického režimu. Obdobné 

relativní poklesy lze předpokládat i u minimálních průtoků a minim odtoku podzemních vod. 

Měnit se budou i roční chody odtoků, kdy v důsledku vyšších zimních teplot bude docházet 

k úbytku (na některých místech i k velmi výraznému) zásob vody ze sněhu a bude se zvyšovat 

i územní výpar. Zvýšení jarních průtoků a následná dotace zásob podzemní vody se bude 

postupně posunovat zpět do konce zimy a zásoby vody se budou celkově snižovat. V období 

od jara do podzimu, kdy se velká část srážek v souvislosti s nárůstem teploty spotřebuje na 

územní výpar, budou odtoky převážně klesat a jejich pokles se oproti současným podmínkám 

může prodloužit až o jeden či dva měsíce.  

Analýzy dopadů klimatické změny na zásobní funkci nádrží ukazují na rostoucí riziko 

významného snížení této funkce, které se projeví změněnou schopností vyrovnávat 

a zabezpečovat odběry. Míra očekávaného snižování je podstatně ovlivněna scénáři dalšího 

vývoje a může se pohybovat v širokém rozpětí od několika procent až po polovinu 

současných hodnot. Povodí, která se vyznačují významnými akumulačními prostory ve formě 

zásob podzemní vody nebo přehradních nádrží, jsou vůči projevům klimatické změny obecně 

odolnější. Vlivy změn na hydrodynamiku a vybrané parametry kvality vody v nádržích se 

budou projevovat zvýšenými poklesy hladiny v létě a na podzim, zkrácením zimního období 

stratifikace a intervalu pokrytí nádrže ledem a zvyšováním letních povrchových teplot.  

Poklesy průtoků se projeví na změnách kvality povrchových vod zvýšením teploty vody a její 

následnou eutrofizací. Prohloubí a prodlouží se deficity vody v letních a podzimních měsících 

i v relativně vlhčích oblastech. Při sníženém vytváření zásob vody za sněhové pokrývky lze 

očekávat navýšení zimních odtoků a riziko zvýšeného výskytu jarních povodňových 

a záplavových situací.  

Intenzivní srážkové epizody, ke kterým dochází při letních bouřkových situacích, budou 

představovat vyšší riziko přívalových povodní i při relativně neměnných dlouhodobých 

srážkových úhrnech. Důsledky změn klimatického režimu významně ovlivňují velikost 

zásobních prostorů nádrží, které by byly potřebné pro zachování stávající úrovně odběrů 

vody. Větší nádrže jsou na změny méně citlivé než nádrže s menším objemem, v nichž 

převažuje sezónní cyklus plnění a prázdnění. I relativně nevýznamný pokles srážek může 

spolu s oteplením vést k podstatnému poklesu zaručeného odběru vody. 

Vyčíslení nákladů nečinnosti je obtížné. V povodňové problematice lze vycházet ze 

zkušeností z uplynulých 20 let. Povodňové škody v letech 1990 – 2010 dosahují v součtu 

170 mld. Kč, což představuje průměrnou roční potřebu finančních zdrojů ve výši cca 
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8,5 mld. Kč pouze na úhradu škod vzniklých významnými povodněmi. Většinu těchto škod 

platí stát.  

Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí vyčíslilo finanční 

prostředky nutné pro systémově orientovaná opatření ve vodním hospodářství, zejména 

opatření zaměřená na protipovodňová opatření v plánech pro zvládání povodňových rizik 

a národních plánech povodí do konce roku 2027 na cca 50 mld. Kč. Časový rámec potřeby 

finančních zdrojů se s ohledem na náročnost realizace bude pohybovat ve dvou šestiletých 

obdobích realizace plánů pro zvládání povodňových rizik a národních plánů povodí. Tyto 

nároky představují průměrnou roční potřebu finančních zdrojů na předpokládaná opatření ve 

vodním hospodářství ve výši cca 4,2 mld. Kč. 

V problematice sucha je v tuto chvíli velmi obtížné vyčíslit roční náklady na adaptační 

opatření, jelikož tato oblast změny klimatu není doposud v České republice dostatečně 

prozkoumána. Do vyčíslení nákladů nečinnosti bude třeba započítat náklady na úhradu škod 

způsobených nedostatkem vody, způsobených zhoršenou kvalitou vody (např. při výrobě 

pitné vody), na úhradu sankcí za nedodržení závazků vůči EU vyplývajících např. ze směrnice 

2000/60/ES, apod. Ve srovnání s předpokládanými hrubými odhady nákladů na opatření ve 

vodním hospodářství ve výši 4,2 mld. Kč ročně jsou náklady na úhradu škod výrazně vyšší. 

V problematice sucha je ponechání stávajícího stavu  nevhodným řešením zejména proto, že 

jsou téměř každý rok vypláceny kompenzace a mimořádné dotace zejména v oblasti 

zemědělství (např. v roce 2003, který byl rokem mimořádně suchým byla vládou schválena 

kompenzace 1,4 mld. Kč, v roce 2012 zažádali zemědělci o kompenzace ve výši 750 mil. Kč).  

 

6.2.2 Zemědělství 

Adaptace zemědělství na změnu klimatu souvisí nejenom se zajištěním potravin 

a potravinovou bezpečností, ale i se zajištěním udržitelnosti ekosystémových služeb, které 

zemědělství poskytuje.  

Změna klimatu ovlivní rostlinnou produkci potravin, krmiv a jiných surovin, bude působit na 

genetickou rozmanitost v zemědělství, půdní úrodnost a erozi, kvalitu a dostupnost vody či 

rekreační potenciál území. 

Scénáře dalšího vývoje klimatu předpokládají prodlužování vegetační doby. Ve střednědobém 

časovém horizontu mohou plodiny z odhadovaného prodloužení vegetační doby o 10 až 15 % 

profitovat, ale z důvodu úbytku vláhy mohou naopak produkci snížit o 5 až 10 %.  

Bez výraznějšího zvýšení srážek a při předpokládaném nárůstu evapotranspirace, bude ve 

větší míře ohrožena suchem řada našich nejproduktivnějších oblastí, ve kterých budou klesat 

hodnoty vláhových indexů. Změny dosavadního srážkového režimu a častější výskyt 

přívalových srážek mohou způsobit zvýšení rizika vodní eroze půdy, kterou je v současnosti 

postižena již více než polovina výměry domácích zemědělských půd. Jako potenciálně 

pozitivní důsledek změny klimatu se může projevit prodloužení bezmrazového období o 20 – 

30 dnů, posunutí počátku hlavního vegetačního období v nejteplejších oblastech na začátek 

března a konce tohoto vegetačního období až do závěru října. Vyšší teploty vzduchu dovolí 

dřívější setí a následně ovlivní růst a především vývoj plodin. Oproti současnému stavu by 

období zrání kolem roku 2050 mohlo být uspíšeno v nižších polohách (do 400 m n m.) o 10 – 

14 dnů, ve vyšších o 15 – 20 dnů.  

Očekávaný teplotní vzestup by měl vytvořit dostatečné teplotní zajištění pro pěstování 

teplomilných kultur i v dosud chladnějších oblastech. S tím souvisí možnost pěstování 

teplomilnějších odrůd (např. červených vín) a druhů plodin v našich nejteplejších lokalitách 
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jižní Moravy a Polabí. Vážnou hrozbou eliminující pozitivní efekt dřívějšího nástupu 

vegetačního období však bude výskyt jarních mrazíků, jakožto pravděpodobně 

nejvýznamnějšího (současného i očekávaného) meteorologického extrému časného jarního 

období.  

Příznivým dopadem změny klimatu je zvýšení intenzity fotosyntézy s nárůstem koncentrací 

oxidu uhličitého. Podle experimentálních výzkumů reagují rostliny typu C3 (většina rostlin 

mírného pásu) na nárůst o každých 100 ppm vyšší tvorbou biomasy v řádu procent, zatímco 

u rostlin C4 (tropické rychle rostoucí rostliny a např. kukuřice) je nárůst biomasy minimální. 

Pozitivním, fyziologicky podmíněným jevem u rostlin vegetujících v podmínkách vyšší 

koncentrace CO2, je zvýšení efektivity využití vody rostlinou. 

Při předpokládaném oteplení a mírném poklesu atmosférických srážek v měsících duben-září 

lze očekávat nárůst výparu v nejproduktivnějších zemědělských oblastech a jejich ohrožení, 

což se již negativně promítá do výše dnešních výnosů. V některých oblastech lze v budoucnu 

předpokládat vznik lokalit až nevhodných pro zemědělskou produkci. Naopak oblasti s vyšší 

nadmořskou výškou se z klimatického pohledu stanou zemědělsky atraktivnější a jejich 

produkční potenciál vzroste. Je však třeba zohlednit, že v těchto regionech je úrodnost půd 

často nižší, půdy jsou mělčí a náchylnější k erozi a vyplavení nutrientů.  

Vzhledem k oteplení především v jarních měsících (duben-červen) a s tím spojeným 

zesílením vzestupných konvekčních proudů lze očekávat změnu v rozložení srážek, a to ve 

smyslu ubývání jak srážkových dnů, tak i dnů s nižšími srážkovými úhrny v tomto pro 

rostliny klíčovém období. Současně můžeme předpokládat zvýšení pravděpodobnosti výskytu 

denních úhrnů srážek nad 10 mm, které mohou být erozně nebezpečné. Výměra půdy 

ohrožené erozí se pravděpodobně zvýší minimálně o 10 %. Závažnost eroze spočívá ve 

finančních ztrátách a zvýšených nákladech na pěstování plodin.  

Změna klimatu ovlivní podmínky pro rozšíření areálu chorob a škůdců rostlin doposud 

typických pro teplejší oblasti. V případě oteplení může docházet ke zvyšování počtu generací 

škůdců a intenzity infekčního tlaku některých chorob hospodářských plodin. Na druhé straně 

by mírnější zimy mohly vystavit přezimující stádia škůdců útoku predátorů či stejně tak může 

být pozitivně brán lokální posun ve fenologii škůdce a hostitele, což může vést k časové 

disharmonii a zmírnění škod některých škůdců.  

Lze očekávat, že s rostoucí teplotou a prodloužením vegetačního období se bude měnit 

i přirozený areál rozšíření druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů vázaných 

na agroekosystémy. Kromě toho bude docházet k postupnému zavádění druhů, odrůd, 

kultivarů a plemen z teplejších oblastí na území ČR. Bude se také měnit i skladba rostlinné 

a živočišné produkce s dopadem na hospodaření na půdě včetně doprovodné zeleně apod.  

Zemědělství kromě produkční funkce také plní významnou roli krajinotvornou. Navrhovaná 

adaptační opatření proto vychází ze stávajících poznatků a z analýzy regionálních a lokálních 

přírodních podmínek. V rámci zemědělského sektoru je v souvislosti s ochranou před dopady 

klimatické změny potřeba posílit opatření na ochranu půdy před erozí a opatření, která 

podporují zadržování vody v zemědělské krajině.  

 

6.2.3 Lesní hospodářství 

Rostliny a dřeviny reagují na klimatickou změnu převážně migrací a naopak zcela 

zanedbatelně genetickou adaptací. Předpokládané zvýšení průměrných teplot se proto projeví 

posunem výskytu mnoha druhů dřevin do vyšších nadmořských výšek. Například zvýšení 
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průměrné roční teploty o 1 – 2 °C může vést k posunu hranice lesa o 100 až 200 m nadmořské 

výšky.  

Na lesní vegetaci se projeví i vliv nebezpečného stresu suchem. Další stanovištní faktory jako 

světlo, teplota vzduchu, dostupnost živin, případně znečištění prostředí budou působit 

synergicky s půdní vlhkostí a snižovat toleranci vůči suchu. Z hlediska klimatické změny je 

sucho nejvýznamnějším rizikovým faktorem, což výrazně zvyšuje nebezpeční vzniku lesních 

požárů, které mají negativní vliv na produktivitu lesních ekosystémů a služby které poskytují. 

Působení klimatické změny hraje zásadní úlohu v případě zhoršování zdravotního stavu 

a stability pasečně obhospodařovaných, převážně smrkových monokulturních lesů v nižších 

a středních polohách, tedy v oblastech, které představují těžiště produkce dřeva v ČR.  

Současný nepříliš uspokojivý stav lesních porostů, vyvolaný v nedávné minulosti zejména 

zátěží vysokých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, by se změnami klimatických 

podmínek mohl ještě zhoršit. 

Dochází k aktivizaci řady škůdců, kteří se uplatňují jako iniciační i mortalitní stresor 

v porostech všech věkových stupňů, a zároveň se zvyšuje četnost kalamit způsobovaných 

abiotickými vlivy při náhlých klimatických epizodách (bořivé nárazové větry, mokrý sníh, 

svahové sesuvy po extrémních srážkách, lesní požáry atd.). V monokulturních lesích jsou 

přitom některé negativní dopady nejrizikovější.  Je třeba počítat s větší frekvencí výskytu 

škůdců, především hmyzu. Rozšířit se mohou i u nás dosud nezaznamenané druhy. Stresová 

zátěž pravděpodobně povede ke zvýšení podílu prosychajících dřevin a častěji se také budou 

objevovat houbové choroby. 

Zvýšení koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře se projeví v podpoře růstu rostlin 

a produkci biomasy, nicméně jeho dlouhodobý účinek může vést zejména u smrku k výskytu 

aklimační deprese fotosyntetické aktivity. Výsledný efekt vlivu rostoucích koncentrací se tak 

může pohybovat v rozmezí od nulového efektu na přírůst, přes zvýšený nárůst kořenů 

a letorostů, až po změnu nárůstu letorostů a kořenů ve prospěch jednoho či druhého.  

V rámci sektoru lesnictví je potřeba se zaměřit zejména na jeho stabilizaci. S tím úzce souvisí 

provázanost adaptačních a mitigačních opatření, neboť opatření směřovaná k zamezení 

plošného hroucení lesních ekosystémů v důsledku klimatické změny jsou zároveň 

i opatřeními, která stabilizují zásoby uhlíku v lesích a tím působí proti akceleraci klimatické 

změny. Optimálním modelem z pohledu klimatické změny při respektování principu 

předběžné opatrnosti se jeví strukturálně bohatý, nepasečnými formami obhospodařovaný les, 

preferující stanovištně vhodné dřeviny s vysokou a stabilní produkcí dřevní hmoty, při jehož 

obhospodařování jsou využívány především přírodní procesy a jsou minimalizovány 

energetické vnosy. 

 

6.2.4 Biodiverzita 

Ačkoliv za pokles biodiverzity a degradaci ekosystémových služeb zodpovídají různé 

environmentální a socioekonomické faktory (přeměny území v důsledku jiného hospodaření, 

fragmentace prostředí, neudržitelné využívání ekosystémů či znečištění prostředí), změna 

klimatu má i přesto stále větší vliv. Mezi nejvíce zranitelné ekosystémy v České republice 

patří horské ekosystémy a ekosystémy tvořené zbytky původních travinných porostů. Změny 

se nejvíce projeví v ekosystémech nad posouvající se horní hranicí lesa, kde zranitelnost 

umocňuje jejich relativně malá rozloha. Zhruba jedné desetině sledovaných rostlinných druhů 

hrozí do konce století vyhynutí, zatímco jedna pětina rostlinných druhů se měnícímu klimatu 

může rychle a účinně přizpůsobit. Klimatická změna také podpoří šíření invazních 
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nepůvodních druhů, tj. druhů, jejichž záměrné vysazení nebo neúmyslné zavlečení a následné 

rozšíření ohrožuje biologickou rozmanitost, biotopy nebo i celé ekosystémy.  

Mezi možné negativní dopady na biologickou rozmanitost patří i nové zásahy člověka do 

přírody a krajiny. Příkladem je výstavba přehrad, které na jedné straně mají za cíl odvrátit 

možný nedostatek vody, na straně druhé však mohou znamenat významné ohrožení 

biodiverzity změnou, průtokového, splaveninového a teplotního režimu vodního toku, jeho 

migrační prostupnosti pro vodní a na vodu vázané živočichy, chemických i biologických 

charakteristik vody aj. Při dotovaném pěstování plodin, zpracovávaných na biopaliva první 

generace a velkoplošném zalesňování mohou být (zejména v zemědělsky využívané krajině) 

zničeny cenné zbytky původního prostředí, příp. může být podpořeno šíření nepůvodních 

invazních rostlinných druhů včetně dřevin. 

Dopady změny klimatu byly zaznamenány pro mnoho druhů volně žijících živočichů 

a rostlin. V rámci České republiky byl zaznamenán úbytek početnosti ptáků se severním 

typem rozšíření (chladnomilných) při současném nárůstu početnosti teplomilných druhů 

ptáků. Početnost populací ptáků se severnějším typem rozšíření poklesla za posledních 30 let 

o zhruba 40 %, což představuje roční pokles o zhruba 1,3 %. Hlavní příčinou je zvyšování 

teploty v jarním období. Mezi časovými úseky 1951–80 a 1995–2001 byl zjištěn významný 

posun rozšíření do vyšších nadmořských výšek u 12 druhů motýlů. Změna klimatu přispívá 

rovněž k šíření nepůvodních zavlečených druhů rostlin, které v rostoucí míře pronikají do 

horských oblastí.  

Biologické systémy jsou velmi úzce vázány na klimatické podmínky přírodního prostředí. 

Zvláště citlivé ke změnám klimatu jsou zejména migrující druhy organizmů. Model evropské 

vegetace EUROMOVE předpokládá, že Českou republiku do roku 2050 osídlí řádově desítky 

až stovky zcela nových rostlinných druhů, zatímco desítky jiných druhů vymizí. Tyto změny 

budou mít za následek celkové ochuzení původní biologické rozmanitosti a její celkovou 

homogenizaci. Naopak úbytek se dotkne zejména vzácných druhů s velmi specifickými 

nároky na životní prostředí, které často slouží také například jako indikátory kvality životního 

prostředí.  

Klimatická změna ovlivňuje také složení a dynamiku ekosystémů. V návaznosti na změny 

biodiverzity na úrovni druhů a populací budou vznikat nové typy ekosystémů, což může 

ovlivnit schopnost poskytovat některé ekosystémové služby. Změna klimatu ovlivní 

především ekosystémy klíčové pro ukládání uhlíku, jako lesy (zejm. nestabilní stejnověké 

monokultury tvořené nevhodnými druhy dřevin), travinné ekosystémy či mokřady 

a rašeliniště. Posuny vegetačních pásem a změny ve kvalitě a rozšíření jednotlivých biotopů 

ovlivní produktivitu ekosystémů a jejich schopnost vázat uhlík, a to pravděpodobně v obou 

směrech (příznivě například fertilizačním účinkem CO2 či větším zastoupením 

produktivnějších typů ekosystémů, nepříznivě například suchem či požáry). Změny využití 

území mohou dále ovlivňovat odrazivost zemského povrchu (albedo) a přispět k regionální 

klimatické změně. V neposlední řadě je odhadováno, že klimatická změna povede ke zvýšení 

rizik přírodních katastrof, jako jsou například povodně, sucha a biologické invaze. 

 

6.2.5 Urbanizovaná krajina 

V sídlení krajině se vyvinulo specifické prostředí vysoce citlivé vůči změně klimatických 

podmínek, které se zároveň vyznačuje nízkou ekologickou stabilitou a nízkou přirozenou 

adaptační schopností na tuto změnu. Velký podíl zpevněných ploch ovlivňuje celkové 

mikroklima území a způsobuje přehřívání povrchů, vyšší teploty vzduchu, zvýšenou 

výparnost, rychlý odtok srážkových vod, prašnost atd. Prognózy postupné změny klimatu 
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v České republice obecně naznačují změny průběhu počasí během celého roku. Hovoří 

zejména o významně častějším (extrémním) střídání období vysokých teplot a nízkého 

srážkového úhrnu s obdobími s vysokým srážkovým úhrnem za krátké období (v letním 

období). 

Uvedené změny (směrem k extrémním výkyvům) budou mít v sídelním prostředí (a to 

zejména ve velkých městech) zcela zásadní dopad na kvalitu života související především 

s dostupností a kvalitou vody. Další aspekt dopadů klimatické změny ohrožující kvalitu života 

v sídlech představuje prognóza častějšího výskytu období vysokých (tropických) teplot 

s nízkým až nulovým srážkovým úhrnem v období duben – září. V urbanizované krajině 

budou mít také klimatické změny vliv na sídelní budovy, stavební konstrukce a stavebnictví 

jako takové. Lze očekávat větší rozsah teplotních výkyvů (minima a maxima), kterým budou 

stavební materiály a budovy vystaveny. Intenzivnější srážkové jevy a silné větry mají vliv na 

narušení konstrukcí budov, snižují jejich hodnotu a zkracují životnost, což i přináší vyšší 

náklady na opravy.  

 

6.2.6 Ochrana zdraví a hygiena 

Změna klimatu může působit na zdraví populace celým komplexem přímých i nepřímých 

vlivů. Přímé účinky na lidské zdraví jsou důsledkem působení změn fyzikálních hodnot 

klimatu (vliv teplotních změn, důsledky zvýšené frekvence a intenzity výskytu extrémních 

jevů počasí, vliv zvyšujícího se pronikání krátkovlnné části spektra UV záření na zemský 

povrch. Nepřímé účinky jsou výsledkem působení jednotlivých složek životního prostředí 

a dalších podmínek života, které byly modifikovány působením klimatických změn, 

např. znečištěním ovzduší ozónem či pylovými částicemi, které mohou vyvolat zvýšení 

sezónního výskytu a trvání alergických onemocnění a změnami ve výskytu infekčních 

nemocí. 

V důsledku změny klimatu dojde pravděpodobně ke zvýšení četnosti extrémních jevů počasí, 

zvláště povodní, doprovázených škálou následných přímých a nepřímých dopadů, 

zahrnujících i onemocnění, případně úmrtí na závažné infekce šířené vodou a rizika 

vyplývající ze zvýšeného výskytu komárů a jimi přenášených nákaz; nezanedbatelný je také 

stres, který může vyvolat i mentální onemocnění poškozených osob. Zvýšení počtu dnů 

s teplotami vyššími než 30
0
C povede k zvýšenému riziku přehřátí organismu, úpalu, 

dehydratace a výskytu zdravotních problémů (případně zvýšení úmrtnosti) zejména u 

rizikových skupin obyvatel se ztíženou schopností termoregulace (staří, nemocní a malé děti) 

a na kardiovaskulární, renální, respirační a metabolické poruchy. Lze předpokládat, že 

zvýšení průměrné teploty vzduchu v jarní až podzimní části roku nepříznivě ovlivní také 

výskyt infekcí přenášených potravinami.  

Migrace osob v souvislosti se změnami klimatu, může představovat zdravotní rizika jak pro 

tyto osoby, tak pro cílovou populaci. V důsledku zhoršených podmínek může docházet ve 

vyšší míře k mobilitě ohrožených obyvatel. Může dojít skokově ke zvýšené poptávce po 

humanitární pomoci a ochraně zdraví ohrožených skupin migrujících do ČR, případně by 

mohlo dojít i k nutnosti zajistit vyšší kapacitu zdravotnictví a léčiv.  

Výrazný dopad změny klimatu byl zjištěn u chorob přenosných mezi zvířaty a člověkem, 

u nichž je ovlivněn jak živočišný hostitel, tak přenašeč a původce infekce. V evropských 

zemích již došlo k zavlečení přenašečů subtropických chorob, které se v této oblasti 

nevyskytovaly a které se dále šíří díky příznivým klimatickým podmínkám. Dochází 

i k rozšíření infekcí přenášených původními domácími druhy členovců do poloh s vyšší 
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nadmořskou výškou. Vzhledem k tomu, že přibližně 70 % infekcí je má původ ve zvířecím 

přenašeči, lze předpokládat další identifikace nově se objevujících infekcí.  

Sektor zdraví a hygieny je úzce spjat s územním plánováním, architekturou a stavebnictvím. 

Vhodná architektura, územní plánování a příměstská zeleň napomáhá ke zmírňování 

tzv. „tepelných ostrovů“ měst a tím redukuje tepelný stres. Zdravotní rizika plynoucí 

z extrémních meteorologických jevů (extrémní teploty, srážky, vítr), budou muset být 

redukovány preventivními opatřeními ve stavebnictví a infrastruktuře, jakož i vhodnými 

nástroji krizového řízení a povodňových plánů. 

 

6.2.7 Krizové situace, ochrana obyvatel a životního prostředí 

Změna klimatu zvyšuje pravděpodobnost vzniku krizových situací. Předpokládá se, že vzroste 

intenzita i četnost extrémních meteorologických jevů (extrémní teploty, srážky, vítr), 

dlouhodobého sucha, povodní velkého rozsahu, sesuvů půdy, řícení skal a rozsáhlých lesních 

požárů. Ve středu zájmu jsou tak ohrožené lidské životy a životní prostředí a velké škody na 

majetku. 

Ochranou obyvatel je myšlena minimalizace negativních dopadů možných mimořádných 

událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Pokud bude 

v budoucnu docházet k vyšší frekvenci katastrof vyvolaných změnou klimatu, bude to 

představovat zvýšené nároky na civilní ochranu, zejména na zdroje, krizový a záchranný 

management. 

Změna klimatu má zásadní dopady i na environmentální bezpečnost, která je chápána jako 

stav, při kterém je pravděpodobnost vzniku krizové situace vzniklé narušením životního 

prostředí ještě přijatelná. Aktivity v této oblasti jsou zaměřeny na formulaci opatření ke 

zmírnění následků katastrof přírodního původu vyvolaných změnou klimatu, na zdraví 

člověka, životní prostředí a majetek. 

Kritická infrastruktura, jako jsou dodávky energie, vody, transport, telekomunikace 

a informační technologie, která zabezpečuje základní životní potřeby obyvatelstva, je v tomto 

ohledu zvláště ohrožena. Vysoká zranitelnost kritické infrastruktury plyne z její vzájemné 

provázanosti. Například porucha v dodávce energie nebo IT služeb vede k narušení či 

výpadku ve všech ostatních odvětvích kritické infrastruktury. 

Z mezinárodního hlediska lze předpokládat zvýšený tlak na migraci z oblastí, které budou 

měnícím se klimatem postiženy daleko závažněji než oblast střední Evropy. To se týká 

především oblastí postižených nedostatkem vody, dlouhodobým suchem, nižší úrodou, 

případně dalšími klimatickými extrémy (z pohledu ČR se může jednat o obyvatele zemí Asie, 

které u nás mají fungující migrační sítě). Je nutné předpokládat i možnost zvýšeného 

množství lokálních a přeshraničních konfliktů souvisejících s nedostatečným přístupem 

k přírodním zdrojům, které mohou mít vliv na některé migrační vlny do zemí EU a v určité 

míře i do ČR.  

Krizové situace mají úzkou vazbu nejen na lidské zdraví a životní prostředí, ale i na ostatní 

sektory, jako je energetika, urbanizovaná krajina, lesní či zemědělské ekosystémy. V případě 

vodního hospodářství jsou velmi relevantní opatření týkající se plánů pro zvládání 

povodňových rizik, zmírnění dopadů dlouhodobého sucha, hospodaření se srážkovou vodou, 

zajištění stability svahů apod. 
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6.2.8 Cestovní ruch a rekreační možnosti 

Změny v rozložení srážek, zvýšená proměnlivost a extremalita teplot a vlhkosti vzduchu 

a další změny meteorologických prvků budou mít spolu s působením zpětných vazeb vliv na 

krajinu a její přírodní celky. Řada turistických a rekreačních aktivit přímo závisí na počasí. 

V posledních letech je patrný např. trend zkracování zimní lyžařské sezóny, který bude 

pokračovat i v dalších letech. Umělé zasněžování lyžařských svahů a běžeckých stop, které by 

trvání sezóny mohlo prodloužit, bude stále častěji narážet na nedostatek zdrojů vody i na 

energetické (zejména cenové) bariéry.  

Očekávaný nárůst letních teplot by sice mohl zvýšit zájem o letní rekreaci u přirozených 

i umělých vodních nádrží, ale dlouhotrvající vysoké teploty budou způsobovat výrazné 

prohřívání vodních objemů s následným snížením kvality vody a doprovázeným růstem sinic. 

Tento faktor je vysoce rizikový, příp. i znemožňuje využívání vodních ploch. Lze proto spíše 

očekávat posun rekreačního období na jarní, resp. podzimní měsíce, které budou z hlediska 

teplot přijatelnější. 

I u optimistického scénáře lze předpokládat, že k hlavním zasaženým územím by patřily právě 

oblasti soustředěného cestovního ruchu. To se projevuje v podstatě již v průběhu posledního 

desetiletí. Na příkladu Českého Švýcarska lze demonstrovat, že od roku 2002 prakticky 

neproběhla turistická sezóna, kterou by zásadně nepoznamenaly přírodní katastrofy - jenom 

na této jediné destinaci dosáhly ztráty způsobené vlivem klimatických faktorů odhadem 

500 mil Kč. Na základě této lokality lze usuzovat na dopady v rámci celé ČR v řádu desítek 

miliard Kč ročně.  

