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1 Shrnutí 

Tato kapitola obsahuje stručné shrnutí Pátého národního sdělení České republiky o plnění 
závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen „Úmluva“) 
a Kjótského protokolu (dále jen „Protokol“). 

Národní podmínky 

Česká republika vznikla 1. 1. 1993 po rozpadu České a Slovenské federativní republiky 
(Československa). Základní profil státoprávního uspořádání, který vymezuje postavení 
a úlohu nejdůležitějších orgánů státní moci, je dán ústavou z roku 1992. Česká republika patří 
mezi země s parlamentní demokracií, kde je oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní. 
Výkonnou moc zajišťuje vláda, kterou obvykle tvoří zástupci nejsilnějších politických stran 
dle výsledků posledních voleb. V tomto volebním období je tvořena předsedou vlády, čtyřmi 
místopředsedy a jednotlivými ministry, odpovídajícími za činnost 15 ministerstev. Česká 
republika se podle ústavy dělí na kraje, které v roce 2001 získaly některé pravomoci, jež byly 
předtím v rukou vlády. Představují samosprávný mezistupeň mezi obcemi, městy a vládou. 
Jejich velikost odpovídá vyšším územně-správním celkům v rámci Evropské unie. Mezi 
prvořadé vnější vztahy státu je třeba v současné době počítat vztahy integrační. V prosinci 
1995 se Česká republika stala členem OECD, v březnu 1999 členem NATO a v květnu 2004 
členem Evropské unie. Země je smluvní stranou většiny mezinárodních úmluv v oblasti 
životního prostředí. 

K 31. 12. 2008 žilo v České republice 10,47 mil. obyvatel, což ji řadí v počtu obyvatel na 
15. místo v Evropě. Česká republika patří s průměrnou hustotou zalidnění 132 obyvatel/km2 

k relativně zalidněným státům Evropy. Z hlediska národnostního složení obyvatelstva je 
prakticky homogenním státem (94 % populace tvoří česká, moravská a slezská národnost, 
1,9 % slovenská menšina a dále menšiny polské a německé). V posledních 50 letech došlo k 
poklesu původně vysoké porodnosti. Aktuální demografický vývoj se však od roku 2004 mění 
– krátkodobě (2004 – 2008) roste porodnost, aktivní saldo migrace i očekávaný věk dožití. 
Počet cizinců v ČR se od roku 1989 trvale zvyšuje. 

Po roce 1990 byla přijata řada strategických environmentálních dokumentů, zahrnujících 
ochranu životního prostředí, včetně principů udržitelného rozvoje. Nejdůležitějším z těchto 
programů je Státní politika životního prostředí 2004 – 2010 a Strategie udržitelného 
rozvoje ČR, jejíž aktualizace probíhá (2008 – 2009). V květnu 2009 byla Ministerstvem 
životního prostředí připravena Politika ochrany klimatu v ČR – projednávání tohoto 
dokumentu bude pokračovat v dalších měsících roku 2009.  

Podnebí státu patří k atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického pásma severní 
polokoule. Průměrná roční teplota kolísá v závislosti na geografických faktorech od 1,0 °C do 
9,4 °C. Nejnižší teplotní průměry se vyskytují 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). Atmosférické srážky patří k nejproměnlivějším 
klimatickým prvkům. Rozhodujícími činiteli pro srážkové poměry jsou především 
geografická poloha místa vůči proudění přinášejícímu vláhu a četnost výskytu povětrnostních 
situací, při nichž vypadává větší množství srážek. Vydatné srážky jsou spojeny především s 
výskytem tlakových níží a brázd nad střední Evropou. 
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Po roce 1989 začala v České republice transformace centrálně plánovaného hospodářství na 
tržní ekonomiku, která byla dokončena v souvislosti se vstupem do Evropské unie. V letech 
2000 až 2007 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. V návaznosti na rychlý ekonomický růst vzrostla i úroveň HDP na osobu v ČR, a to ze 
77 % vůči průměru zemí EU 27 v roce 2000 na 82 % v roce 2007. Ve druhé polovině roku 
2008 a na počátku roku 2009 se však i v České republice začaly projevovat negativní 
důsledky globálního ekonomického vývoje.  

ČR je chudá na surovinové zdroje, což determinuje možnosti ekonomického růstu – většina 
nerostných surovin se dováží. Zásoby některých nerostných surovin, vyskytujících se na 
území státu, byly do značné míry vyčerpány. Z ekonomických důvodů se utlumila těžba 
černého uhlí. ČR spotřebovává, vzhledem k výši vytvářeného HDP, více primárních zdrojů 
energie (PEZ) i elektřiny, než je nezbytně nutné (spotřebovávaná energie je nedostatečně 
zhodnocována přidanou hodnotou). Energetická i elektroenergetická náročnost tvorby 
HDP v ČR je podstatně vyšší vůči průměru zemí EU. Největší potenciál úspor je v energetice, 
domácnostech, terciárním sektoru, průmyslu a zejména v dopravě. Celková výše dovozní 
závislosti ČR v energetickém vyjádření se pohybuje kolem 60 % a roste s náhradou uhlí 
plynem. Závislost na dovozech ropy, plynu a jaderného paliva je prakticky 100%.  

Základem dopravy je kombinace dopravy železniční a silniční. Poměr veřejné osobní 
dopravy na území obcí k individuální automobilové dopravě se změnil z poměru cca 80 : 20 
v 80. letech na současný poměr zhruba 55 : 45, který se stabilizoval. Hustota železniční sítě na 
jednotku plochy území je poměrně vysoká. Železniční tratě a silniční infrastruktura však 
vyžadují důkladnou modernizaci, která již byla zahájena a na některých mezinárodně 
významných úsecích zčásti dokončena. Pokračuje nárůst výkonů osobní i nákladní dopravy a 
odklon od dopravy železniční k dopravě silniční a letecké. I přes průběžné zlepšování 
struktury vozového parku je jeho stáří v ČR nadále vysoké. 

Český průmysl se podílí na tvorbě národního HDP více než je průměr EU (cca třetinový 
podíl na HDP) a je v odpovídající míře vystaven globalizačním tlakům. Po vstupu do EU se 
česká ekonomika dále otevřela, využívá výhod přístupu na společný trh, je však více 
vystavena globalizačním tlakům a musí se vypořádat s novou environmentální a pracovní 
legislativou. Existují odvětví, jejichž úroveň konkurenceschopnosti je nízká (kožedělný, 
textilní a oděvní průmysl). Na druhé straně jsou odvětví s vysokou úrovní technologie a 
kvalifikace pracovní síly (kvalifikovaná chemie, elektrotechnický průmysl, výroba 
dopravních prostředků a obory s ní související ). 

Celková produkce odpadů v ČR měla mezi roky 2002 a 2006 trvale mírně klesající trend, 
v roce 2007 byl opět zaznamenán nárůst celkové produkce odpadů. Zvyšuje se množství 
odpadů, které jsou materiálově využity, avšak stále velké množství odpadů je odstraňováno 
skládkováním, ačkoliv s rozvojem technologií a legislativních i ekonomických nástrojů 
dochází k postupnému snižování objemu skládkování. Problémem stále zůstává značný podíl 
biologicky rozložitelné složky obsažené ve zbytkovém směsném komunálním odpadu, která 
je bez dalšího využití odstraňována zejména skládkováním na řízených skládkách odpadů. 
Stále malý podíl odpadů je spalován a energeticky využíván. Využívání nebezpečných 
odpadů od roku 2002 stoupá. 

Zemědělství má typicky středoevropský charakter s výrobou potravin mírného pásma a se 
znaky vysoké intenzity obdělávání půdy. Rozmístění zemědělské výroby má zonální 
charakter, při kterém se uplatňuje více nadmořská výška než zeměpisná šířka. Zemědělská 
výroba stačí pokrýt domácí potřebu základních produktů, převládá rostlinná výroba nad 
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živočišnou. Jejich produkce v přepočtu na zemědělskou půdu je však nižší než v sousedních 
zemích. S podílem zemědělství na tvorbě HDP se ČR řadí mezi průměr v rámci EU. 

Výměra lesní půdy trvale mírně stoupá a zaujímá 1/3 plochy státu. Více než 3/4 lesních ploch 
je tvořeno jehličnany, zbytek porosty listnatými. Při zalesňování se v posledních letech odráží 
snaha zvyšovat podíl listnatých druhů na úkor druhů jehličnatých. Celková porostní zásoba 
dřeva v lesích trvale vzrůstá. Z hlediska vlastnických vztahů patří 61,5 % lesních ploch státu, 
15,9 % městům a obcím, soukromým fyzickým osobám téměř 19 %. 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.  

Inventarizace emisí 

Nejvýznamnějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2) s podílem 85,9 % na celkových 
emisích, následovaný metanem (CH4) 8,0 %, oxidem dusným (N2O) 5,0 % a F-plyny 1,1 %. 
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 freony 
poškozující ozonovou vrstvu Země (regulované Montrealským protokolem) v chladírenství a 
jejich uplatňování v moderních technologiích. 

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 již poměrně stabilní, přičemž existující 
fluktuace lze přičíst na vrub různých faktorů (např. rozdílné teploty v zimních obdobích, 
meziroční změny HDP a míry přijímaných opatření ke snižování emisí skleníkových plynů 
apod.). Na meziročních změnách se projevuje též jistá míra neurčitosti ve stanovení emisí 
v jednotlivých letech. Znatelný je pokles emisí z Energetiky (stacionární spalování) a v 
sektoru Zemědělství, naopak emise z Dopravy zatím stále narůstají. 

Vzhledem k tomu, že do roku 2007 poklesly celkové emise skleníkových plynů v porovnání s 
rokem 1990 o 21,6 %, lze splnění redukčního závazku Kjótského protokolu pro první 
kontrolní období 2008 – 2012 s vysokou pravděpodobností předpokládat. Nicméně ukazatele 
vztahující agregovanou emisi na jednoho obyvatele nebo na jednotku HDP zůstávají i přes 
uvedený pokles emisí od roku 1990 nadále nepříznivé.  

Opatření ke snižování emisí 

V České republice je realizována celá řada opatření, jejichž výsledkem je snížení emisí 
skleníkových plynů. Jejich přehled a členění byl zpracován v souladu s metodickým pokynem 
pro jejich analýzu. Jedná se o opatření úzce zaměřená na určitou problematiku nebo sektor, 
o opatření rámcová, příp. opatření převážně adaptačního charakteru. Cíle a dopady řady 
přijatých opatření jsou však většinou mnohem širší, neboť u řady z nich jde především 
o snížení negativních dopadů na životní prostředí jako celek nebo zlepšení nepříznivé 
surovinové a energetické náročnosti české ekonomiky.  

Klíčovými opatřeními s nejvyšším očekávaným přínosem jsou především rámcová 
a koncepční opatření, která se dotýkají více sektorů a dále opatření legislativního charakteru. 
Řada programových opatření je praktickým naplněním rámcových, koncepčních 
a legislativních opatření. Opatření hodnocená v Pátém národním sdělení jsou zejména ta, 
která vstoupila v platnost po roce 1995. Jejich součástí je využívání flexibilních mechanismů 
Protokolu a zapojení ČR do systému obchodování s emisními povolenkami v rámci Evropské 
unie.  
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Základem politiky k tvorbě opatření je Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu 
v České republice, který byl schválen vládou v roce 2004. Je zaměřen na definování 
základních cílů a opatření v oblasti změny klimatu na národní úrovni tak, aby v maximální 
možné míře zajišťoval splnění redukčních emisních cílů v duchu mezinárodních dohod, 
reflektoval současnou i výhledovou sociálně-ekonomickou situaci státu a přispěl k podpoře 
udržitelného rozvoje. Základem pro jeho přípravu byla podrobná analýza národního trendu 
emisí skleníkových plynů v období po roce 1990, analýza tzv. klíčových zdrojů emisí, které se 
v maximální míře podílejí na celkové národní bilanci, a dále aktualizované projekce emisního 
vývoje v časovém horizontu do roku 2020. Rovněž byla zohledněna analýza předběžných 
adaptačních opatření v souvislosti se zvýšenou četností výskytu extrémních povětrnostních 
jevů v posledních letech. 

Národní program deklaruje výraznější zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 
spotřebě primárních energetických zdrojů, vymezuje podmínky pro účast státu na projektech 
společné implementace, na mezinárodním emisním obchodování a na účasti při obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů. Připravovaná opatření, resp. opatření, která 
vstoupila v platnost v roce 2005 by měla přispět ke splnění národních kvantitativních cílů, 
kterými podle programu jsou snížení měrných emisí CO2 na obyvatele do roku 2020 o 30 % 
v porovnání s rokem 2000 a snížení celkové agregované emise CO2 do roku 2020 o 25 % 
v porovnání s rokem 2000, zajištění pokračování tohoto trendu až do roku 2030. Podíl 
obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů by se měl zvýšit na 
6 % k roku 2010 a na 20 % k roku 2030, mělo by dojít ke snížení energetické náročnosti 
výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na úroveň 60 - 70 % současné spotřeby v roce 
2030 a ke zvýšení podílu používání biopaliv na 5,75 % v roce 2010. Používání všech 
alternativních paliv v dopravě v roce 2020 by mělo podle programu dosáhnout podílu 20 %. 

Národní program se rovněž zabývá otázkou rozpracování konkrétních sektorových 
adaptačních opatření a klade důraz na jejich podrobné ekonomické vyhodnocení, neboť řada 
adaptačních opatření může být, zejména z dlouhodobějšího pohledu, ekonomicky velmi 
zajímavá a může ke zmírňování dopadů změny klimatu v národním měřítku významně 
přispět. Do této oblasti patří i intenzivnější podpora vědeckého poznání o dopadech změny 
klimatu, systematického pozorování a zlepšení prognózních a integrovaných varovných 
systémů. 