 

6.2.9 Dopravní systémy 

Extrémní výkyvy počasí jako jsou náhlé intenzivní srážkové či sněhové úhrny, záplavy, vlny 

veder či nízké hladiny řek mohou mít výrazný vliv na silniční, železniční, říční, ale i leteckou 

dopravu. Častější a intenzivní srážkové úhrny, jako jeden z projevů klimatu, ovlivňují 

zejména silniční dopravu (sníženou viditelností, kluzkou vozovkou, atd.).  

Frekventovanější výskyt extrémních projevů počasí bude způsobovat častější vznik 

nesjízdnosti úseků dopravních v důsledku jejich zaplavení, fyzického poškození či zničení, 

zatarasení popadanými stromy následkem vichřice apod. Sesuvy půdy v úsecích silničních či 

železničních sítí mohou tyto sítě významně narušit. To bude klást zvýšené nároky na jedné 

straně na zajištění kapacity a vůbec existence objízdných tras, na organizaci dopravy, na 

druhé straně na schopnost správců infrastruktury dostatečně rychle reagovat na vzniklé 

mimořádné události. Důležitá je i prevence a údržba zeleně a stožárů, které by mohly 

spadnout na dopravní cestu. Schopnost správců infrastruktury reagovat na mimořádnosti se 

v poslední době zlepšuje, existují nebo vznikají příslušné plány. Problémem však je hrozba 

úplného přerušení provozu při neexistenci objízdné trasy. 

Zvýšení teplot a častější fluktuace vysokých a nízkých teplot zvyšují nároky na klimatizaci 

a temperování vozidel veřejné, osobní i nákladní dopravy. Kromě ohřevu odpadním teplem 

motorů, bude pravděpodobně nadále růst nárok na období, kdy je prostor dohříván, na druhou 

stranu budou během letních měsíců růst požadavky na klimatizaci s cílem chlazení prostoru, 

které je však energeticky značně náročné. Z těchto důvodů lze očekávat zvýšenou spotřebu 

energií při provozu dopravních prostředků v rozsahu 1 až 10 % (odhad Ministerstva dopravy). 

Vlny veder v letních měsících mohou navýšit nehodovost v důsledku snížené koncentrace 

a zároveň způsobit škody na silniční infrastruktuře (např. rozměklý asfalt).  Na druhou stranu 
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náhlé ledovky či sněhové úhrny v zimním období mohou mít také negativní vliv na 

nehodovost, jakož i kvalitu infrastruktury a fungování dopravy. 

 

6.2.10 Průmysl a energetika 

Energetická infrastruktura je součástí tzv. kritické infrastruktury, kterou se rozumí výrobní 

a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na chráněné zájmy 

státu (bezpečnost, životy a zdraví obyvatel, ekonomiku, veřejnou správu). Energetická 

infrastruktura zahrnuje zásobování elektřinou, teplem, plynem a ropou.  

V sektoru energetiky bude v Evropě vlivem změny klimatu velmi pravděpodobně docházet 

k rozdílům v nabídce energie a poptávce po ní. Změna klimatu také ovlivní distribuci srážek 

v průběhu roku a to se promítne do výroby elektřiny z vodních zdrojů. V severní Evropě se 

předpokládá více jak 5 % vzrůst výroby elektřiny z těchto zdrojů a naopak v Evropě jižní se 

předpokládá více jak 27 % pokles. Nepříznivý vliv na chladící proces tepelných elektráren 

může mít předpokládaný nižší objem srážek v letním období a větší četnost extrémně horkých 

období. V neposlední řadě mohou mít změny klimatu vliv na distribuční soustavy 

a přenosovou soustavu, které mohou být ovlivněny nejen zvýšenou poptávkou po chlazení 

v době vzrůstajících letních špiček, ale také dopady extrémních jevů typu vichřic nebo 

povodní. 

Dlouhodobě extrémně vysoké teploty mají nepříznivý vliv na chladící procesy tepelných 

elektráren (jaderných, uhelných a plynových) a spolu s vyšší spotřebou elektřiny na chlazení 

v kumulaci s plánovanou údržbou zdrojů a sítí, mohou mít za následek přetížení sítě 

a v extrémním případě může dojít k rozpadu sítě. Na druhou stranu dlouhodobě extrémně 

nízké teploty mohou způsobit komplikace v oblasti zásobování energiemi, zvýšená námraza 

může ohrozit přenosovou i distribuční soustavu. 

Delší období beze srážek má vliv na snížení zásoby akumulačních nádrží vodních elektráren 

a tím snížení disponibility těchto zdrojů. Ve střednědobém horizontu lze očekávat, že se 

průměrné průtoky v mnoha povodích sníží v rozmezí od 15 – 20 % („optimistické“ scénáře) 

do 25 – 40 % („pesimistické“ scénáře), což bez zavedení adekvátních opatření povede k nižší 

výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách. Nedostatek srážek může mít za následek snížení 

produkce biomasy využívané pro výrobu elektřiny a tepla, omezení výroby sektorů náročných 

na vodu (např. papírny, chemické závody). 

Naopak silné srážky/povodně mohou narušit elektrické sítě a produktovody a omezit či 

znemožnit zásobování po železnici i silnici, vyřadit některé výrobní kapacity, zejména vodní 

elektrárny, ohrozit průmyslové podniky v zasažených oblastech, a způsobit možný únik 

nebezpečných látek, stejně jako omezit produkci biomasy pro energetické účely. 

Extrémní povětrnostní vlivy (vichřice, tornáda) mohou mít za následek narušení přenosových 

sítí vedoucích až k celkové dezintegraci elektrizační soustavy, vyřazení některých výroben 

elektřiny, omezit produkce biomasy pro energetické účely, v případě zasažení průmyslových 

závodů, omezení výroby a distribuce. 

Častější extrémní klimatické jevy mohou představovat zvýšené riziko pro bezpečnost 

průmyslu a podnikání, ohrozit nejen zaměstnance, fungování výrobních a provozních 

zařízení, ale i mít negativní dopad na životní prostředí (v případě úniku nebezpečných látek, 

apod.). Na druhou stranu přináší strategie adaptace a mitigace změn klimatu nové příležitosti 

v oblasti inovací a environmentálních technologií. 
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6.3 Adaptační opatření 

Česká republika dlouhodobě realizuje řadu adaptačních opatření zejména v oblasti ochrany 

vodního režimu v krajině a vodního hospodářství, lesního hospodářství a zemědělství. 

Na podzim roku 2013 byly dokončovány přípravy Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie ČR). Tato strategie je připravována v rámci 

mezirezortní spolupráce, meziresortním koordinátorem přípravy celkového materiálu bylo 

určeno Ministerstvo životního prostředí.  

Adaptační strategie ČR, jejíž obsah vychází z příslušných dokumentů na evropské úrovni, je 

přizpůsobena měřítku a podmínkám ČR. Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady 

předpokládané změny klimatu, přizpůsobit se těmto dopadům, zachovat dobré životní 

podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.  

Návrh strategie prezentuje pozorovanou změnu klimatu a doporučuje vhodná adaptační 

opatření včetně jejich vzájemných vazeb v návaznosti na předpokládané projevy této změny. 

Adaptační opatření jsou navrhována v následujících oblastech: 

 Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 

 Zemědělství 

 Lesní hospodářství 

 Biodiverzita a ekosystémové služby 

 Urbanizovaná krajina 

 Zdraví a hygiena 

 Krizové situace, ochrana obyvatel a životního prostředí 

 Cestovní ruch a rekreační možnosti 

 Doprava 

 Průmysl a energetika 

Tato navrhovaná opatření rozvíjejí a doplňují existující opatření, která jsou popsána 

v následujícím textu. Opatření prezentovaná ve schválené Adaptační strategii (pravděpodobně 

v roce 2014) se mohou lišit. 

 

6.3.1 Vodní režim 

Základem ochrany před extrémními hydrologickými jevy je zadržování vody v krajině 

optimalizací její struktury a využíváním efektivních a přírodě blízkých technických 

preventivních opatření. Pro splnění těchto podmínek je zejména nutné zapojovat orgány kraje 

a místní samosprávy do dlouhodobých prognóz nároku na vodu, připravit návrhy 

legislativních opatření, potřebných k dosažení jejich provázanost. Je žádoucí, aby zmíněné 

orgány uplatňovaly koncepce nakládání se srážkovými vodami, umožňující jejich zadržování, 

vsakování i přímé využívání (zvláště v urbanizovaných územích) a zajištovaly obnovu funkcí 

stávajících vodních nádrží odstraněním sedimentu. Dále je potřeba pokračovat v provádění 

ochrany lokalit vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod. V souvislosti se změnou 

klimatu (změna srážkových vzorců) bude do budoucna růst tlak na zdroje povrchové 

a zejména podzemní vody, především v souvislosti se zvyšujícími se požadavky na odběry 

vody pro zemědělství.  
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Jedním s dobrých nástrojů pro zavádění adaptačních opatření pro zvládání sucha a nedostatku 

vody jsou plány oblasti povodí spolu s komplexními pozemkovými úpravami (viz 6.3.2 

Zemědělství). První plány oblasti povodí byly již zpracovány a v současné době se pracuje na 

jejich aktualizaci. 

Hlavní nástroje a opatření adaptace na změnu klimatu  

Plán hlavních povodí 

Plán hlavních povodí zpracovaný Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem 

životního prostředí byl v roce 2007 schválen vládou (usnesení vlády č. 562/2007). Jde 

o strategický dokument plánování v oblasti vod, který vychází z Rámcové směrnice o vodě 

(2000/60/ES), další související evropské legislativy a mezinárodních dohod, úmluv a závazků 

České republiky v oblasti vod.  

Plán hlavních povodí zavádí plnou podporu realizace adaptačních opatření stanovených 

Národním programem na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice (usnesení vlády 

č. 187/2004) a zaměřených zejména na zvyšování retence vody v krajině a zlepšování 

struktury krajiny. Tento plán určuje následující rámcové cíle v ochraně před povodněmi: 

 omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující 

povodňová rizika, 

 zajišťovat efektivní návrhy preventivních protipovodňových opatření na základě 

kvalitních podkladů a optimalizace variant koncepcí řešení povodňové ochrany 

s uplatňováním rizikové analýzy, analýzy nákladů a užitků, 

 při návrhu preventivních protipovodňových opatření hledat vhodnou kombinaci opatření 

v krajině zvyšující přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technických opatření 

ovlivňujících průtoky a objemy povodňových vln, 

 používat takové způsoby hospodaření na zemědělské a lesní půdě, aby nedocházelo ke 

zhoršování retenční schopnosti půdy a negativnímu ovlivňování vodního režimu v krajině; 

k tomu připravit a zavést odpovídající ekonomické nástroje, 

 zlepšovat technický stav vodních děl a jejich provoz s ohledem na povodňovou ochranu, 

 zkvalitnit a rozšířit komunikaci s veřejností o všech aspektech povodňové prevence. 

Plán hlavních povodí zároveň stanovuje následující rámcové cíle v ochraně vod před dalšími 

škodlivými účinky vod (problematika sucha a vodní eroze): 

 připravit návrhy legislativních opatření pro dosažení provázanosti zpracování plánů 

oblastí povodí s řešením komplexních pozemkových úprav, 

 uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání 

s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání, 

 uplatňovat požadavky pro „dobrý zemědělský a environmentální stav“ a požadavky „cross 

compliance“ s ohledem na zvýšení vsakování vody, 

 zajistit obnovu funkcí stávajících vodních nádrží odstraněním sedimentů, 

 zajistit ochranu lokalit vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod. 
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Plán také posiluje postavení vodoprávních úřadů ve smyslu dohledu nad naplňováním cílů 

a zásad zvyšování retence vody v krajině s ohledem na schválené plány oblastí povodí, jeho 

součástí je i zpracování koncepce nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. 

Plány oblastí povodí 

Plány oblastí povodí představují klíčový nástroj pro zavádění adaptačních opatření pro 

zvládání sucha a nedostatku vody. Jedná se o nástroje, které mohou významně přispět 

k vhodnému uspořádání území okolo vodních toků a v ploše povodí za předpokladu 

respektování potřeb ochrany přírody, vodních a na vodu vázaných ekosystémů.  

Tento plánovací nástroj je předmětem pravidelných aktualizací. První cyklus plánování 

proběhl v období 2004-2009 a výsledkem byly Plány oblastí povodí schválené vládou 

v závěru roku 2009. Tyto plány jsou v platnosti až do jejich aktualizace, tedy schválení 

vládou v prosinci roku 2015. 

Česká republika se momentálně nachází ve druhém cyklu plánování. Součástí plánů v druhém 

cyklu plánování jsou i plány pro zvládání povodňových rizik, v rámci kterých budou do 

22. 12. 2013 vypracovány mapy povodňových rizik, které budou zveřejněny a zpřístupněny 

veřejnosti k připomínkám nejpozději do 22. 12. 2014. Plány pro zvládání povodňových rizik 

budou po konzultaci s veřejností schváleny a zveřejněny nejpozději do 22. 12. 2015. 

Cílem druhého období plánování v oblasti vod je vedle aktualizace současně platných plánů 

povodí i příprava plánů pro zvládání povodňových rizik se zvýšenou pozorností věnované 

ochraně před přívalovými povodněmi, které v podmínkách ČR mohou postihnout jakékoliv 

naše území a jejichž předpověď je v současnosti téměř nemožná. Vzhledem k očekávanému 

zvýšení četnosti přívalových srážek je potřeba vyvíjet účinné systémy včasného varování 

obyvatelstva před přívalovými povodněmi a využívat metod řízení rizika v procesu 

identifikace vhodných opatření v povodí. 

Podpora prevence před povodněmi II 

Program Podpora prevence před povodněmi II realizuje tematicky zaměřené podprogramy na 

podporu protipovodňových opatření s retencí, protipovodňových opatření podél vodních toků, 

zvyšování bezpečnosti vodních děl, vymezení záplavových území a studií odtokových 

poměrů. Hlavním cílem je další snižování úrovně ohrožení v záplavových územích, která byla 

nejvíce postižena povodní v roce 2002. V květnu 2010 byl program rozšířen o podprogram 

podporující zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích, který by měl 

umožnit obcím snižit riziko povodní z přívalových srážek.  

Program je realizován od roku 2007 do konce 2013 v plánovaném objemu 11,5 mld. Kč. 

Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží 

Cílem tohoto programu je posílení vodohospodářských i mimoprodukčních funkcí rybníků 

s důrazem na jejich protipovodňový význam (obnovou a rekonstrukcí těles hrází a jejich 

funkčních objektů a obnovou retenčních prostorů nádrží odtěžením sedimentů).   

V současné době je realizována II. etapa programu v rozsahu 3,2 mld. Kč. Tato etapa ještě 

výrazněji akcentuje a podporuje protipovodňové funkce rybníků a malých vodních nádrží 

a bezpečnost rybničních hrází a souvisejících objektů a zajištění.   
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Program revitalizace říčních systémů 

Z programu byly financovány např. revitalizace vodního prostředí (revitalizace toků, 

zakládání a obnova prvků ÚSES vázaných na vodní režim, vodní nádrže, rybí přechody) a 

výstavba ČOV a kanalizací.  

Program je ukončen. Celkem v něm bylo od roku 1992 do roku 2009 profinancováno 

4,9 mld. Kč. 

Realizace revitalizačních a přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vodních tocích a 

nivách 

MŽP zpracovalo v roce 2007 koncepci přírodě blízkých protipovodňových opatření ve 

vybraných prioritních oblastech povodí Nežárky, Dědiny, Ploučnice, Opavy, Bečvy, Dyje, 

Svratky. Tyto koncepce navrhují především opatření, která umožňují snížit vodní erozi 

a eliminovat zatížení vod živinami, zvýšit retenci vody v krajině a současně zachovávají 

produkční schopnosti půdy a souvisí s naplňováním správné zemědělské praxe.  

Realizaci těchto opatření byla v letech 2007-2013 podporována i finančně prostřednictvím 

dotačních titulů Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova (při MZe). 

Opatření jsou průběžně plněna s plánovaným konečným termínem v roce 2015.  

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny  

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program 

Ministerstva životního prostředí na období 2009 – 2018 podporující mimo jiné investiční 

i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na 

vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. 

Opatření průběžně realizované od roku 2009. Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována 

dotace až do výše 100% celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením 

řádově desítek milionů korun ročně. 

Operační program životní prostředí 

Program z evropských fondů (Fond soudržnosti a Evropského fond pro regionální rozvoj) na 

období 2007 – 2013 je mj. zaměřen na kofinancování projektů zaměřených na zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (snížení znečištění vod, zlepšení 

jakosti pitné vod, omezování rizika povodní) a zlepšování stavu přírody a krajiny 

(optimalizace vodního režimu krajiny, protierozní opatření a opatření k omezování 

negativních důsledků povrchového odtoku vody).  

Problematiku adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství pokrývají podprogramy 

výše uvedených os: 

 Oblast podpory 1. 3 – Omezování rizika povodní: projekty schválené v rámci této 

oblasti podpory se zaměřují na mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik 

v oblastech s předběžným vyhodnocením povodňového rizika; budování a modernizaci 

systému předpovědní a hlásné povodňové služby a výstražných systémů ochrany před 

povodněmi a úpravu koryt přírodě blízkým způsobem v současně zastavěných územích 

obcí, výstavbu poldrů. 

 Oblast podpory 6. 4 – Optimalizace vodního režimu krajiny: projekty schválené 

v rámci této oblasti podpory se zaměřují na opatření směřující ke zpomalení 

povrchového odtoku vody z povodí – podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 

budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba 

http://www.opzp.cz/
http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2307&val=2307
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poldrů (do 60 tis. m
3
), opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi. Ačkoliv svým 

charakterem mohou ovlivnit spíše průběh lokálních povodní, z hlediska povodňových 

událostí přispívají ke komplexnímu řešení a mohou tak přispět ke zmírnění 

povodňových škod. 

Program běží od roku 2007 a dofinancovávat se bude do roku 2015. V programu je pro 

projekty v rámci prioritní osy 1 na ochranu vod alokováno téměř 2 miliardy eur. V prioritní 

ose 6 s cílem podpory zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny 

jsou pro toto období připraveny prostředky ve výši téměř 600 milionů eur. 

Plánovaná opatření  

Připravovaná Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR navrhuje řadu 

následujících adaptačních opatření ve vodním hospodářství, jejichž cílem je stabilizování 

vodního režimu v krajině, posilování vodních zdrojů a jejich ochrana, efektivní využívání 

vodních zdrojů a zvládání extrémních hydrologických jevů – povodní a dlouhotrvajícího 

sucha:  

 Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině pomocí pokračování 

komplexních pozemkových úprav, návrhy správné zemědělské praxe a  prostorového 

a funkčního uspořádání upravovaných pozemků.  

 Opatření na zvýšení infiltrace srážkových vod v urbanizovaných územích pomocí 

zatravněných pásů, propustných povrchů, systémů povrchového odvádění srážkových vod 

do retenčních a vsakovacích objektů a zřizování infiltračních technologií na dešťové 

kanalizaci.  

 Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha vytvořením ucelených řešení 

a případných preventivních, operativní ch a krizových opatření. 

 Adaptační opatření na vodních tocích a v nivách pomocí přírodě blízkých úprav koryt 

vodních toků a zajištěním ochrany a vytvářením biotopů pro vodní a na vodu vázané 

ekosystémy.  

 Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav pomocí 

přehodnocení jejich stávajícího využití a optimalizace jejich řízení, tak aby co nejlépe 

plnily nově definované požadavky na jejich funkci i s výhledem do budoucnosti pomocí.  

 Racionalizace licenčního systému pro odběr vody a vypouštění: inovace systému 

hodnocení vodní bilance s cílem umožnit průběžně posuzovat vývoj vodní hydrologické 

i vodohospodářské bilance a jejímu užívání při povolování odběrů a vypouštění.  

 Hospodaření se srážkovými vodami, opětovného využití vody a zvýšení míry infiltrace 

srážkových vod do půdy a dále do podzemních vod.  

 Ochrana stávajících a výhledových vodních zdrojů: zrevidování oblastí pro ochranu vod 

a aktivit, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu i množství vod.  

 Opatření na čistírnách odpadních vod a kanalizacích zabezpečením čistíren odpadních vod 

a odvodňovacích systémů proti nepříznivým účinkům přívalových srážek, povodní 

a dlouhotrvajícího sucha.  

 

6.3.2 Zemědělství  

Rizika i potenciální přínosy klimatické změny spolu úzce souvisí, to znamená, že využití 

příležitostí, které klimatická změna přináší, je podmíněno aktivním přístupem v zavádění 
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adaptačních opatření. Mezi základní podmínky úspěšné adaptace patří flexibilní a šetrné 

využívání území, zavádění nových technologií stejně jako diverzifikace zemědělství. 

V krajině se pak jedná o adaptačně-preventivní opatření s kombinovaným účinkem zejména 

na kvalitu půdy, vody (s důrazem na zadržování vody v krajině) a agrobiodiverzitu. 

Vzhledem k velkému významu půdy je její udržitelné využívání (např. ochrana proti erozi 

a degradaci, zvýšení retence vody v půdě, zachování půdní úrodnosti) klíčovou podmínkou 

pro přizpůsobení se změně klimatu. Řešení by měla být založena zejména na těchto 

principech udržitelného hospodaření:  

- vhodné prostorové uspořádání zemědělské půdy, 

- půdoochranná a protierozní opatření,  

- zlepšování půdní struktury,  

- zvyšování podílu organické hmoty v půdě.  

Všechna tato opatření jsou komplexní povahy a souvisí s řadou dalších faktorů. Jedním z nich 

je vztah vlastníků k půdě, který předurčuje možnosti realizace výše uvedených opatření. 

Zemědělská problematika je dále úzce provázána s ostatními sektory. Oblast zemědělství 

souvisí především s vodním hospodářstvím, biodiverzitou a poskytováním ekosystémových 

služeb. Zemědělství je závislé na dostatečném množství vody, přičemž nároky na vodu 

mohou stoupat kvůli suchu. Zemědělské hospodaření spoluurčuje kvalitu vod povrchových i 

podzemních vod. Zemědělství přispívá k zachování agrobiodiverzity původních plemen 

a odrůd. Vzhledem k mitigačním opatřením souvisejícím s možným zalesňováním a výsadbou 

energetických plodin na zemědělské půdě existuje rovněž vazba na sektor lesního 

hospodářství a celkově na využití území (LULUCF). 

Zemědělské ekosystémy mají potenciál pro zmírňování změny klimatu zejména ukládáním 

uhlíku do zemědělské půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství, zejména 

N2O uvolňovaného z půdy a CH4 z chovu zvířat. Z tohoto hlediska je významné zejména 

zvyšování obsahu půdního organického uhlíku, využívání půdoochranných technologií či 

udržitelné obhospodařování travních porostů. Zemědělství je skutečným či potenciálním 

zdrojem surovin pro energetické využití. Jedná se o energetické rostliny pěstované na 

zemědělské půdě, biologicky rozložitelné odpady a vedlejší produkty. Jejich využívání jednak 

snižuje spotřebu fosilních paliv a jednak omezuje uvolňování CH4 z nerozložené biomasy. 

Vzhledem k významné diverzitě zemědělských adaptačních opatření jsou tato dále 

uspořádána do samostatných skupin. 

Pozemkové úpravy 

Pozemkovými úpravami jsou vytvářeny podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 

Pozemky se jimi prostorově a funkčně uspořádávají a zabezpečují jejich přístupnost. Nedílnou 

součástí každé pozemkové úpravy je rovněž tzv. plán společných zařízení, který mj. tvoří 

vodohospodářská a protierozní opatření k ochraně půdního fondu a zlepšení vodního režimu 

v krajině, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a opatření na zvýšení ekologické 

stability území (územní systémy ekologické stability a další zeleň). Pozemkové úpravy proto 

výrazně omezují dopady extrémních meteorologických situací, omezují erozi půdy, působí 

jako prevence povodní.  

Pozemkové úpravy jsou již průběžně prováděny. Odhad potřebných a plánovaných 

nákladů/období je 550 mil. Kč/ročně. 
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Agroenvironmentální opatření 

Opatření byla navržena ve shodě s nařízeními Rady ES č. 1698/2005 článkem 39 a 51 

a s prováděcím nařízením Komise ES č. 1974/2006 a nařízením Komise (EU) č. 65/2009, 

a dále s nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, ve 

znění pozdějších předpisů.  

V rámci nového programového období 2014 – 2020 bude v Programu rozvoje venkova 

prováděno opatření  Agroenvironmentální- klimatické operace. Plánovaná opatření s cílením 

na údržbu stávajících kvalitních ekosystému vedou k zachování či posílení vyššího potenciálu 

sekvestrace C, snižování rizika emisního působení N v souvislosti s extenzifikací hospodaření 

a svým nastavením přispějí k adaptaci na klimatickou změnu: 

- ošetřováním travních porostů na zamokřených plochách s výrazně vyšším potenciálem 

vázat C a N, 

- údržbou stabilních ekosystémů na plochách se zhoršenými vlhkostními poměry 

minimalizující negativní dopad větrné eroze a hrozícího zvýšeného odnosu C a N, 

- udržením zvýšené funkce sekvestrace C a retence N na podmáčených lokalitách,  

- management lokalit stepního charakteru minimalizuje negativních dopady 

specifických klimatických vlivů, 

- vhodným hospodařením na organických půdách, které brání zvyšování emisí 

skleníkových plynů,  

- obecně nastavením managementu hospodaření podporující vývoj specifického 

ekosystému vedoucí k přizpůsobení se specifickým vlivům daného prostředí. 

a zároveň k předcházení klimatické změně (mitigační funkce): 

- údržbou stávajících kvalitních ekosystému vedoucí k zachování či posílení vyššího 

potenciálu sekvestrace,  

- snižováním rizika emisního působení dusíku, 

- zachování či posílením schopnosti retence N nastavením vhodného obhospodařování 

půdy, resp. přechodem na kulturu s vyšším potenciálem, 

- posílením protierozních opatření s vysokým sekvestračním dopadem zejména 

ve zranitelných oblastech, na erozně ohrožených půdách a v ochranných pásmech 

vodních zdrojů, 

- podporou sekvestračního potenciálu na orné půdě přechodně ovlivněných 

zamokřením. 

Opatření, která byla vytvořena za účelem zmírnění negativních vlivů zemědělské výroby na 

životní prostředí již probíhají a v současné době je většina z nich přijímána i jako součást 

adaptačních opatření ke změně klimatu. Plánovaná opatření jsou součástí Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020. Potřebné a skutečně plánované náklady nelze v současnosti 

definovat.  

Agroenvironmentální opatření působí synergicky s Operačním programem životní prostředí 

2014-2020 v oblasti péče o cenné biotopy. 

Zalesňování a zatravňování 

Změna orné půdy na lesní porosty s kvalitní druhovou skladbou nebo na trvalé travní porosty 

působí jako opatření proti větrné a (v případě lesů částečně) vodní erozi a snižuje ztráty půdní 
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vláhy. Opatření má i mitigační účinek, protože lesní i trvalé travní porosty umožňují oproti 

orné půdě ukládat více uhlíku a kromě toho v nekypřených půdách se omezují oxidační 

procesy vedoucí k emisím oxidů dusíku a oxidu uhličitého. Stejný význam má také zakládání 

remízků, mezí či výsadba solitérních dřevin.  

V novém programovém období bude v Programu rozvoje venkova prováděno opatření 

Zalesňování a zakládání lesů a zatravňování orné půdy v rámci opatření Agroenvironmentální 

- klimatické operace.  

Jedná se o probíhající opatření. Plánovaná opatření jsou součástí Programu rozvoje venkova 

2014 – 2020. Potřebné a skutečně plánované náklady nelze v současnosti definovat. 

Ekologické zemědělství 

Pravidla ekologického zemědělství vytvářejí předpoklady pro dosažení vyššího průměrného 

obsahu uhlíku a humusu v půdě, lepší péči o organismy žijící v půdě atd. Navíc podporují 

zachování biodiverzity jak v oblasti kulturních organismů, tak organismů přímo či nepřímo 

vázaných na zemědělskou půdu, čímž snižují rychlost genetické eroze. Ekologické 

zemědělství může přispět při adaptaci zemědělství na změnu klimatu zachováním genetických 

zdrojů tradičních odrůd a plemen, uchováním tradičních znalostí, postupů a metod boje proti 

škůdcům nebo metod omezujících spotřebu vody a erozi půdy a metodami biologické ochrany 

rostlin (které jsou v ekologickém zemědělství vzhledem k zákazu chemické ochrany a využití 

GMO preferovány). To vše může být přínosné při adaptaci zemědělství na změněné 

klimatické podmínky.  

Hlavním opatřením k rozvoji ekologického zemědělství je zajištění stabilní podpory 

a propagace s důrazem na mimoprodukční funkce s adaptačním účinkem. 

Jedná se o probíhající opatření. V blízké budoucnosti by mělo dojít k implementaci 

ekologického zemědělství jako samostatného opatření v programovém období 2014-2020 

a pokračování jeho podpory v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

Výzkum, šlechtění a zemědělské biotechnologie 

Výzkum se zaměřuje zejména na pěstování zemědělských plodin a výběr vhodných odrůd 

a plemen odolávajících předpokládaným dopadům změny klimatu a na šlechtění nových 

a revitalizaci starých odrůd a kultivarů kulturních rostlin i plemen hospodářských zvířat, 

zaměřených na výnosy při dobré odolnosti proti škodlivým činitelům, suchu, vlnám vysokých 

teplot vzduchu, půdní erozi atd. 

Česká republika je zapojena do dvou projektů evropské výzkumné iniciativy FACCE (Food 

security, Agriculture and Climate change) zaměřených na simulace a adaptace zemědělských 

systémů. Na národní úrovni pak probíhají další dílčí výzkumy u jednotlivých plodin včetně 

šlechtění na zvýšení odolnosti jako takové, tzn. zvýšení odolnosti k novým klimatickým 

podmínkám a škůdcům. 

Jedná se o probíhající opatření s nutností další podpory. Ministerstvo zemědělství jako jeden 

z poskytovatelů odhaduje podporu cílenou do těchto opatření na 10-15 % z celkových výdajů 

na zemědělský výzkum. 

Opatření proti zemědělskému suchu  

Vzhledem k očekávanému častějšímu výskytu zemědělského sucha je nutné podporovat 

opatření přispívající k zadržení vody v krajině a optimalizaci zavlažovacích systémů 

a minimalizovat negativní vliv odvodňovacích zařízení na zrychlený odtok vody z krajiny.  

Tato opatření spočívají v aplikaci technologií a výsledků výzkumů šetřících vodu 



 154 

a snižujících ztráty půdní vláhy. Podmínkou provozuschopnosti závlahových systémů 

je dostupnost kvalitní závlahové vody. 

Konkrétně se jedná o výstavbu a modernizaci zavlažovacích systémů, které efektivněji využijí 

závlahovou vodu a umožňují zachovat rostlinou produkci i v době delšího sucha. Závlahové 

systémy musí pouze doplňovat vláhový deficit bez zničení půdní struktury a nepříznivého 

ovlivnění dalších produkčních podmínek. Významná je také aplikace technologických 

postupů snižujících tzv. neproduktivní výpar a efektivní využívání půdní vláhy plodinami.  

Opatření jsou již částečně realizována. Oblast přímo souvisí s adaptačními opatřeními ve 

vodohospodářském režimu – viz 6.3.1. 

Zajištění stability půd z hlediska jejich erozního ohrožení 

Vodní erozí je v České republice potenciálně ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy.  

Větrnou erozí je ohroženo přibližně 14 % zemědělské půdy v lokalitách s nejúrodnějšími 

půdami. 

Mezi prováděná protierozní opatření patřilo ve sledovaném období např. zatravňování orné 

půdy či tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, bezorebné zpracování půdy, 

půdoochranné osevní postupy, vytváření ochranných prvků a pásem a výsadba protierozních 

bariér.   

Vliv větrné eroze by se měl podstatně zvýšit zejména v teplých a suchých oblastech jižní 

Moravy. V tomto ohledu musí být vedena korekce návrhů protierozní ochrany a jejich 

jednotlivých prvků. Návrhy protierozních opatření s dlouhou životností a vysokými náklady 

(terasy, větrolamy, protierozní nádrže apod.) musí brát v úvahu dopady možné změny 

klimatu.  

Opatření jsou již částečně realizována jako součást zemědělského hospodaření. Další 

protierozní opatření budou realizována v novém programovém období Programu rozvoje 

venkova 2014-2020.  Potřebné a skutečně plánované náklady: nelze v současnosti definovat. 

Monitoring, analýza rizik, systémy včasné výstrahy a omezování výskytu a šíření chorob 

a škůdců rostlin v reakci na měnící se klimatické podmínky. 

Analýzy rizika škodlivých organismů rostlin jsou realizovány Státní rostlinolékařskou 

správou (SRS) zejména formou tzv. expresních analýz, při kterých se posuzuje míra rizika, 

kterou představují nově zavlečené nebo rozšířené škodlivé organismy rostlin pro území ČR, 

a možnost přijetí rostlinolékařských opatření proti jejich zavlékání a šíření. 

Detekční průzkumy prováděné SRS jsou z části zaměřené na nepůvodní teplomilné škodlivé 

organismy pronikající na území ČR. V průběhu roku 2013 byly zjištěny nebo potvrzeny první 

výskyty tří dosud nepozorovaných nepůvodních škodlivých organismů na území ČR.  

Nezbytná budoucí opatření: 

- sledování šíření a změn výskytu chorob a škůdců rostlin v zahraničí (mezinárodní 

spolupráce); 

- sledování změn ekologické niky, zvýšení počtu generací a výskytu nových invazních 

patogenů (státní dozorové orgány a výzkum) 

- opatření k ochraně zemědělské produkce. 

Jedná se o prováděná opatření s nutností dalšího pokračování. 
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Úprava rajonizace výrobních oblastí  

Změněné klimatické a stanovištní podmínky pro pěstování polních plodin a zejména stále 

četnější výskyt meteorologických extrémů, jsou důvodem pro úpravy stávající rajonizace. 

Právě extrémní situace jsou u řady zemědělských podniků v posledních 15 letech 

rozhodujícím negativním faktorem kvantity i kvality produkce. Nová rajonizace bude 

i podkladem pro přehodnocení dotační politiky podpory farmářů a prvovýrobců.  

Jedná se o plánované opatření. 

Diverzifikace zemědělství  

Systém, kde má zemědělský podnik více zdrojů příjmů (také jiné než ze zemědělské 

produkce) snižuje rizika plynoucí ze závislosti na samotné zemědělské výrobě potenciálně 

zvýšená o dopady klimatické změny.  

V rámci Programu rozvoje venkova a dalších národních aktivit byla podporována produkce 

a zpracování biomasy pro nepotravinářské využití, agroturistika a jiné služby. Využití 

biomasy jako OZE musí probíhat podle principů udržitelnosti a bez negativního vlivu na 

životní prostředí nebo ceny potravin. Dopady na životní prostředí jsou průběžně 

vyhodnocovány (eroze půdy, biodiverzita, dopady na zemědělské podniky, energetická 

bezpečnost, spotřeba vody).  

Jedná se o realizovaná a probíhající opatření. 

Opatření proti dopadům extrémních meteorologických jevů na zemědělské hospodaření  

Proti některým extrémním meteorologickým jevům (např. krupobití v sadech) existují účinná 

technická opatření. Jejich zavádění je probíhá především prostřednictvím národních podpor.  

Proti dopadům některých jevů neexistuje účinná ochrana. Častější výskyt extrémních 

meteorologických jevů snižuje ochotu pojišťoven poskytovat zemědělské pojištění nebo 

zvyšuje jeho cenu.  

Prioritou by měla být realizace preventivních a adaptačních opatření, přičemž pojištění může 

být součástí komplexního managementu rizik a prevence vůči negativním dopadům změny 

klimatu. 

Využívání zemědělského pojištění je podporováno prostřednictvím Podpůrného garančního 

rolnického a lesnického fondu a připravuje se vznik fondu nepojistitelných rizik, který by 

pomohl zemědělcům krýt rizika, jež nejsou ochotné pokrývat komerční pojišťovny 

prostřednictvím zemědělského pojištění. 

Částečně jsou opatření realizována. 

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) 

Způsoby hospodaření na zemědělské půdě prováděné na základě požadavků standardů 

Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) mají příznivý vliv na obsah 

organické hmoty, ochranu struktury půdy; napomáhají ochraně krajinných prvků a trvalých 

travních porostů; mají částečný přínos v omezování šíření invazních rostlinných druhů; apod.  

Dodržování opatření, jako je například použití půdoochranných technologií při pěstování 

zemědělských plodin, zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin nebo dodržení 

posklizňového pokryvu půdy na erozně ohrožených půdách je důsledně kontrolováno.  

Jedná se o realizovaná opatření. 



 156 

6.3.3 Lesní hospodářství 

Včasná adaptační opatření v lesním hospodářství jsou nutná k redukci hrozby nárůstu kalamit 

a narušení ekosystémových služeb, funkcí a biologické rozmanitosti lesů. Různorodost 

růstových podmínek znemožňuje zcela zobecnit možné dopady klimatické změny na lesy 

a přijmout paušální opatření. V obecné rovině možnosti lesního hospodářství při adaptaci na 

změnu klimatu spočívají v příklonu k šetrnějším, přírodě bližším formám hospodaření a ve 

změně druhové a prostorové skladby lesních porostů. Aplikace takovýchto forem hospodaření 

přináší zvýšení biologické rozmanitosti lesů, zvýšení jejich ekologické stability a odolnosti, 

resp. přizpůsobivosti ke změně klimatu. Důkazem nárůstu významu adaptací je i zařazení 

problematiky snížení dopadů očekávané globální klimatické změny jako jedné z klíčových 

akcí do Národního lesnického programu II (dále jen NLP II), který je základním dokumentem 

státní lesnické politiky a byl schválen usnesením vlády č. 1221/2008. 

Druhová, věková a prostorová rozmanitost lesa 

Otázka druhové rozmanitosti je spojena zejména s redukcí smrku a zvýšením podílu 

listnatých dřevin a jedle. Listnaté dřeviny by měly mít v přirozené skladbě lesů přibližně 

třikrát větší podíl, než mají v současnosti. 

Prostorová rozmanitost znamená zajištění adekvátní tloušťkové a výškové diferenciace lesa 

a souvisí s věkovou a druhovou rozmanitostí. Různě staré stromy vyplňují prostor lesního 

porostu v různých úrovních. Smíšení dřevin s různými nároky na světlo, teplotu a s různou 

přirozenou hloubkou kořenění umožňuje efektivnější využití nadzemního i půdního prostoru 

pro tvorbu biomasy poutající uhlík a stromy různých velikostí jsou vystaveny rozdílným 

rizikovým faktorům. Diferenciace lesa tak snižuje riziko plošných rozpadů lesa a přispívá 

významně ke stabilizaci uhlíkových zásob.  

Adaptační opatření v této oblasti spočívají v pěstování prostorově a druhově rozrůzněných 

porostů s co největším využitím přírodních procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené 

obnovy a variability pěstebních postupů, využívání širšího spektra dřevin, včetně dřevin 

pionýrských a přípravných; předpokládá se uplatnění dřevin se širokou ekologickou 

amplitudou a stabilizační funkcí.  

Jedná se o probíhající opatření zakotvená v Zásadách lesnické politiky (usnesení vlády 

č. 249/1994) a lesním zákoně (č. 289/1995 Sb.). 

Upřednostnění přirozené obnovy lesa 

Přirozená obnova lesa by měla probíhat minimálně na 20 % plochy. Pro její zajištění je třeba 

minimalizovat technické odvodnění lesních pozemků, využití melioračních, pionýrských 

a přípravných dřevin, tvorba bezodtokých nebo regulovaných tůní či drobných nádrží apod. 

Zde je zapotřebí vytvářet systém finančních podpor k zachování zvýšeného podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech i po jejich zajištění.  

Jsou součástí legislativy a je zapotřebí další podpory pro jejich uplatňování. 

Uplatnění jemnějších způsobů hospodaření a eliminace tlaku zvěře 

Jemnější způsoby hospodaření omezují použití holých sečí a preferují nepasečné, případně 

podrostní formy hospodaření a přirozenou obnovu, což přispívá ke zvyšování druhové, 

prostorové a genetické rozmanitosti lesních ekosystémů. Vysoké stavy zvěře neumožňují 

přirozenou obnovu v odpovídající druhové skladbě, způsobují další škody a jsou prokazatelně 

limitujícím faktorem pro účinné zavedení adaptačních opatření ve vztahu ke klimatické 

změně. Je zapotřebí dosáhnout stavů zvěře únosných pro lesní ekosystémy, tak aby byla 
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možná přirozená obnova širokého spektra dřevin, aniž by bylo nutno vždy přistoupit 

k uplatnění prostředků celoplošné ochrany lesa. 

Při činnostech souvisejících s těžbou dřeva je nutné zvolit postupy a opatření zamezující nebo 

zpomalující zrychlený povrchový odtok srážkových vod, případně realizovat dostatečná 

opatření proti půdní erozi.  

Jedná se o opatření realizovaná okrajově s nutností významnější podpory. 

Snižování rizik gradací hmyzích škůdců, vaskulárních mykóz a především hnilob 

V rámci opatření sledujících eliminaci, případně snížení rizik gradace hmyzích škůdců je 

sledován zdravotní stav lesů a dynamika populace hmyzích škůdců (satelitní a letecké 

pozorování, lapače hmyzu apod.)  

Vedle používání tradičních metod likvidace hmyzích škůdců se při kalamitních situacích 

výjimečně a v minimální míře používá i chemických prostředků s minimálním dopadem na 

ostatní složky přírody (podle možností se upřednostňují prostředky biologické).  

Jedná se o opatření realizovaná. 

Stabilizace množství uhlíku vázaného v lesních ekosystémech 

Ke stabilizaci množství vázaného uhlíku vede podpora hospodářských způsobů s trvalým 

půdním krytem s dlouhou nebo nepřetržitou obnovní dobou s cílem minimalizovat výkyvy 

v zásobách nadložního humusu s využitím dřevin s vysokou primární produkcí a příznivým 

vlivem na pedosféru. Nutná je také stabilizace rozlohy skupin lesních typů ovlivněných vodou 

a ochrana mokřadů v lesích. 

Realizace výše zmíněných opatření se předpokládá mimo jiné i v rámci nového 

programového období Programu rozvoje venkova 2014-2020, zejména podporou zachování 

zvýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin skrze opatření Lesnicko-

environmentální platby. Údržba stávajících kvalitních ekosystémů přispěje k zachování či 

posílení vyššího sekvestračního potenciálu lesních půd a vázání v lesní biomase. 

Jedná se převážně o plánovaná opatření implementovaná do programů podpory 

v následujícím plánovacím období 2014-2020. 

Určení priorit podpory adaptačních opatření v lesních ekosystémech 

Za účelem efektivního uplatňování adaptačních je opatření je třeba stanovit rizikové oblasti 

v ČR pro jejich prioritní realizace v lesních ekosystémech a výsledky promítnout do 

oblastních plánů rozvoje lesů.  Na základě formulovaného komplexu adaptačních opatření je 

nutné zpracovat pro tyto rizikové oblasti best management practices (BMP) pro vlastníky lesů 

a odborné lesní hospodáře.  

Z hlediska financování opatření je nutné více zacílit národní i evropské finanční příspěvky na 

adaptační opatření vazbou poskytnutí příspěvku s naplňováním BMP a vhodným způsobem 

propagovat možnosti čerpání finanční příspěvků a dotací na adaptační opatření (zahrnout 

systém národních a evropských dotací vč. Programu rozvoje venkova, programu Podpora 

obnovy přirozených funkcí krajiny, aj.).  

Jedná se o opatření plánovaná. 
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Opatření plánovaná v Národním lesnickém programu 

V aktualizované verzi Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (usnesení 

vlády č. 1221/2008) byla v rámci problematiky zmírňování dopadů klimatické změny 

navržena další opatření, zaměřená na: 

 podporu druhů a ekotypů odolnějších lesních dřevin, které udržují vysokou a stabilní 

produkci dřevní hmoty; 

 podporu ekologicky vhodného zalesňování zemědělských půd zejména porosty rychle 

rostoucích dřevin; 

 prodloužení zákonných lhůt k zalesnění a zajištění porostů ve vazbě na přirozenou obnovu 

lesa; 

 snížení degradace půd a zvýšení množství uhlíku vázaného v půdě; 

 zaměření dotačních pravidel k podpoře adaptačních opatření snižujících dopady 

klimatické změny.  

Uvedené principy byly postupně uplatňovány v Operačním programu životního prostředí 

(2007 – 2013), Programu rozvoje venkova (2007 – 2013) a Programu obnovy přirozených 

funkcí krajiny (2009 – 2018). Pokračování podpor z Programu rozvoje venkova se 

předpokládá i v programovém období 2014-2020. 

 

6.3.4 Biodiverzita a ekosystémové služby 

Opatření na ochranu biodiverzity, doposud podporovaná z národních či evropských programů, 

jsou zaměřena zejména na uchování a zvyšování početnosti druhů, záchranu ekosystémů 

a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, ochranu a podporu biodiverzity 

in situ, optimalizaci vodního režimu krajiny, zmírnění dopadů klimatické změny na 

ekosystémy, zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci 

krajiny a péči o handicapované živočichy.  

Velká část těchto opatření je již hrazená z národních dotačních programů (Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny – POPFK; Program péče o krajinu, Správa nezcizitelného státního 

majetku ve ZCHÚ), kde objem uvolňovaných finančních prostředků v současnosti činí ročně 

cca 180 mil. Kč. Dle střednědobého výhledu pro r. 2014 – 2016 se předpokládá stejná výše 

finančních prostředků, ačkoliv požadavky jsou podstatně vyšší.  

Tato opatření jsou dále dotována v rámci evropského programu „Operační program Životní 

prostředí“, ve kterém byl pro programové období 2007 – 2013 alokován celkový objem 

finančních prostředků prioritní osy 6 Ochrana přírody a krajiny ve výši 15,281 mld. Kč.  

V budoucím programovém období bude v připravovaném Operačním programu Životní 

prostředí kladen zvýšený důraz na opatření k posílení ekostabilizačních funkcí krajiny, 

zejména obnovu přirozeného vodního režimu, zvýšení počtu přírodě blízkých krajinných 

prvků a obnovu konektivity (propojenosti) krajiny. Podle předběžných odhadů by na ochranu 

a péči o přírodu a krajinu bylo možno v rámci budoucího Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020 vynaložit prostředky ve výši do 11 mld. Kč (ovšem v závislosti na 

celkové výši alokace programu, která dosud nebyla stanovena). 

Mezi konkrétní nejdůležitější realizovaná či plánovaná opatření patří:  
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Opatření k ochraně a obnově propojenosti a migrační prostupnosti krajiny 

Je třeba propojovat různé biotopové plochy krajinné matrice pomocí nástrojů územního 

plánování, zejména ty, které pro druhy fungují jako zdrojové plochy a realizovat územní 

systémy ekologické stability krajiny (ÚSES) tak, aby zajišťovaly uchování a reprodukci 

přírodního bohatství, působily příznivě na okolní méně stabilní části krajiny a zvyšovaly 

adaptační potenciál krajiny.  

Pro přizpůsobení se změně klimatu bude vhodnější ochrana a obnova odpovídajících typů 

prostředí umožňujících šíření složek biodiverzity ohrožených změnou klimatu a zejména 

zabezpečení dostatečné obecné ochrany přírody a krajiny, především propojenost 

a prostupnost pro organismy.  

V rámci těchto opatření je již částečně realizovaná ochrana a realizace ÚSES, rybí přechody, 

ekodukty. 

Do budoucnosti je plánována pokračující podpora výše uvedeného a dále zprůchodňování 

propustků, obnova prostupnosti páteřních migračních koridorů v krajině (vč. vodních toků). 

Opatření k ochraně a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a klíčových 

biotopů 

V návaznosti na existující nástroje a systémy územní a populační ochrany (Natura 2000, 

zvláště chráněná území, ohrožené druhy, obecná ochrana přírody) koncepčně rozšířit ochranu 

přírody o perspektivu změny klimatu zejména pro území, která jsou významná pro svou 

biologickou rozmanitost jako například květnaté či orchidejové louky nebo původní lesní 

ekosystémy.  

V rámci těchto opatření je již částečně realizována ochrana a péče o ZCHÚ a soustavu 

NATURA 2000, revitalizace krajinných prvků, opatření k podpoře hnízdění ptactva, biopásy, 

ochrana a realizace ÚSES, rybí přechody, ekodukty. 

Mezi plánovaná opatření patří vyšší podpora a realizace výše uvedeného. 

Opatření ke zvýšení kapacity ekosystémů pro zajištění klíčových služeb  

Cílem je zajistit ochranu, zachování a případnou obnovu ekosystémů vázajících významným 

způsobem uhlík z atmosféry a fixující jej ve své biomase po velmi dlouhou dobu jako 

například původní či přírodně blízké lesní ekosystémy, mokřady a rašeliniště; podporovat 

opatření eliminující nenávratný zábor zemědělské plochy a půdy vlivem urbanizace.  

Cílem je rovněž integrovat hledisko ekosystémových služeb do opatření prováděných 

v zemědělských, lesních a vodních ekosystémech. Z hlediska adaptací v urbanizovaných 

územích bude nezbytné zvýšit ohledy na ekosystémové služby v urbanizovaných územích.  

V rámci těchto opatření je již částečně realizovaná revitalizace významných krajinných 

prvků -  vodních toků a niv, mokřadů.  

V dalším období se plánuje vyšší podpora a realizace uvedených opatření; dále revitalizovat 

rašeliniště dotčená těžbou nebo změnou vodního režimu, zpracovat a aplikovat systém 

hodnocení ekosystémových služeb, podporovat přírodě šetrné hospodaření v lesích a na 

zemědělské půdě aj. 
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Opatření k ochraně, obnově a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch 

a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny klimatu 

Podporovat zakládání a péči o systém sídelní zeleně v urbanizovaném prostředí, jako jsou 

parky, pásy izolační zeleně, vodní prvky a plochy apod.  

Zabezpečit ochranu a obnovu (revitalizaci) ekosystémů a přírodních prvků ve volné krajině 

zvyšující ekologicko-stabilizační funkce a prostupnost pro migrující druhy živočichů, jako 

např. vodní toky, nivy, drobné vodní nádrže, rybniční soustavy, prameniště, mokřady, meze, 

remízy, aleje, přirozeně strukturované lesy a travní porosty aj.  

V rámci těchto opatření je již částečně realizována ochrana a podpora sídelní zeleně 

a revitalizace ekosystémů a přírodních prvků ve volné krajině 

Plánovaná je vyšší podpora uvedených opatření, realizace a zavedení komplexního, 

systematického přístupu. 

Analyzovat dopady změny klimatu na biodiverzitu 

Analyzovat budoucí dopady změny klimatu na jednotlivé druhy, biotopy, ekosystémy 

a ZCHÚ za účelem zajištění prioritní péče a ochrany fenoménů potencionálně nejvíce 

ohrožených změnou klimatu (zejména horské a alpinské druhy, ekosystémy tvořené zbytky 

původních travinných porostů, biotopy se specifickými mikroklimatickými podmínkami jako 

podmrzající sutě, vrchoviště a váté písky) a zabezpečit pravidelný monitoring reakcí citlivých 

organismů na změnu klimatu a účinnosti realizovaných opatření. 

Jedná se opatření plánované, jež doposud není realizováno dostatečně. 

Zajištění souběžnosti adaptace na změnu klimatu a nástrojů ochrany přírody 

Omezovat možné nepříznivé dopady adaptačních a mitigačních opatření na biodiverzitu 

a ekosystémové služby na zemědělské a lesní půdě, například v důsledku zalesňování, 

výsadby energetických dřevin či zavádění protierozních pruhů. Pokračovat v posilování 

populací vybraných ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 

v rámci záchranných programů ohrožených druhů. Realizovat protierozní a půdoochranná 

opatření a opatření na podporu půdní biodiverzity pomocí vhodných agrotechnických řešení 

a zásad správné zemědělské praxe.  

Jedná se převážně o plánované opatření, které je doposud realizováno pouze částečně.  

Opatření k prevenci a omezení šíření invazních druhů  

Omezit šíření nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů a případně zajistit jejich 

eradikaci a v této souvislosti zabezpečit aktivní péči orgánů ochrany přírody pokud by situace 

vyžadovala řešení tohoto problému na větších plochách; omezovat působení dalších činitelů, 

které zvýhodňují invazní druhy a negativně ovlivňují biologickou rozmanitost, jako je 

znečišťování prostředí cizorodými látkami či ukládání živin v prostředí.  

V rámci těchto opatření je již částečně realizovaná likvidace vybraných invazních druhů 

rostlin. 

Mezi plánovaná opatření patří zejména pokračování v likvidaci vybraných invazních druhů 

rostlin, dále zavádět preventivní opatření, podpora monitoringu a systému prevence a 

včasného zasahování. 
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6.3.5 Urbanizovaná krajina 

Politika územního rozvoje ČR  

Politika územního rozvoje ČR schválená usnesením vlády č. 929 v roce 2009 stanovuje mj. 

následující republikové priority územního plánování týkající se adaptačních opatření: 

 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 

retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 

alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách 

vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 

a s cílem zmírňování účinků povodní. 

 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 

a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod. 

Článek 167 v Politice územního rozvoje ČR definuje plochy morfologicky, geologicky 

a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod. Tyto plochy byly následně 

zpřesněny a vymezeny v rámci zásad územního rozvoje na základě zpracovaného Generelu 

území chráněných pro akumulaci povrchových vod. 

Operační program životní prostředí (2007 – 2013) 

Operační program životní prostředí (2007 – 2013) se v oblasti podpory 6.5  zaměřené na 

podporu regenerace urbanizované krajiny orientuje na obnovu přírodě blízké zeleně 

v sídelním prostředí, včetně městských a obecních lesoparků, školních zahrad 

a komponovaných krajinných areálů, parků, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř 

sídel a obnovu zeleně v rámci tvorby zelených prstenců kolem sídel. Dále se operační 

program zaměřuje na výsadbu zeleně na pozemcích menších než 10 ha, které vznikly z 

bývalých vojenských výcvikových prostorů, prostorů zátěže či následků geologického 

průzkumu apod., a na výstavbu či úpravu vodních prvků v intravilánech a v okolí sídel.  

Plánovaná opatření  

Návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (pracovní verze říjen 2013) 

obsahuje řadu následujících adaptačních opatření v urbanizované krajině: 

 Opatření k minimalizaci povrchového odtoku, která zahrnují celou řadu dílčích opatření 

jako je zachování vodních ploch a obnova přírodě blízkých vodních ploch v sídlech, apod. 

 Opatření k redukci znečištění povrchového odtoku s cílem minimalizace kontaktu 

povrchového odtoku s potenciálním zdrojem znečištění. 

 Opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní zeleně.  

 Opatření v oblasti urbanistického rozvoje, stavebnictví a architektury s cílem podpořit 

technologie využívající pro chlazení a klimatizaci budov obnovitelné zdroje energie, 

realizovat nízkoenergetické, pasivní standardy a technologie ve veřejných budovách, 

opětné využití nebo revitalizaci brownfields.  
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 Stavební řešení vedoucí k zastínění budov a oken, instalace venkovních rolet a žaluzií, 

zavádění „zelených“ a „bílých“ střech a chodníků, nahrazení černého asfaltu světlými 

povrchy, apod. 

 Snižování ekologické stopy sídel plynoucí z rostoucích nároků na zastavěné plochy 

(živelné rozrůstání měst a obcí), dopravu (zejména osobní silniční), vodu či vytápění. 

 

6.3.6 Zdraví a hygiena 

Adaptace v oblasti zdraví a hygieny se týká zejména opatření v oblasti infekčních 

a neinfekčních chorob (jako jsou např. kardiovaskulární choroby a alergické poruchy) 

a oblasti předcházení poškození zdraví a ohrožení života zapříčiněných extrémními jevy 

počasí. 

V některých evropských státech se stále vyskytují, jak ve zvířecí tak i lidské populaci choroby 

přenosné mezi zvířaty a člověkem (zoonózy), které byly v České republice vymýceny.  Jejich 

opětovné zavlečení se nedá, díky mezinárodnímu pohybu zboží a potravin živočišného 

původu, vyloučit. Migrace osob z pracovních či rekreačních důvodů přináší možnost 

zavlečení dalších infekcí, které se v našich podmínkách dosud nevyskytovaly.   

Opatření na eliminaci infekčních a neinfekčních chorob 

Na prvním místě je nutné zajistit informovanost klinických a laboratorních odborníků 

o rizicích vyplývajících ze změn epidemiologické situace v souvislosti s ovlivněním výskytu 

infekcí v důsledku změny klimatu.  Dále musí být prověřen současný monitorovací systém, 

zda pokrývá klimaticky-sensitivní patogeny a jejich živočišné vektory a reservoáry 

Od června 2007 funguje systém varovných předpovědí úrovně aktivity klíšťat a v souvislosti 

se záplavami je prováděn monitoring výskytu komárů v zaplavených oblastech. 

Tato opatření jsou již částečně prováděna. Odhad nákladů na financování výše uvedených 

opatření je 1,5 miliónu Kč ročně. 

Informovanost a zdravotní péče  

Ze sektoru zdravotnictví by měla vycházet informační podpora rozhodovacích procesů při 

řešení výjimečných situací s potenciálním ohrožením zdraví populace. 

Soustava zdravotní a zdravotnické osvěty musí zajistit efektivní systém včasného varování 

eliminující nebezpečí zdravotních následků (např. v případě vln veder, sesuvů půdy). 

Současně je třeba trvale vzdělávat veřejnost ve vztahu ke změnám klimatu s cílem v předstihu 

ovlivnit chování populace v zájmu snižování dopadů zdravotních rizik. 

Tato opatření jsou již částečně prováděna. 