Program stanovuje konkrétní úkoly jednotlivým resortům, které jsou odpovědné za stěžejní 
aktivitní sektory. Jejich úkoly jsou rovněž pokrývány Státní energetickou koncepcí, kterou 
schválila vláda v roce 2004 a Dopravní politikou pro léta 2005 – 2013, schválenou v roce 
2005. Podrobný přehled jednotlivých opatření je uveden v kapitole 4. 

Projekce emisí 

V souladu s doporučenou metodikou pro jejich přípravu byly zpracovány projekce pro 
scénáře bez opatření, s opatřeními a s dodatečnými opatřeními, kterými jsou úplné naplnění 
Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 
a druhotných zdrojů, zavedení ekologické daňové reformy, implementace směrnice 
o budovách a zavedení operačních programů „Průmysl a podnikání“ a „Infrastruktura“. 
Použitá metodika zahrnuje soubor kroků, které berou v úvahu poslední inventuru 
skleníkových plynů, volbu výchozího a koncového roku a průřezových let pro projekci, volbu 
vlastní metodiky a modelových nástrojů pro zpracování projekce, sběr a analýzu vstupních dat 
pro projekci, stanovení výchozích předpokladů, definování scénářů, jejich propočet, 
prezentaci výsledků a provedení citlivostní analýzy pro vybrané předpoklady.  

Pro modelový výpočet projekcí emisí z energetických procesů bylo předpokládáno, že jaderná 
elektrárna Temelín bude v normálním provozu po celé sledované období, jaderná elektrárna 
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Dukovany bude rekonstruována s cílem prodloužení životnosti a bude po celé sledované 
období v normálním provozu, od roku 2004 nebudou existovat žádné limity dovozu ropy, 
plynu a černého uhlí a předpoklad vývozu ve výši až cca 15 TWh ročně do roku 2010 a jeho 
pokles na úroveň 10 TWh po roce 2010. 

Výsledky zpracovaných projekcí naznačují, že v roce 2010 lze očekávat snížení celkových 
emisí skleníkových plynů minimálně o 26 % a v roce 2020 minimálně o 38 % oproti stavu 
v roce 1990. Výrazný pokles nastane v průmyslu (vliv EU ETS), zemědělství a obytném 
sektoru (vliv GIS). Projekce dopravních emisí jsou závislé na podílu dopravních modů na 
celkovém objemu dopravy, na vývoji vozidel a paliv a zdokonalování infrastruktury. 
Podrobný popis projekcí je uveden v kapitole 5. 

Odhady zranitelnosti, dopady a adaptační opatření 

Při odhadech dopadů klimatické změny byly využity metody hodnocení dopadů pomocí 
biofyzikálních, empiricko-statistických i procesních modelů. 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. Výsledky simulací 
modelem ALADIN CLIMATE CZ naznačují, že průměrné teploty do konce třetí dekády 
tohoto století by se ve scénáři A1B v porovnání s obdobím 1961 – 1990 zvýšily. Trend 
zjištěného zvýšení průměrných ročních teplot (0,24 °C/10 let) dobře odpovídá globálním 
hodnotám i hodnotám uváděným pro Evropu (0,2 °C/10 let). Rychleji by se průměrné teploty 
měly zvyšovat na podzim a v zimě (maxima v březnu a září), zatímco zvýšení jarních a 
letních teplot bude nižší (minima v květnu). Nižší trendy nárůstu teploty v teplé a vyšší trendy 
v chladné polovině roku naznačují, že se teplotní rozdíly mezi sezónami budou více 
vyrovnávat. Podobně jako změny průměrných teplot se budou měnit i maximální a minimální 
teploty. Maxima teplot budou mít tendenci ke zřetelnějšímu zvyšování v zimě a v létě, 
minima zejména v létě, částečně i na podzim a v zimě.  

Podobným způsobem simulované změny srážkových úhrnů naznačují možnost mírného 
nárůstu ročních úhrnů (v průměru o cca 4 % proti období 1961 – 1990), vyšších v zimních a 
jarních (maximum únor až duben), nižších v letních a podzimních měsících (minima červenec 
až listopad). Potvrzuje se, že v rámci evropského kontinentu, a zejména ve střední Evropě, 
jsou modelové projekce srážkového režimu zatíženy daleko vyšším stupněm nejistot, než 
podobné projekce teploty. 

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) 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. 

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 
by vedlo k dosti zásadním změnám celkového hydrologického režimu. Zvýšení jarních 
průtoků a následná dotace zásob podzemní vody se bude postupně posunovat zpět do konce 
zimy a zásoby vody se budou celkově snižovat. 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. 
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Teplotní a srážkový režim, stejně jako atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, ovlivňují 
růst a produktivitu zemědělských plodin. Z těchto důvodů se v odezvě na měnící se klimatické 
podmínky a celkové oteplování mohou růstové podmínky některých plodin měnit. Změny 
vegetačních období budou mít vliv i na výnosy plodin, zejména těch, které se měnícím se 
podmínkám hůře přizpůsobují. Scénáře dalšího vývoje klimatu předpokládají prodlužování 
vegetační doby. Ve střednědobém časovém horizontu může mírná vegetace z odhadovaného 
prodloužení vegetační doby o 10 až 15 % sice profitovat, ale naopak může z důvodu úbytku 
vláhy o 5 až 10 % strádat. 

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 
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 mohou tak snižovat toleranci vůči suchu. 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.  

Finanční zdroje a transfer technologií 

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky vykazuje v posledních letech trvalý nárůst, 
který je v souladu s naší rolí nastupujícího dárce a člena EU. K výraznému nárůstu objemu 
multilaterální pomoci došlo v roce 2004 (jak v absolutním, tak relativním vyjádření) – hlavní 
příčinou je vstup ČR do EU a následné započítání příslušného podílu z objemu pomoci 
poskytovaného na úrovni EU jako celku (např. aktivity EuropeAid či ECHO). V rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce bylo v období 2003 – 2009 financováno několik projektů, 
jejichž realizace má vazby na snižování emisí skleníkových plynů – modernizace 
energetických zařízení a systémů, využívání alternativních zdrojů energie apod.  

Výzkum a systematická pozorování 

Výzkum klimatického systému je soustředěn do řady institucí, z nichž většina je členem nebo 
má zastoupení v Národním klimatickém programu, který je sdružením právnických osob 
s pověřením zajišťovat plnění úkolů Světového klimatického programu Světové 
meteorologické organizace (WMO), vytvářet výzkumné týmy řešitelů v oboru změny klimatu 
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 ministerstvy životního prostředí a zemědělství. Některé projekty jsou řešeny 
v rámci mezinárodní spolupráce a podílově financovány zahraničními partnery. Systematická 
pozorování klimatického systému provádí v rozhodujícím rozsahu Český 
hydrometeorologický ústav, 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. 

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 posledních letech se značně 
rozšířilo zapojení České republiky do mezinárodních projektů zabývajících se modelováním 
klimatického systému a odhady dopadů klimatické změny. Česká republika pravidelně 
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poskytuje pomoc rozvojovým zemím v oblasti tréninkových kurzů, pomoci při instalaci a 
kalibraci přístrojů (např. pro monitoring výškového ozonu). 

Systematická pozorování, která mají přímou vazbu na problematiky klimatické změny, jsou 
převážně zajišťována prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu, který 
vykonává funkci ústředního státního ústavu pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost 
vody, klimatologie a meteorologie. 

Výchova, vzdělávání a osvěta 

Povinnost rozvíjet environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (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. Základními strategickými 
dokumenty pro vypracování podrobných programů v jednotlivých složkách životního 
prostředí, včetně změny klimatu, je Státní politika životního prostředí 2004 – 2010 a Strategie 
udržitelného rozvoje ČR. V roce 2006 byl schválen Akční plán státního programu EVVO na 
léta 2007 – 2009, v roce 2008 pak Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR. EVVO je 
také součástí Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. „Bílé knihy“). 
Oblast EVVO je součástí vzdělávacích programů v předškolním, základním, středním i 
vysokoškolském vzdělávání.  

Aktivity EVVO jsou v ČR financovány 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.  
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2 Národní podmínky 

2.1 Struktura státní správy 

Česká republika vznikla 1. 1. 1993 po rozdělení České a Slovenské federativní republiky 
(Československa). 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.  

Česká republika se podle ústavy dělí na vyšší samosprávné celky (kraje), které od roku 2001 
získaly některé pravomoci, které byly předtím v rukou vlády. Jejich velikost odpovídá vyšším 
územně-správním celkům v rámci EU o velikosti NUTS 3. V jejich čele stojí hejtman. 
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, které je v současné době (2008 – 2009) rozděleno na pět 
odborných sekcí (sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, sekce zahraniční, 
legislativní a státní správy, sekce ochrany přírody a krajiny, sekce technické ochrany 
životního prostředí, a sekce ochrany klimatu a ovzduší). Ministerstvo dále zřizuje odborné 
ústavy (např. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Český 
hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky, Státní fond životního prostředí České republiky 
a Českou inspekci životního prostředí). 

2.2 Mezinárodní aktivity 

Česká republika se stala členem OECD v prosinci 1995, členem NATO v březnu 1999 
a členem Evropské unie v květnu 2004. Země je smluvní stranou většiny mezinárodních 
úmluv v oblasti životního prostředí (Tab. 2.1). Zástupci ČR se účastní aktivit v rámci 
mezinárodních organizací (OSN, OECD, Rada Evropy). Stát plní hlavní povinnosti 
vyplývající pro něj z přijatých mezinárodních závazků a je rovněž zapojen do řady 
zahraničních projektů, které pomáhají plnit úkoly přijaté 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.). 
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Od 1. ledna 2009 předsedala Česká republika Radě EU (převzala svou funkci po Francii a k 
1. červenci 2009 ji předá Švédsku). Změna klimatu spolu s energetikou, 
konkurenceschopností a bezpečností patří mezi hlavní stanovené priority předsednictví České 
republiky.  

Tab. 2.1    Mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí s ČR jako smluvní stranou 

Oblast životního prostředí Název úmluvy 

Změna klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 
Kjótský protokol 

Ochrana přírody a krajiny Evropská úmluva o krajině 
Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská 

úmluva) 
Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů 
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako 

biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) 
Smlouva o Antarktidě-Česká antarktická stanice 
Úmluva o biologické rozmanitosti 
Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým 

suchem nebo desertifikací, zejména v Africe 
Ochrana druhů Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků 

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 
živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) 

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů 
Memorandum o dropovi 
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství 

Ochrana ovzduší Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států 
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 

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 
Posuzování vlivů na životní 
prostředí 

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

Protokol o SEA 

2.3 Populace 

K 31. 12. 2008 žilo v České republice 10,47 mil. obyvatel, což ji řadí v počtu obyvatel na 
15. místo v Evropě. Česká republika patří k relativně zalidněným státům Evropy s průměrnou 
hustotou zalidnění 132 obyvatel/km2. Vyšší hustotu vykazuje severní území státu a oblasti 
velkých průmyslových aglomerací. Z hlediska národnostního složení obyvatelstva 94 % 
současné populace tvoří česká, moravská a slezská národnost, 1,9 % slovenská menšina a dále 
menšiny polské a německé. V posledních padesáti letech došlo k poklesu původně vysoké 
porodnosti. Aktuální demografický vývoj se však od roku 2004 mění – krátkodobě (2004 –
 2008) roste porodnost, aktivní saldo migrace i očekávaný věk dožití. Počet cizinců v ČR se 
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od roku 1989 trvale zvyšuje. V roce 2008 na území ČR legálně pobývá přes 400 tis. cizinců 
(tvoří cca 4 % obyvatelstva), a počet přistěhovalých osob vykazuje rostoucí tendenci. 
Nejpočetnější skupiny cizinců pobývajících v ČR představují státní příslušníci Ukrajiny, 
Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska.  

2.4 Geografické podmínky 

Svojí rozlohou (78 867 km2) 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/km2. 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. 

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 tzv. 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. 2008 to bylo 6 249 obcí) – pouze malou část z těchto obcí lze na základě 
mezinárodních standardů označit za města. V šesti městech je počet obyvatel vyšší než 
100 tisíc (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc 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 

Po roce 1990 byla přijata řada strategických environmentálních dokumentů, zahrnujících 
ochranu životního prostředí včetně principů udržitelného rozvoje. Nejdůležitějšími z těchto 
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dokumentů jsou aktualizovaná Státní politika životního prostředí 2004 – 2010, a Strategie 
udržitelného rozvoje České republiky, jejíž aktualizace probíhá (2008 – 2009).  

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR si klade za cíl určit možné hrozby (sociální, 
ekonomické a environmentální) pro další vývoj České republiky a zároveň najít cesty 
(nástroje), jak se těmto hrozbám vyhnout s maximálním možným využitím synergií mezi 
sociální, environmentální a ekonomickou oblastí. 

Státní politika životního prostředí 2004 – 2010 definuje následující prioritní oblasti: 

• ochranu přírody, krajiny a biologické rozmanitosti; 

• udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrany vod a ochrany před povodněmi, 
optimalizaci materiálových toků a nakládání s odpady; 

• snižování zátěže životního prostředí pocházející z lidské činnosti, zlepšování 
environmentálních standardů pro kvalitu lidského života; 

• ochranu klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší;  

• zvyšování veřejné informovanosti o otázkách životního prostředí. 