 

6.3.7 Krizové situace, ochrana obyvatel a životního prostředí 

Vzhledem k předpokládané stoupající tendenci výskytu mimořádných událostí, spojených se 

změnou klimatu, bude nezbytné podpořit rozvoj ochrany obyvatel a environmentální 

bezpečnosti, zejména integrovaného systému predikce živelných událostí, včasného varování 

obyvatel, systému ochrany kritické infrastruktury. Adaptační opatření musí být z tohoto 

důvodu efektivní a hospodárná. 
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Ochrana obyvatelstva, systém včasného varovaní před mimořádnými událostmi 

Významnou součástí ochrany obyvatel a životního prostředí před důsledky krizových situací 

v důsledku přírodních pohrom je existence systému včasné predikce a varování ohrožených 

obyvatel. V tomto směru by mělo dojít k vymezení rizikových obydlených oblastí podle 

druhu a významu rizika dopadů klimatických extrémů a vytipování vhodných adaptačních 

opatření pro místní domácnosti. Největší preventivní pozornost by měla být věnována 

obyvatelům nejvíce krizových oblastí (př. pravidelná či opakovaná hrozba povodní, zaplavení 

rodinných domů, eroze půdy, aj.). 

Jedná se o opatření plánovaná, či dosud realizovaná jen dílčím způsobem. 

Rozvoj a posílení Integrovaného záchranného systému 

Bude nezbytné podpořit posílení a rozvoj integrovaného záchranného systému, který 

zabezpečuje koordinovaný postup svých složek (základní složky Hasičský záchranný sbor ČR 

a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

Policie ČR, zdravotnická záchranná služba atd.) při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací.  

Jedná se o opatření převážně plánovaná. 

Opatření k ochraně kritické infrastruktury 

Adaptační opatření kritické infrastruktury úzce navazují na konkrétní opatření v oblasti 

průmyslu a energetiky. Další opatření zahrnují: 

 výměny pozemků mezi majiteli obydlených domů v záplavovém území a obcí (za vhodné 

pozemky pro výstavbu domů v bezpečném místě), 

 vybudování lokálního systému včasného varování formou SMS (zpráva zaslána ze strany 

místně fungujících mobilních operátorů na podnět krizového štábu obce (smluvně 

zajištěno mezi krajem/obcí a mobilními operátory)), 

 vytvoření metodické pomoci domácnostem významně a často postižených klimatickými 

extrémy, u nichž pojišťovny odmítnou uzavřít smlouvou, případně pojistné plnění. 

Jedná se o opatření částečně realizovaná. 

Environmentální bezpečnost 

Hlavním úkolem pro dosažení environmentální bezpečnosti je dopracování systému 

konkrétních legislativních, technických, institucionálních a informačních opatření. V přímé 

vazbě na předpokládané dopady změny klimatu vyplývají zejména tato opatření: 

 zpracovat návrh systému indikátorů a navazujících opatření pro řešení sucha a ochrany 

ekosystémů před jeho důsledky, 

 zpracovat návrh typového plánu pro krizovou situaci „Dlouhodobé sucho“, 

 analyzovat stávající typové plány pro řešení krizových situací z hlediska dopadů na 

bezpečnost životního prostředí a doplnit je o adaptační opatření, 

 analyzovat a navrhnout odpovídající úpravy legislativy v oblasti prevence vzniku požárů 

vegetace, 

 zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy 

a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy, 
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 zpracovat návrh právní úpravy zabezpečení meteorologické a hydrometeorologické 

služby, 

 podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti environmentální bezpečnosti. 

Jedná se o opatření připravovaná a plánovaná. 

Rozvoj bezpečnostního výzkumu v oblasti environmentální bezpečnosti  

S ohledem na očekávané dopady změny klimatu, bude nutné posílení bezpečnostního 

výzkumu a vývoje zaměřeného na oblasti, které jsou vážně ohroženy důsledky klimatické 

změny. Ve vazbě na formulaci cílů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 

ČR vyplývají zejména následující opatření: 

 formulovat priority Programu bezpečnostního výzkumu ČR a Bezpečnostního výzkumu 

pro potřeby státu se zaměřením na základní aspekty zmírnění dopadů klimatické změny, 

 definovat postup používání údajů pro účely posuzování rizik souvisejících s klimatickou 

změnou, 

 definovat kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku a popsat 

rizikové scénáře, 

 zpracovat metody směřující ke snížení zranitelnosti společnosti a zvýšení odolnosti vůči 

klimatickým extrémům a přírodním rizikům. 

Jedná se o opatření připravovaná a plánovaná. 

Opatření na zajištění stability svahů 

Jedním z nejvýznamnějších spouštěčů svahových pohybů je srážková voda. Hlavním 

principem prevence škod je proto monitorování rizikových svahů a vodního režimu, 

dokumentace a analýza dat za účelem tvorby podkladů pro preventivní opatření. 

Zmírnění dopadů klimatické změny musí dále spočívat v aktivním budování prvků 

stabilizujících nejen lokality v havarijním stavu, ale i ty, kde lze vznik havarijního stavu 

v blízké době důvodně předpokládat.  

Jedná se o opatření již částečně prováděná a částečně plánovaná. 

 

6.3.8 Cestovní ruch a rekreační možnosti  

Opatření realizovaná  

V ČR doposud neexistuje soubor adaptačních opatření pro sektor cestovního ruchu.  

Opatření plánovaná  

Návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (pracovní verze říjen 2013) 

obsahuje řadu adaptačních opatření pro cestovní ruch, jejichž cílem je zlepšení stávající 

znalostní základny, která není v současné době postačující pro definici specifických 

krátkodobých adaptačních opatření v sektoru cestovního ruchu.  
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6.3.9 Doprava 

Opatření realizovaná  

V ČR doposud neexistuje soubor adaptačních opatření pro sektor dopravy.  

Opatření plánovaná  

Návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (pracovní verze říjen 2013) 

obsahuje adaptační opatření pro dopravu, která jsou úzce spjata zejména s opatřeními 

v urbanizované krajině: 

 Zajistit flexibilitu a spolehlivost dopravního provozu při extrémních projevech počasí 

odstraňováním „bottlenecks“, výstavbou nových a zvyšování kapacity existujících 

objízdných tras či využitím telematických a inteligentních dopravních systémů pro 

informování o stavu a sjízdnosti, řízení plynulosti atd. pro řízení dopravy. 

 Identifikovat a monitorovat nevyhovující technologie v oblasti dopravní infrastruktury, 

podpořit výzkum a vývoj nových materiálů s cílem zvýšit životnost prováděné 

infrastruktury dopravních konstrukcí.  

 

6.3.10 Průmysl a energetika 

Adaptační opatření v sektoru průmyslu a energetiky se týkají zejména zajištění fungování 

kritické infrastruktury, jejíž výpadek by měl dopad nejen na koncové spotřebitele, ale také 

závažný dopad na chráněné zájmy státu, proto se následující sekce člení dle jednotlivých 

energetických odvětví (elektroenergetika, plynárenství, ropný průmysl, teplárenství 

a obnovitelné zdroje energie). Neméně významným opatřením v oblasti průmyslu je zajištění 

bezpečnosti průmyslových zařízení.  

Návrh Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (pracovní verze říjen 2013) 

obsahuje řadu návrhů vedoucím k adaptování současných bezpečnostních opatření a systémů řízení 

rizik v průmyslových zařízeních pro případy nehod v důsledku silných větrů, ochrany před povodněmi 

a krizových záchranných plánů, zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů ve výrobních procesech, 

apod. 



 166 

7 FINANČNÍ ZDROJE A TRANSFER TECHNOLOGIÍ  

7.1 Podpora rozvojových zemí  

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 

Gestorem problematiky zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) je Ministerstvo zahraničních 

věcí (MZV), resortní ministerstva se zapojují do Rady pro ZRS, která plní funkci meziresortní 

koordinace ZRS ČR, a podílejí se na formulaci politiky ČR vůči mezinárodním organizacím 

v odborných otázkách. Implementační agenturou pro plnění úkolů v oblasti ZRS, zejména pro 

přípravu a realizaci bilaterálních projektů ZRS, je Česká rozvojová agentura (ČRA) působící 

od 1. ledna 2008. 

ČR v oblasti mnohostranné ZRS aktivně působí v řadě mezinárodních organizací, které usilují 

o dosažení globálních rozvojových cílů a dalších mezinárodních závazků. Účastní se 

a finančně se podílí na rozvojových aktivitách OSN, Evropské unie, OECD, mezinárodních 

finančních institucí a dalších organizací. Pro účely Strategie jsou brány v úvahu pouze ty 

organizace, jejichž aktivity jsou podle OECD-DAC v souladu s definicí rozvojové spolupráce 

a příspěvky jim adresované plně či částečně započitatelné do oficiální rozvojové pomoci 

(ODA). Organizace byly rozděleny do čtyř kategorií: 1) EU, 2) rozvojové banky a finanční 

instituce, 3) programy a fondy OSN, a 4) ostatní organizace. Od 14. května 2013 je ČR 

členem Výboru rozvojové pomoci OECD (DAC).  

Klíčovými strategickými dokumenty je Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na 

období 2010 – 2017 a Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce České republiky na 

období 2013 – 2017, které definují teritoriální i sektorové priority ZRS ČR a reflektuje 

mezinárodní závazky i aktuální výzvy v oblasti rozvojové spolupráce. 

Tematické priority ZRS ČR:  

 životní prostředí (včetně ochrany klimatu); 

 ekonomický rozvoj partnerských zemí (vč. obchodu a energetiky); 

 udržitelné zemědělství a potravinové zabezpečení; 

 sociální rozvoj vč. vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb;  

 podpora lidských práv a demokratických a právních principů. 

Teritoriální priority ZRS ČR: 

 geografické priority bilaterální ZRS ČR podle Koncepce ZRS ČR 2010-17 (země 

s programem spolupráce: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, 

Mongolsko; a tzv. projektové země - Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní 

území a Srbsko). 

 země, které představují humanitární prioritu, jsou součástí programu transformační 

spolupráce MZV (např. Barma) či prioritou podle Koncepce zahraniční politiky ČR. 

 regiony, v nichž může ČR díky svým transformačním zkušenostem nabídnout 

komparativní výhodu (zejm. na západním Balkáně, v zemích Východního partnerství 

a v bývalých sovětských středoasijských republikách).  
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Celkový objem prostředků poskytnutých na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR v roce 2012 

dosáhl 1,3 mld. Kč. V roce 2012 činil podíl ODA/HDP 0,124 %. 

Tab. 7.1: Dvoustranná rozvojová pomoc ČR dle teritoria 2009 – 2012 (mil. Kč) 

 Teritorium 2009 2010 2011 2012 

Subsaharská Afrika 182,11 144,64 145,97 138,43 

Jižní a střední Asie 716,47 456,24 310,68 367,76 

Ostatní Asie a Tichomoří 285,41 197,39 141,20 135,68 

Blízký východ a severní Afrika 92,10 66,66 83,77 118,17 

Latinská Amerika a Karibik 78,24 106,47 34,64 23,36 

Evropa 537,97 402,35 353,80 372,48 

Nespecifikované 26,40 140,46 289,82 142,15 

Celkem 1 918,70 1 514,20 1 359,88 1 298,03 

         Zdroj: MZV 

Tab. 7.2: Výdaje na mnohostrannou rozvojovou spolupráci ČR v roce 2012 

 2010 2011 2012 

  

Vynaložené 

prostředky 

(mil. Kč) 

Vynaložené 

prostředky 

(mil. USD) 

Vynaložené 

prostředky 

(mil. Kč) 

Vynaložené 

prostředky 

(mil. USD) 

Vynaložené 

prostředky 

(mil. Kč) 

Vynaložené 

prostředky 

(mil. USD) 

Evropská unie 2 102,78 110,21 2 556,61 144,67 2 298,63 117,65 

Skupina světové 

banky 
210,72 11,04 276,54 15,65 329,49 16,89 

Programy, fondy a 

agentury v rámci OSN 
119,58 6,27 147,84 8,37 153,29 7,84 

Regionální rozvojové 

banky 
252,40 13,23 99,19 5,61 25,37 1,30 

Ostatní organizace vč. 

mezinárodních NNO 
142,11 7,45 13,34 7,55 29,85 1,53 

Celkem 2 827,59 148,20 3 093,52 175,05 2 836,63 145,21 

Zdroj: MZV 

 

7.2 Financování opatření na ochranu klimatu v rozvojových státech 

Jelikož Česká republika není státem Přílohy II Úmluvy, není povinna ve smyslu článku 12.3 

Úmluvy přijímat opatření a plnit povinnosti, vyplývající z článků 4.3, 4.4 a 4.5 Úmluvy 

a zejména vytvářet další finanční zdroje. 

Přesto se Česká republika společně s ostatními vyspělými státy na 15. konferenci smluvních 

stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v prosinci 2009 v Kodani zavázala 

podporovat v období 2010 – 2012 jak opatření na snižování emisí skleníkových plynů 

(mitigace) a opatření pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu (adaptace), tak budování 

kapacit a přenos technologií v rozvojových zemích (tzv. rychle zahájené financování - fast 

start financing - FSF). Celková výše podpory rozvojovým státům měla v období 2010 – 2012 

dosáhnout 30 mld. USD. ČR se pro tyto účely dobrovolně rozhodla vynaložit finanční 

prostředky ve výši 12 mil. EUR prostřednictvím své bilaterální a multilaterální oficiální 

spolupráce ve vybraných rozvojových zemích. 



 168 

V období 2010 - 2012 byla Českou republikou financována řada projektů, se zaměřením na 

snižování emisí skleníkových plynů – modernizace energetických zařízení a systémů, 

využívání alternativních/obnovitelných zdrojů energie apod. Téměř 65 % prostředků na FSF 

bylo vynaloženo na financování adaptačních opatření, a to převážně v sektoru vodního 

hospodářství a zemědělství.  

V tabulce 7.3 je uveden souhrnný přehled projektů, které Česká republika finančně podpořila 

v jednotlivých zemích v rámci fast-start financování v letech 2010 – 2012 v adaptačních či 

mitigačních opatřeních a REDD+. V uvedeném období ČR vynaložila celkem 12,62 mil EUR 

na projekty FSF, což je více než činí její závazek.  

Tab. 7.3: Souhrnný přehled projektů na změnu klimatu 2010 - 2012 v EUR 

  2010 2011 2012 

  A1) M2) R3) A M R A M R 

A.  

Bilaterální   

Etiopie 227 200  120 000 725 000   1 076 000   

Moldavsko 644 920   196 000   196 000   

Indonésie   119 200       

Peru 72 200         

Mongolsko 840 680   434 000   362 000   

Angola 120,000   485 000      

Gruzie  317 000  160 000 102 000  162 000 198 000  

Jemen  338 400     128 000   

Vietnam  178 400   120 000   108 000  

Afghánistán     160 000   120 000   

Palestina    320 000 280 000  300 000 200 000  

Kambodža     240 000   160 000  

BaH4)     686 000   574 000  

Srbsko     124,000   367,000  

Mezisoučet 1 905 000 833 800 239 200 2 481 000 1 552 000 0 2 343 000 1 606 000 0 

Celkem A 2 978 000 4 033 000 3 951 000 

  

B. 

Multilaterální   

GEF 50 000 1 000 000 680 000 

 

Celkem (A+B) 3 028 000 5 033 000                 4 631 000 

1) A = Adaptace, 2) M = Mitigace, 3) R = REDD+, 4) BaH =Bosna a Hercegovina    Zdroj: ČRA 

         

Konkrétní přehled vzorových projektů, které jsou evidovány v rámci FSF včetně popisu 

projektů je uveden v Příloze 4. 
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7.3 Informace dle čl. 10 Kjótského Protokolu 

Přehled informací dle čl. 10 Kjótského Protokolu, uvedených v rámci 6. Národního sdělení, je 

uveden v Příloze 2. 
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8 VÝZKUM A SYSTEMATICKÁ POZOROVÁNÍ 

Kapitola shrnuje informace o struktuře výzkumu v oblasti klimatické změny a jeho základních 

výsledcích v období od Pátého národního sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN 

o změně klimatu
26

. Dále podává základní informace o probíhajících systematických 

pozorováních a archivaci klimatologických dat. 

Cílem výzkumu je zejména zpřesnění poznání příčin, efektů, velikosti a časových faktorů 

klimatické změny a jejích sektorových, ekonomických, příp. sociálních dopadů. Pozornost je 

věnována rovněž mezinárodní spolupráci, resp. výměně vědeckotechnických 

a socioekonomických informací.  

 

8.1 Obecná organizace výzkumu a systematických pozorování  

Výzkum problematiky související se současným stavem a vývojem klimatického systému je 

soustředěn zejména do následujících institucí:  

 Výbor pro životní prostředí Akademie věd České republiky 

 Národní lesnický komitét 

 ústavy Akademie věd České republiky (Centrum výzkumu globální změny Akademie věd 

České republiky (CzechGlobe), Ústav fyziky atmosféry, v. v. i., Geofyzikální 

ústav, v. v. i., Ústav pro hydrodynamiku, v. v. i., Ústav systémové biologie a 

ekologie, v. v. i., Geologický ústav, v. v. i.) 

 katedry vysokých škol (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská 

a lesnická univerzita v Brně) 

 resortní ústavy (Český hydrometeorologický ústav, Státní zdravotní ústav, Výzkumný 

ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Česká geologická služba) a další 

výzkumné ústavy (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav 

zemědělské techniky, v. v. i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., a další).  

Část uvedených institucí je členem nebo má zastoupení v Národním klimatickém programu 

České republiky, který je sdružením právnických osob s pověřením mj. zajišťovat na národní 

úrovni plnění úkolů Světového klimatického programu Světové meteorologické organizace 

(WMO), vytvářet výzkumné týmy řešitelů v oboru změny klimatu v České republice 

a publikovat získané výsledky. 

Výzkum, který je součástí základních úkolů jednotlivých institucí, je financován jednak 

z jejich rozpočtu, a dále také prostřednictvím grantových agentur České republiky 

a Akademie věd České republiky nebo grantových projektů vypisovaných Ministerstvem 

životního prostředí ČR, Ministerstvem zemědělství, výjimečně i dalšími ministerstvy. Dílčí 

financování projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pochází také ze zdrojů 

                                                 
26 http://unfccc.int/resource/docs/natc/czenc5.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/czenc5.pdf
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mimo státní rozpočet ČR (viz dále). Některé projekty jsou řešeny v rámci mezinárodní 

spolupráce a podílově financovány zahraničními partnery. 

Systematická pozorování klimatického systému provádí v rozhodujícím rozsahu Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vykonává funkci státního ústavu pro obory 

ochrany čistoty ovzduší, hydrologie, jakosti vody, klimatologie a meteorologie s kompetencí 

zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě včetně mezinárodní výměny dat 

podle zásad WMO. Řada institucí provádí monitoring pro své vlastní potřeby, zpravidla po 

omezenou dobu trvání určitého projektu. 

Výměna vědeckotechnických informací mezi českými a zahraničními institucemi není nijak 

regulována a probíhá zcela volně; základní data poskytuje ČHMÚ většinou za úhradu podle 

platného sazebníku. 

Kromě podílu na činnosti WMO a Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) spolupracuje 

Česká republika na řadě mezinárodních projektů se zaměřením na klima. Nejvýznamnější je 

účast v projektu RC LACE (model ARPEGE-CLIMAT). V posledním období se značně 

rozšířilo zapojení České republiky do mezinárodních projektů zabývajících se modelováním 

klimatického systému a odhady dopadů klimatické změny. Česká republika pravidelně 

poskytuje pomoc rozvojovým zemím v oblasti tréninkových kurzů, pomoci při instalaci 

a kalibraci přístrojů (např. pro monitoring výškového ozonu).  

 

8.2 Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v letech 2009 - 

2013 

V období, ke kterému se vztahuje 6. národní sdělení, bylo kvalifikovaným výběrem 

identifikováno celkem 63 probíhajících projektů výzkumu, vývoje a inovací, které se 

vztahovaly k problematice změny klimatu.  Jednalo se o projekty zahájené i ukončené v tomto 

období, zahájené dříve a ukončené v tomto období a zahájené v tomto období a dosud 

probíhající. Některé projekty tak pokračovaly z předchozích let, ke kterým se vztahovalo 

5. národní sdělení. Zdrojem údajů o projektech byl Informační systém výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). 

Z celkového počtu 63 projektů vykázalo 41 hlavních příjemců podpory v období 2009 – 2013 

alespoň dílčí výsledky do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). 22 projektů v uvedeném 

období nevykázalo do RIV žádný výsledek.  

Celkový objem finančních prostředků poskytnutých na realizaci uvedených projektů VaVaI je 

334, 8 mil. Kč. Z toho v období 2009 – 2013 bylo (bude) proplacena částka ve výši 

227 mil. Kč. Struktura financování v jednotlivých letech a struktura poskytovatelů a zdrojů 

podpory jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. 8.1: Skutečně vynaložené prostředky na projekty VaVaI (změna klimatu) v letech 2009 - 2013 

Rok mil. Kč 

2009 40,4 

2010 49,3 

2011 49,9 

2012 43,1 
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Rok mil. Kč 

201327 44,3 

Celkový součet 227,0 

Zdroj: IS VaVaI 

Tab. 8.2: Skutečně vynaložené prostředky na projekty VaVaI (změna klimatu) v letech 2009 – 2013 podle 

poskytovatele a zdroje (údaje v miliónech Kč) 

Poskytovatel / Zdroj 6. RP EU28 EHP/Norsko OP VK29 SR - VaVaI30 CELKEM 

Akademie věd ČR       6,7 6,7 

Grantová agentura ČR       50,9 50,9 

MŠMT ČR 1,0 4,8 39,9 24,9 70,7 

MZe ČR       39,7 39,7 

MŽP ČR       48,9 48,9 

Technologická agentura ČR       10,1 10,1 

Celkový součet 1,0 4,8 39,9 181,2 227,0 

Zdroj: IS VaVaI 

 

8.2.1 Hlavní příjemci podpory 

V letech 2009 – 2013 byly projekty VaVaI zaměřené na změnu klimatu realizovány těmito 

hlavními příjemci (v závorce počet projektů): 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (8), Ústav 

fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (7), Univerzita Karlova v Praze (6), Centrum výzkumu 

globální změny AV ČR, v. v. i.  – CzechGlobe (5), Masarykova univerzita (4), Mendelova 

univerzita v Brně (4), Český hydrometeorologický ústav (3), Česká geologická služba (2), 

Česká zemědělská univerzita v Praze (2), České vysoké učení technické v Praze (2), Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích (2), Technická univerzita v Liberci (2), Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v. v. i. (2), CENIA, Česká informační agentura životního prostředí (1), 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (1), Český metrologický institut (1), EKOTOXA s.r.o. 

(1), Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (1), IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. 

r. o. (1), Univerzita Palackého v Olomouci (1), Ústav živočišné fyziologie a genetiky 

AV ČR, v. v. i. (1), Vlastivědné muzeum v Olomouci (1), Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava (1), Vysoké učení technické v Brně (1), Výzkumný ústav lesního 

hospodářství a myslivosti, v. v. i. (1), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (1) a 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (1). 

 

8.3 Informace o vybraných významných národních výzkumných 

projektech 

Od roku 2007 byla podpořena řada významných národních výzkumných projektů v oblasti 

změny klimatu. Jedná se na příklad o: 

                                                 
27 alokace určená k uvolnění v roce 2013 
28 6. rámcový program Evropské unie 
29 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
30 státní rozpočet na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
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 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního 

hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (poskytovatel 

MŽP, příjemce ČHMÚ) 

 Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických 

opatření ke zmírnění jejich dopadů (poskytovatel MŽP, příjemce ČGS) 

 Výzkum opatření k zajištění zásobování pitnou vodou v období klimatických změn 

(poskytovatel MZe, příjemce Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava) 

 Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce (poskytovatel MŠMT, 

příjemce Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity 

v Liberci) 

 Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií (poskytovatel MŠMT, 

příjemce Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) 

 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých 

měst (poskytovatel podpory GA ČR, příjemce Přírodovědecká fakulta Masarykovy 

univerzity v Brně) 

 Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin 

v letech 1801-2007 (poskytovatel podpory GA ČR, příjemce Mendelova univerzita 

v Brně) 

 Integrovaný vliv změn klimatu, kvality ovzduší a lesnického hospodaření na vodní 

ekosystémy v pramenných povodích (poskytovatel podpory GA ČR, příjemce 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) 

 Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku (poskytovatel AV ČR, 

příjemce Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.) 

 Scénáře klimatické změny ve vysokém rozlišení pro studium jejích dopadů 

v zemědělství (poskytovatel MŠMT, příjemce Matematicko-fyzikální fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze) 

 Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických 

podmínkách (poskytovatel MZe, příjemce Fakulta stavební  Českého vysokého učení 

technického v Praze) 

 Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech ČR 

(poskytovatel MZe, příjemce Výzkumný ústav vodohospodářský 

T. G. Masaryka, v. v. i.) 

 Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální klimatické 

změny (poskytovatel MŽP, příjemce Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích) 

 Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn (poskytovatel 

TA ČR, příjemce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.) 

 Přiblížení se ke geologickému  ukládání CO2 v ČR (poskytovatel MŠMT, příjemce 

ČGS) 

 Změna klimatu a migrace jako adaptace (poskytovatel MŠMT, příjemce CzechGlobe) 
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 Biogenní emise skleníkových plynů a procesy transformace uhlíku a dusíku v půdách 

v návaznosti na globální klimatické změny: regulační mechanismy, vliv různých 

způsobů obhospodařování půd a extrémních výkyvů počasí (poskytovatel MŠMT, 

příjemce Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.) 

 Růstové modely jako nástroj pro zvýšení produkčního potenciálu a potravinové 

bezpečnosti ČR v podmínkách změny klimatu (poskytovatel MZe, příjemce 

CzechGlobe) 

 Zmírňování dopadu klimatických změn na krajinu prostřednictvím výzkumu 

biologické rozmanitosti krajiny a jejích funkčních hodnot pro udržitelnost zemědělství 

a sysémů podporujících život v člověkem pozměněnné krajinné mozaice (poskytovatel 

MŠMT, příjemce Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity) 

 Plánovaní udržitelného městkého rozvoje pro adaptace na změnu klimatu 

(poskytovatel MŠMT, příjemce CENIA) 

 Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny 

ovlivněné modifikacemi klimatu (pokytovatelem je Interní grantová agentura MZ ČR, 

řešitelem je SZÚ) 

 Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím  a nemocností na 

kardiovaskulární choroby (pokytovatelem je GA ČR, řešiteli jsou SZÚ a Ústav fyziky 

atmosféry ČAV) 

Výše uvedené projekty jsou podrobně popsány v Příloze 5. 

 

8.4 Informace o vybraných projektech významných pro mezinárodní 

spolupráci 

Mezi příklady projektů s mezinárodním přesahem patří na příklad: 

 Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století 

v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem  

Poskytovatelem podpory pro projekt  GAP209/11/0956 je Grantová agentura ČR. Hlavním 

příjemcem je Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Na projektu se podílí Český 

hydrometeorologický ústav a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Projekt 

probíhá v letech 2011-2015 

S použitím globálního cirkulačního modelu CGCM ARPEGE-Climat/NEMO je proveden 

ensemble simulací s perturbovanými počátečními podmínkami modelu oceánu. Data 

vybraného členu ensemblu CGCM pak slouží jako vstup regionálního klimatického modelu 

RCM ALADIN-Climate/CZ pro provedení podrobné simulace klimatu střední Evropy pro 

období 1701-2010. Pro teplotu vzduchu a srážky jsou modely validovány se zřetelem na 

homogenizované teplotní a srážkové řady sekulárních meteorologických stanic (se začátkem 

ve 2. polovině 18. století pro teplotu a v 1. polovině 19. století pro srážky) a rekonstrukce 

teploty vzduchu a srážek podle dokumentárních pramenů (1701-1854) a přírodních proxy dat. 

Porovnání modelových simulací a empirických řad je využito pro studium nízkofrekvenčního 

a vysokofrekvenčního signálu v obou typech řad. Studuje se míra přírodního a lidského vlivu 

na variabilitu klimatu posledních tří století podle empirických řad a modelových simulací. 
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 Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení 

Poskytovatelem podpory pro projekt GAP209/11/2405 byla GA ČR. Hlavním příjemcem je 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Projekt probíhá v období od roku 2011 do roku 

2014. 

Cílem projektu je vývoj regionálního klimatického modelu ve vysokém rozlišení, jenž bude 

schopen pracovat v tzv. „šedé zóně“ fyziky (horizontální rozlišení 4-7 km). Toto velmi 

vysoké rozlišení dosud není v praxi regionálního klimatického modelování používáno kvůli 

komplikacím s vývojem fyzikálních parametrizací, vnitřní formulací modelu a rovněž 

vysokým nákladům vyvolaným zvýšeným rozlišením. Vyvíjený model si navíc zachová 

schopnost být provozován v rozlišeních 20 až 50 km, jež jsou typická pro současnou generaci 

regionálních klimatických modelů. Model ALARO-Climate/CZ bude vyvíjen z numerického 

předpovědního modelu ALARO. ČHMÚ přispěje svými technickými zdroji (centrální 

superpočítač, centrální server pro ukládání dat), zkušenostmi s provozem NWP modelu 

a klimatické verze modelu ALADIN. Integrální součástí projektu bude detailní validace, jež 

bude zpětně využívána při vývoji modelu. V průběhu projektu očekáváme realizaci tří cyklů 

vývoje, integrace a validace modelu. 