V květnu 2009 byla Ministerstvem životního prostředí připravena Politika ochrany klimatu 
v ČR. Projednávání tohoto dokumentu bude pokračovat v dalších měsících roku 2009.  

V  90. letech došlo k zásadnímu snížení a stabilizaci úrovně znečišťování ovzduší pro SOx a 
NOx (Tab. 2.2). Úrovně znečištění ovzduší oxidem siřičitým a oxidem dusičitým jsou 
v posledních letech relativně nízké, ve většině případů nepřekračují hodnoty imisních limitů a 
nepřekračují tedy ani hodnoty zvláštních imisních limitů. V případě troposférického ozonu 
dochází k vyhlašování signálů upozornění a varování v závislosti na meteorologických 
podmínkách (intenzita slunečního záření, teplota vzduchu) v průběhu letního období, např. 
v letech 2005 a 2006 došlo k vyhlášení signálů, v roce 2007 nikoli. Vzhledem k tomu, že tato 
znečišťující látka nemá konkrétní zdroje emisí a vzniká chemickou reakcí prekurzorů 
v atmosféře, nedochází v případě vyhlášení signálů k regulaci stacionárních zdrojů znečištění. 
Hodnota cílového imisního limitu pro ochranu zdraví je v případě  troposférického ozónu 
každoročně překračována na většině území České republiky.  

Znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (především suspendovanými částice PM10 a 
PM2,5) zůstává jedním z hlavních problémů kvality ovzduší v ČR. Především proto, že již při 
velmi nízkých koncentracích vykazují tyto látky významná zdravotní rizika, která se projevují 
bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace jak dokládá řada dílčích studií i souhrnná 
zpráva Státního zdravotního ústavu (SZÚ) za rok 2007. Od 1. 1. 2005 jsou platné imisní 
limity pro PM10 pro ochranu zdraví lidí (24hodinový imisní limit pro PM10 je 50 µg.m–3 může 
být překročen nejvýše 35krát za rok; roční imisní limit pak činí 40 µg.m–3). V praxi však 
dochází k nedodržování 24-hodinového limitu na významné části území celého státu a 
v některých oblastech ČR jsou limity překračovány po velkou část roku. Zároveň dochází ke 
dvoj až trojnásobnému překračování hodnot platných imisních limitů PM10 (tedy 
k extrémnímu nárůstu lokálních úrovní znečištění) především v důsledku špatných 
rozptylových podmínek.  

Z celkového počtu 155 lokalit, kde byla v roce 2007 měřena frakce PM10, došlo na 
54 stanicích k překročení 24hodinového imisního limitu PM10. V roce 2007 došlo proti roku 
2006 k výraznému snížení počtu lokalit s překročením imisního limitu. Tento pokles byl však 
významně ovlivněn rozdílnými meteorologickými a rozptylovými podmínkami v roce 2006 a 
2007. Celkové emise PM10 vykazují v období let 2000 – 2006 mírný kolísavý pokles. 
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Obr. 2.1    Vývoj celkových národních emisí PM10 (kt/rok) v letech 2000 – 2007  
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Zdroj: ČHMÚ 

K nejvíce problematickým lokalitám z pohledu kvality ovzduší patří aglomerace velkých měst 
(Praha, Plzeň a Ostravsko) a místa s vyšší intenzitou automobilové dopravy.  

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy o ochraně ozonové vrstvy (Vídeňská úmluva) 
i jejího prováděcího Protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu (Montrealský 
protokol) včetně příslušných dodatků (Londýnský, Kodaňský, Montrealský a Pekingský); 
základní povinnosti, které vedou k zásadnímu omezení spotřeby dotčených látek, jsou plněny. 

Tab. 2.2    Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v letech 2000 – 2007 (tis. t/rok) 

 TZL SO2 NOX CO VOC CO2ekv 

2000 60,7  224,4  292,8  539,4  205,0  147 234 

2002 61,8  228,2  288,0  516,7  190,1  149 350 

2003 64,1  222,4  290,3  528,8  187,1  145 075 

2004 60,7  219,2  288,7  509,2  177,5  147 061 

2005 62,3  217,4  291,0  491,2  175,1  146 240 

2006 63,1  210,8  280,1  481,3  178,8  149 107 

2007 66,7 216,5 283,2 508,3 173,9 150 823 

Zdroj: ČHMÚ, CENIA 

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 průmyslových hnojiv 
a chemických přípravků, atmosférická depozice a erozní splachy).  

Podíl obyvatel, trvale žijících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu, na 
celkovém počtu obyvatel ČR se stále navyšuje, v roce 2007 činil 80,8 %. Do veřejných 
kanalizací bylo v roce 2008 vypuštěno 508,1 mil. m3 odpadních vod, z nichž 95,3 % prošlo 
čistírnami odpadních vod. Průměrná účinnost čistíren odpadních vod (tedy poměr množství 
znečištění na přítoku a odtoku) je velmi vysoká v případě BSK5 a NL – odstraněno je přes 
97 % znečištění. Co se týká CHSKCr, je to 94 %. Fosforu je odstraňováno 85 % a dusíkatých 
látek pouze 71 %.  

Přestože z dlouhodobého hlediska (mezi roky 1990 a 2007) došlo k celkovému poklesu 
vypouštěného znečištění BSK5 o 94,7 %, CHSKCr o 88 %, NL o 90 % a RAS o 14,6 %, vývoj 
od roku 2003 (rok 2002 byl ovlivněn katastrofálními povodněmi) vykazuje již pouze 



 22 

pozvolný pozitivní trend vypouštění organického znečištění sledovaného ukazateli BSK5 a 
CHSKCr a stagnaci ve vypouštění NL a RAS.  

V současnosti na území státu existují čtyři národní parky (Krkonoše, Šumava, Podyjí a České 
Švýcarsko) o celkové výměře 1 195 km2 a 25 chráněných krajinných oblastí (10 867 km2), 
což představuje 15,3 % celkového území státu. Po vstupu země do EU byla zavedena 
soustava evropsky významných lokalit a ptačích oblastí tzv. Natura 2000. Lze konstatovat, že 
v České republice se uchovaly cenné části přírody v relativně dobrém stavu nebo stavu, který 
skýtá možnost obnovy přírodních procesů. 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 1,0 po 9,4 °C. Nejnižší teplotní průměry se 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 zvyšuje průměrnou roční teplotu cca o 1 až 2 °C nad hodnoty odpovídající 
její geografické poloze.  

Obr. 2.2    Roční chod průměrné teploty vzduchu v České republice v obdobích 1961 – 1990 a 1991 – 2008 
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Zdroj: ČHMÚ 

Roční chod teploty vzduchu má tvar jednoduché vlny s minimem v lednu a maximem 
v červenci (Obr. 2.2). Z porovnání teplotních trendů v letech 1961 – 1990 a 1991 – 2008 
(Obr. 2.3) vyplývá, že průměrná roční teplota mezi těmito dvěma obdobími se zvýšila o 
0,8 °C, nejvíce se zvýšily teploty v lednu a srpnu (o 1,5 °C), nejméně v září, říjnu a prosinci 
(kolem 0,2 °C). 
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Obr. 2.3    Průměrné měsíční teplotní odchylky mezi obdobími 1961 – 1990 a 1991 – 2008 
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Zdroj: ČHMÚ 

Trend nárůstu průměrné roční teploty od roku 1961 je 0,33 °C/10 let, vyšší jsou zimní a letní 
trendy 0,44 °C/10 let, resp. 0,43 °C/10 let, nejméně se teplota zvyšuje na podzim (trend 
0,08 °C/10 let); v posledních 15 letech se trendy zvyšují. Na Obr. 2.4 je znázorněn trend 
průměrných ročních teplot na stanici Praha-Klementinum od počátku 20. století. Trend 
nárůstu teploty za toto období představuje 0,17 °C/10 let, trendy pro letní i zimní období jsou 
srovnatelné. 

Obr. 2.4    Průměrné roční teploty za období 1901 – 2008 na stanici Praha-Klementinum 
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Zdroj: ČHMÚ 

Atmosférické srážky patří k nejproměnlivějším klimatickým prvkům. Rozhodujícími činiteli 
pro srážkové poměry jsou především geografická poloha místa vůči proudění přinášejícímu 
vláhu a četnost výskytu povětrnostních situací, při nichž vypadává větší množství srážek. 
Vydatné srážky jsou spojeny především s výskytem tlakových níží a brázd nad střední 
Evropou. Relativně delší bezesrážková období se vyskytují zejména pod vlivem výběžku 
azorské tlakové výše v letním období. 
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Obr. 2.5    Roční chod měsíčních úhrnů srážek na vybraných stanicích ČR v období 1961 – 1990 

 
České Budějovice (388 m n. m.), Hradec Králové (278 m n. m.), Drnholec (179 m n. m.), Churáňov (1 118 m n. m.), Klatovy 
(430 m n. m.), Semčice (234 m n. m.), Lysá hora (1 324 m n. m.), Desná-Souš (772 m n. m.) 

Zdroj: ČHMÚ 

Minimum srážek se vyskytuje v závětří Krušných hor a dále v pásu podél řek Ohře 
v severozápadních Čechách a podél Dyje na jižní Moravě, kde jejich průměrný roční úhrn 
dosahuje hodnot pod 450 mm. Maxima srážek s průměrnými ročními úhrny přes 1 300 mm se 
nacházejí na návětrných svazích Jizerských hor, Krkonoš a Beskyd (Obr. 2.5).  

Celkový trend srážkového režimu na území České republiky lze přiblížit pomocí hodnot 
průměrných územních srážek, korigovaných na nadmořskou výšku. Jejich roční chod v letech 
1961 – 1990 a 1991 – 2008 je znázorněn na Obr. 2.6. Průměrný roční srážkový úhrn se 
v období 1991 – 2008 oproti normálovému období zvýšil o 2,9 %, přičemž zřetelnější zvýšení 
o více než 5 % je patrné v únoru a březnu a v období srpna až října; měsíční srážkové úhrny 
v období dubna až června byly o 2 až 6 % nižší než v normálovém období 1961 – 1990. 

Obr. 2.6    Roční chod průměrných územních srážek v České republice v obdobích 1961 – 1990 a 1991 –
 2008 
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Zdroj: ČHMÚ 

Roční chod srážek ve tvaru jednoduché vlny s maximem v červenci a minimem v únoru 
(Obr. 2.6), který byl dříve dosti typický pro většinu našeho území, se v chodu průměrných 
měsíčních úhrnů sice vyskytuje, nicméně pro jednotlivé části našeho území již tak typický 
není. Svědčí to o stále výraznější proměnlivosti typického srážkového režimu nejen na území 
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České republiky, ale v celé střední Evropě. Častěji se vyskytují extrémní srážkové úhrny, 
které se projevily i opakovaným výskytem povodní zejména po roce 1995 (např. rozsáhlejší 
povodně v letech 1997, 1998, 2002, 2004, 2005 a 2007). Zejména v posledním desetiletí byl 
zaznamenán vyšší výskytu extrémních projevů počasí. 

Roční srážkové úhrny na stanici Praha-Klementinum (Obr. 2.7) vykazovaly v první polovině 
20. století velmi slabý nárůst, v jeho druhé polovině mírný pokles (5,6 mm/10 let), vyvolaný 
úbytkem srážkových úhrnů v teplé polovině roku – zejména v létě a na podzim; zimní úhrny 
se mírně zvýšily. Trend poklesu ročních srážkových úhrnů znamená pokles úhrnů o přibližně 
jedno procento za deset let. Rozdíly ve srážkovém režimu stanice Praha-Klementinum a 
hodnocením pomocí územních srážek jenom potvrzuje jejich výraznou územní nehomogenitu. 

Obr. 2.7    Roční srážkové úhrny za období 1901 – 2008 na stanici Praha-Klementinum 
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Zdroj: ČHMÚ 

2.7 Ekonomika  

Po roce 1989 začala v České republice transformace centrálně plánovaného hospodářství na 
tržní ekonomiku, která byla dokončena v souvislosti se vstupem do Evropské unie. V první 
polovině 90. let došlo k výraznému poklesu výroby charakterizovanému poklesem HDP o 
více než 20 %. Transformace byla spojena s privatizačním procesem, jehož hlavní 
charakteristikou je omezování vlivu státu na chod hospodářství, s možností vstupu 
zahraničního kapitálu, zvyšováním kvality výrobků ve snaze dosáhnout vyšší 
konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích a se souběžným snižováním 
negativních dopadů hospodářské sféry na životní prostředí. V letech 2000 až 2007 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 osobu, a to ze 77 % vůči průměru 
zemí EU 27 v roce 2000 na 82 % v roce 2007. Ve druhé polovině roku 2008 a na počátku 
roku 2009 se však i v České republice začaly projevovat důsledky globální ekonomické 
situace – pokles výkonu národní ekonomiky, útlum některých průmyslových oborů, nárůst 
míry nezaměstnanosti atd. 
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Po vstupu do EU v roce 2004 se česká ekonomika dále otevřela, využívá výhod přístupu na 
společný trh, nicméně je více vystavena globalizačním tlakům a musí se vypořádat s novou 
environmentální a pracovní legislativou. 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 – 2007 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.  