 WATer and global CHange 

Poskytovatelem podpory pro projekt 7A08036 byla TA ČR. Hlavním příjemcem byl 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Projekt byl financován 

z finančního mechanismu EHP / Norsko. Projekt probíhal v období 2008 – 2010. 

Integrovaný projekt (WATCH) sdružuje komunity zabývající se hydrologií, vodními zdroji a 

klimatem, aby analyzovaly, kvantifikovaly a předpověděly složky stávajícího a budoucího 

globálního koloběhu vody a souvisejících stavů vodních zdrojů, vyhodnotily jejich nejistoty a 

objasnily celkovou zranitelnost globálních vodních zdrojů týkající se hlavních společenských 

a ekonomických sektorů. WATCH projekt: analyzuje a popisuje současný globální koloběh 

vody, zejména kauzální řetězce, které vedou k pozorovatelným změnám v extrémech (sucha a 

povodně); vyhodnocuje, jak globální koloběh vody a jeho extrémy reagují na budoucí hnací 

mechanismy globální změny (včetně emisí skleníkových plynů a změny krajinného pokryvu); 

vyhodnocuje zpětnou vazbu v rámci propojených systému, které mají vliv na globální 

koloběh vody; vyhodnocuje nejistoty v předpovědích propojených klimatických, 

hydrologických, land-use modelů s využitím kombinace modelových souborů a pozorování; 

vyvíjí lepší rámec (pro modelování). 

 

8.5 Systematická pozorování 

Systematická pozorování, která mají přímou vazbu na problematiku klimatické změny, jsou 

převážně zajišťována prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu, který 

v návaznosti na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích a podle zřizovací listiny Ministerstva životního prostředí z roku 2004 

vykonává funkci ústředního státního ústavu pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost 

vody, klimatologie a meteorologie. 

Předmětem jeho činnosti je mj. zřizování a provozování státní monitorovací a pozorovací sítě 

pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích 

k jejich znečišťování a poškozování, zpracovávání výsledků pozorování, měření 

a monitorování při dodržování zásad legislativy Evropského společenství, vytváření 

a spravování oborových databází a poskytování operativních informací o stavu atmosféry 
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a hydrosféry, včetně předpovědí a výstrah upozorňujících na nebezpečné 

hydrometeorologické jevy. 

ČHMÚ ve smyslu svého pověření vykonává v přímé vazbě na problematiku klimatické 

změny funkci regionálního telekomunikačního centra v systému Světové služby počasí 

koordinované Světovou meteorologickou organizací (SMO), funkci národního referenčního 

střediska pro Hydrologický operativní mnohoúčelový subprogram SMO (HOMS), funkci 

pověřeného odborného subjektu pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních 

vod, funkci pověřeného odborného subjektu k sestavování hydrologické bilance, funkci 

meteorologické kalibrační laboratoře a funkci pracoviště předpovědní povodňové služby. 

Základním stavebním kamenem veškerých aktivit souvisejících s ochranou klimatu Země je 

kvalitní datová základna a její správa. Rozvinuté země, včetně ČR, pracují na vývoji 

a zdokonalení moderních databází, které umožňují integraci dostupných metod pozorování 

i jejich koordinaci s podobnými aktivitami v mezinárodním měřítku.  

Programový databázový systém CLIDATA
31

 vznikl ve spolupráci ČHMÚ a firmy ATACO, 

s.r.o. v Ostravě a je vysoce oceňován SMO. Český programový systém CLIDATA je 

postaven nad moderním databázovým prostředím ORACLE. Umožňuje uživatelům snadný 

přechod od starších databázových systémů, zejména celosvětově rozšířeného systému 

CLICOM. Ovládání systému CLIDATA je přehledné a srozumitelné, ale přitom chrání před 

neautorizovaným vstupem do aplikace. Jedním z hlavních cílů při jeho tvorbě bylo maximální 

zabezpečení informací obsažených v databázi. Dovoluje propojení databáze s geografickým 

informačním systémem (GIS) a využití tohoto spojení ke kontrole dat i pro další aplikace. 

Programový systém CLIDATA byl vyvinut tak, aby jednoduchým způsobem umožňoval 

tvorbu jazykových mutací. V ČHMÚ je dnes aplikace CLIDATA základem pro tyto činnosti: 

a. Vedení metadat meteorologických, klimatologických a srážkoměrných sítí (včetně 

zahraničních) užívaných v činnosti ČHMÚ. Jde o zeměpisné určení měřících bodů, 

včetně jejich historie, definice propojení jednotlivých stanic s dříve používanými 

systémy evidence stanic, administrativní zařazení jednotlivých měřících bodů, definice 

obsahu měření na jednotlivých stanicích (měřené prvky, používané přístroje a časová 

schémata měření od jedné minuty po měsíc) a popis okolí měřících bodů a jejich 

grafická dokumentace (historické plánky, fotografie). 

b. Vedení popisných metadat (výpočtové metody, kontrolní mechanismy, importní 

metody, historické jednotky, seznamy prvků a meteorologických jevů, povodí, okresy 

a další). 

c. Pořizování a kontrola dat, definice pořizovacích formulářů v souladu s aktuálními 

i historicky používanými výkazy, definice kontrolních procedur v souladu s národními 

požadavky. Kontrola dat při pořízení a při importu, uživatelská kontrola na základě 

meziprvkové a časové konzistence dat, prostorová kontrola dat v prostředí 

geografických informačních systémů. 

d. Archivace klimatologického záznamu České republiky od roku 1775. 

e. Výpočet odvozených klimatologických dat a charakteristik (intervalová data, denní, 

dekádní, měsíční a roční hodnoty, dlouhodobé průměry a extrémy, normály). 

f. Výpočet a příprava speciálních klimatologických produktů (větrné růžice, intensity 

srážek, charakteristické dny, počty dní s jevem a další). 

                                                 
31 http://www.clidata.cz 

http://www.clidata.cz/
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g. Příprava datových podkladů pro meteorologickou předpovědní a výstražnou službu 

(SIVS) a pro posudkovou činnost úseku meteorologie a klimatologie (vyřizování 

agendy stálých a ad hoc požadavků na meteorologické a klimatologické informace). 

h. Příprava produktů pro webové prezentace ČHMÚ (měsíční a prostorové 

charakteristiky, grafy průběhu prvků v regionech, mapové výstupy). 

i. Součástí aplikace je část určená pro práci s fenologickými daty (FENODATA), se 

sondážními daty (ADATA) a část pro spolupráci s hydrologickým předpovědním 

modelem HYDROG. 

V souvislosti se zvýšenou extremalitou počasí a jeho projevů v posledních několika letech, 

probíhalo další zdokonalování výstražné služby podle inovovaného Systému integrované 

výstražné služby České republiky. Tento systém zahrnuje tzv. předpovědní výstražné 

informace na 26 nebezpečných jevů, přičemž každému jevu je přiřazen stupeň jeho 

nebezpečnosti (nízký, střední, extrémní). Pro pět jevů s extrémním stupněm nebezpečí jsou 

vydávány i informace o výskytu nebezpečných jevů
32

. Na internetových stránkách hlásné 

a předpovědní povodňové služby
33

 byl umístěn větší počet stanic s operativní prezentací 

měřených dat a předpovědí; nová verze prezentace lépe vyhovuje potřebám a nárokům 

uživatelů. 

Česká republika se v rámci Globálního pozorovacího systému klimatické změny podílí na 

systémech meteorologických pozorování GCOS; v síti pozemních stanic GSN 

prostřednictvím observatoře Milešovka, v síti GAW prostřednictvím Solární a ozonové 

observatoře ČHMÚ Hradec Králové a observatoře ČHMÚ pro monitorování kvality 

přírodního prostředí na regionální úrovni umístěné na pracovišti v Košeticích
34

. Všechny tři 

observatoře dodržují principy monitoringu klimatu zavedené v GCOS/GOOS/GTOS. 

V posledních letech zvyšuje ČR i svoje mezinárodní aktivity. 15. kongres SMO např. podpořil 

Mezivládní skupinu pro pozorování Země (GEO – Group of Earth Observations), jejímž 

členem se Česká republika stala v roce 2006. Skupina GEO má v programu GEOSS – Global 

Earth Observations System of Systems). Aktivně je ČR zapojena i do programu Evropského 

společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES/Copernicus), 

který je příspěvkem EU do globálního programu GEO. Hlavním cílem programu 

GMES/Copernicus je zajistit pro Evropskou unii nepřetržitý, nezávislý a spolehlivý přístup 

k datům a informacím z oblasti pozorování Země. ČR se také aktivně zapojila do přípravy 

Mezivládního panelu pro klimatické služby (IBCS - Intergovernmental Board for Climate 

Services), jehož založení inicioval 16. kongres SMO. 

Plným členem organizace EUMETSAT, evropské organizace pro využívání 

meteorologických družic se ČR stala 14. 4. 2010 po ratifikaci přístupové dohody mezi 

EUMETSAT a Českou republikou o plném členství, která byla podepsána 22. 6. 2009. 

Informace z meteorologických družic jsou dnes v ČR jedním ze základních vstupů pro 

zabezpečení předpovědní a výstražné služby. ČHMÚ provozuje společně 

s hydrometeorologickou službou Armády ČR Systém integrované výstražné služby, kde jsou 

data meteorologických družic zcela nepostradatelná.  

Pracoviště ČHMÚ v Hradci Králové plní funkci Evropského kalibračního centra 

Dobsonových spektrofotometrů a společně s pracovištěm Slovenského 

hydrometeorologického ústavu i v oblasti měření ozonu a slunečního záření. V roce 2007 se 

                                                 
32 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html 
33 http://hydro.chmi.cz 
34 Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2012, ČHMÚ, Praha 2013 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html
http://hydro.chmi.cz/
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Česká republika stala spolupracujícím členem projektu METEOALARM organizace 

EUMETNET (Network of European Meteorological Services). Projekt přístupný na stránce
35

 

poskytuje rychlý přehled varování před nebezpečnými meteorologickými jevy v Evropě. 

SMO vždy pozitivně hodnotí českou zahraniční pomoc rozvojovým zemím v meteorologii 

a hydrologii, neboť pomoc je stále více žádána při budování klimatologických databází
36,37 

kde systém CLIDATA patří v současnosti k uznávaným a nejlepším na světě. V roce 2013 je 

systém CLIDATA používán národními meteorologickými službami 34 zemí po celém světě. 

 

 

 

                                                 
35 http://www.meteoalarm.eu 
36 http://www.clidata.cz 
37 www.wmo.int 

 

http://www.meteoalarm.eu/
http://www.clidata.cz/
http://www.wmo.int/
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9 VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

9.1 Obecná politika 

Povinnost rozvíjet EVVO je vymezena několika zákony, z nichž nejvýznamnější je zákon 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 561/2004 Sb. – školský 

zákon.  

Základním, strategickým a průřezovým dokumentem pro vypracování podrobných programů 

v jednotlivých složkách životního prostředí, včetně změny klimatu, je Státní politika 

životního 2012 – 2020 (SPŽP). SPŽP definuje EVVO jako „dlouhodobý preventivní nástroj 

v životním prostředí, který směřuje k omezování budoucích škod na životním prostředí 

způsobených nedostatečnými znalostmi či neinformovaností, a z toho vyplývajícím 

nekompetentním rozhodováním“. V rámci EVVO formuluje SPŽP vybraná opatření: 

 Využívat všech stupňů všeobecného vzdělávání (včetně předškolního a mimoškolního), 

odborné přípravy i dalšího vzdělávání dospělých ke zvyšování environmentální 

gramotnosti. 

 Zvyšovat environmentální povědomí veřejnosti o životním prostředí podporou 

systematické informovanosti, osvěty a ekoporadenství. 

 Poskytovat kvalitní informace, podporovat šíření informací, podporovat osvětu 

a zvyšování povědomí veřejnosti. 

 Zajistit účinnou aplikaci Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR) pro období 2004 – 2009 (aktualizace zahájena v r. 

2007) formuluje jako jednu z hlavních priorit environmentálního pilíře udržitelného rozvoje 

ochranu klimatického systému Země. Usnesením vlády ČR ze dne 11. 1. 2010 č. 37 schválila 

vláda Strategický rámec udržitelného rozvoje (SRUR) ČR, který je se s aktualizovanou SUR 

v souladu. Důležitou součástí SRUR je Priorita 1.2 / Cíl 2: Snížit dopady spotřeby obyvatel na 

ekonomickou, sociální a environmentální oblast. Tento cíl má být naplněn přípravou 

osvětových kampaní na podporu udržitelných vzorců spotřeby, podporou projektů, které 

příspějí k přenosu informací o iniciativách udržitelné spotřeby a výroby na místní úrovni 

v ČR a dalšími obdobnými opatřeními. 

Na tyto širší dokumenty zaměřené na politiku životního prostředí a udržitelného rozvoje 

navazují základní strategické dokumenty v oblasti EVVO: 

- Státní program EVVO (usnesení vlády České republiky č. 1048/2000). Stěžejním 

cílem programu je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí, 

výchova k udržitelnému rozvoji a zapojení veřejnosti do problematiky životního 

prostředí. 

- Akční plán Státního programu EVVO na léta 2010 – 2012 (usnesení vlády České 

republiky č. 1302/2009) a předchozí akční plány. 

- Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR (usnesení vlády České republiky 

č. 851/2008). 
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Klíčovými dokumenty v oblasti školní ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty jsou: 

- Metodický pokyn MŠMT k EVVO – novelizovaný v říjnu 2008 (nahradil starší 

z prosince 2001). 

- Jednotlivé rámcové vzdělávací programy (viz dále), které nově zavedly vzdělávání 

o životním prostředí jako povinné průřezové téma pro všechny typy a stupně škol. 

V roce 2004 byla uzavřena Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentální 

osvěty, vzdělávání a výchovy mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, která byla v r. 2007 aktualizována a konkretizována dodatky. 

Obě ministerstva podporují environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.  

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada) byla zřízena usnesením vlády č. 778/2003 

jako stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády ČR pro oblast udržitelného rozvoje a 

strategického řízení. Při Radě byla zřízena Pracovní skupina pro vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj. 

Významným aktérem v EVVO se v posledních letech staly kraje s vlastními koncepcemi 

EVVO a finančními mechanismy. 

 

9.2 Systém vzdělávání 

Jedním z hlavních opatření Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice – 

tzv. Bílé knihy (2001) je výchova k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění 

udržitelného rozvoje společnosti. Školský zákon z roku 2004 stanovuje získání znalostí 

o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad udržitelného rozvoje jako jednu ze 

součástí obecného vzdělávání. Strategie celoživotního učení přijatá v r. 2007 usnesením vlády 

č. 761 uvádí v hlavních strategických směrech sociální partnerství, jehož cílem je podporovat 

soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického, environmentálního 

a sociálního rozvoje, a jsou v ní navržena opatření i se zaměřením na udržitelný rozvoj. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky byl přijat 

usnesením vlády č. 836 z roku 2011. Také v něm jsou navržena opatření i se zaměřením na 

udržitelný rozvoj a jsou zde popsány důvody pro reformní kroky ve vzdělávání, které 

mj. vycházejí z role vzdělávání jako záruky udržitelného rozvoje. 

 

9.2.1 Formální vzdělávání  

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Bílé knize a novém 

školském zákoně, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů 

pro vzdělávání dětí od 3 a žáků od 6 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou 

úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují 

Rámcové vzdělávací programy (dále RVP). RVP vymezují povinný obsah, rozsah 

a podmínky vzdělávání pro každý obor vzdělávání v základním a středním vzdělávání a pro 

předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání. Školní úroveň představují školní 

vzdělávací programy (dále ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Rámcové 

i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogy 

i nepedagogickou veřejnost.  
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Obr. 9.1:  Systém kurikulárních dokumentů 

Legenda:  

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání; RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP SOV – Rámcový vzdělávací program (programy) pro 

střední odborné vzdělávání.  

*Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací 

program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další. 

Zdroj: MŠMT 

Součástí RVP jsou průřezová témata, která jsou zaměřena na vzdělávání a výchovu žáků ve 

vybraných společensky významných a aktuálních oblastech. Tato témata se závazně musí 

promítnout do ŠVP.  

V RVP pro základní, gymnaziální i střední odborné vzdělávání k průřezovým tématům patří 

i témata významná z hlediska vzdělávání o změnách klimatu – především Člověk a prostředí 

(v RVP SOV) či Environmentální výchova (v RVP ZV a RVP G), ale také např. Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech“.  

Pro podporu škol a pedagogů při tvorbě a naplňování ŠVP, byl založen internetový metodický 

portál (http://www.rvp.cz/), který má u jednotlivých RVP i sekce věnované průřezovým 

tématům včetně EVVO. 

V roce 2008 byl rovněž novelizován Metodický pokyn MŠMT k  EVVO ve školách 

a školských zařízeních, který nahradil předchozí z prosince 2001. Tento dokument podrobně 

popisuje systém environmentálního vzdělávání ve školách a školských zařízeních, mj. zavádí 

a popisuje funkci školního koordinátora EVVO, doporučuje jak plánovat a zpracovat EVVO 

do školních dokumentů atd.  

 

9.2.2 Předškolní vzdělávání 

Všechny mateřské školy pracují od 1. 9. 2007 podle vlastních ŠVP vytvořených na základě 

aktualizované verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydané 

MŠMT, která vstoupila v platnost v roce 2004. Environmentální oblast je součástí oblasti 
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„Dítě a svět“, která je jednou z pěti základních oblastí, v nichž jsou stanoveny dílčí vzdělávací 

cíle a očekávané výstupy předškolního vzdělávání.  

Pro mateřské školy se zájmem o EVVO existuje od r. 2007 celostátní síť Mrkvička (je do ní 

zapojeno cca 770 mateřských škol ze všech krajů). Cílem projektu Mrkvička je podpora 

realizace ekologické výchovy v mateřských školách, zajištění aktuálních informací 

a metodické pomoci pro učitele mateřských škol. Bohatá je nabídka ekologických výukových 

programů středisek ekologické výchovy pro mateřské školy, podporovaná například 

společným programem MŽP a MŠMT Národní síť středisek EVVO. 

 

9.2.3 Základní vzdělávání 

Pro základní vzdělávání vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy RVP v r. 2004 

s platností od roku 2005. Environmentální výchova se v RVP ZV objevuje na úrovni 

klíčových kompetencí, cílového zaměření vzdělávacích oblastí (vzdělávacích cílů), výstupů 

i učiva některých vzdělávacích oborů a zároveň je průřezovým tématem, které musí být 

zařazeno na 1. i 2. stupni. Průřezové téma může být zařazeno dle podmínek školy integrací do 

různých předmětů, formou projektů či kurzů, ale i formou samostatného předmětu 

zaměřeného na životní prostředí.  

Několik set základních škol se zájmem o EVVO je zapojeno v sítích (M.R.K.E.V, Klub 

ekologické výchovy) a v řadě školních ekologických projektů. K nejznámějším patří projekty 

Ekoškola (Sdružení Tereza) a Škola pro udržitelný život (Nadace Partnerství a Středisko 

ekologické výchovy SEVER). Pro základní školy existuje rozsáhlá nabídka pomůcek, 

publikací a také ekologických výukových programů vedených lektory středisek ekologické 

výchovy. Tyto programy jsou buď krátkodobé na několik vyučovacích hodin, nebo vícedenní 

v pobytových střediscích.  

 

9.2.4 Střední vzdělávání 

Pro 2 gymnaziální obory vzdělání a 283 oborů středního vzdělání vydalo MŠMT v průběhu 

třech etap rámcové vzdělávací programy. Gymnaziální obory vzdělávání mají ve svých RVP 

mají zahrnuto průřezové téma „Environmentální výchova“ a všechny obory středního 

odborného vzdělávání mají zahrnuto průřezové téma „Člověk a životní prostředí“. Ve 26 

středních školách ČR se dokonce vyučuje oborům profesně zaměřeným na ekologie. Jsou to 

obory vzdělání Ekologie a životní prostředí a Průmyslová ekologie. Jako příklad gymnázií, 

která kladou značný důraz na začlenění environmentálního vzdělávání do svého školního 

vzdělávacího programu, lze uvést např. Gymnázium Přírodní škola v Praze, EKO Gymnázium 

Brno či EKO Gymnázium a SOŠ multimediálních studií v Poděbradech. Velká část středních 

škol je zapojena v síti Klubu ekologické výchovy a využívá školních ekologických projektů 

v rámci krátkodobých pobytových ekologických výukových programů. 

 

9.2.5 Vysokoškolské vzdělávání 

Přes 100 studijních oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programech na veřejných a soukromých vysokých školách je zaměřeno na EVVO. EVVO je 

obsažena přímo ve výuce povinně volitelných, či volitelných nebo výběrových předmětů ve 

studijních oborech převážně humanitně orientovaných, ve studijních oborech zaměřených na 

veřejnou správu, občanský sektor, regionální politiku, zemědělství nebo architekturu. Vyučuje 
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se na téměř všech veřejných vysokých školách (výjimku tvoří převážně umělecké veřejné 

vysoké školy) a několika soukromých. 

Jedním ze zásadních témat EVVO na vysokoškolské úrovni je možnost interdisciplinárních 

přístupů a spolupráce mezi vysokými školami. Mezi některými veřejnými vysokými školami 

existuje dohoda o spolupráci, kdy je studentům umožněno vybírat studijní předměty i z jiných 

než „vlastních“ vysokých škol. Samozřejmostí je možnost výběru studijních předmětů mezi 

fakultami jedné vysoké školy. Tato prostupnost umožňuje studium problematiky EVVO všem 

studentům, pokud o to mají zájem.  

Možnost studia udržitelného rozvoje v interdisciplinárním a mezinárodním týmu přináší 

e-learning. (např. síť Virtual Campus for Sustainable Europe sdružující evropské univerzity, 

nebo projekty: European Virtual Seminar, Virtual Campus for Sustainable Europe, PASDEL).  

Občanům České republiky v důchodovém věku nabízejí vysokoškolské instituce vzdělávání 

v oblasti EVVO v rámci celoživotního učení jako vzdělávací aktivity na úrovni 

vysokoškolského vzdělávání pod názvem „Univerzita třetího věku“ (např. Česká zemědělská 

univerzita v Praze – kurz „Člověk, energie, odpady“). Podpora Univerzit třetího věku patří 

k prioritám MŠMT, které tyto aktivity financuje z prostředků státního rozpočtu. 

Speciální pozornost si zaslouží vysokoškolská příprava budoucích učitelů probíhající v České 

republice na 37 fakultách nebo jiných součástech vysokých škol. Studenti pedagogických 

fakult si stejně jako ostatní studenti mohou volit ekologicky zaměřené předměty z jiných 

fakult i škol, nebo se zapojit do mezinárodních týmů či se přihlásit do e-learningových 

projektů, letních škol apod.  

Pro podporu pedagogické činnosti (i pro budoucí pedagogy) byla vytvořena elektronická 

webová encyklopedie „Enviwiki“ (http://www.enviwiki.cz). Od prosince 2006 je Centrem pro 

otázky životního prostředí vydáván recenzovaný elektronický časopis pro environmentální 

pedagogiku „Envigogika“. 

Poptávka po odbornících schopných teoreticky i prakticky řešit aktuální a budoucí problémy 

životního prostředí přispěla ke vzniku samostatných „fakult životního prostředí“ zaměřených 

na vzdělávání v oblasti životního prostředí. Na Univerzitě Karlově v Praze pracuje Centrum 

pro otázky životního prostředí. Celofakultním interdisciplinárním pracovištěm 

Přírodovědecké fakulty UK uskutečňujícím výuku a výzkum v oblasti ochrany životního 

prostředí je Ústav pro životní prostředí. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

otevřela specializovanou Fakultu technologie ochrany prostředí, která nabízí studijní 

programy určené pro studenty, kteří chtějí studovat obor představující interdisciplinární 

syntézu technické chemie, ekologie, biologických věd a věd zabývajících se životním 

prostředím. Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, má vlastní 

Katedru ekonomiky životního prostředí, která přispívá k výzkumu současných problémů v 

oblasti životního prostředí, v rámci teorie i v praktických aplikacích poskytuje pohled na 

environmentální rozměr hospodářského rozvoje a styčných ploch ekologické politiky s 

dalšími politickými subjekty. 

Na základě iniciativy Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze 

vzniklo „Fórum vysokoškolských učitelů: Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“. Cílem 

Fóra je trvale přispívat k vyjasňování a vytváření obsahu, rozsahu a metod vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj a zajišťovat vzájemnou informovanost o činnosti jednotlivých členů, 

posilovat spolupráci při přípravě kurzů, přednášek, skript, výzkumné práci a projektech. 

EVVO je také součástí nabídky celoživotního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami ve 

formě krátkodobých i dlouhodobých kurzů orientovaných na výkon povolání, nebo zájmově. 

http://www.vcse.eu/
http://www.enviwiki.cz/
http://www.enviwiki.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
http://www.envigogika.cuni.cz/
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Uskutečňuje se v prezenční nebo kombinované formě studia a to jako vzdělávání 

specializační, rekvalifikační, rozšiřující nebo doplňující 

Problematika EVVO je též podporována prostřednictvím naplňování cílů formulovaných 

v dokumentu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015), který byl schválen 

vládou dne 9. července 2008 a dokumentu Akční plán ke Strategii vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj České republiky (opatření pro roky 2011 a 2012), který vláda schválila dne 23. února 

2011, v oblasti vysokoškolského vzdělávání. 

 

9.2.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Důležitou oblastí je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za integraci prvků 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do postgraduálního vzdělávání pedagogů je 

odpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Řada neziskových organizací 

a školských zařízení nabízí akreditované semináře a kurzy EVVO pro pedagogy v rozsahu 

několika hodin až několika desítek hodin.  

V České republice se mezi lety 2005 až 2012 uskutečnilo celkem 38 specializačních studií, 

na kterých se jako hlavní realizátor podílelo celkem 11 organizací. Specializační studium 

v oblasti EVVO trvá 250 hodin. Realizátory jsou především neziskové organizace (občanská 

sdružení nebo obecně prospěšné společnosti  - celkem 27 realizovaných studií), dále vysoké 

školy (3) či školy a školská zařízení. 

 

9.2.7 Neformální a informální vzdělávání 

Systém vzdělávání a tedy i systém EVVO zahrnuje nejen činnosti a aktivity probíhající ve 

školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), ale i v zařízeních zaměstnavatelů, 

soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, školských 

zařízeních a dalších organizacích (neformální vzdělávání) a také neorganizované každodenní 

zkušenosti a činnosti v práci, v rodině, ve volném čase, interakce se společností i přírodou či 

působení médií (informální učení).  

Vzdělávání různých cílových skupin dospělých věnuje velkou pozornost Státní program 

EVVO i krajské koncepce EVVO. Akční plán Státního programu EVVO měl platnost pro 

roky 2010-2012 s výhledem do roku 2015. MŽP a MŠMT jednají o sloučení strategických 

dokumentů pro VUR, EVVO a environmentální poradenství v jediný strategický dokument 

s jediným akčním plánem. Tyto dokumenty budou v gesci MŠMT, které rovněž bude 

zajišťovat činnost meziresortní pracovní skupiny k tomuto dokumentu. Za oblast EVVO 

ovšem bude dále zodpovídat MŽP.  Státní program EVVO je v současné době platný a jeho 

klíčové části se plní. 

E-learningový program pro vzdělávání pracovníků státní správy s tématikou 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který připravilo Ministerstvo životního 

prostředí byl v roce 2011 předán Institutu pro veřejnou správu (MV ČR). Některá školení 

zabezpečují i nevládní neziskové organizace jako je Národní síť zdravých měst či České 

ekologické manažerské centrum (CEMC). Školení jsou zaměřena na legislativu, EMAS, ISO 

normy, čistší produkci, dobrovolné dohody, odpadové hospodářství, obalovou techniku, 

chemické aj. nebezpečné látky, monitoring, moderní technologie, zahraniční i domácí 

zkušenosti, práci s veřejností, kodexy a charty v této sféře atd.  

Rozsáhlá je v ČR nabídka mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže, na němž se podílí řada 

školských zařízení a neziskových organizací.  
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Významnou roli hrají také další nevládní či příspěvkové neziskové organizace. Problematice 

klimatické změny se systematicky věnují např. Greenpeace, Hnutí DUHA, Sdružení CZ Biom 

a další. 

EVVO vztahující se ke změně klimatu podporují také některé významné nadace, např. 

Nadace Partnerství, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Via a Open Society Fund, 

ale i regionální nadace – např. Nadace pro Jizerské hory či Komunitní nadace Ústí nad 

Labem.  

Na environmentální osvětě veřejnosti se podílejí instituce státní správy v oblasti životního 

prostředí – kromě Ministerstva životního prostředí (viz dále) také krajské úřady, správy 

chráněných krajinných oblastí a národních parků, CENIA, česká informační agentura 

životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a některé další instituce. 

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašuje každoročně Výběrové řízení na podporu 

projektů předložených občanskými sdruženími. Kompletní výsledky všech podpořených 

projektů od roku 1997 jsou veřejně dostupné na internetových stránkách 

www.projektymzp.cz. V letech 2009 – 2011 podpořilo MŽP celkem 22 projektů zaměřených 

na výchovu, vzdělávání  a osvětu v oblasti změny klimatu celkovou částkou 5,4 milionu Kč. 

V roce 2012 nebyl ve výběrovém řízení podpořen žádný projekt tohoto zaměření. 

 

9.2.8 Stručný přehled podpořených projektů v jednotlivých letech 

2009 

Projekt Řešitel 

Úsporná opatření pro snižování energetické náročnosti panelových budov EkoWATT 

Solární elektrárny v budovách - dosavadní zkušenosti pro budoucí rozvoj EkoWATT 

Rozvoj databáze detailů pro pasivní domy Centrum pasivního domu 

Ekolist.cz a klimatické změny BEZK 

Klimatická kalkulačka na www.zmenaklimatu.cz Calla 

Výstava Grónsko, země mizejícího ledu, místo dramatických změn klimatu Polární svět, o.s. 

Informační kampaň o řešeních ke snížení emisí skleníkových plynů Hnutí Duha – Přátelé Země ČR 

Zapojování nevládních organizací a informování o evropské a mezinárodní klimatické 

agendě 

Zelený Kruh 

Ochrana klimatu na místní úrovni ZO ČSOP Veronica 

2010 

Projekt Řešitel 

Na vlastní oči - úspory a obnovitelné zdroje energie v budovách ZO ČSOP Veronica 

Informační kampaň o řešeních ke snížení emisí skleníkových plynů  Hnutí Duha – Přátelé Země ČR 

Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí - návod pro ochranu klimatu ve 

městech a obcích  

Civitas per populi 

Ochrana klimatu - vzdělávací program nejen pro veřejnou správu  ZO ČSOP Veronica 

Ochrana klimatu a obnovitelné zdroje energie - Energie pro třetí tisíciletí  Pravoslavná akademie Vilémov 

Uhlíkoví detektivové - vzdělávání pedagogů a žáků o emisích CO2  ZČ HB Sever 

Vydávání odborného časopisu Ochrana ovzduší v roce 2010 Ochrana kvality ovzduší 

2011 

Projekt Řešitel 

Informační kampaň představující praktické způsoby snižování emisí skleníkových plynů  Hnutí Duha – Přátelé Země ČR 

Jak učit o klimatických změnách?  Asociace pro MO, o.s. 

Šíření Úmluvy starostů a primátorů v České republice  PORSENNA, o.p.s. 

Uhlíkoví detektivové - vzdělávání pedagogů a žáků o změnách klimatu  ZČ HB Sever 

http://www.projektymzp.cz/
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Projekt Řešitel 

Osvětová kampaň - Porovnání kvality realizovaných pasivních domů v ČR z 

environmentálních hledisek  

EkoWATT 

Praktické informace pro rozvoj pěstování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin  CZ BIOM – české sdružení pro 

biomasu 

 

Příklady jednotlivých projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi v letech 

2009 – 2012 jsou uvedeny v Příloze 6.   

 

9.3 Financování  

EVVO je v ČR financována z více různě významných zdrojů, přičemž k nejvýznamnějším 

patří: státní rozpočet, státní fondy, rozpočty samospráv (krajů a obcí), fondy EU, nadace, 

prostředky z podnikatelského sektoru, vlastní prostředky neziskových organizací.  

Prostředky z veřejné správy jsou vynakládány jednak formou financování vlastní činnosti 

orgánů veřejné správy a činností přímo zřízených organizací, jednak formou grantů, dotací 

a zakázek dalším subjektům.  

V rámci grantové a dotační podpory EVVO z národních zdrojů jsou nejvýznamnější 

programy MŽP (od první poloviny 90. let pro NNO), MŠMT (nové programy od r. 2007 pro 

NNO i školy) a krajů (postupně vznikající od r. 2002). 

Dalším významným zdrojem jsou zakázky na služby v EVVO. Nejvýznamnější je od r. 1999 

zakázka MŽP na Národní síť EVVO v objemu cca 5 mil. Kč ročně, od r. 2008 vyhlašovaná 

společně s MŠMT a rozšířená na objem cca 10 mil. Kč ročně. V roce 2012 byly nahrazeny 

tyto zakázky dotací krajům a vzhledem k úsporným opatřením ve výdajích státního rozpočtu 

v objemu celkem 2 mil. Kč.  

Zdrojem pro investiční i neinvestiční projekty je SFŽP ČR. V minulých letech podporoval 

zejména budování středisek a poraden. Od roku 2008 jsou v oblasti EVVO dotační programy 

nastaveny nově – existuje dotační titul na budování středisek a poraden v hlavním městě 

Praze (mimo Prahu je možno čerpat peníze z evropských fondů – viz dále), vytváření sítí 

vzdělávacích středisek a poraden a vzdělávací programy k vybraným tématům – v první 

výzvě bylo jako jedna ze tří priorit vyhlášeno téma „klimatická změna a ochrana ovzduší“. 

Dále byly vypisovány výzvy k aktuálním problémům ŽP. V minulosti SFŽP ČR podporoval 

rovněž program Slunce do škol, zaměřený na instalace fotovoltaických nebo fototermických 

zařízení malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem tohoto programu byla především 

demonstrace možností získávat energii ze slunečního záření pro žáky a studenty základních 

a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu.  

V roce 2010 vznikl nový Program a podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty v rozsahu 10 až 15 dní jsou zaměřené na EVVO 

a probíhají v rekreačních zařízeních, ve střediscích EVVO apod. 

Od roku 2004 do roku 2008 byl významným zdrojem podpory Operační program Rozvoj 

lidských zdrojů, financovaný z Evropského sociálního fondu. V rámci grantového schématu 

Síť environmentálních informačních a poradenských center byl ve třech výzvách podpořen 

jejich vznik a činnost přímo v jednotlivých regionech.  

V roce 2007 byla vypsána první výzva z nového Operačního programu Životní prostředí na 

investice do budování a rekonstrukcí středisek ekologické výchovy a ekologických poraden 

a v roce 2008 výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které 
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vedle jiných oblastí vzdělávání zahrnují i EVVO. Plánovací období OP ŽP a OP VK v roce 

2013 končí. V novém plánovacím období má být EVVO podporováno z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (neinvestiční prostředky) a v nepříliš velké míře 

i z Integrovaného operačního programu (IROP) (investiční prostředky).  O eventuální podpoře 

z Operačního programu Zaměstnanost (celoživotní učení) bude ještě jednáno. 

EVVO dále financují nadace a podnikatelský sektor – rozsáhlá je např. podpora Lesů ČR 

(projekt Les ve škole, škola v lese, tvorba pomůcek, realizace výukových programů 

a seminářů, naučné stezky) či firmy Toyota (projekty Škola pro udržitelný život a Zelený 

balíček), dále např. producenti obalů prostřednictvím firmy EKO-KOM, a.s., firmy v oblasti 

vodního či odpadového hospodářství. 

 

9.4 Související legislativa 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje podmínky práva svobodného přístupu veřejnosti k informacím a stanoví základní 

podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá 

fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.  

Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona 

č. 6/2005 Sb. upravuje právo veřejnosti na včasné a úplné informace o stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů, jimiž disponují orgány státní správy, orgány územní 

samosprávy a jimi zřízené, řízené nebo pověřené právnické osoby. Připravovaná novela 

zákona mj. nově formulovala § 13, který upravuje environmentální výchovu, vzdělávání a 

osvětu a nově také ekologické poradenství. Tato novela neprošla do rozpuštění poslanecké 

sněmovny celým legislativním procesem a nelze předjímat, zda bude příští poslaneckou 

sněmovnou přijata. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění (školský zákon) vstoupil v platnost 1. ledna 2005. „Získání 

a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad udržitelného 

rozvoje„ má v preambuli jako jeden z obecných cílů vzdělávání, a proto je třeba vnímat 

EVVO jako prioritu prostupující celým zákonem.  

 

9.5 Mezinárodní aktivity 

Organizace v České republice se účastní řady mezinárodních projektů zaměřených na 

environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Některé tyto aktivity jsou metodicky 

i finančně podporovány přímo Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Mezinárodním programem pro školy je program GLOBE – celosvětový program, do kterého 

se ČR zapojila spolu s dalšími zeměmi v roce 1995. Pro program GLOBE zpracovali vědci 

systém průkazných a zároveň pro studenty jednoduchých měření, umožňujících sledovat 

vývoj globálních ekologických problémů. V rámci světové sítě účastníků programu GLOBE 

provádějí studenti měření a pozorování kvality životního prostředí v oblastech meteorologie, 

hydrologie, biometrie, fenologie, pedologie a dálkového průzkumu Země. Svá pozorování 

odesílají prostřednictvím Internetu do centra NASA v USA. Součástí je i projekt sledování 

uhlíkového cyklu, v němž je zapojeno asi 400 žáků ze 14 škol. 
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V České republice probíhá též několik projektů v rámci grantového programu Evropské 

komise „Intelligent Energy – Europe“. Organizace SEVEn se podílí na projektu Města s trvale 

udržitelnou spotřebou energie zaměřeném na propagaci příkladů trvale udržitelné spotřeby 

energie na městské úrovni v nových členských státech EU, nově byly v r. 2008 schváleny 

projekty Carbon Detectives pro základní školy a Schools For Intelligent Use of Energy pro 

střední odborné školy za účasti střediska SEVER. 

Clean Up the World je mezinárodní environmentální program, který je inspirací a příležitostí 

pro jednotlivce a společenství z celého světa, aby uklidili a starali se o životní prostředí. 

V České republice je projekt koordinován Českým svazem ochránců přírody.  

Několik projektů zaměřených na EVVO bylo realizováno v rámci bilaterální, zejména 

přeshraniční spolupráce s polskými, německými, slovenskými, srbskými a rakouskými 

organizacemi. Šlo např. o projekty v oblasti ekologického poradenství, ekologicky 

orientovaných mateřských škol či EVVO dětí a mládeže. 
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PŘÍLOHA 1 Souhrnné tabulky vývoje emisí a propadů v hlavních 

kategoriích inventarizace 

 

1a) Emise oxidu uhličitého za období  1990-2011  

Období 1990-1997 

Emise CO2 v sektorovém členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  146070 140167 124557 123456 113761 115710 119474 115862 

A. Spalování paliv 145610 139767 124158 123074 113389 115343 119119 115512 

1.  Energetický prumysl 57702 57394 51279 53524 53709 60465 64413 60417 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 46485 48996 40973 41844 32498 27697 27939 27447 

3.  Doprava 7576 6783 7618 7535 7863 9617 10703 11403 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 
sektory 

32246 25185 22968 18894 18034 16373 14923 15057 

5.  Ostatní 1601 1409 1321 1276 1285 1191 1141 1189 

B. Fugitivní emise z paliv 460 400 399 382 373 367 355 350 

1.  Pevná paliva 456 395 393 373 363 356 344 338 

2.  Ropa a zemní plyn 4 5 6 9 10 11 12 12 

2.  Prumyslové procesy 18169 13599 14888 11958 12683 11875 12570 13289 

A.  Minerální produkty 4830 4035 3852 3514 3610 3602 3908 4036 

B.  Chemický prumysl 807 782 806 754 842 743 800 733 

C.  Výroba kovů 12533 8781 10230 7690 8231 7530 7861 8520 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 550 514 476 436 402 382 372 370 

4.  Zemědělství NA NA NA NA NA NA NA NA 

A.  Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Hospodarení s hnojem NA NA NA NA NA NA NA NA 

C.  Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA 

D.  Zemědělské půdy NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Řízené vypalování savan NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Polní spalování zemědělských organických 
zbytků 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
-3749 -9140 -10893 -9551 -7261 -7322 -7760 -6809 

A. Lesní půdy -5057 -9486 -11121 -9842 -7356 -7363 -7614 -6815 

B. Zemědělské půdy 1315 549 306 300 269 274 270 249 

C. Zatravněné půdy -128 -293 -199 -196 -305 -331 -543 -380 

D. Mokřiny 23 33 19 9 8 10 11 16 

E. Osídlená území  86 51 95 172 121 88 116 121 

F. Ostatní půda NO NO NO NO NO NO NO NO 

G. Ostatní        12 5 7 6 2 1 0 0 
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Emise CO2 v sektorovém členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

6.  Odpady 23 28 33 44 63 71 71 74 

A.  Skládkování pevného odpadu NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

B.  Nakládání s odpadní vodou NA NA NA NA NA NA NA NA 

C.  Spalování odpadů 23 28 33 44 63 71 71 74 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 161063 145167 129061 126343 119648 120716 124727 122787 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

164813 154307 139954 135894 126909 128038 132487 129596 

                  

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 543 446 516 429 534 579 435 505 

Mezinárodní letecká doprava 543 446 516 429 534 579 435 505 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy 2368 2407 2384 2358 2355 4593 4653 5098 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

Období 1998-2005 

Emise CO2 v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  109601 104525 113364 113941 110672 113134 113654 114119 

A. Spalování paliv 109255 104205 113035 113603 110329 112801 113329 113794 

1.  Energetický prumysl 58080 56023 59288 61556 59942 59891 59919 60867 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 24359 22185 27126 24645 23805 23306 23456 23151 

3.  Doprava 11627 11817 11932 12772 13345 15129 15892 17221 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 
sektory 

13925 12935 13455 13436 12096 13414 12955 11462 

5.  Ostatní 1264 1245 1235 1194 1140 1061 1107 1094 

B. Fugitivní emise z paliv 346 320 329 338 343 334 325 325 

1.  Pevná paliva 333 306 315 324 323 310 302 301 

2.  Ropa a zemní plyn 14 14 14 14 20 24 23 24 

2.  Prumyslové procesy 13175 10671 11930 11104 11005 11874 12370 11151 

A.  Minerální produkty 4187 4082 4166 3859 3603 3686 3874 3855 

B.  Chemický prumysl 756 644 736 620 541 704 699 609 

C.  Výroba kovů 8233 5945 7027 6625 6861 7484 7798 6687 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 366 364 354 335 325 311 305 299 
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Emise CO2 v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

4.  Zemědělství NA NA NA NA NA NA NA NA 

A.  Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Hospodarení s hnojem NA NA NA NA NA NA NA NA 

C.  Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA 

D.  Zemědělské půdy NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Řízené vypalování savan NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
-7129 -7276 -7636 -7993 -7755 -5893 -6321 -6817 

A. Lesní půdy -7421 -7342 -7593 -7910 -7673 -5882 -6271 -6750 

B. Zemědělské půdy 370 201 200 180 155 162 142 145 

C. Zatravněné půdy -282 -361 -419 -400 -396 -380 -393 -388 

D. Mokřiny 25 24 28 12 34 23 19 20 

E. Osídlená území  178 202 127 113 112 181 176 155 

F. Ostatní půda NO NO NO NO NO NO NO NO 

G. Ostatní        0 0 21 12 13 3 7 1 

6.  Odpady 75 76 63 86 124 192 180 175 

A.  Skládkování pevného odpadu NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

B.  Nakládání s odpadní vodou NA NA NA NA NA NA NA NA 

C.  Spalování odpadů 75 76 63 86 124 192 180 175 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 116088 108360 118075 117474 114371 119618 120189 118927 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

123217 115636 125711 125467 122126 125511 126510 125744 

                  

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 598 563 615 657 567 763 981 1019 

Mezinárodní letecká doprava 598 563 615 657 567 763 981 1019 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy 5696 5788 5354 5900 6109 6378 7070 7181 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 

nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

Období 2006-2011 

Emise CO2 v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  114510 114182 109584 104574 107603 103872 

A. Spalování paliv 114165 113870 109277 104307 107330 103604 
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Emise CO2 v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1.  Energetický prumysl 60320 63914 58767 55907 58603 58120 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 22547 20272 20477 19271 19299 17805 

3.  Doprava 17549 18471 18321 17762 16729 16565 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 

sektory 
12675 10127 10580 10249 11617 10023 

5.  Ostatní 1074 1085 1133 1117 1083 1091 

B. Fugitivní emise z paliv 345 312 307 267 273 268 

1.  Pevná paliva 325 293 288 250 259 255 

2.  Ropa a zemní plyn 20 19 19 17 14 13 

2.  Prumyslové procesy 12128 12665 11897 9381 9962 10000 

A.  Minerální produkty 3975 4364 4130 3449 3425 3824 

B.  Chemický prumysl 581 544 616 634 618 553 

C.  Výroba kovů 7572 7757 7151 5298 5919 5623 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 298 298 283 274 260 237 

4.  Zemědělství NA NA NA NA NA NA 

A.  Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA 

B.  Hospodarení s hnojem NA NA NA NA NA NA 

C.  Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA 

D.  Zemědělské půdy NA NA NA NA NA NA 

E.  Řízené vypalování savan NA NA NA NA NA NA 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
-3626 -934 -4938 -7003 -5636 -8026 

A. Lesní půdy -3508 -795 -4841 -6870 -5551 -7964 

B. Zemědělské půdy 134 127 165 114 132 148 

C. Zatravněné půdy -394 -383 -384 -371 -371 -329 

D. Mokřiny 20 20 22 20 34 32 

E. Osídlená území  115 94 95 103 118 87 

F. Ostatní půda NO NO NO NO NO NO 

G. Ostatní        7 3 5 0 2 0 

6.  Odpady 191 202 241 199 180 187 

A.  Skládkování pevného odpadu NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

B.  Nakládání s odpadní vodou NA NA NA NA NA NA 

C.  Spalování odpadů 191 202 241 199 180 187 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA 

              

Celkové emise včetně LULUCF 123502 126412 117067 107424 112369 106270 
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Emise CO2 v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

127128 127346 122005 114428 118005 114296 

              

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 1044 1096 1161 1062 994 985 

Mezinárodní letecká doprava 1044 1096 1161 1062 994 985 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy 7 755 8 821 8 885 9 464 10 692 11 258 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 

nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

 

1b) Emise metanu za období  1990-2011  

Období 1990-1997 

Emise CH4 v sektorovém členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  474,33 409,52 389,15 371,09 349,36 344,15 339,16 332,34 

A. Spalování paliv 69,66 52,08 49,63 40,49 35,47 35,64 36,13 34,93 

1.  Energetický prumysl 0,67 0,68 0,60 0,64 0,63 0,72 0,81 0,81 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 4,31 4,88 3,91 4,22 3,34 2,88 2,85 2,91 

3.  Doprava 1,38 1,19 1,41 1,41 1,51 1,67 1,83 1,91 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 

sektory 
62,97 45,03 43,44 33,96 29,73 30,12 30,42 29,11 

5.  Ostatní 0,34 0,29 0,27 0,26 0,26 0,24 0,22 0,19 

B. Fugitivní emise z paliv 404,67 357,45 339,52 330,61 313,90 308,52 303,03 297,41 

1.  Pevná paliva 361,93 321,01 306,00 298,03 282,02 276,64 268,51 263,50 

2.  Ropa a zemní plyn 42,74 36,43 33,52 32,58 31,87 31,87 34,52 33,90 

2.  Prumyslové procesy 6,93 5,95 4,67 4,76 4,88 5,10 5,20 4,76 

A.  Minerální produkty 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,18 

B.  Chemický prumysl 0,73 0,63 0,67 0,68 0,74 0,70 0,73 0,74 

C.  Výroba kovů 6,06 5,20 3,88 3,95 4,00 4,26 4,30 3,84 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek NA NA NA NA NA NA NA NA 

4.  Zemědělství 248,60 235,43 211,97 185,42 162,35 157,11 156,12 146,87 

A.  Enterická fermentace 200,92 189,53 169,90 147,06 128,79 125,33 124,20 115,99 

B.  Hospodarení s hnojem 47,68 45,91 42,07 38,37 33,56 31,78 31,92 30,89 

C.  Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO 

D.  Zemědělské půdy NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 
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Emise CH4 v sektorovém členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
4,76 3,55 3,74 4,31 4,44 4,17 5,49 5,93 

A. Lesní půdy 4,76 3,55 3,74 4,31 4,44 4,17 5,49 5,93 

B. Zemědělské půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

C. Zatravněné půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

E. Osídlená území  NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

6.  Odpady 118,48 120,66 120,93 121,12 125,43 127,36 126,15 130,04 

A.  Skládkování pevného odpadu 79,17 82,79 85,97 89,48 92,95 96,20 97,12 99,89 

B.  Nakládání s odpadní vodou 39,31 37,88 34,96 31,64 32,48 31,16 29,02 30,16 

C.  Spalování odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 853,10 775,12 730,46 686,71 646,47 637,89 632,12 619,95 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

848,34 771,57 726,72 682,40 642,03 633,72 626,62 614,01 

                  

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 0,09 0,07 0,08 0,07 0,09 0,10 0,07 0,08 

Mezinárodní letecká doprava 0,09 0,07 0,08 0,07 0,09 0,10 0,07 0,08 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy NA NA NA NA NA NA NA NA 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 

nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

Období 1998-2005 

Emise CH4 v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  318,57 288,30 256,28 240,78 220,72 217,94 209,63 229,33 

A. Spalování paliv 29,82 24,41 25,91 26,04 22,30 24,16 24,62 24,98 

1.  Energetický prumysl 0,81 0,78 0,76 0,79 0,77 0,91 0,99 0,80 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 2,61 2,34 2,72 2,52 2,60 2,31 2,34 2,57 

3.  Doprava 1,88 1,87 1,74 1,77 1,66 1,71 1,62 1,64 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 

sektory 
24,37 19,32 20,60 20,88 17,20 19,16 19,60 19,90 

5.  Ostatní 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 

B. Fugitivní emise z paliv 288,75 263,89 230,36 214,74 198,41 193,78 185,00 204,34 
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Emise CH4 v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1.  Pevná paliva 253,10 229,04 197,25 183,66 166,41 164,62 157,91 171,96 

2.  Ropa a zemní plyn 35,65 34,85 33,11 31,08 32,01 29,16 27,09 32,38 

2.  Prumyslové procesy 4,63 4,12 4,45 4,51 4,50 4,52 4,84 4,64 

A.  Minerální produkty 0,20 0,18 0,25 0,25 0,20 0,20 0,22 0,22 

B.  Chemický prumysl 0,79 0,85 0,92 0,94 0,88 0,89 1,12 1,17 

C.  Výroba kovů 3,64 3,09 3,28 3,32 3,42 3,42 3,50 3,25 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek NA NA NA NA NA NA NA NA 

4.  Zemědělství 138,11 140,15 134,06 133,91 131,01 129,09 125,64 122,28 

A.  Enterická fermentace 108,76 111,13 106,71 107,47 105,21 104,09 101,84 99,72 

B.  Hospodarení s hnojem 29,34 29,02 27,34 26,45 25,80 25,00 23,80 22,55 

C.  Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO 

D.  Zemědělské půdy NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
5,18 4,79 4,40 4,58 4,93 6,16 5,65 5,39 

A. Lesní půdy 5,18 4,79 4,40 4,58 4,93 6,16 5,65 5,39 

B. Zemědělské půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

C. Zatravněné půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

E. Osídlená území  NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

6.  Odpady 132,15 132,91 133,02 134,61 138,90 139,72 137,84 139,01 

A.  Skládkování pevného odpadu 102,65 105,48 107,27 109,78 112,26 115,14 113,40 114,69 

B.  Nakládání s odpadní vodou 29,50 27,43 25,75 24,82 26,64 24,57 24,44 24,32 

C.  Spalování odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 598,63 570,27 532,21 518,39 500,06 497,42 483,59 500,64 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

593,45 565,48 527,80 513,81 495,13 491,26 477,95 495,25 

                  

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 0,10 0,09 0,10 0,11 0,09 0,13 0,16 0,17 

Mezinárodní letecká doprava 0,10 0,09 0,10 0,11 0,09 0,13 0,16 0,17 
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Emise CH4 v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy NA NA NA NA NA NA NA NA 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

Období 2006-2011 

Emise CH4 v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  242,35 224,63 224,01 211,08 218,22 214,66 

A. Spalování paliv 28,97 26,66 25,61 26,28 28,60 26,62 

1.  Energetický prumysl 0,83 0,90 0,93 0,98 1,06 1,08 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 2,58 2,42 2,46 2,38 2,40 2,36 

3.  Doprava 1,55 1,55 1,50 1,43 1,26 1,20 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 
sektory 

23,95 21,71 20,64 21,42 23,81 21,90 

5.  Ostatní 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

B. Fugitivní emise z paliv 213,38 197,97 198,40 184,81 189,62 188,04 

1.  Pevná paliva 180,29 164,83 168,08 152,54 155,69 156,32 

2.  Ropa a zemní plyn 33,09 33,14 30,32 32,26 33,92 31,72 

2.  Prumyslové procesy 4,72 4,61 4,53 3,55 3,91 3,97 

A.  Minerální produkty 0,21 0,21 0,23 0,17 0,16 0,16 

B.  Chemický prumysl 1,13 1,07 1,13 1,08 1,19 1,14 

C.  Výroba kovů 3,38 3,33 3,18 2,30 2,56 2,67 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek NA NA NA NA NA NA 

4.  Zemědělství 120,52 121,33 121,30 116,91 114,09 113,42 

A.  Enterická fermentace 98,30 99,22 100,14 97,48 95,18 95,38 

B.  Hospodarení s hnojem 22,22 22,11 21,16 19,43 18,91 18,04 

C.  Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO 

D.  Zemědělské půdy NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 
zbytků 

NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
6,67 8,66 6,84 5,78 6,11 2,62 

A. Lesní půdy 6,67 8,66 6,84 5,78 6,11 2,62 

B. Zemědělské půdy NO NO NO NO NO NO 

C. Zatravněné půdy NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 
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Emise CH4 v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

E. Osídlená území  NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

6.  Odpady 140,81 139,34 144,88 148,64 153,51 155,27 

A.  Skládkování pevného odpadu 115,95 114,85 120,39 124,46 128,96 130,69 

B.  Nakládání s odpadní vodou 24,86 24,49 24,49 24,18 24,55 24,57 

C.  Spalování odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA 

              

Celkové emise včetně LULUCF 515,07 498,57 501,56 485,98 495,84 489,94 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

508,40 489,91 494,72 480,19 489,73 487,32 

              

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 0,17 0,18 0,19 0,18 0,16 0,16 

Mezinárodní letecká doprava 0,17 0,18 0,19 0,18 0,16 0,16 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy NA NA NA NA NA NA 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

 

1c) Emise oxidu dusného za období  1990-2011  

Období 1990-1997 

Emise N2O v sektorovém členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  2,37 2,25 2,11 2,13 2,09 2,31 2,43 2,47 

A. Spalování paliv 2,37 2,25 2,11 2,13 2,09 2,31 2,43 2,47 

1.  Energetický prumysl 0,81 0,81 0,73 0,76 0,75 0,86 0,91 0,86 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 0,58 0,65 0,52 0,54 0,43 0,36 0,35 0,35 

3.  Doprava 0,49 0,42 0,52 0,55 0,64 0,78 0,90 0,97 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 

sektory 
0,43 0,32 0,29 0,22 0,21 0,26 0,23 0,23 

5.  Ostatní 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 

B. Fugitivní emise z paliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  Pevná paliva NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

2.  Ropa a zemní plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Prumyslové procesy 3,90 2,64 3,25 2,54 3,21 3,64 3,33 3,60 

A.  Minerální produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Chemický prumysl 3,90 2,64 3,25 2,54 3,21 3,64 3,33 3,60 
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Emise N2O v sektorovém členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

C.  Výroba kovů NA NA NA NA NA NA NA NA 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

4.  Zemědělství 35,52 31,19 26,71 23,58 22,46 22,69 21,57 21,53 

A.  Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Hospodarení s hnojem 5,51 5,23 4,71 4,19 3,73 3,47 3,65 3,54 

C.  Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA 

D.  Zemědělské půdy 30,01 25,96 22,00 19,39 18,73 19,22 17,92 17,99 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 
zbytků 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 

A. Lesní půdy 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

B. Zemědělské půdy 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 

C. Zatravněné půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

E. Osídlená území  NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

6.  Odpady 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

A.  Skládkování pevného odpadu NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Nakládání s odpadní vodou 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

C.  Spalování odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 43,11 37,38 33,37 29,56 29,06 29,93 28,63 28,89 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

43,01 37,29 33,28 29,47 28,97 29,85 28,55 28,81 

                  

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 

Mezinárodní letecká doprava 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy NA NA NA NA NA NA NA NA 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 
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Období 1998-2005 

Emise N2O v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  2,52 2,55 2,77 2,92 3,06 3,38 3,57 3,71 

A. Spalování paliv 2,52 2,55 2,77 2,92 3,06 3,38 3,57 3,71 

1.  Energetický prumysl 0,84 0,81 0,86 0,89 0,88 0,89 0,90 0,89 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 0,31 0,27 0,33 0,30 0,31 0,27 0,28 0,31 

3.  Doprava 1,07 1,18 1,28 1,43 1,61 1,91 2,08 2,22 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 
sektory 

0,22 0,20 0,22 0,22 0,19 0,23 0,23 0,21 

5.  Ostatní 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 

B. Fugitivní emise z paliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  Pevná paliva NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