Jedním z problémů ekonomiky je její vysoká materiálová a energetická náročnost – zejména 
vzhledem ke stoupajícím cenám energií a surovin na světových trzích, a také vzhledem 
k negativním vlivům výroby a dopravy na životní prostředí a zdraví (a souvisejícím 
ekonomickým dopadům těchto vlivů) je nutné zásadním způsobem snížit náročnost výroby 
jak ve spotřebě materiálů, tak energií.  
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Tab. 2.3    Vývoj počtu obyvatelstva a hlavních ekonomických ukazatelů v období 1995 – 2007 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet obyvatel (tis.)  10 331 10 273 10 224 10 201 10 202 10 207 10 234 10 267 10 323 

HDP (mld. Kč) 1 466,5 2 189,2 2 352,5 2 464,4 2 577,1 2 814,8 2 983,9 3 215,6 3 551,4 

HDP (PPSa) na obyvatele) 10 774 13 036  13 891  14 419  15 215  16 257  17 133  18 412  20 286  

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců 
v národním hospodářství (Kč) 

8 010 12 918  13 996  14 999  15 936  17 006  17 827  18 976b) - 

Míra inflace (%) 9,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 

Cenové indexy ve spotřebitelské sféře celkemc) 252,5 349,9 366,3 372,9 373,3 383,8 391,1 400,9 412,1 

Zahraniční investice do ČR (mld. Kč) 67,9 192,4 214,6 277,7 59,3 127,8 279,2 123,4 185,3 

Zahraniční zadluženost ČR (mld. Kč) 457,3 817,1 811,3 813,3 894,3 1 011,8 1 142,2 1 193,7 1 348,8 

Průměrný roční kurz Kč vůči EUR 34,3 35,6 34,1 30,8 31,8 31,9 29,8 28,3 27,8 

Průměrný roční kurz Kč vůči USD 26,54 38,59 38,04 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 

Míra nezaměstnanosti (%) 2,93 8,78 8,90 9,81 10,31 9,47 8,88 7,67 5,98 

Saldo investiční pozice vůči zahraničí (mld. Kč) 58,9 –191,9 –244,1 –397,3  –527,5 –825,0 –835,2 –1,081,0 –1,240,3 
a) PPS (Purchasing Power Standard) – standard kupní síly; průměrná kupní síla 1 PPS odpovídá průměru kupní síly 1 eura v zemích EU 27; 
b)  předběžná data; 
c) 1990 = 100 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Obr. 2.8    Zdroje HDP v běžných cenách v roce 1995 a 2008  
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Zdroje HDP v roce 2008
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2.8 Hospodaření se zdroji 

ČR je chudá na surovinové zdroje, což determinuje možnosti ekonomického růstu – většina 
nerostných surovin se dováží. Zásoby některých nerostných surovin, vyskytujících se na 
území státu, byly do značné míry vyčerpány. Z ekonomických důvodů se utlumila 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 1998 cca 1,8 %, což 
znamená, že mezi roky 1990 – 1998 se snížil o více než třetinu. 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), viz Tab. 2.4. 
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.  

Energetika 

Energetická i elektroenergetická náročnost tvorby HDP je v ČR podstatně vyšší vůči průměru 
zemí EU. Vysokou energetickou náročnost vykazují především doprava, průmysl a 
stavebnictví. Největší potenciál energetických úspor je v energetice, domácnostech, 
terciárním sektoru, průmyslu, dopravě a zemědělství. 

Celková výše dovozní závislosti ČR v energetickém vyjádření se pohybuje kolem 60 % a 
roste s náhradou uhlí plynem (Obr. 2.10), přičemž od roku 2000 vzrostl z 58 na 63 % v roce 
2007. Závislost na dovozu ropy, plynu a jaderného paliva je prakticky 100%.  

Spotřeba PEZ i konečná spotřeba energie v posledních letech mírně rostou v důsledku změn v 
proporcích PEZ a vývozu elektřiny. Poptávku po zdrojích v důsledku vyššího ekonomického 
růstu částečně tlumí pokles energetické náročnosti hospodářství. Při předpokládané 
konvergenci základních makroekonomických ukazatelů k evropskému standardu lze 
předpokládat i snížení energetické náročnosti na evropský průměr. Musí se především snížit 
relativně velký podíl ztrát při energetických přeměnách i v konečné spotřebě (Obr. 2.10). 
Ztráty při energetických procesech a distribuci v roce 2000 činily 40,3 %, v roce 2007 byly již 
42,9 %.  

Výroba elektřiny od roku 2000 vzrostla o 20 % přičemž vývoz rostl rychleji než tuzemská 
spotřeba. Byla nastartována podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) – viz 
Obr. 2.12. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny vzrostl z 3,9 % (rok 2000) na 4,4 % v roce 
2007. Energetické využití biomasy se za stejné období zvýšilo o 50 %, u bioplynu to je 
dokonce víc než 150% nárůst. Podíl spalovacích zdrojů na výrobě elektřiny klesl z 78,3 % 
(2000) na 67,3% v roce 2007 zejména díky vyššímu využití jaderné energetiky. 
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I přes poměrně vysoké stavy geologických a bilančních zásob hnědého uhlí jsou stavy 
vytěžitelných zásob v ČR nízké a životnost jednotlivých lomů se pohybuje od 10 do 50 let. 
Důvodem omezení těžby hnědého energetického uhlí jsou vyhlášené ekologické těžební 
limity. Při setrvání na této palivové základně to umožňuje obnovit jen část kapacit postupně 
dožívajících výroben elektřiny a tepla. Objem vytěžitelných zásob černého uhlí v ČR vystačí 
maximálně do roku 2030. Mírně klesá spotřeba hnědého i černého uhlí v neenergetických 
sektorech. 

Současný potenciál všech 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 
zůstane zachována a do roku 2020 bude využit dosažitelný potenciál OZE, bude jejich podíl 
na primární spotřebě energie v roce 2020 ve výši 10 %. Vyšší podíl OZE na celkové 
výrobě/spotřebě je dosažitelný pouze v případě snížení celkové spotřeby PEZ. Potenciál 
obnovitelných zdrojů a úspor činí ve střednědobém horizontu (2020 a dále) až 30 % celkové 
spotřeby PEZ. 

Největší potenciál úspor je v energetice, domácnostech, terciárním sektoru, 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 
využít potenciál biomasy v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu. Současně je 
také nezbytné vycházet z principů udržitelného rozvoje, správné zemědělské praxe a vytvářet 
tak podmínky pro dlouhodobě udržitelné využívání zemědělské půdy při dostatečné ochraně 
ekosystémů a biodiverzity.  

Hnědé uhlí je stále hlavním zdrojem pro výrobu energie, i když byl rozvoj těžby a plošný 
rozsah omezen. Pokud bude spotřeba energie dále růst, deficit bude vzrůstat a vyčerpání zásob 
hnědého uhlí nastane do roku 2030. Základní otázkou energetické politiky zůstává, zda v ČR 
budou k výrobě elektřiny po roce 2015 – 2020 využívány především energetické zdroje 
na bázi hnědého uhlí nebo bude energetika orientována na jiné zdroje (OZE a jaderná 
energie).  

S budoucím vyčerpáním zásob černého uhlí v činných dolech karvinské části ostravsko-
karvinské uhelné pánve bude nutno řešit ve střednědobé perspektivě další zásobování české 
energetiky a průmyslu černým uhlím. Dosud nevyužívané domácí zdroje jsou z hlediska těžby 
charakteristické zejména nepříznivou hloubkou uložení a proto zatím převládají dovozy 
levnějšího černého uhlí. 

Druhotné suroviny a odpady 

Surovinová základna ČR nepokrývá všechny potřeby domácího zpracovatelského průmyslu 
a je proto doplňována domácími nebo dovezenými druhotnými surovinami v celkovém 
objemu okolo 15 až 20 % surovinových vstupů. 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. Tříděný sběr odpadů je stále 
nedostatečný a má velké rezervy jak v podnikatelské tak i v občanské sféře.  

Skládkování odpadů je stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů. Celková 
kapacita skládek je dostatečná, jak pro komunální odpady, tak i pro ostatní druhy odpadů. 
Počet zařízení určených ke skládkování odpadů má klesající tendenci. Spalování odpadů je 
v současné době omezené na tři spalovny komunálního odpadu a na několik desítek menších 
spaloven nebezpečných odpadů průmyslových. Klesá podíl skládkování biodegradabilních 
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odpadů, které jsou rostoucí měrou kompostovány. V posledních letech vzrostlo energetické 
využití bioplynu (anaerobní fermentace biomasy) a skládkového plynu (Obr. 2.12).  

Tab. 2.4    Těžba vybraných surovin (tis. t.) 

Surovina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kaoliny 1 242 1 140 1 125 1 286 1 352 1 463 1 420 1 319 

Vápence 6 790 6 897 6 586 6 460 6 727 7 021 5 757 6 230 

Zdroj: ČSÚ 

Obr. 2.9    Energetická bilance (TJ) 
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Obr. 2.10    Celková energetická bilance (PJ) 2000 – 2007 
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Obr. 2.11    Bilance elektřiny (mil. kWh) 
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Obr. 2.12    Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a odpadů v roce 2000 a 2007 
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Produkce tepla v roce 2007 [TJ]
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Zdroj: ČSÚ 

2.9 Doprava 

Centrální poloha v Evropě vytváří z České republiky křižovatku dopravních cest. Základem 
dopravy je kombinace železniční a silniční dopravy. Významným dopravním modem je 
individuální automobilová doprava, takže dělba přepravní práce mezi veřejnou osobní a 
individuální automobilovou dopravou (IAD) se přiblížila poměru 1 : 2. Poměr veřejné osobní 
dopravy na území obcí k individuální automobilové dopravě se změnil z poměru cca 80 : 20 
v 80. letech na současný poměr zhruba 55 : 45, který se stabilizoval. Tato situace značnou 
měrou přispívá ke zhoršování stavu životního prostředí v oblastech s vysokou urbanizací. 
Negativní je trend odklonu od železniční dopravy k dopravě silniční a letecké (Obr. 2.13, 2.14 
a 2.16.). 

Hustota železniční sítě na jednotku plochy území je poměrně vysoká (12,3 km tratí na 
100 km2), železniční tratě a další infrastruktura však vyžadují důkladnou modernizaci, která 
již byla zahájena a zčásti dokončena na některých mezinárodně významných úsecích. 
Potřebná je modernizace silniční sítě (v roce 2007 hustota celkem 71 km/100 km2) a výstavba 
dálnic (v roce 2007 hustota 0,84 km/100 km2).  
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Obr. 2.13    Přepravní výkony v osobní dopravě v období 1990 – 2007 (mld. oskm) 
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Obr. 2.14    Přepravní výkony v nákladní dopravě 1990 – 2007 (mld. tkm) 
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Obr. 2.15 podává přehled počtu motorových vozidel v České republice v období let 1990 až 
2007. Počet osobních automobilů se zvýšil za posledních 15 let téměř dvojnásobně a 
dosahoval v roce 2007 celkem 4,28 mil. vozidel – v přepočtu 41 vozidel na 100 obyvatel 
v roce 2007 (v roce 1990 to bylo 23, v roce 2003 pak 36). I přes průběžné zlepšování 
struktury vozového parku (přibývá automobilů vyhovujících standardům EURO, podíl 
vozidel vybavených katalyzátorem stoupl z 6,8 % v roce 1993 na 61,4 % v roce 2006) je stáří 
vozového parku v ČR nadále velmi vysoké (13,88 let u osobních automobilů v roce 2007) a 
jeho struktura zatím není srovnatelná se strukturou vozového parku v EU. Je však možné 
předpokládat, že proběh nových vozidel je výrazně vyšší než starých, což reálné 
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environmentální parametry vozového parku vylepšuje. Podíl vozidel na alternativní pohon 
v roce 2007 činil 2,1 %. 

Obr. 2.15    Počet motorových vozidel v ČR 1990 – 2007 (tis. vozidel) 
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Obr. 2.16    Výkony letecké dopravy v období 2000 – 2007  
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Z hlediska koncepcí a strategií v sektoru dopravy byl schválen v roce 2004 Národní program 
na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice a v roce 2005 Dopravní politika České 
republiky pro léta 2005 – 2013. Dopravní politika řeší současné základní konflikty v oblasti 
dopravy, kterými jsou zejména narůstající objemy individuální automobilové dopravy a 
neadekvátní doprava veřejná, nesoulad modernizace dopravních sítí a výstavby kapacit 
zejména v silniční dopravě, nedostatečná harmonizace podmínek trhu, která se projevuje 
ostrým konkurenčním bojem mezi železniční a silniční dopravou, neprovedená transformace 
železnice aj. Významným strategickým dokumentem je také Operační program Doprava 
2007 – 2013, schválený v roce 2007, který je nástrojem pro čerpání podpory z fondů EU. 
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2.10 Průmyslová výroba  

Český průmysl se podílí na tvorbě národního HDP více než je průměr EU a je v odpovídající 
míře vystaven globalizačním tlakům. Průmysl si v ČR stále drží zhruba třetinový podíl na 
HDP, zatímco v EU je to přibližně pětina1. Při růstu HDP na hlavu (v PPP mezi roky 2005 až 
2007) o 18,3 %, rostoucí produktivitě práce (cca 5 % meziročně) a stejnou měrou klesající 
energetické náročnosti rostly meziroční tržby průmyslu o 8,1 % až 11,6 %. V průmyslových 
podnicích v ČR pracuje každý třetí zaměstnanec. Více než polovina českého průmyslu pracuje 
pro export. 