2.  Ropa a zemní plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Prumyslové procesy 3,86 3,22 3,63 3,59 3,14 3,13 3,54 3,36 

A.  Minerální produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Chemický prumysl 3,86 3,22 3,63 3,59 3,14 3,13 3,54 3,36 

C.  Výroba kovů NA NA NA NA NA NA NA NA 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

4.  Zemědělství 20,60 20,67 20,26 20,67 20,01 18,08 19,72 18,77 

A.  Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Hospodarení s hnojem 3,35 3,39 3,13 2,99 2,81 2,67 2,58 2,46 

C.  Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA 

D.  Zemědělské půdy 17,25 17,28 17,13 17,68 17,20 15,41 17,14 16,30 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 
zbytků 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 

A. Lesní půdy 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

B. Zemědělské půdy 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

C. Zatravněné půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

E. Osídlená území  NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

6.  Odpady 0,52 0,52 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

A.  Skládkování pevného odpadu NA NA NA NA NA NA NA NA 

B.  Nakládání s odpadní vodou 0,52 0,52 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

C.  Spalování odpadů 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Emise N2O v sektorovém členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 28,26 27,72 28,06 28,58 27,62 26,00 28,24 27,24 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

28,19 27,65 27,99 28,52 27,56 25,93 28,17 27,18 

                  

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,11 0,14 0,14 

Mezinárodní letecká doprava 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,11 0,14 0,14 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy NA NA NA NA NA NA NA NA 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

Období 2006-2011 

Emise N2O v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  3,77 3,91 3,82 3,73 3,69 3,66 

A. Spalování paliv 3,77 3,91 3,81 3,73 3,68 3,66 

1.  Energetický prumysl 0,89 0,95 0,89 0,85 0,90 0,91 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 

3.  Doprava 2,25 2,36 2,32 2,28 2,16 2,15 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 
sektory 

0,25 0,24 0,23 0,23 0,26 0,25 

5.  Ostatní 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 

B. Fugitivní emise z paliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  Pevná paliva NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

2.  Ropa a zemní plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Prumyslové procesy 3,07 2,58 2,44 1,94 1,51 1,65 

A.  Minerální produkty NA NA NA NA NA NA 

B.  Chemický prumysl 3,07 2,58 2,44 1,94 1,51 1,65 

C.  Výroba kovů NA NA NA NA NA NA 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA 

F.  Spotřeba F-plynů NA NA NA NA NA NA 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 0,69 0,69 0,75 0,75 0,75 0,75 

4.  Zemědělství 18,45 18,89 19,47 18,32 17,96 18,33 

A.  Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA 

B.  Hospodarení s hnojem 2,42 2,41 2,37 2,26 2,20 2,14 

C.  Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA 

D.  Zemědělské půdy 16,03 16,47 17,10 16,06 15,76 16,19 



 

 

202 

Emise N2O v sektorovém členění 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,04 

A. Lesní půdy 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,02 

B. Zemědělské půdy 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

C. Zatravněné půdy NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

E. Osídlená území  NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 

6.  Odpady 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 

A.  Skládkování pevného odpadu NA NA NA NA NA NA 

B.  Nakládání s odpadní vodou 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 

C.  Spalování odpadů 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA 

              

Celkové emise včetně LULUCF 26,70 26,82 27,22 25,47 24,64 25,11 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

26,63 26,74 27,15 25,41 24,58 25,07 

              

Položky vykazované zvlášt: NA NA NA NA NA NA 

Emise v mezinárodním prostoru 0,14 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 

Mezinárodní letecká doprava 0,14 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy NA NA NA NA NA NA 

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 

nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

 

1d) Celková inventura skleníkových plynů za období  1990-2011  

Období 1990-1997 

Agregované emise CO2 ekv. v sektorovém 

členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  156765 149465 133384 131908 121745 123652 127351 123606 

A. Spalování paliv 147807 141558 125855 124584 114781 116806 120632 117011 

1.  Energetický prumysl 57967 57658 51517 53772 53955 60745 64713 60702 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 46754 49298 41217 42102 32703 27869 28107 27616 

3.  Doprava 7756 6938 7808 7737 8091 9895 11021 11745 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 
sektory 

33702 26231 23971 19677 18725 17086 15632 15739 

5.  Ostatní 1628 1432 1342 1297 1306 1211 1159 1209 
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Agregované emise CO2 ekv. v sektorovém 

členění 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

B. Fugitivní emise z paliv 8958 7907 7529 7325 6964 6846 6719 6596 

1.  Pevná paliva 8057 7136 6819 6632 6285 6166 5982 5871 

2.  Ropa a zemní plyn 902 770 710 693 679 681 737 725 

2.  Prumyslové procesy 19603 14619 16069 12923 13856 13188 13893 14847 

A.  Minerální produkty 4833 4038 3854 3517 3613 3605 3912 4040 

B.  Chemický prumysl 2033 1613 1826 1557 1851 1888 1847 1866 

C.  Výroba kovů 12660 8891 10312 7773 8315 7619 7952 8600 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Spotřeba F-plynů 78 77 77 77 76 76 183 341 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 765 728 691 651 616 596 587 585 

4.  Zemědělství 16233 14612 12731 11205 10372 10332 9966 9758 

A.  Enterická fermentace 4219 3980 3568 3088 2705 2632 2608 2436 

B.  Hospodarení s hnojem 2710 2585 2344 2106 1862 1742 1802 1745 

C.  Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO 

D.  Zemědělské půdy 9304 8046 6819 6011 5806 5959 5557 5578 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 
zbytků 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
-3618 -9037 -10787 -9433 -7141 -7210 -7621 -6661 

A. Lesní půdy -4947 -9404 -11035 -9743 -7253 -7267 -7487 -6678 

B. Zemědělské půdy 1337 569 326 319 286 289 282 259 

C. Zatravněné půdy -128 -293 -199 -196 -305 -331 -543 -380 

D. Mokřiny 23 33 19 9 8 10 11 16 

E. Osídlená území  86 51 95 172 121 88 116 121 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        12 5 7 6 2 1 0 0 

6.  Odpady 2673 2723 2733 2750 2859 2908 2882 2967 

A.  Skládkování pevného odpadu 1663 1739 1805 1879 1952 2020 2040 2098 

B.  Nakládání s odpadní vodou 987 956 895 826 843 815 770 794 

C.  Spalování odpadů 24 28 33 45 64 72 72 76 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

          

Celkové emise včetně LULUCF 192421 173109 154822 150004 142308 143466 147059 145103 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

196039 182147 165609 159437 149449 150676 154680 151764 

          

Položky vykazované zvlášt:                 

Emise v mezinárodním prostoru 568 467 540 449 559 605 455 528 

Mezinárodní letecká doprava 568 467 540 449 559 605 455 528 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy 2368 2407 2384 2358 2355 4593 4653 5098 

 
        

NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 

nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 
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Období 1998-2005 

Agregované emise CO2 ekv. v sektorovém 

členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  117072 111371 119603 119902 116255 118758 119163 120084 

A. Spalování paliv 110661 105508 114437 115054 111745 114354 114952 115468 

1.  Energetický prumysl 58358 56291 59570 61849 60230 60187 60219 61158 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 24509 22318 27285 24791 23955 23439 23591 23301 

3.  Doprava 12000 12223 12364 13252 13878 15758 16570 17944 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 

sektory 
14504 13404 13955 13941 12515 13886 13440 11946 

5.  Ostatní 1290 1273 1262 1220 1166 1084 1132 1119 

B. Fugitivní emise z paliv 6410 5862 5166 4848 4510 4403 4210 4616 

1.  Pevná paliva 5648 5116 4457 4181 3818 3767 3618 3912 

2.  Ropa a zemní plyn 762 746 709 667 693 637 592 704 

2.  Prumyslové procesy 14850 12103 13561 12886 12546 13656 14240 12979 

A.  Minerální produkty 4191 4086 4172 3864 3607 3690 3879 3860 

B.  Chemický prumysl 1968 1660 1880 1752 1534 1694 1820 1674 

C.  Výroba kovů 8309 6010 7096 6695 6933 7556 7871 6755 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Spotřeba F-plynů 382 347 413 574 473 716 670 690 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 580 578 569 550 540 525 519 514 

4.  Zemědělství 9285 9350 9095 9221 8956 8315 8750 8385 

A.  Enterická fermentace 2284 2334 2241 2257 2209 2186 2139 2094 

B.  Hospodarení s hnojem 1654 1659 1544 1483 1414 1351 1299 1236 

C.  Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO 

D.  Zemědělské půdy 5346 5357 5310 5481 5332 4778 5313 5054 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
-6998 -7155 -7524 -7878 -7633 -5743 -6183 -6686 

A. Lesní půdy -7301 -7231 -7491 -7804 -7559 -5740 -6141 -6625 

B. Zemědělské půdy 382 211 210 189 164 170 149 152 

C. Zatravněné půdy -282 -361 -419 -400 -396 -380 -393 -388 

D. Mokřiny 25 24 28 12 34 23 19 20 

E. Osídlená území  178 202 127 113 112 181 176 155 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        0 0 21 12 13 3 7 1 

6.  Odpady 3012 3029 3058 3113 3242 3329 3277 3297 

A.  Skládkování pevného odpadu 2156 2215 2253 2305 2357 2418 2381 2408 

B.  Nakládání s odpadní vodou 780 736 741 720 758 715 712 710 

C.  Spalování odpadů 76 78 64 88 126 196 184 179 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

          

Celkové emise včetně LULUCF 137801 129276 138362 137794 133907 138840 139767 138574 

Celkové emise bez emisí/propadů 

 

 z LULUCF 

144799 136431 145886 145672 141539 144582 145950 145259 

          

Položky vykazované zvlášt:                 

Emise v mezinárodním prostoru 626 589 644 687 594 798 1026 1066 

Mezinárodní letecká doprava 626 589 644 687 594 798 1026 1066 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 
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Agregované emise CO2 ekv. v sektorovém 

členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

Emise CO2 z Biomasy 5696 5788 5354 5900 6109 6378 7070 7181 

         
NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 

Období 2006-2011 

Agregované emise CO2 ekv. v sektorovém 

členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

1. Energetika  117072 111371 119603 119902 116255 118758 119163 120084 

A. Spalování paliv 110661 105508 114437 115054 111745 114354 114952 115468 

1.  Energetický prumysl 58358 56291 59570 61849 60230 60187 60219 61158 

2.  Zpracovatelský prumysl a stavebnictví 24509 22318 27285 24791 23955 23439 23591 23301 

3.  Doprava 12000 12223 12364 13252 13878 15758 16570 17944 

4.  Instituce/Domácnosti/Společnosti/Ostatní 

sektory 
14504 13404 13955 13941 12515 13886 13440 11946 

5.  Ostatní 1290 1273 1262 1220 1166 1084 1132 1119 

B. Fugitivní emise z paliv 6410 5862 5166 4848 4510 4403 4210 4616 

1.  Pevná paliva 5648 5116 4457 4181 3818 3767 3618 3912 

2.  Ropa a zemní plyn 762 746 709 667 693 637 592 704 

2.  Prumyslové procesy 14850 12103 13561 12886 12546 13656 14240 12979 

A.  Minerální produkty 4191 4086 4172 3864 3607 3690 3879 3860 

B.  Chemický prumysl 1968 1660 1880 1752 1534 1694 1820 1674 

C.  Výroba kovů 8309 6010 7096 6695 6933 7556 7871 6755 

D.  Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E.  Výroba F-plynů NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Spotřeba F-plynů 382 347 413 574 473 716 670 690 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

3.  Použití rozpouštedel a dalších látek 580 578 569 550 540 525 519 514 

4.  Zemědělství 9285 9350 9095 9221 8956 8315 8750 8385 

A.  Enterická fermentace 2284 2334 2241 2257 2209 2186 2139 2094 

B.  Hospodarení s hnojem 1654 1659 1544 1483 1414 1351 1299 1236 

C.  Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO 

D.  Zemědělské půdy 5346 5357 5310 5481 5332 4778 5313 5054 

E.  Řízené vypalování savan NO NO NO NO NO NO NO NO 

F.  Polní spalování zemědělských organických 

zbytků 
NO NO NO NO NO NO NO NO 

G.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

5.  Využití území, změny ve využití území a 

lesnictví (LULUCF) 
-6998 -7155 -7524 -7878 -7633 -5743 -6183 -6686 

A. Lesní půdy -7301 -7231 -7491 -7804 -7559 -5740 -6141 -6625 

B. Zemědělské půdy 382 211 210 189 164 170 149 152 

C. Zatravněné půdy -282 -361 -419 -400 -396 -380 -393 -388 

D. Mokřiny 25 24 28 12 34 23 19 20 

E. Osídlená území  178 202 127 113 112 181 176 155 

F. Ostatní půda NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

G. Ostatní        0 0 21 12 13 3 7 1 

6.  Odpady 3012 3029 3058 3113 3242 3329 3277 3297 

A.  Skládkování pevného odpadu 2156 2215 2253 2305 2357 2418 2381 2408 

B.  Nakládání s odpadní vodou 780 736 741 720 758 715 712 710 

C.  Spalování odpadů 76 78 64 88 126 196 184 179 

D.  Ostatní  NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.  Jiné (nutno specifikovat) NA NA NA NA NA NA NA NA 

          

Celkové emise včetně LULUCF 137801 129276 138362 137794 133907 138840 139767 138574 

Celkové emise bez emisí/propadů 144799 136431 145886 145672 141539 144582 145950 145259 
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Agregované emise CO2 ekv. v sektorovém 

členění 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) 

 

 z LULUCF 

          

Položky vykazované zvlášt:                 

Emise v mezinárodním prostoru 626 589 644 687 594 798 1026 1066 

Mezinárodní letecká doprava 626 589 644 687 594 798 1026 1066 

Mezinárodní námořní doprava NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 

Multilaterální operace NO NO NO NO NO NO NO NO 

Emise CO2 z Biomasy 5696 5788 5354 5900 6109 6378 7070 7181 

         
 NE – odhad nebyl stanoven (not estimated); NA – není v dané kategorii možné (not aplicable); NO – dle dostupných informací k procesu 
nedochází (not occuring); LULUCF – využití území, změny ve využití území a lesnictví (land use, land use change and forestry)     

    Zdroj: ČHMÚ 
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PŘÍLOHA 2 Přehled doplňujících informací podle čl. 7.2 Kjótského 

protokolu 

 

Následující tabulka uvádí přehled doplňujících informací dle čl. 7.2 Kjótského protokolu, 

respektive jejich začlenění do 6. Národního sdělení. 

Přehled doplňujících informací dle čl. 7.2 Kjótského protokolu 

Informace dle čl. 7.2 Příslušná část 6. Národního sdělení 

Národní systém inventarizace skleníkových plynů dle čl. 5.1 kap. 3.3 

Národní rejstřík obchodování s povolenkami  kap. 3.4 

Mechanismy dle čl. 6, 12 a 17 kap. 5.5 

Politiky a opatření dle čl. 2 kap. 4.2, 4.3 a 4.4 

Domácí a regionální programy, legislativní nástroje a administrativní postupy kap. 4.1 

Informace dle čl. 10 čl. 10a kap. 3.3 

čl. 10b kap. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 

čl. 10c kap. 7.3 

čl. 10d kap. 8 

čl. 10e kap. 9 

Finanční zdroje kap. 7 

 



 

 

208 

PŘÍLOHA 3 Souhrnný přehled všech kvantifikovatelných 

realizovaných a připravovaných opatření 

 

Název opatření 

Snižující efekt opatření 

(v kt CO2 ekv./rok) 
Náklady 

Celkové 

náklady 

2015 2020 2025 2030 

EUR/tunu 

sníženého 

CO2 

Tisíc 

EUR/rok 

State Programme in Support of Energy Savings and 

the Usage of Renewable Energy Sources 
115 115 115 115 780 8094 

Program PANEL/NEW PANEL 105 158 145 134 2752 1877000 

IPPC 500 2600 3000 3160  951000 

Preferential feed-in tariffs for electricity produced 

from renewable energy sources 
3028 2873 2587 1978 7  

Directive on energy performance of buildings 403 538 665 667 6788  

Implementation of directive on co-generation 114 90 76 43 2  

Operational Programme Industry and Enterprise 

(OPIE) 
19 17 16 14 334  

Operational Programme Enterprise and Innovation 1346 1195 1097 887 1048  

Operational Programme Environment 263 245 233 204 26300  

Green savings programme 864 860 840 800 1455  

Improvement of the fuel quality  151 266 367 469  283 

Emission limits on new cars 87 152 210 268  162 

Rural Development Program (2007-2013) 220 325     

Horizontal Rural Development  150 150     

Action Plan for Development of Organic farming  210 250     

Cross Compliance NA NA     

Measures on vehicles - devices for gas adjustment  151 266 367 469  283 

Economic and tax tools 119 209 289 369   

Increase of the public transport attractiveness 108 190 262 335   

Combined transportation support 65 114 157 201   

Mobility management 54 95 131 168   

Environmental education, education and 

enlightenment at primary and secondary schools on 

"ecological transport" 

54 95 131 168  101 

Eco-labelling 43 76 105 134  81 

Integration of public in the transport projects 43 76 105 134  81 

Eco-driving 97 171 236 302  182 

Territorial planned measures 108 190 262 335  202 

Waste management plan (2003) Government 

Regulation No. 197/2003 (zahrnut vliv na sektor 

Odpady) 

0 6 12   141000 

Waste management plan (2003) Government 

Regulation No. 197/2003 (zahrnut vliv na sektory 

Odpady a Zásobování energií) 

50 130 280   141000 

Waste management plan (2011) (zahrnut vliv na 

sektor Odpady) 
-6 -12 -18   160000 

Waste management plan (2011) (zahrnut vliv na 

sektory Odpady a Zásobování energií) 
160 400 700   160000 

EU ETS 1050 3230   25  

Support of voluntary commitments to energy savings 191 458 571 556 770  

Energy labelling of household electrical appliances 786 952 1042 876 0  

Support to housing fund modernization using the 

building saving 
396 513 607 565  172800 

Energy Star 969 1172 1277 1049 0  

Eco-design 91 166 223 212   

Minimum share of biofuels 715 912 912 912 1008  

Recast of the Directive on energy performance of 

buildings 
173 410 617 686 6384  

EU draft regulation on CO2 from light-commercial 

vehicles (vans) 
147 486,1 788,2 787,2  162 
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PŘÍLOHA 4 Souhrn projektů fast-start financování  

 

Country 
Thematic 

area 
Project title 

Impl. 

period 

Contribution 

(million 

EUR) 

Description 

Mongolia Adaptation Plant Production 

Support in Arid 

Regions of 

Mongolia 

2010 0,36 The aim of the project is to carry out analysis of 

needs in crop production sector and afforestation 

of desert areas and to recommend steps to 

maintain, enhance and optimize crop production. 

Moreover, appropriate protection measures 

against sand and dust storms will be proposed 

together with efficient irrigation measures, 

measures to prevent soil salinisation, and to use 

alternative energy resources. 

Georgia Mitigation Electrification of 

remote areas in 

Georgia 

2010 0,30 The project aims to ensure sustainable 

development of Tusheti region through 

electrification of public buildings and building an 

appropriate grid, using renewable energy 

resources (photovoltaic panels). 

Mongolia Adaptation Water supply - 

extention of water 

resources in the 

province of 

Orkhon 

2010 - 

2012 

0,60 Under this project 16 wells are going to be built 

in order to secure sustainable supply of water in 

the Zalugeen Gol and Ulaan Tolgoi regions. 

Complementary objective is to create water 

balance of these regions and to develop a water 

management plan for further development of 

grazing lands, fields and residential centers. 

Moldova Capacity 

Building 

Flood warning 

and monitoring 

system on the Prut 

River 

2010 - 

2012 

0,83 The primary objective is to improve public 

awareness of incoming floods on the river Prut. 

The new monitoring system will enable early 

warning of population by periodical monitoring 

of water flow. The secondary objective is to 

demonstrate suitable technological approach to 

river basin monitoring network, which could be 

used for others river basins as well.   

Ethiopia 

 

 

 

Capacity 

Building 

Soil protection, 

minimization of 

negative effects of 

agriculture and 

water supply 

management in 

the Southern 

Nations, Nationali

ties and Peoples' 

Regional State  

2010 - 

2012 

0,50 The project will be carried out in Alaba Special 

Wereda and Awassa Zuriya Wereda districts. 

The water management part of this project is 

focused on revitalization of existing wells and 

enlargement of water supply system. The 

second part of the project will deliver specific 

measures among others to prevent soil 

degradation, for cultivation and planting of 

seedlings and application of erosion control 

measures. 

Ethiopia Capacity 

Building 

Capacity 

development in 

the field of 

engineering 

geology and 

hydrogeology 

2010 - 

2012 

0,28 The project aims to train the employees of 

Geological Survey of Ethiopia (GSE) in the field 

of engineering geology and hydrogeology in 

order to introduce new methods of compilation, 

editing, presentation and practical interpretation 

of maps of groundwater sources. 

Ethiopia Adaptation Sustainable usage 

of natural 

resources and 

assistance to 

small-scale 

farmers   

2011 - 

2013 

0,88 The programme comprises of direct activities 

tackling erosion and deforestation in degraded 

areas, as well as on introduction of the alternative 

livelihoods and sources of energy among the 

locals, so the direct dependence on natural 

resources would be eventually decreased. Second 

component of the programme aims at introducing 

sustainable management of the watershed through 

a participatory integrated watershed management 

approach. 
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Country 
Thematic 

area 
Project title 

Impl. 

period 

Contribution 

(million 

EUR) 

Description 

Georgia Capacity 

Building 

Enhanced 

Preparedness of 

Georgia against 

Extreme Weather 

Events 

2011 - 

2013 

0,56 The project aims to promote prevention of 

disasters caused by extreme weather events in 

Georgia through introduction of an early warning 

system, which is a major element used for 

disaster risk reduction (DRR). Its successful 

realization would prevent losses of lives and 

reduce the negative economic and material 

impact on society.  

Bosnia 

and 

Herzegov

ina 

Mitigation Utilization of 

renewable sources 

of energy for 

district heating 

system in the 

village of Nemila 

2011 - 

2013 

1,48 The project will contribute to reduction of air 

pollution and GHG emmissions from heating of 

individual housings through construction of a 

biomass heating plant and a heat distribution 

network. Biomass (wood chips) will replace coal 

and other non-renewable sources as fuel for 

heating. Apart from positive environmental 

impacts the project will also contribute to 

improvement of local population's health. 

Cambodia Mitigation Development of a 

Permanent, 

Market-Oriented, 

Biodigester Sector 

for Sustainable 

Energy Supply in 

Rural Cambodia 

2011 - 

2013 

0,56 The project aims to contribute to the development 

of a permanent, market oriented, biodigester 

sector in seven provinces of Cambodia with its 

main focus on Takeo province. Biodigesters are a 

locally well-proven technology which takes 

advantage of gasses released from decomposing 

manure and with a durability of 15-20 years. 

Through stimulating market demand by 

subsidising biodigesters construction, developing 

the private sector which constructs biodigesters 

and supporting biodigester users, the project 

intends to achieve, by the end of 2013, 

sustainable energy supply for at least 12,800 

people living in rural areas of Cambodia; the 

creation of 40 companies constructing 

biodigesters; an annual reduction of fuel-wood 

consumption by 6,350 tons; annual emissions 

reduction by at least 10,850 tons; the employment 

of 300 people; and improvement in the health of 

biodigester users.  

Vietnam Mitigation Renewable 

Energy Sources 

for Rural Areas of 

Thua-Thien Hue 

Province 

2011 - 

2013 

0,36 The objective of the project is to improve access 

of rural people in the Thua-Thie Hue province to 

sustainable energy sources through the use of 

renewable sources of energy for thermal and 

electric energy production and provide capacity 

building in this area, thus reducing fuel-wood 

consumption and GHG emissions. The project 

activities are focused on construction of  family 

size anaerobic digesters to produce sufficient 

quantities of biogas, which cover household 

energy needs for cooking and possibly lighting. 

Further project activities are focused on the 

installation of two experimental photovoltaic 

units for monitoring electricity production under 

the specific conditions in the target area. 

Implementation of the above mentioned 

technologies will be accompanied by information 

campaigns, training courses and workshops for 

target groups and project beneficiaries. 

 

 

Georgia 

Mitigation Renewable 

Energy for 

Remote Areas of 

Georgia - Solar 

Thermal Systems 

2011 - 

2013 

0,26 The project will increase energy independence of 

the Tusheti region in Georgia through supplying 

solar thermal and solar photovoltaic panels and 

subsequently leading to reduction of GHG 

emissions from individual heat/electricity 
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Country 
Thematic 

area 
Project title 

Impl. 

period 

Contribution 

(million 

EUR) 

Description 

and Solar 

Photovoltaic 

Panels in Tusheti” 

sources.  Secondary benefit of the project is 

increased protection of forests and other natural 

resources in the area. 

Ethiopia Adaptation Establishment of a 

Sustainable 

System of 

Drinking Water 

Supply in Small 

Towns of Sidama 

Zone, SNNPR, 

Ethiopia 

2011-

2013 

0,90 The overall objective of the project is to improve 

the water supply, the management of water 

sources, the sanitation and the hygienic situation 

of the populations living in the targeted areas of 

the Sidama Zone. It is intended to strengthen the 

potential social and economic development 

within the area by improving the potable water 

supply and the sanitation as well as the hygiene 

habits of the community, reducing the presence 

and incidence of diseases caused by low quality 

water and bad sanitation, and improving the 

maintenance of water sources as well as of the 

management of the potable water supply within 

the zone. 

Ethiopia Adaptation/

Capacity 

Building 

Capacity building 

in environmental 

geology -

 mapping of geo-

risk including 

hydrogeological 

condition in Dila 

and Hosaina areas 

2012 - 

2014 

0,48 The project aims to establish cooperation in the 

field of disaster prevention and preparedness. 

Main areas of concern are soil erosion and 

sustainability of water sources and other natural 

resources. The project should support Ethiopian 

government in its efforts to improve living 

conditions of Ethiopian citizens and 

organizations, with special attention being paid to 

their ability to reduce poverty with their own 

powers. This should be achieved by developing 

capacities in the field of geology, geological risks 

evaluation and hydrogeology, which will 

contribute to the protection of environment and 

sustainable use of natural resources. 

Zdroj: MZV 
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PŘÍLOHA 5 Informace o vybraných významných národních 

výzkumných projektech 

 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního 

hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření 

Poskytovatelem podpory pro projekt SP/1A6/108/07 bylo MŽP. Hlavním příjemcem byl 

Český hydrometeorologický ústav.  Projekt probíhal v období 2007 – 2011. 

Cílem projektu bylo zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové 

horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na 

sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření 

a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. 

Výsledkem projektu je zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny pro ČR 

v průřezových obdobích 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099 zahrnující dopady změny 

klimatu na hydrologickou bilanci, vodní zdroje a extrémní hydrologické jevy a dopady změny 

klimatu na sektory zemědělství a lesnictví, návrhy sektorových adaptačních opatření. 

 Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických 

opatření ke zmírnění jejich dopadů 

Poskytovatelem podpory pro projekt SP/1A6/151/07 bylo MŽP. Hlavním příjemcem byla 

Česká geologická služba. Projekt probíhal v období 2007 – 2011. 

Cílem projektu bylo zpřesnit dosavadní odhady dopadů klimatické změny na hydrologickou 

bilanci, extrémní hydrologické jevy a vodní zdroje v ČR. 

Byl prováděn výzkum hydrologických charakteristik vybraných povodí, podrobně zkoumány 

byly hydrofyzikální parametry různých vodních toků. Byl popsán sofistikovaný lokální 

výstražný systém vybudovaný za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických 

mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových 

poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Bylo zjištěno, 

že extrémní odtoky způsobují tyto faktory a jejich kombinace: (1) přesycení půdního pokryvu 

vodou, (2) hydrofobie půdního povrchu, (3) gravitačně destabilizované proudění vody v půdě, 

(4) extrémní srážky, zpravidla po dlouhodobém suchu . Typické kombinace, způsobující 

extrémní odtok, jsou (1) a (3) – při přesycení půdního pokryvu vodou může být gravitačně 

destabilizované proudění vyvoláno i malou srážkou, (2) a (4) – dlouhodobé sucho může 

způsobit hydrofobii půdního povrchu a současně vyvolat extrémní srážky. V rámci výzkumu 

byla navržena praktická ekostabilizační opatření pro vybraná povodí. 

 Výzkum opatření k zajištění zásobování pitnou vodou v období klimatických změn 

Poskytovatelem podpory pro projekt QI112A132 bylo MZe. Hlavním příjemcem byla 

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

Projekt byl zahájen v roce 2011 a bude ukončen v roce 2014. 

Cílem projektu je vypracovat komplexní návrh na zabezpečení zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou v suchých obdobích s nedostatkem vody ve zdrojích. 

 Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce 

Poskytovatelem podpory pro projekt EE.2.3.20.0086 bylo MŠMT. Hlavním příjemcem byla 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci.  Projekt 
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byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl 

zahájen v roce 2011 a bude ukončen v roce 2014. 

Vývoj statistických modelů pravděpodobností extrémů je jedním z klíčových témat současné 

klimatologie i statistiky. Tento mezioborový projekt vede k užšímu navázání výzkumu 

probíhajícímu v ČR na mezinárodní aktivity a špičková zahraniční pracoviště, efektivně 

propojuje vědce pracující v různých oblastech statistiky a klimatologie, a rozšířuje povědomí 

o současném stavu řešení problematiky a možnostech těchto pokročilých metod mezi širší 

odbornou veřejností i studenty. 

 Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií 

Poskytovatelem podpory pro projekt EE2.4.31.0056 bylo MŠMT. Hlavním příjemcem bylo 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Projekt byl financován z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen v roce 2012 a bude 

ukončen v roce 2014. 

Hlavním cílem projektu je vznik strategického partnerství v oblasti výzkumu klimatu 

a adaptací na dopady klimat. extrémů. Vznik multidiscipl. týmu složeného z vědců 

zastupujících instituce terciárního vzdělávání a výzkumných organizace vytvoří podmínky 

pro kvalitní výzkum a nadstandardní publikační činnost. 

 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně 

velkých měst 

Poskytovatelem podpory pro projekt GA205/09/1297 byla GA ČR. Hlavním příjemcem byla 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Projekt probíhal v období 2009 – 

2012. 

Projekt se zabývá studiem klimatu Brna a Olomouce včetně jejich okolí. Časová a prostorová 

variabilita klimatu dvou středně velkých měst byla analyzována na několika úrovních 

s využitím dat různého rozlišení (termální družicové snímky, standardní, účelová 

a ambulantní meteorologická měření). Byla sestavena databáze dostupných datových souborů, 

která bude doplněna o nová měření. Zvláštní pozornost byla věnována studiu výskytu 

extrémních hodnot vybraných meteorologických prvků (max. teploty, vlny horka, extrémní 

úhrny srážek, nárazy větru) a také projevům vybraných extrémních hydrometeorologických 

jevů (přívalové srážky, bouřky, krupobití). 

Hlavním výstupem navrhovaného projektu je monografie o klimatu měst Brna a Olomouce. 

Jejím obsahem je moderními metodami zpracovaná tematika změn časové a prostorové 

variability klimatu a jeho dopadů na životní prostředí měst. Výstupy z projektu přinášejí 

cenné informace o klimatických poměrech obou aglomerací, které mohou v podmínkách 

současné klimatické změny kladně i záporně ovlivňovat územní rozvoj měst či kvalitu 

každodenního života obyvatel. 

 Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných 

plodin v letech 1801-2007 

Poskytovatelem podpory pro projekt GA521/08/1682 byla GA ČR. Hlavním příjemcem byla 

Mendelova univerzita v Brně. Projekt probíhal v období 2008 – 2010. 

Cílem projektu je posoudit dopad klimatické variability a meteorologických extrémů na 

produkci vybraných plodin ve dvou zemědělsky významných regionech. První fáze projektu 

spočívá v rekonstrukci neobvykle dlouhých datových řad (přes 200 let) pro: (A) Produkční 
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parametry na různých úrovních (lokalita/farma/okres); (B) Používané technologie např. 

osevní postupy, hnojení, odrůdy apod.; (C) Denní meteorologická data a další parametry 

prostředí např. půdní charakteristiky. Následně je využito řady agrometeorologických indexů 

a dynamických růstových modelů k zodpovězení následujících otázek: (1) Lze detekovat 

dopady změny klimatické variability a četnosti/intenzity výskytu extrémních jevů do rostlinné 

produkce v posledních 200 letech? (2) Změnila se zranitelnost rostlinné produkce v důsledku 

klimatické variability či výskytu meteorologických extrémů (např. vlivem nových pěstebních 

technologií) nebo změn v klimatické variabilitě samé? (3) Jak vhodné jsou současné pěstební 

technologie ve světle klimatické změny. 

 Integrovaný vliv změn klimatu, kvality ovzduší a lesnického hospodaření na vodní 

ekosystémy v pramenných povodích 

Poskytovatelem podpory pro projekt GA526/09/0567 byla GA ČR. Hlavním příjemcem je 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Projekt probíhá v období 2009 – 

2013. 

Projekt je založen na integrovaném lesnickém, hydrologickém, atmosférickém 

a limnologickém výzkumu pramenných povodí nacházejících se na gradientu od středních 

nadmořských výšek přes hory až po vysokohorská povodí. Horská jezera i malé vodní toky 

odvodňující tato povodí jsou velmi vhodnými modely ekosystémů, umožňujícími 

kvantitativní sledování vlivu široké škály přírodních i antropogenně podmíněných 

environmentálních faktorů na životní prostředí. Projekt je zaměřen zejména na vliv globálních 

změn klimatu a znečištění ovzduší, jenž úzce souvisí s procesy antropogenní acidifikace 

a zotavování z acidifikace - dosud nejvýznamnějším fenoménem ovlivňujícím pramenná 

povodí. Jako indikátory kvantifikující působení výše zmíněných faktorů slouží zdravotní stav 

lesa, parametry hydrologické bilance povodí, látkové odnosy z povodí a oživení toků. 

Predikce změn v budoucnosti je provedena s pomocí hydrogeochemických modelů 

aplikovaných na regionálně adaptované globální klimatické scénáře a očekávané trendy 

kyselé depozice. 

 Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku 

Poskytovatelem podpory pro projekt IAA300420806 byla AV ČR. Hlavním příjemcem byl 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Projekt probíhal v období 2008 – 2011. 

Cílem projektu byl vývoj pravděpodobnostního generátoru scénářů klimatu, který kombinuje 

scénáře odvozené různými metodami z nejnovějších dostupných simulací globálními 

klimatickými modely (GCM). Scénáře definující roční chod změn přízemních klimatických 

charakteristik jsou odvozeny metodou „pattern scaling“. Časové řady (denní a měsíční) těchto 

charakteristik jsou vytvořeny pomocí statistického downscalingu (přenosová funkce bude 

vyjádřena různými způsoby) a stochastického generátoru modifikovaného podle scénáře 

změny klimatu.  

Hlavními cíli projektu jsou  validace vstupních GCM modelů;  konstrukce scénářů změny 

klimatu a časových řad a analýza nejistot; vývoj pravděpodobnostního generátoru scénářů 

klimatu, který bude produkovat scénáře změny klimatu ze souboru scénářů odvozených 

z dostupných GCM simulací pomocí dostupných metod a následně generovat časové řady 

reprezentující změněné klima a vyhodnocení dopadů změny klimatu prostřednictvím 

složitějších klimatických charakteristik. 
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 Scénáře klimatické změny ve vysokém rozlišení pro studium jejích dopadů v 

zemědělství 

Poskytovatelem podpory pro projekt OC10061 bylo MŠMT. Hlavním příjemcem byla 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Projekt probíhal v roce 2010. 

Hlavním cílem bylo zkonstruovat inovované scénáře klimatické změny ve střední Evropě pro 

období 2021-2050 a 2071-2100 a stanovit odpovídající změny agroklimatických indexů. 

 Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických 

podmínkách 

Poskytovatelem podpory pro projekt QH71201 bylo MZe. Hlavním příjemcem byla Fakulta 

stavební  Českého vysokého učení technického v Praze. Projekt probíhal v období 2007 – 

2011. 

Cílem navrhovaného projektu bylo kvantifikovat vlivy klimatické změny na kombinovanou 

zásobní a retenční funkci nádrží a na spolehlivost funkce zařízení přehrad pro převádění 

povodní a operativní řízení 

 Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech 

ČR 

Poskytovatelem podpory pro projekt QH81331 bylo MZe. Hlavním příjemcem byl 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.. Projekt probíhal v období 

2008 – 2012. 

Cílem předkládaného projektu bylo navrhnout a na pilotních aplikacích ověřit postupy pro 

návrh efektivních adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny na vodní 

zdroje v ČR. 

 Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální 

klimatické změny 

Poskytovatelem podpory pro projekt SPII2D1/37/07 bylo MŽP. Hlavním příjemcem byla 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt probíhal 

v období 2007 – 2010. 

Cílem projektu bylo zhodnotit predikční systémy a vybrat vhodné pro podmínky ČR; vytvořit 

variantní mapy potenciálního rozšíření invazních druhů pro jednotlivé scénáře globální 

klimatické změny; vytvořit mapy míst zájmu (místa ohrožení biodiversity, místa vhodná pro 

monitoring, místa vhodná pro včasný zásah do průběhu invaze); zhodnotit možné ekonomické 

zatížení vlivem šíření nepůvodních druhů; formulovat návrh strategie managementu 

rostlinných invazí. 

 Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn 

Poskytovatelem podpory pro projekt TA01020508 byla TA ČR. Hlavním příjemcem je 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.. Projekt probíhá v období 2011 

– 2014. 

Cílem projektu je při hodnocení výhledového stavu množství povrchových a podzemních vod 

použít odhad pravděpodobného vývoje vodní bilance ovlivněné probíhající změnou klimatu. 

Stávající doporučené přístupy k vodní bilanci výhledového stavu neodpovídají současným 

podmínkám, ve kterých se již promítá klimatická změna a tím i změna vodního režimu 
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v České republice. Pro toto hodnocení je potřeba připravit softwarové prostředky. První vyřeší 

vazby mezi hydrologickou bilancí množství vody a složkami vodohospodářské bilance 

povrchových a podzemních vod. Druhý software bude řešit výhledové hodnocení stavu 

množství vod. Na základě ověření vytvořených softwarových prostředků a souvisejících 

metodik na vybraných pilotních povodích bude ke konci řešení projektu (rok 2014) pro 

hodnocení výhledového stavu množství povrchových a podzemních vod vytvořena výsledná 

certifikovaná metodika. 

 Geologické ukládání CO2 v České republice 

Poskytovatelem podpory pro projekt 7F09023 bylo MŠMT. Hlavním příjemcem byla Česká 

geologická služba. Projekt byl financován z finančního mechanismu EHP / Norsko. Projekt 

probíhal v období 2009 – 2010. 

Zachytávání a geologické ukládání uhlíku oxidu uhličitého (CO2), je jednou z nejdůležitějších 

alternativ snížení antropogenních emisí CO2. Hlavním cílem projektu bylo výrazně zvýšit 

úroveň znalostí o potenciálně vhodných strukturách pro geologické ukládání CO2 v Česku, 

tj. hlubokých solných zvodnělých vrstev středočeských pánví z období permu a karbonu 

a (polo) vyčerpaných uhlovodíkových ložisek východní Moravy, a znovu zpřesnit potenciál 

skladování CO2 v těchto místech. Dílčím cílem projektu bylo zvýšit znalosti petrofyzikálních, 

litologickými a geomechanických vlastností těchto rezervoárů a těsnění hornin 

prostřednictvím laboratorních analýz, vytvořit první mode nádrže a zásobníku jednoho 

vybraného úložiště a provádět vůbec první simulaci možné injektáže a skladování CO2, 

a posoudit vyčerpaná ropná pole v Česku s ohledem na jejich vhodnost pro lepší vytěžení 

ložisek ropy a CO2. 

 Změna klimatu a migrace jako adaptace 

Poskytovatelem podpory pro projekt LD13032 bylo MŠMT. Hlavním příjemcem je  

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Projekt probíhá v období 2013 – 2015. 

Hlavním cílem výzkumu je snaha o rozšíření a zlepšení porozumění vztahům mezi změnou 

klimatu a migrací formou teoretického i empirického výzkumu. Dalším cílem projektu je 

rozšířit výzkumnou kapacitu v oblasti klimatické změny a migrace v České republice a zapojit 

dosavadní český výzkum do mezinárodních výzkumných konsorcií a struktur. Dílčí cíle 

projektu jsou přispění k tvorbě a utřídění konceptu environmentální migrace; provedení 

analýzy metod výzkumu environmentální migrace a odhadu počtu environmentálních 

migrantů; analýza rozdílných migračních procesů při působení podobných projevů změny 

klimatu; analýza migrace jako adaptační strategie; zjištění percepce změn životního prostředí 

souvisejících s klimatickou změnou u dotčené populace; provedení terénní studie vlivu 

klimatických extrémů na demografické procesy. 

 Biogenní emise skleníkových plynů a procesy transformace uhlíku a dusíku 

v půdách v návaznosti na globální klimatické změny: regulační mechanismy, vliv 

různých způsobů obhospodařování půd a extrémních výkyvů počasí 

Poskytovatelem podpory pro projekt LH13276 je MŠMT. Hlavním příjemcem je Výzkumný 

ústav rostlinné výroby, v. v. i. Projekt probíhá v období  od r. 2013 do r. 2015. 

Hlavním cílem řešení je prozkoumat vliv extrémních meteorologických jevů doprovázejících 

globální klimatické změny na biogenní emise skleníkových plynů a mechanismy, které 

regulují procesy ukládání a transformace uhlíku a dusíku v půdě v kontrastních podmínkách 

hospodaření (orné půdy, úhor, louky a pastviny, rekultivované antropogenní půdy apod.). 
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V rámci řešení je zvláštní pozornost věnována hodnocení dopadu různých způsobů 

agrotechnického zpracování půd, úrovně jejich hnojení (zejména organickými hnojivy), dále 

osevních postupů a délky trvání zemědělského využití půd v podmínkách měnícího se klimatu 

na základní bilanční parametry uhlíkově-dusíkového cyklu typových agroekosystémů. 

Výsledky tohoto řešení umožní vypracovat vědecky zdůvodněná praktická doporučení pro 

snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení ukládání sloučenin uhlíku a dusíku v půdě 

diferencovaně dle jednotlivých typů půd a způsobů jejich obhospodaření. 

 Růstové modely jako nástroj pro zvýšení produkčního potenciálu a potravinové 

bezpečnosti ČR v podmínkách změny klimatu 

Poskytovatelem podpory pro projekt QJ1310123 je MZe. Hlavním příjemcem je Centrum 

výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Projekt byl zahájen v roce 2013 a bude pokračovat 

do roku 2017. 

Hlavním cílem projektu je vyvinout a aplikovat metodu, která umožní použití ansámblu 

růstových modelů pro posouzení produkčního potenciálu hlavních plodin v současném 

i očekávaném klimatu a rovněž provést experimenty pro validaci těchto modelů v nezbytném 

rozsahu, které doposud v ČR nebyly provedeny. Získané poznatky budou aplikovány na 

případových studiích které zahrnou jak konkrétní zemědělský podnik v klíčové produkční 

oblasti tak celou ČR čímž vzniknou podklady pro strategické rozhodovaní. Projekt si 

současně klade za cíl řešit tento problém nejen v rámci ČR, ale díky zapojení do pilotní akce 

JPI FACCE-MACSUR využít připravovaných experimentů v různých evropských zemích 

a zvýšit tak kvalitu výstupů poskytovaných českým uživatelům, zejména podklady pro 

strategické rozhodování na regionální i národní úrovni. 

 Zmírňování dopadu klimatických změn na krajinu prostřednictvím výzkumu 

biologické rozmanitosti krajiny a jejích funkčních hodnot pro udržitelnost 

zemědělství a sysémů podporujících život v člověkem pozměněnné krajinné 

mozaice 

Poskytovatelem podpory pro projekt 7AMB13AR017 je MŠMT. Hlavním příjemcem je 

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zdrojem financování je 

6. rámcový program EU. Projekt byl zahájen v roce 2013 a bude pokračovat do roku 2014. 

Cílem projektu je charakterizovat různorodost a dynamiku zemědělských postupů, stanovišť 

planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a biogeochemických cyklů napříč 

prostorovými měřítky (pole, farmy, krajiny a region) v různých podmínkách Argentiny 

a České republiky, analyzovat socioekonomické příčiny a důsledky použitých strategií 

zemědělského a vodního hospodářství (pilotní výzkum) a navrhnout modely, které analyzují 

vztahy mezi strukturou zemědělské krajiny a prostorovou distribucí společestev planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.  

 Udržitelný územní rozvoj měst v souvislosti s problematikou adaptace na změnu 

klimatu  

Poskytovatelem podpory pro projekt 7E10041 bylo MŠMT. Hlavním příjemcem byla 

CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Projekt byl financován 

z finančního mechanismu EHP / Norsko. Projekt byl realizován v letech 2010 – 2012. 

Projekt SUDPLAN byl zaměřen na rozvoj lehko použitelného webového nástroje pro 

plánování, predikci, rozhodování a školení v městském prostředí, na základě „what-if“ 

rozhodovacího scénáře pro životní prostředí, který pomáhá zajistit zdraví obyvatelstva, 
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komfort, bezpečí a kvalitu života, stejně jako udržitelnost investic do veřejných služeb 

a infrastruktury v rámci měnícího se klimatu. Tento nástroj je založen na inovativní 

a vizionářské schopnosti propojit existující modely simulace životního prostředí, informace 

o infrastruktuře, prostorová data a údaje z klimatických scénářů pro využití ve službách, jako 

součást jednotného informačního prostoru v Evropě pro životní prostředí (SISE). 
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PŘÍLOHA 6 Příklady projektů souvisejících s EVVO v oblasti změny 

klimatu realizovaných nestátními neziskovými 

organizacemi v letech 2009 – 2012  

 Modelové klimatické konference 

Mezinárodní projekt v oblasti klimatické změny realizovalo Středisko ekologické výchovy 

a etiky Rýchory - SEVER a Nadace Partnerství.  Na projektu pracovali žáci z Anglie, Polska 

a ČR.  V roce 2012 oslovila organizace InterClimate Network (ICN) partnerské organizace: 

SEVER, Nadaci Partnerství, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), Global Dimension 

Trust (GDT) a Gymnázium 1 v polském městě Myślenice, aby společně uspořádaly 15 

klimatických konferencí v ČR, Polsku a ve Velké Británii. Konference, které byly 

zorganizovány podle vzoru Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), probíhaly 

ve stejnou dobu jako 18. konference (Conference of parties – COP 18) v katarském Dohá 

konaná ve dnech 26. listopadu až 8. prosince 2012. Celkem 930 mladých lidí ve věku od 13 

do 19 let se setkalo, aby diskutovalo a jednalo o druhém období Kjótského protokolu. 

 Jak učit o klimatických změnách 

Projekt uskutečňovala Asociace pro mezinárodní otázky v roce 2011. Proběhlo zmapování 

výuky o klimatických změnách na vybraných čtyřletých gymnáziích a byla získána zpětné 

vazba od jejich pedagogů. Součástí byl workshop s odborníky v oblasti klimatické změny 

a zástupci neziskového i soukromého sektoru 14. září 2011 v prostorách Informačního centra 

OSN v Praze, které bylo partnerem projektu.  Výstupem projektu byla publikace „Jak učit 

o změně klimatu?“, která shrnuje hlavní fakta o klimatické změně, nezaujatě představuje 

sporné body veřejné debaty, uvádí čtenáře do environmentálního a politického rámce 

problematiky a pomáhá pedagogům s přípravou výuky.  

 Cyber DISPLAY 

Mezinárodní projekt, do kterého byla zapojena Národní síť zdravých měst ČR, probíhal od 

roku 2008 do roku 2011 a byl financován programem Intelligent Energy Europe. Cílem 

projektu bylo ukázat, jak je možné naplňovat zásady a cíle směrnice EU k energetické 

náročnosti budov (EU Directive on the Energy Performance of Buildings) prostřednictvím 

komunikace a zveřejňování údajů o spotřebě energií a dalších médiích v budovách ve městech 

a obcích. Kampaň byla pokračovatelem populárního programu Display, který prokázal, že 

znalost skutečné spotřeby energií v budovách škol, úřadů a dalších institucí, ale i soukromých 

společností, může pomoci lépe zavádět úsporná opatření a sledovat jejich efekt. Hlavním 

nástrojem kampaně je energetické štítkování budov, energetický management a vzdělávací 

aktivity. 

 SUNFLOWER  

Mezinárodní projekt s účastí Národní sítě zdravých měst ČR probíhající v letech 2008 – 2011 

financovaný programem Intelligent Energy Europe byl zaměřen na podporu a rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie na místní a regionální úrovni prostřednictvím sdílení dobré 

praxe, zakládání OZE, školení a tréninku vybraných osob, které chtějí podnikat v oblasti 

OZE. Součástí projektu byl široký rozvoj partnerství mezi podnikateli a místními úřady za 

účelem podpory OZE a povzbuzení místní ekonomiky. V rámci projektu vznikala dlouhodobá 

partnerství mezi komerční a veřejnou sférou, mezi podnikateli a vědeckými institucemi 

a apod. v ČR i v rámci EU. Projekt přispěl k rozšiřování povědomí o OZE mezi veřejností 
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prostřednictvím řady místních kampaní a osvětových akcí, exkurzí, workshopů a studijních 

cest. 

 Šíření Úmluvy starostů a primátorů v České republice 

Projekt realizovaný v roce 2011 společností PORSENNA, o. p. s. ve spolupráci se 

SEVEn, o. p. s. za podpory Ministerstvem životního prostředí, resp. v rámci projektu 

Come2CoM s podporou Evropské komise v programu Intellegent Energy Europe a Kanceláře 

Paktu starostů a primátorů se sídlem v Bruselu. Cílem projektu byla všeobecná podpora 

propagace zapojení měst a obcí do Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors). 

Uskutečněná konference „Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města“ byla prvním 

krokem k šíření informací a povědomí o další etapě rozvoje evropských měst směrem k vyšší 

energetické zodpovědnosti, soběstačnosti a také bezpečnosti. 

 Uhlíková stopa města – nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni 

Projekt probíhající v letech 2010 – 2012 realizovalo občanské sdružení TIMUR ve spolupráci 

s 6 středně velkými městy. Cílem projektu bylo vytvořit, otestovat a prezentovat nástroje 

a postupy, které městům umožní stanovení jejich ekvivalentních emisí skleníkových plynů 

(tzv. uhlíkové stopy). Dílčím cílem projektu bylo stanovit, seskupit a prezentovat obecná 

doporučení na ochranu klimatu pro města ČR. Projekt zahrnoval osvětu při zapojování 

českých měst do nejvýznamnější současné evropské aktivity na ochranu klimatu na místní 

úrovni – Paktu primátoru a starostů (Covenant of Mayors). Díky projektu vznikly nadčasové 

stránky www.uhlikovastopa.cz, 6 případových studií včetně doporučení pro opatření na místní 

úrovni, proběhly workshopy ve městech, byly vydány informační materiály pro obyvatele 

měst k problematice uhlíkové stopy a změny klimatu. 

 Informační kampaň představující praktické způsoby snižování emisí skleníkových 

plynů 

Informační kampaň Hnutí Duha – Přátelé Země ČR probíhala v roce 2010 i v roce 2011 za 

podpory MŽP. Kampaň zvýšila povědomí veřejnosti o problematice změny klimatu, 

vysvětlila potřebu účinných opatření ke snižování emisí skleníkových plynů a motivovala k 

vlastní iniciativě. Součástí bylo informační turné, konference a komunikační a mediální 

aktivity. Tisíce příjemců se seznámily s praktickými řešeními ke snížení emisí skleníkových 

plynů v domácnostech a příležitostmi, které s sebou navrhovaná opatření přinášejí. 

 Uhlíkoví detektivové – vzdělávání pedagogů a žáků o změnách klimatu 

Za podpory MŽP uspořádalo středisko SEVER v roce 2011 vzdělávací semináře pro 

pedagogy. Na semináři budou účastníci seznámeni s učebními pomůckami, s postupem při 

jejich užívání a možností jejich využití a začlenění do výuky. Hlavním výstupem projektu je 

nárůst vědomostí pedagogů o tématice inteligentní energie v kontextu udržitelného rozvoje 

a klimatických změn a zvýšení dovedností pedagogů při začleňování zmíněného tématu do 

výuky. 

 Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn 

Díky rozsáhlé rekonstrukci financované z Operačního programu Životní prostředí vzniklo 

v Moravském krasu junácké Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Při budování 

a provozu střediska byla cíleně sledována a minimalizována uhlíková stopa. Výpočet uhlíkové 

stopy střediska slouží jako modelový/referenční pro další ubytovací zařízení. Stanovení 

http://www.uhlikovastopa.cz/
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uhlíkové stopy a příkladů opatření na její snížení využívá provozovatel při programech 

ekologické výchovy a prezentuje mezinárodně jako inspiraci pro další skautské základny. 

 Osvětová kampaň – Porovnání kvality realizovaných pasivních domů v ČR  

Společnost Ekowatt prováděla v roce 2011 osvětovou kampaň ke zvýšení informovanosti 

v oblasti výstavby pasivních domů a zvýšení kvality této výstavby. Obsahem projektu bylo 

komplexní zhodnocení energetických kvalit šesti typově a konstrukčně odlišných rodinných 

domů v pasivním standardu. Do hodnocení byly zahrnuty již stojící domy pasivní domy 

ideálně s min. jednoročním provozem, ze standardní nabídky stavebních firem působících 

v ČR. Mezi posuzované indikátory patřily primární zabudované energie použitých stavebních 

materiálů a také ekvivalent CO2 použitých stavebních materiálů. 

 Na vlastní oči - úspory a obnovitelné zdroje energie v budovách 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica uskutečnila osvětový 

program, který několika desítkám tisíc obyvatel ČR představil konkrétní opatření, která 

mohou udělat ke snížení příspěvku své domácnosti k emisím skleníkových plynů, a jejich 

přínosy a zvýšil vědomosti o příležitostech ke snižování emisí skleníkových plynů v české 

ekonomice. Kampaň probíhala v roce 2010 prostřednictvím infostánků, prezentací, atd. 

V podobně zaměřeném projektu se Veronica ve stejném roce obrátila k veřejné správě. 

 Úsporná opatření pro snižování energetické náročnosti panelových budov 

V roce 2009 vytvořila společnost Ekowatt online výpočtový nástroj pro majitele a správce 
panelových domů, který umožňuje modelování energetické bilance domu a hledání 
a navrhování nejvýhodnějších komplexních úsporných řešení při rekonstrukci objektu.  
On-line kalkulačka byla doplněná manuálem, sérií seminářů a souborem odborných 
článků. 

 Klimatická kalkulačka na www.zmenaklimatu.cz 

Sdružení Calla motivovalo v roce 2009 pomocí výpočtu a zobrazení uhlíkové stopy veřejnost 

ke snižování emisí skleníkových plynů ve svých domácnostech a životě. Na základě údajů 

o domě, spotřebě elektřiny a dalších energií, vybavení spotřebiči, životním návykům a také 

údajů o cestování, stravování či nakládání s odpady uživatel pomocí Klimatické kalkulačky 

spočítá, kolik emisí ekvivalentu CO2 za rok k tomuto životnímu stylu přináleží. V porovnání 

s průměrnou světovou „uhlíkovou stopou“ se pak uživatel může porovnat s produkcí 

průměrného obyvatele Země. 

 Zapojování nevládních organizací a informování o evropské a mezinárodní 

klimatické agendě 

Hlavním cílem projektu Zeleného kruhu – platformy ekologických nestátních neziskových 

organizací – bylo koordinovanými akcemi nevládních ekologických organizací přispět k 

 úspěšnému přijetí ambiciózní podoby klimaticko-energetického balíčku EU a následně post-

kjótské dohody na konferenci UNFCCC v Kodani v prosinci 2009. Projekt byl realizován 

prostřednictvím seminářů, prohlášení firem, informačních listů a tematického bulletinu. 

 Ekolist.cz – zpravodajství o změnách klimatu 

Ekolist je nejčtenější elektronické médium zaměřené na oblast ochrany přírody a udržitelného 

rozvoje v ČR. Projekt zaměřený na zpravodajství o změně klimatu realizoval vydavatel 

Ekolistu, občanské sdružení BEZK.  V období březen 2010 až duben 2011, bylo publikováno 

http://www.zmenaklimatu.cz/
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749 zpráv o klimatu. Zpravodajství se věnovalo zejména povolebnímu vyjednávání, vládnímu 

prohlášení a reflexi prvních kroků nového ministra životního prostředí Drobila na půdě 

politiky ochrany ovzduší a klimatu. Jako jedno z mála médii Ekolist informoval o klimatické 

konferenci v Cancúnu. Součástí projektu byly virtuální kulaté stoly s odborníky. Vydáno bylo 

410 tiskových zpráv a 142 převzatých článků, z toho 82 překladových.  Podle systému měření 

Google Analytics navštívilo za sledované období projektu server Ekolist.cz 636 546 

návštěvníků, tedy měsíčně 53 045 návštěvníků za dvanáct měsíců trvání projektu. V letech 

2010 – 2011 byl projekt financován Státním fondem životního prostředí.  Obdobný projekt 

s názvem „Ekolist a klimatické změny“ probíhal v roce 2009 za podpory MŽP. 

 Bedrník 

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem 

ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER. První číslo vyšlo v listopadu 2002. Časopis se 

věnuje v rámci komplexní environmentální výchovy i tématům změny klimatu. Číslo 1/2009 

bylo například zaměřeno na téma „Ropný zlom“, číslo 1/2011 na téma „Zelená nízkouhlíková 

ekonomika“. Časopis je určen zejména pedagogickým pracovníkům, učitelům, lektorům, 

apod.  
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