V 90. letech nastal trend posilování těch segmentů, které mají příznivou pozici na globálním 
trhu. Proces restrukturalizace stimulovala jednak rozdílná odvětvová struktura přílivu 
zahraničního kapitálu, jednak nerovné vstupní podmínky některých odvětví v transformačním 
procesu a následně v investičních zdrojích. Jak je uvedeno výše, po vstupu do EU se česká 
ekonomika dále otevřela, využívá výhod přístupu na společný trh, je však více vystavena 
globalizačním tlakům a musí se vypořádat s novou environmentální a pracovní legislativou. 
Existují odvětví, jejichž úroveň globální konkurenceschopnosti je nízká (kožedělný průmysl, 
textilní a oděvní průmysl). Na druhé straně jsou odvětví s vysokou úrovní technologie a 
kvalifikace pracovní síly (kvalifikovaná chemie, elektrotechnický průmysl, výroba 
dopravních prostředků a obory s ní související). Rozvíjí se také kovodělný průmysl, v oblasti 
energetiky pak koksárenství a zpracování ropy. Konkurenceschopnost těchto odvětví vůči 
"non-OECD" je ovlivněna globálními cenami paliv a surovin, dopravními náklady, náklady 
na pracovní sílu atd.  

Strukturu české ekonomiky  zásadně formoval příliv přímých investic do sféry průmyslu 
(strojírenství, automobilový průmysl, elektronika a elektrotechnika, chemie) i služeb 
(především telekomunikace a finančnictví). Terciární sektor služeb představuje v ČR nejvyšší 
podíl na tvorbě HDP a zaměstnanosti. Přes začínající recesi je předpokládán růst sektoru 
služeb, což není možné bez efektivní veřejné podpory, zaměřené zejména na malé a střední 
podniky (MSP). ČR se podílem high-tech výrobků řadila v roce 2007 na 13. pozici v rámci 
EU-25 a vykázala jeden z největších přírůstků za posledních 5 let. Proti roku 2000 byl v roce 
2004 objem vývozu high-tech výrobků 2,3krát vyšší a objem jejich dovozu 1,5krát vyšší. 
Pozitivní vývoj sektoru MSP je nedostatečný k dosažení průměru EU-15. 

Během této dekády objem průmyslové výroby rostl (Obr. 2.17). Pro dlouhodobý vývoj 
vývozního výkonu českého průmyslu je pozitivní, že je založen na rychlejším růstu hodnoty 
vývozu než vývozu hmoty. Roste podíl vyvážených výrobků pocházejících ze složitějších 
výrob, jako jsou stroje, elektrické přístroje a zařízení a dopravní prostředky. Podobné 
pozitivní změny byly v období 2000 – 2007 pozorovatelné i v datech o struktuře zahraničního 
obchodu. V druhé polovině roku 2008 došlo k poklesu průmyslové výroby vyvolané 
poklesem exportu způsobenému zejména globální recesí automobilového průmyslu. Index 
průmyslové výroby v posledním čtvrtletí roku 2008 poklesl ve srovnání s rokem 2007 na 
86,8 % (výroba dopravních prostředků a zařízení poklesla meziročně na 78,1 %). 

Relativně vyšší spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) na jednotku HDP je v ČR 
dána především strukturou průmyslu odlišnou od odvětvové struktury obvyklé v EU-15. Ze 
srovnání s jinými členskými zeměmi EU vyplývá, že po přepočtu „na stejnou strukturu 
průmyslu a kupní sílu“ je rozdíl ve spotřebě PEZ na jednotku HDP asi 20 %.  

 

 

                                                 
1 viz http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje 
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Obr. 2.17    Index průmyslové produkce podle odvětví v roce 2000 a 2007 
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Zdroj: ČSÚ 

Výzkum, vývoj a inovace  

Situaci v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) charakterizuje relativně nízký podíl celkových 
výdajů na VaV na celkové výši HDP. Vyspělé země EU vydávají na výzkum a vývoj 2 – 3 % 
HDP, zatímco v období 2005 – 2007 vydávala ČR na výzkum a vývoj kolem 1,5 % HDP. V 
oblasti výzkumu a vývoje je nutné zlepšit spolupráci mezi veřejnými a soukromými 
výzkumnými institucemi a současně zvyšovat objem a efektivnost veřejných výdajů pro 
výzkum a vývoj. 
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Zapojení domácích soukromých zdrojů je nedostatečné a negativně se projevuje také nízký 
podíl zahraničních zdrojů na financování VaV, který v roce 2005 činil necelá 4 %, 
tj. poloviční hodnotu průměru EU-25. Výdaje veřejného sektoru do oblasti VaV se vzhledem 
k nejvyššímu zastoupení výzkumných kapacit koncentrují v hlavním městě Praze, zatímco 
konkurenceschopnost a zaměstnanost řady krajů je oslabena přílišnou vzdáleností od 
výzkumných a vývojových kapacit. V průběhu roku 2008 se ustavila platforma na podporu 
eko-inovací, která reaguje na program ETAP vyhlášený EK. 

2.11 Odpady  

Celková produkce odpadů v ČR měla mezi roky 2002 a 2006 trvale mírně klesající trend 
(s výjimkou nárůstu v roce 2004), v roce 2007 byl opět zaznamenán nárůst celkové produkce 
odpadů. Obdobný trend lze pozorovat v produkci nebezpečných odpadů. Z celkové produkce 
odpadů tvořily v roce 2007 nejvyšší podíl stavební a demoliční odpady (zhruba 48 %). 

Snižování množství produkovaných odpadů bylo způsobeno zejména snižováním produkce 
průmyslových odpadů v důsledku rozvoje technologií a sílícímu tlaku na dosažení maximální 
efektivity výroby, minimalizaci nákladů a úsporu stále nákladnějších primárních surovin. 
Dalším faktorem pro snižující se množství produkovaných odpadů byl sektor odpadů ze 
zemědělství a lesnictví ovlivněný ekonomickým útlumem a zvyšující se efektivitou sektoru.  

Na poklesu produkce nebezpečných odpadů se značnou měrou podílí zvyšující se 
technologická úroveň výroby, změna orientace průmyslových činností z těžkého průmyslu 
na výroby s vyšší přidanou hodnotou, uplatnění ekonomických nástrojů, zejména v oblasti 
poplatků, které vytvořily prostor pro rozvoj sektoru zpracování odpadů směrem ke zvyšování 
podílu materiálového využití odpadů a technologiím úprav odpadů odstraňujícím, resp. 
minimalizujícím nebezpečné vlastnosti odpadů.  

Obr. 2.18 uvádí produkovaná množství odpadů z hlediska systematiky třídění OECD za 
období 1996 – 2007.  

Produkce komunálních odpadů v ČR se pohybuje okolo 4,1 mil. t ročně. Největší část 
komunálních odpadů je tvořena směsným komunálním odpadem, biologicky rozložitelnými 
podíly (kuchyňské zbytky, tráva, listí apod.), papírem, plasty, sklem a minoritně 
nebezpečnými odpady. Produkce komunálního odpadu má v dlouhodobém horizontu 
stoupající charakter s poklesem od roku 2005, nicméně v roce 2007 produkce opět vrostla. 

Zvyšuje se množství odpadů, které jsou materiálově využity, avšak stále velké množství 
odpadů je odstraňováno skládkováním. Problémem stále zůstává značný podíl biologicky 
rozložitelné složky obsažené ve zbytkovém směsném komunálním odpadu, která je bez 
dalšího využití odstraňována zejména skládkováním na řízených skládkách odpadů.  
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Obr. 2.18    Produkce odpadů v roce 1996 a 2007 dle jejich původu (tis. t)  
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V roce 2006 (data za rok 2007 dosud nejsou k dispozici) bylo recyklováno nebo využito jako 
druhotná surovina celkem 23,1 mil. t všech produkovaných odpadů. Snižuje se také celkové 
množství odpadů odstraňovaných skládkováním; v roce 2006 bylo skládkováno 4,228 mil. t, 
tj. 15,1 % z celkové produkce (proti 5,325 mil. t, tj. 17,9 % v roce 2005). Trvale se zvyšuje 
množství odděleně sebraných využitelných komunálních odpadů a rovněž nebezpečných 
složek komunálních odpadů. 

Stále malý podíl odpadů je spalován a energeticky využíván. V roce 2006 bylo energeticky 
využito celkem 648,4 tis. t odpadu, což odpovídá 2,3 % celkové produkce odpadů (z produkce 
komunálních odpadů bylo zpracováno ve spalovnách odpadů 9,6 %). V ČR je v provozu 
29 spaloven nebezpečných odpadů a tři spalovny komunálních odpadů (Praha, Brno a 
Liberec) Kromě spaloven jsou odpady energeticky využívány také ve 4 cementárnách.  
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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 bylo v roce 2006 uloženo celkem 
5,5 %, odstraněno spalováním 3,8 % a energeticky využito 4,4 % nebezpečných odpadů z 
celkové produkce nebezpečných odpadů. Stálým problémem je velké množství nebezpečných 
odpadů, které jsou meziročně shromažďovány ve skladech NO. 

Současná národní legislativa upravující oblast odpadů vstoupila v účinnost v roce 2001. Jedná 
se zejména o zákony č. 185/2001 Sb., o odpadech a č. 477/2001 Sb., o obalech, které plně 
implementují současnou legislativu Evropských společenství. Nařízením vlády České 
republiky č. 31/1999 Sb. s platností od roku 2003 byl stanoven seznam výrobků a obalů, na 
něž se vztahuje povinnost zpětného odběru. Jedná se o odpadní oleje, elektrické akumulátory, 
galvanické články, výbojky a zářivky, pneumatiky a také chladničky. 

Tab. 2.5    Nakládání s komunálním odpadem v České republice v období 2002 – 2007 (tis. t) 

 Nakládání celkem Využívání Odstraňování Ostatní způsoby 

2002 4 172 427 3 529 216 

2003 4 030 546 3 307 177 

2004 4 108 590 3 366 152 

2005 4 198 732 3 220 246 

2006 4 149 611 3 244 293 

2007 4 334 734 3 346 254 

Zdroj: VÚV T.G.M., CENIA 

2.12 Zemědělství 

Zemědělství má typicky středoevropský charakter s výrobou potravin mírného pásma a se 
znaky vysoké intenzity obdělávání půdy. Rozmístění zemědělské výroby má zonální 
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. Jejich 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 obiloviny, a z nich pak především pšenice. 
Tyto plochy se v minulých letech stále rozšiřovaly na úkor pěstování pícnin. V posledních 
letech je patrné rozšíření osevních ploch s řepkou. Podle pětiletých průměrů se sklizeň obilí 
zvyšovala. Nejvíce se sklízí pšenice a ječmen, z dalších plodin to je pak cukrová řepa. 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. 
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Rostlinná produkce v České republice dosáhla v roce 2007 v běžných cenách 66,5 mld. Kč 
a tvořila tak 57,6 % celkové produkce zemědělských výrobků. Živočišná produkce tvořila 
49,0 mld. Kč (resp. 42,4 %). Od roku 2001 získala převahu rostlinná produkce nad živočišnou 

Obr. 2.19 poskytuje přehled celkové produkce v zemědělství v letech 1998 až 2006. 

Obr. 2.19    Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách roku 2000 v období 1998 – 2006 (mil. Kč) 
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Zdroj: ČSÚ, CENIA 

Z celkové rozlohy státu (cca 7,9 mil. ha) připadalo v roce 2007 na zemědělskou půdu 53,9 % 
(v roce 2003 to bylo 54,1 %), což představuje 0,4 ha na obyvatele. Od roku 1993 do roku 
2007 ubylo 33 tis. ha zemědělské půdy (tj. úbytek o 0,8 %). Spolu se zvyšováním zemědělské 
produkce v letech 2004 – 2007 došlo také ke zvýšení spotřeby minerálních hnojiv a 
vápenatých hmot (Obr. 2.20).  

Dlouhodobě pozitivním trendem v zemědělství je vývoj ekologického zemědělství, stabilně 
narůstá počet ekofarem, prodejců biopotravin a výměry zemědělské půdy obdělávané 
ekologickým způsobem. K 31. 12. 2007 tvořila rozloha ekologicky obhospodařovaných 
pozemků 312 890 ha, tj. o 31 355 ha více než v roce 2006, podíl zemědělské půdy 
obhospodařované v ekologickém zemědělství se zvýšil na 7,36 % (v roce 2003 cca 6 %). 
Zvýšil se také počet registrovaných podniků a zemědělských ploch využívajících 
integrovanou produkci. V roce 2007 bylo zavedeno povinné přimíchávání biosložek do 
pohonných hmot. V této souvislosti se zvýšila osevní plocha řepky olejné. Podstatný nárůst 
osevních ploch byl také zaznamenán u GM plodin. Zemědělství se podílí na produkci 
skleníkových plynů, v roce 2007 dosáhly emise CH4, N2O a CO2 celkem přibližně 6 tis. kt. 
Emise N2O v sektoru zemědělství reprezentují přes 70 % celkových emisí N2O v ČR. 

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 odpovídá aplikace hnojiv v České republice průměru EU. 
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Obr. 2.20    Vývoj spotřeby minerálních hnojiv v období 1999 – 2007 (kg/ha) 
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2.13 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 2007 dosáhla 2 651 tis. ha, což odpovídá přibližně třetině plochy České 
republiky (33,62 % celkové rozlohy státu). Mezi evropskými státy zaujímá Česká republika 
12. místo v lesnatosti. 

Obr. 2.21    Vývoj výměry lesní půdy v letech 1920 – 2007 (tis. ha) 
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Při zalesňování se v posledních letech odráží snaha zvyšovat podíl listnatých druhů na úkor 
druhů jehličnatých. V roce 2006 bylo 75,1 % lesních porostů tvořeno jehličnatými dřevinami 
(oproti 76,5 % v roce 2000) a 23,9 % listnatými dřevinami (oproti 22,3 % v roce 2000). 
Celková porostní zásoba dřeva v lesích České republiky trvale vzrůstá a v roce 2006 dosáhla 
výše 668 mil. m3 (Obr. 2.22). 

Obr. 2.22    Vývoj celkové porostní zásoby dřeva v lesích v letech 1930 – 2006 (mil. m3) 
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Zdroj: Mze 

Tab. 2.6    Vývoj některých základních charakteristik lesního hospodářství v letech 1990 – 2007 
(mil. m3/rok) 

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkový přírůst 16,3 16,5 16,8 16,8 16,8 17,0 17,2 17,3 17,5 - 

Celková těžba 13,3 12,4 14,4 14,4 14,5 15,1 15,6 15,5 17,7 18,5 

Podíl těžby a 
přírůstku 

0,82 0,75 0,87 0,86 0,86 0,89 0,91 0,90 1,01 - 

Nahodilá těžba 9,8 7,9 3,3  3,7 4,2 8,2 5,4 4,5 8,0 14,9 

Nahodilá těžba v % 
těžby celkové 

73,7 63,7 22,9  24,0 25,0 48,2 34,4 29,3 45,4 80,5 

Zdroj: Mze, CENIA, ČSÚ 

Základní údaje o lesním hospodářství jsou uvedeny v Tab. 2. 6. Historicky rekordní hodnoty 
těžby dřeva v roce 2007 byly způsobeny především likvidací následků orkánu Kyrill z ledna 
2007.  

Z hlediska vlastnických vztahů patří 61,52 % lesů státu, 15,85 % městům a obcím, 
soukromým fyzickým osobám 18,95 % a 3,68 % ostatním vlastníkům (údaje z roku 2007). 
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 
(76 %), ochranné (3 %) a lesy zvláštního určení (21 %). Hospodářské lesy spadají do 
kompetence Ministerstva zemědělství a lesní celky v Národních parcích a ve Chráněných 
krajinných oblastech jsou v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Podíl lesního 
hospodářství na tvorbě hrubé přidané hodnoty se v posledních letech pohybuje kolem 0,8 až 
1,0 %. 

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 
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působení imisí znečišťujících látek a nevhodného a příliš intenzivního lesnického 
hospodaření. Na poškozování lesních porostů se v současnosti podílejí i vysoké koncentrace 
troposférického ozonu. 

2.14 Vývoj hlavních indikátorů 

Česká republika snížila absolutní objem celkových emisí o více než 21 % ze 190 mil. t 
(ekvivalentu CO2) v roce 1990 na přibližně 150 mil. t v roce 2007. Takto došlo k poklesu 
emisí CO2ekv na jednotku HDP2, a to z 67,25 t CO2ekv /mil. Kč HDP v roce 2000 na hodnotu 
cca 44,46 t CO2ekv /mil. Kč HDP v roce 2007. 

Relativně vyjádřeno poklesly emise CO2ekv na jednotku HDP od roku 2000 přibližně o 34 %. 
Pokles tohoto indikátoru zachovává stabilní trend po celé sledované období, avšak je 
způsoben především růstem české ekonomiky, který vyvolal v letech 2000 – 2007 nárůst HDP 
(ve stálých cenách) přibližně o 34,6 % a nikoliv poklesem celkových emisí CO2ekv, neboť ty 
od roku 1995 v podstatě stagnují. To znamená, že v období 2000 až 2007 nastalo oddělení 
(decoupling) emisí  CO2ekv od ekonomického vývoje. 

Přes tento pozitivní vývoj jsou emise CO2ekv na jednotku HDP ve srovnání s ostatními 
zeměmi EU-15 i většinou členů OECD relativně vysoké. Rovněž v dalších nových členských 
zemích EU jsou měrné emise skleníkových plynů na jednotku HDP nad průměrem EU-27  a 
to v důsledku značného využívání fosilních paliv a vyšší energetické náročnosti ekonomiky. 
Pokles emisí v ČR je však v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi EU pomalejší. 
Ani mezinárodní srovnání emisí CO2 na obyvatele (Tab. 2.7) není pro Českou republiku 
příznivé – v rámci Evropy patří ke zemím s nejvyššími emisemi na obyvatele.  

V současnosti vysoká hodnota měrných emisí CO2ekv, resp. vysoká emisní náročnost tvorby 
hrubého národního produktu, je v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi, přes všechna 
provedená opatření vedoucí ke splnění stanovených cílů, způsobena skladbou primárních 
energetických zdrojů s vysokým podílem tuhých paliv a stále vysokou energetickou 
náročností ekonomiky, i když tato zaznamenala mezi roky 2005 – 2007 výrazný meziroční 
pokles. 

Tab. 2.7    Mezinárodní srovnání vývoje emisí CO2 na obyvatele v období 1990 – 2004 (t CO2/obyvatele) 

Země 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Státy EU 27              

Belgie 10,1 10,5 10,0 9,3 8,9 9,9 9,7 

Bulharsko 8,5 6,7 5,3 5,6 5,3 5,6 5,5 

Česká republika . 11,8 11,6 11,6 11,3 11,4 11,5 

Dánsko 9,7 10,6 8,7 9,0 8,9 10,1 9,8 

Estonsko . 12,6 11,7 12,0 11,8 13,6 14,0 

Finsko 10,3 10,7 10,0 10,9 11,7 13,1 12,6 

Francie1) 6,4 6,0 6,0 6,3 6,2 6,1 6,2 

Irsko 8,7 9,2 10,9 11,4 11,0 10,5 10,4 

Itálie2) 6,9 7,2 7,4 7,4 7,5 7,7 7,7 

Kypr 6,8 7,0 8,2 8,1 8,1 8,9 8,2 

Litva . 4,4 3,4 3,6 3,6 3,7 3,9 

Lotyšsko . 3,8 2,5 2,8 2,7 2,9 3,1 

Lucembursko 25,9 20,4 18,9 19,4 21,2 22.1 24,9 

Maďarsko 5,8 5,8 5,3 5,6 5,6 5,8 5,7 

                                                 
2 HDP vyjádřeno ve stálých cenách roku 2000 pomocí  deflátoru HDP (zdroj: ČSÚ) 
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Země 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Malta 6,2 7,8 5,4 5,3 5,3 6,2 6,1 

Německo 12,4 10,2 9,7 10,0 9,7 9,8 9,8 

Nizozemsko 9,4 9,1 8,9 9,0 9,5 8,8 8,7 

Polsko 9,1 9,0 7,8 7,9 7,7 8,0 8,0 

Portugalsko 4,2 5,0 5,8 5,7 6,0 5,5 5,6 

Rakousko 7,5 7,2 7,5 8,0 8,1 8,7 8,5 

Rumunsko 6,7 5,5 3,9 4,2 4,0 4,2 4,2 

Řecko 7,1 7,3 8,2 8,4 8,5 8,7 8,7 

Slovensko . 7,6 6,6 6,9 6,9 7,0 6,7 

Slovinsko . 7,1 7,3 7,9 8,1 8,1 8,1 

Spojené království 10,1 9,8 9,9 10,0 9,6 9,7 9,8 

Španělsko 5,5 5,9 7,0 6,9 7,3 7,3 7,7 

Švédsko 5,8 5,3 5,2 5,3 6,1 5,9 5,9 

Ostatní země               

Austrálie 16,5 17,3 17,6 16,7 16,0 15,9 16,3 

Čína 2,1 2,6 2,6 2,7 2,8 3,3 3,8 

Indie 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Írán 3,9 4,3 5,3 5,5 5,6 5,9 6,3 

Island 7,9 7,3 7,7 7,4 7,6 7,5 7,6 

Izrael 7,3 9,7 10,5 10,3 10,8 10,9 10,8 

Japonsko 8,7 9,1 9,5 9,4 9,5 9,6 9,8 

Jihoafrická republika 9,1 9,1 8,7 8,7 8,4 8,6 9,2 

Kanada 15,0 17,2 19,1 18,8 19,3 20,1 20,0 

Korejská republika 5,6 8,3 9,2 9,3 9,4 9,6 9,8 

Kuvajt 20,3 31,6 37,1 34,1 31,9 36,3 38,0 

Malajsie 3,1 5,8 5,4 5,7 5,8 6,3 7,0 

Norsko 7,8 8,5 9,9 11,6 15,8 18,0 19,0 

Nový Zéland 6,6 6,8 8,4 8,7 8,4 8,1 7,8 

Saúdská Arábie 15,7 13,4 13,1 13,3 13,6 13,6 13,4 

Singapur 15,0 13,5 14,1 13,8 13,3 11,3 12,2 

Spojené arabské emiráty 29,3 30,3 49,1 43,2 35,4 48,4 37,8 

Spojené státy3) 18,8 19,3 20,9 20,4 20,5 20,2 20,4 

Švýcarsko 6,3 5,5 5,4 5,9 5,6 5,5 5,5 

Turecko 2,6 2,7 3,3 2,9 3,0 3,1 3.1 

Ukrajina . 8,4 6,3 6,4 6,4 7,1 7,0 
1) Včetně Monaka 
2) Včetně San Marina 
3) Včetně teritorií 

Zdroj: UN Statistics Division, CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center), 2008 
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3 Inventarizace emisí skleníkových plynů včetně informací 
o národním systému inventarizace a národním rejstříku 
pro obchodování s povolenkami  

3.1 Souhrnné tabulky a výsledky inventarizace 

Souhrnné výsledky inventarizace skleníkových plynů za období 1990 až 2007 jsou 
v základním sektorovém členění uvedeny v samostatné Příloze 10.1. Tyto výsledky 
jsou převzaty z Národní inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR), která byla 
předložena sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v dubnu 2009. 
V Příloze 10.1 jsou uvedeny čtyři trendové tabulky, z nichž první tři (Tab. 10.1 – 10.3) se 
vztahují k hlavním skleníkovým plynům (CO2, CH4 a N2O) a čtvrtá (Tab. 10.4) 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 10.1 jsou v souladu s požadavky Rámcové úmluvy 
na datové výstupy uvedeny emisní součty jednak se zahrnutím emisí a propadů ze sektoru 
„Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví“ (Land Use, Land Use Change 
and Forestry, LULUCF), jednak bez zahrnutí tohoto sektoru. Celkové (agregované) emise 
se zahrnutím všech sektorů (včetně LULUCF) poklesly od roku 1990 do roku 2007 o 21,6 %, 
bez započítání sektoru LULUCF tento pokles činí 22,5 %. 

Vývoj emisí a propadů v hlavních kategoriích inventarizace je ilustrován též na Obr. 3.1. 
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, přičemž existující fluktuace 
lze přičíst na vrub různých faktorů (např. rozdílné teploty v zimních obdobích, meziroční 
změny HDP a míry 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 z Energetiky (stacionární spalování) a v sektoru Zemědělství, 
naopak emise z Dopravy zatím stále narůstají. Na Obr. 3.2 jsou stacionární spalovací zdroje 
zobrazeny 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. 

Vzhledem k tomu, že do roku 2007 poklesly celkové emise skleníkových plynů v porovnání s 
rokem 1990 o 21,6 % (se zahrnutím LULUCF), respektive o 22,5 % (bez zahrnutí LULUCF), 
lze splnění redukčního závazku Kjótského protokolu pro první kontrolní období 2008 – 2012 
s vysokou pravděpodobností předpokládat (viz též kapitola 5). Nicméně ukazatele vztahující 
agregovanou emisi na jednoho obyvatele nebo na jednotku HDP zůstávají i přes uvedený 
pokles emisí od roku 1990 nadále nepříznivé (viz subkapitola 2.14). 
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Obr. 3.1    Vývoj emisí skleníkových plynů v období 1990 – 2007 v sektorovém členění (Gg CO2ekv) 
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Obr. 3.2    Vývoj emisí skleníkových plynů ze stacionárních spalovacích zdrojů (Gg CO2ekv) 
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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.3 

3.2.2 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 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 18 splnilo kritéria pro vyhodnocení podle úrovně. Klíčové kategorie jsou uvedeny 
v Tab. 3.1 společně s jejich podíly na celkových emisích. Nejvýznamnější klíčovou kategorií 
je spalování tuhých paliv, která pokrývá okolo 50 % celkové neboli agregované emise 
skleníkových plynů. 

Tab. 3.1    Klíčové kategorie za rok 2007 vyhodnocené na základě emisní úrovně (LA) a trendu (TA) 

 Klíčové kategorie Plyn 
Podíl emisí 

(%) 
Kumulativně 

(%) 
Vyhodnocení 

1 1.A Stacionární spalování – pevná paliva CO2 49,09 49,09 LA,TA 

2 1.A.3.b Doprava – Silniční doprava CO2 11,76 60,84 LA,TA 

3 1.A Stacionární spalování – plynná paliva CO2 10,83 71,68 LA,TA 

4 2.C.1 Výroba železa a oceli CO2 5,23 76,91 LA,TA 

5 1.A Stacionární spalování – kapalná paliva CO2 3,15 80,06 LA,TA 

6 1.B.1.a Těžba a úprava uhlí CH4 2,98 83,03 LA,TA 

7 4.D.1 Zemědělské půdy – přímé emise N2O 1,66 84,69 LA,TA 

8 6.A Skládkování pevného odpadu CH4 1,58 86,27 LA,TA 

9 4.A Enterická fermentace CH4 1,55 87,81 LA,TA 

10 2.A.1 Výroba cementu CO2 1,33 89,15 LA 

11 4.D.3 Zemědělské půdy – nepřímé emise N2O 1,18 90,32 LA,TA 

12 2.F.1-6 Užívání F-plynů – náhrada za freony F-plyny 1,05 91,37 LA,TA 

13 5.A.1 Lesní plocha zůstávající jako lesní plocha CO2 0,88 92,25 LA,TA 

14 2.A.3 Použití vápence a dolomitu  CO2 0,72 92,97 LA,TA 

15 1.A.5.b Mobilní zdroje v zemědělství a lesnictví CO2 0,70 93,67 LA 

16 2.A.2 Výroba vápna CO2 0,52 94,19 LA 

                                                 
3 Národní inventarizační zpráva a soubory datových informací o inventarizaci za daný rok jsou dostupné na www.chmi.cz/cc/. 
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 Klíčové kategorie Plyn 
Podíl emisí 

(%) 
Kumulativně 

(%) 
Vyhodnocení 

17 2.B.2 Výroba kyseliny dusičné N2O 0,50 94,69 LA 

18 1.A.3.b Doprava – silniční doprava N2O 0,47 95,17 LA,TA 

19 1.A Stacionární spalování – pevná paliva CH4   TA 

20 5.B.1 Zeměděl. půda zůstávající jako zeměděl. půda CO2   TA 

21 6.C Spalování odpadů CO2   TA 

22 1.A.3.e Doprava – ostatní doprava CO2   TA 

23 1.A Stacionární spalování – biomasa CH4   TA 

24 4.B Hospodaření s hnojem CH4   TA 

25 4.D.2 Pastva – hnůj ukládaný na pastvinách  N2O   TA 

Zdroj: ČHMÚ 

3.2.3 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. 3.3. 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 
85,9 % na celkových emisích, následovaný metanem 8,0 %, oxidem dusným 5,0 % a F-plyny 
1,1 % (dle stavu v roce 2007, emise jsou uvažovány včetně LULUCF). 

Obr. 3.3    Trend podílů jednotlivých skleníkových plynů na celkových emisích v letech 1990 – 2007 (%) 
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Zdroj: ČHMÚ 

3.2.3.1 Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je v národní inventuře nejvýznamnějším skleníkovým plynem, který vykazuje 
největší podíl (85,9 % v roce 2007) z celkových agregovaných emisí. Emise CO2 pocházejí 
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zejména ze spalování fosilních paliv, rozkladu uhličitanů při výrobě cementu, vápna, skla 
a odsiřování; propady CO2 pocházejí ze sektoru Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny 
a lesnictví (LULUCF). K emisím oxidu uhličitého ze spalovacích procesů nejvíce přispívají 
tuhá paliva, v menší míře pak kapalná a plynná paliva. 

Množství emisí oxidu uhličitého produkované jednotlivými aktivitami je uvedeno v Příloze 
(Tab. 10.1). Mezi roky 1990 a 2007 došlo k jejich poklesu o 19,8 % a podílely se na něm 
zejména Zpracovatelský průmysl a Ostatní sektory (domácnosti, instituce a služby), které 
spadají pod Energetiku. Pokles emisí při spalování ve Zpracovatelském průmyslu na začátku 
90. let byl dán útlumem a restrukturalizací některých průmyslových odvětví, ke konci období 
byl pokles emisí způsoben úsporami a zaváděním nových technologií. Snížení emisí v Ostatní 
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 může v budoucnu vést opět k přechodu 
na využívání tuhých paliv. 

Dle metodiky 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 krajiny, změny ve využívání krajiny 
a lesnictví (LULUCF). 

3.2.3.2 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 9,8 % na 8,0 % v roce 2007. Množství emisí metanu produkované jednotlivými 
aktivitami je uvedeno v Příloze (Tab. 10.2). V období 1990 – 2007 došlo ke snížení  emisí 
metanu o 36,0 %, které bylo způsobeno zejména poklesem těžby uhlí a poklesem stavu 
hospodářských zvířat. 

3.2.3.3 Oxid dusný 

Největší množství emisí oxidu dusného pochází ze zemědělských aktivit, zejména 
denitrifikací dusíku dodávaného do půdy ve formě umělých 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 6,2 % na 5,0 % v roce 2007. Množství emisí tohoto skleníkového plynu 
produkované jednotlivými aktivitami je uvedeno v Příloze (Tab. 10.3). V období 1990 – 2007 
došlo k poklesu emisí oxidu dusného o 36,9 %, zejména v důsledku snížení používání 
umělých hnojiv v zemědělství, v důsledku poklesu stavu hospodářských zvířat a poslední 
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době též v důsledku cíleného zavádění technologií na odstraňování emisí oxidu dusného při 
výrobě kyseliny dusičné. 

3.2.3.4 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 1 702 Gg CO2ekv 
v roce 2007, obdobně vzrostl i podíl na celkových agregovaných emisích (z 0,1 % v roce 
1995 na 1,1 % v roce 2007). 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 – 2007 je uvedeno na Obr. 3.4. 

Obr. 3.4    Výsledky inventarizace F-plynů za období 1990 – 2007 (CO2ekv) 
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Zdroj: ČHMÚ 

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 rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES 
vybudovat NIS o rok dříve, takže v České republice byla implementace provedena již koncem 
roku 2005. 

Podle usnesení 13/CMP.1 přijatého na konferenci smluvních stran Kjótského protokolu v roce 
2005 měla každá smluvní strana v roce 2006 povinnost předložit Počáteční zprávu 
ke Kjótskému protokolu, ve které dokladuje, že její národní systém je plně funkční a splňuje 
dané podmínky. Česká Počáteční zpráva ke Kjótskému protokolu s popisem NIS byla předána 
sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v říjnu 2006. 

K hlavním funkcím NIS patří zejména vybudování a funkční zprovoznění institucionálního, 
legislativního a procedurálního uspořádání potřebného k plnění všech nezbytných činností 
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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. Funkci koordinátora NIS 
v ČHMÚ zastává Ing. Pavel Fott, CSc. (fott@chmi.cz). 

3.3.2 Institucionální uspořádání 

Jedním z hlavních pilířů NIS 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 a předkládání 
dat v předepsaném formátu CRF (Common Reporting Format), příprava Národní 
inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR) a spolupráce s relevantními orgány 
Rámcové úmluvy a EU. 

Sektorové inventury jsou zpracovávány specializovanými institucemi – sektorovými řešiteli, 
které jsou koordinovány ČHMÚ. Zodpovědnost za jednotlivé sektory byla alokována 
na následující pracoviště: 

• KONEKO marketing provádí inventarizaci skleníkových plynů v sektoru „Energetika“ 
se zaměřením na spalování paliv ve stacionárních zdrojích a na fugitivní emise 

• Centrum dopravního výzkumu (CDV Brno) připravuje inventarizaci v sektoru 
„Energetika“ se zaměřením na mobilní zdroje 

• ČHMÚ kromě své role koordinátora nese zodpovědnost za inventuru skleníkových 
plynů v sektoru „Průmyslové procesy a použití produktů“ 

• Ústav pro studium lesních ekosystémů IFER provádí inventarizaci emisí a propadů 
v sektorech „Zemědělství“ a „Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny 
a lesnictví“ (LULUCF) 

• Centrum pro otázky životního prostředí UK (COŽP UK) připravuje inventarizaci 
skleníkových plynů v sektoru „Odpady“ 

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 komunikuje 
s Evropskou komisí a Sekretariátem UNFCCC. Smluvní zajištění uvedeného institucionálního 
uspořádání je dáno příkazovým listem MŽP pro ČHMÚ schvalovaným každoročně 
odpovědným náměstkem MŽP. 

3.3.3 Metodické aspekty 

Sběr aktivitních dat je založen na oficiálních a každoročně publikovaných dokumentech ČSÚ. 
V některých případech zpracovatelé emisní inventarizace využívají doplňkových materiálů 
získaných od oborových profesních svazů anebo je získávají přímo z průmyslových podniků. 
Emise ze sektoru 1A - „Energetika, spalování paliv“ jsou založeny na oficiální české 
energetické bilanci, kterou zpracovává ČSÚ. 

Národní inventarizace skleníkových plynů vychází z metodiky IPCC (Revised 1996 IPCC 
Guidelines, 1997, Good Practice Guidance, 2000 and Good Practice Guidance for LULUCF, 
2003). Tato metodika klade důraz na transparentnost, konzistentnost, porovnatelnost, úplnost 
a přesnost emisní inventury, která nesmí být ani nadhodnocena, ani podhodnocena 
a kde by nejistoty měly být omezeny na přijatelnou míru. Příprava inventarizace skleníkových 
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plynů zahrnuje sběr aktivitních dat, výběr vhodné metody a emisních faktorů, stanovení 
nejistoty a provedení kontrolních mechanismů QA/QC (Quality assurance/ Quality control). 

Metodika IPCC zavádí „Klíčové kategorie“ pro ty kategorie zdrojů nebo jímek, které 
 významnou měrou mohou ovlivnit nejistotu stanovení emisí nebo propadů v úrovni nebo 
v trendu. Při poslední inventarizaci skleníkových plynů (za rok 2007) bylo identifikováno 
celkem 25 klíčových kategorií. Pro klíčové kategorie je v národní inventarizaci snaha 
preferovat sofistikovanější metody vyšších úrovní (Tiers) a územně specifické emisní faktory. 
Vzhledem k finanční náročnosti se však v řadě případů používají dosud standardně 
doporučené emisní faktory, které jsou uvedeny v metodice IPCC. Tyto standardně doporučené 
emisní faktory se rovněž používají pro neklíčové kategorie. 

V souladu s metodikou IPCC (Good Practice Guidance, 2000 and 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 převážně jen 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. 

3.3.4 Kontrolní procedury QA/QC 

Kontrolní procedury QA/QC probíhají podle připraveného plánu. Příprava tohoto plánu 
reflektuje institucionální uspořádání: každá instituce si připraví 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 
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 
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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. 

3.4 Národní rejstřík obchodování s povolenkami 

Správce rejstříku, společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s., provozuje na internetové adrese 
https://www.povolenky.cz/ národní rejstřík 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 

Ve veřejné části rejstříku je k dispozici řada užitečných informací: 

• Texty mezinárodních dohod 

• Odpovídající národní legislativa 

• Slovník pojmů 

• Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) 

• Dokumenty potřebné k uzavření smlouvy 

• Odkazy na další související stránky 

• Veřejně přístupné zprávy rejstříku v souladu s přílohou XVI, odstavec 4., Nařízení 
Komise (ES) č. 2216/2004 ve znění pozdějších předpisů. 

V sekci „Otevření účtu“ účastník trhu nalezne všechny dokumenty potřebné pro uzavření 
Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného 
množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů. Jedná se zejména o tyto dokumenty:  

• Základní instrukce o postupu uzavírání smlouvy  

• Formulář žádosti včetně příloh  

• Znění typové smlouvy  

• Obchodní podmínky  

• Ceník  

Do zabezpečené (neveřejné) části rejstříku mají přístup pouze osoby, které k tomu byly 
zmocněny  držiteli účtů. Tyto osoby se přihlašují uživatelským jménem a heslem. 

Jako aplikační software pro správu rejstříku je využíván software Seringas, který vyvinula 
francouzská banka Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), která je zároveň správcem 
rejstříku pro Francii.  

Správce rejstříku spolupracuje při správě rejstříku s těmito organizacemi: 

• Ministerstvo životního prostředí – kompetentní autorita 

• Logica Czech Republic s.r.o. – technický provozovatel informačního systému rejstříku 

• Dépôts et Consignations (CDC) – poskytovatel licence k softwaru Seringas 
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Informační systém rejstříku je konformní s DES. Systém byl na splnění DES prověřován 
jednak sekretariátem UNFCCC v procesu inicializační procedury před připojením k ITL 
a jednak sadou testovacích scénářů prováděných ve spolupráci CITL a ITL. Český rejstřík 
prošel vždy těmito testy úspěšně a obdržel potřebné certifikáty. 

Aplikační software rejstříku obsahuje celou řadu nástrojů na minimalizaci nesrovnalostí 
při provádění transakcí. Vysoká účinnost těchto procedur vychází jednak z mnohaletých 
zkušeností z provozu rejstříku (EU ETS bylo zahájeno v roce 2005) a jednak ze zkušeností 
spolupráce zemí užívajících společný aplikační software Seringas. Jedná se o země jak 
v rámci EU, tak i o země mimo Evropskou unii. 

Produkční databáze rejstříku je denně zálohována, týdenní kompletní zálohy jsou ukládány 
v trezoru banky mimo prostory umístění produkčního systému. V lokalitě 15 km vzdálené 
od produkčního prostředí je umístěno záložní prostředí a správce rejstříku má vybudovaný 
plán obnovy systému po rozpadu produkčního prostředí. Tento plán je pravidelně 2x do roka 
testován ve spolupráci s ITL/CITL. 

 

Systém rejstříku je při různých příležitostech testován. Jedná se o následující sady testů: 

• Certifikační testy před připojením k ITL 

• Certifikační testy před každým nasazením nové verze rejstříku do produkčního 
prostředí 

• Testování nové verze poskytovatelem licence (CDC) 

• Testování nové verze technickým provozovatelem informačního systému rejstříku 
(Logica) 

• Testování nové verze správcem rejstříku 

• Testy plánu obnovy systému po rozpadu produkčního prostředí 
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4 Opatření ke snižování emisí skleníkových plynů 

4.1 Systém politik a legislativy v oblasti klimatu 

V České republice došlo během první poloviny 90. let k více než 20% poklesu emisí GHGs 
(referenční rok 1990), který byl způsoben rozpadem centrálně řízené ekonomiky a zánikem 
neefektivních výrob těžkého průmyslu. Nicméně i při meziročním růstu ekonomiky v rozmezí 
2 – 4 % HDP ve druhé polovině 90. let byly emise GHGs od poloviny 90. let do roku 2005 
stabilizovány na hladině 140 mil. t/rok. To v kombinaci s Kjótským závazkem (–8 %) 
vytvořilo situaci, kdy nebylo nutno uvažovat o politikách a opatřeních cíleně zaměřených na 
další emisní redukce. 

Zcela nová situace nastala po vstupu České republiky do EU (1. 5. 2004). Do národní 
legislativy bylo nutno transponovat řadu nástrojů ES, které mají vliv na emise GHGs a nebo 
se týkají podpory OZE, úspor energie, jednotného trhu ES s energií apod. S ohledem na 
závazky pro post-Kjótské období (rok 2013 a dále) bude však nutné přijmout další opatření. 
Proto probíhá v současné době revize Národního programu na zmírnění změny klimatu Země, 
který byl formulován v roce 2004, tedy ke vstupu ČR do EU a k závazkům plynoucím 
z Kjótského protokolu. Lze konstatovat, že dosavadní systém politik a opatření je pro 
dosažení dalších emisních redukcí (např. 20 – 30% redukce vzhledem k referenčnímu roku 
2005) zcela nedostatečný a bude muset být v příštích letech zásadně změněn, a to především 
vzhledem k budoucím závazkům (post-Kjótské období). 

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 změny klimatu, v němž se rovněž 
nachází národní kontaktní osoba pro Úmluvu v České republice. Vzhledem k průřezovému 
charakteru problematiky změny klimatu, která se dotýká řady odborných útvarů, je zřízena 
v rámci resortu Pracovní skupina Ministerstva životního prostředí k problematice změny 
klimatu, která je poradním orgánem ministra životního prostředí a jejímiž členy jsou zástupci 
věcně příslušných odborů. Za přípravu a implementaci konkrétních 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 financí 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, 
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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).  

Politiky, které jsou uvedeny v dalším textu, jsou vytvářeny a implementovány na centrální 
(národní) úrovni, příp. na úrovni ES. Politiky a opatření, které v České republice mají přímý 
nebo nepřímý vliv na ochranu klimatického systému Země, lze kategorizovat různým 
způsobem. V následujícím textu jsou charakterizovány z časového hlediska, příp. jako 
opatření aktivní, připravovaná nebo již ukončená. Dále lze politiky a opatření dělit na: 

1. opatření legislativní povahy, 

2. strategické dokumenty (politiky) a jejich implementační plány, 

3. programy, 

4. další iniciativy a aktivity. 

Důležitou roli mají v ČR právě 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, jako například: 

1. povinnost přípravy Národního programu na zmírnění změny klimatu v ČR je upravena 
zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

2. podmínky mezinárodního emisního obchodování a využití vzniklých výnosů stanoví 
zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, takže na jeho základě vznikl Program „Zelená úsporám“,  

3. koordinace a věcná náplň Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie jsou ustaveny zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií. 

Od roku 2000 tak postupně vznikl provázaný a ucelený systém strategického a operačního 
plánování, který bude v následujících letech dále upravován tak, aby mezinárodní závazky, 
které vyplynou pro ČR z post-Kjótského procesu a politik přijímaných Evropskými 
společenstvími (viz zejména Klimaticko-energetický balíček), mohly být odpovídajícím 
způsobem splněny. Legislativní opatření také obvykle stanoví institucionální odpovědnost za 
koordinaci a implementaci programů a ukládají povinnost jejich pravidelného vyhodnocování. 

Existuje také širší strategický rámec, který je tvořen zejména Strategií udržitelného rozvoje, 
Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR), Strategií hospodářského růstu nebo 
Strategií regionálního rozvoje, tedy dokumenty většinou formulovanými pro období let 
2007 – 2013. 

V následujících odstavcích jsou popsány v tomto kontextu nejdůležitější politiky a opatření 
s přímým nebo prokazatelným nepřímým dopadem na emise skleníkových plynů. Závěrečný 
tabelární přehled (viz Příloha 10.3) 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  

Vedle již zmíněných zákonů č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 695/2004 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií existují další zákonné úpravy, které se vztahují k podmínkám využívání 
OZE, aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) anebo podnikání v oblasti energetiky. 
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Lze předpokládat, že tak jako v minulých letech budou dále novelizovány, a to včetně 
prováděcích právních předpisů. 

V roce 2008 byla zahájena příprava novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, která mimo jiné zahrnuje: 

1. omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů a tedy i snížení produkce 
skládkového metanu, 

2. podporu materiálové recyklace odpadů, což by mělo vést i k úsporám energie, 

3. lepší energetické využití odpadů, např. výrobou a užitím certifikovaného paliva 
vyrobeného z odpadů (RDF, refuse derived fuel) nebo podporu nových technologií 
založených na environmentálně bezpečném energetickém využití části tuhého 
komunálního odpadu (např. zplynění a kogenerace). 

4.2.1 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

Cíl: Vytvoření právního rámce pro ochrany ovzduší a klimatického systému Země 
a pro tvorbu a revizi Národního programu ke zmírnění změny klimatu Země 

Charakteristika: Legislativní nástroj 

Období implementace: 2002 – pokračuje (revize) 

Časový horizont: nestanoven 

Sektor: energetika, průmysl 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice 2000/76/ES o spalování 
odpadů, Směrnice 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší 
z velkých spalovacích zdrojů, Nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu, v platném znění a Nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných 
skleníkových plynech) stanoví: 

a. práva a povinnosti osob při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek 
lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu 
Země, 

b. podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících 
nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný 
majetek, 

c. nástroje ke snižování emitovaných množství látek ovlivňujících klimatický systém Země. 

Zákon v § 34 stanoví nástroje ochrany klimatického systému Země. Národní redukční cíle 
pro látky ovlivňující klimatický systém Země a lhůty k jejich dosažení specifikuje Národní 
program na zmírnění změny klimatu Země schvalovaný vládou. 

Provozovatel zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje je povinen předávat na základě 
vyžádání ministerstvem údaje o emisích látek ovlivňujících klimatický systém Země a jejich 
prekurzorů. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob předávání údajů do registru 
látek ovlivňujících klimatický systém.  

Zákon ukládá právnickým a fyzickým osobám povinnost omezovat a předcházet znečišťování 
ovzduší; ve vztahu k emisím CO2, jsou právnické a fyzické osoby povinny, je-li to pro ně 
technicky možné a ekonomicky přijatelné, v případě nových staveb nebo při změnách 
stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě zdrojů alternativních. Současně 
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jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla 
a energie. 

Zákon dále upravuje podmínky pro energetické využívání odpadů a odpadních olejů, zavádí 
kategorizaci zdrojů a emisní limity pro jednotlivé kategorie a znečišťující látky (SO2, NOx, 
PM10, CO, VOC a další) a ukládá povinnosti provozovatelům zdrojů jednotlivých kategorií. 

Zákon stanoví pro vybrané kategorie zdrojů a znečišťujících látek povinnost provádět 
monitoring a odvádět emisní poplatky. Zákon dále upravuje podmínky užívání látek 
poškozujících ozonovou vrstvu Země. Zařízení obsahující tyto látky (F-plyny) musí být 
podrobeno pravidelné inspekci a opravy mohou provádět jen autorizované osoby. 

Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
(Hlava III) ochranu ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země vzhledem 
k používání F-plynů. 

4.2.2 Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(novela č. 212/2006 Sb., č. 315/2008 Sb.) 

Cíl: Vytvoření právního rámce pro implementaci EU ETS a mezinárodní emisní obchodování 
(IET) podle čl. 17 Kjótského protokolu 

Charakteristika: Legislativní nástroj 

Období implementace: 2004 – pokračuje (revize) 

Časový horizont: nestanoven 

Sektor: energetika, průmysl včetně malých a středních podniků 

Zákon transponuje do českého práva Směrnici 2003/87/ES ustavující schéma 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství. Novelou 
z roku 2006 transponuje také Směrnici 2004/10/ES, kterou se s ohledem na projektové 
mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES. V souladu s legislativou ES 
zákon stanoví: 

1. práva a povinnosti provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, 

2. postupy při vydávání povolení k vypouštění skleníkových plynů 

3. postupy při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů 
a podmínky obchodování s nimi. 

Zařízení, na která se zákon vztahuje, jsou energetická zařízení spalující fosilní paliva 
za účelem výroby tepla a elektrické energie (sektor veřejné a závodní energetiky) a dále 
technologická zařízení v sektoru petrochemie, chemie a metalurgie (včetně výroby koksu) 
a dále výroby cementu, vápna, skla, keramiky, papíru a celulózy. Zákon ustavuje rejstřík 
obchodování s povolenkami, stanoví podmínky pro přidělení povolenek novým zařízením 
a použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností. 

Novela z roku 2008 provedená zákonem č. 315/2008 Sb. definuje jednotku přiděleného 
množství (AAU) jako majetkovou hodnotu odpovídající oprávnění České republiky vypustit 
na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO2. V § 12a zákon 
stanoví, že AAU jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří Ministerstvo životního 
prostředí. Na nakládání s tímto majetkem se nevztahují právní předpisy upravující 
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hospodaření s majetkem České republiky dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky. 

AAU, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku plynoucího z Kjótského 
protokolu, mohou být prodány v rámci mezinárodního emisního obchodování 
(čl. 17 Kjótského protokolu) nebo použity na podporu projektů dle mechanismu společné 
implementace (čl. 6 Kjótského protokolu). Prostředky získané prodejem AAU jsou příjmem 
Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a lze je použít pouze na podporu činností a 
aktivit vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. 

4.2.3 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených 
dřívějšími předpisy (úplné znění, zákon č. 61/2009 Sb.) 

Cíl: Větší efektivita hospodaření energií, transpozice předpisů Evropských společenství4  

Charakteristika: Legislativní nástroj, požadavky v oblasti hospodaření s elektrickou energií 
a teplem, pravidla pro Národní program na zmírnění změny klimatu v ČR a další (koordinace 
MPO) 

Období implementace: 2000 – pokračuje (revize) 

Časový horizont: nestanoven 

Sektor: energetika, průmysl, služby, obytný sektor 

Tento zákon, který byl od roku 2000 (původní znění) několikrát novelizován, stanoví mimo 
jiné: 

a) opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických 
osob při nakládání s energií, 

b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů energie, 

c) požadavky na ekodesign energetických spotřebičů. 

4.2.3.1 Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřující 
cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami udržitelného rozvoje. 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. 

4.2.3.2 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen 
„Program“) je nástroj na podporu opatření ke zvyšování účinnosti užití energie, snižování 
energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu 
se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje. Program 

                                                 
4 Směrnice Rady č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování 

energetické účinnosti, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické 
náročnosti budov, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce 
pro určení požadavku na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského 
parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES. 
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zpracovává na období jednoho roku MPO a předkládá jej po dohodě s MŽP ke schválení 
vládě. 

MPO a MŽP jedenkrát ročně společně vyhodnocují naplňování Programu a o výsledcích 
informují vládu. Výsledky hodnocení Programu jsou zohledněny v návrhu Programu na další 
období. 

K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu na: 

a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické 
náročnosti budov, 

b) rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických 
zdrojů, 

c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, 

d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření, 

e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů, 

g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, 

h) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití 
obnovitelných zdrojů energie, 

i) zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci, 

j) zavádění průkazu energetické náročnosti budov a provádění energetických auditů, 

k) pobídky středním, malým a velmi malým podnikům vyrábějícím energetické spotřebiče k 
zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign. 

4.2.3.3 Další opatření 

Zákon stanoví konkrétní opatření, která vedou k úsporám energie a tedy i snížení emisí CO2, a 
to zejména: 

Účinnost užití energie 

Výrobce elektřiny nebo tepelné energie je povinen u nově zřizovaných zařízení zajistit 
alespoň minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. Tuto 
povinnost má i v případě zařízení na výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí 
změna již dokončených staveb. 

Energetická náročnost budov 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění 
požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů a dále 
splnění požadavků stanovených příslušnými technickými normami. Prováděcí právní předpis 
stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu 
energetické náročnosti budovy a další podrobnosti. 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

Každý výrobce tepla se zařízením o součtovém výkonu zdroje vyšším než 5 MWt je povinen 
při budování nových zdrojů nebo při změně zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci 
stavby energetickému auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny. 

Energetické štítky 
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Tuzemští výrobci nebo dovozci hromadně vyráběných energetických spotřebičů, jejichž 
seznam stanoví vyhláška, jsou povinni před uvedením na trh vybavit tyto spotřebiče 
energetickými štítky. Údaje na štítku musí být správné a v českém jazyce. 

Energetický audit 

Zákon upravuje podmínky provedení povinného energetického auditu energetického 
hospodářství a budov a užívání výsledků energetického auditu. 

Ekodesign 

Výrobce nebo dovozce energetických spotřebičů stanovených prováděcím právním předpisem 
je povinen před uvedením na trh nebo do provozu vydat prohlášení o shodě, které deklaruje 
splnění požadavků na ekodesign energetického spotřebiče stanovených prováděcím právním 
předpisem. 

4.2.4 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Charakteristika: Legislativní nástroj 

Období implementace: 2000 – pokračuje (revize) 

Časový horizont: nestanoven 

Sektor: energetika včetně využití OZE 

Zákon č. 458/2000 Sb. transponuje Směrnici 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektrickou energií, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, Nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách pro 
přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie a Směrnici 2004/8/ES o prosazování 
kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním 
energetickém trhu. 

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. 

Zákon (§ 31) vytváří rámec pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelnými 
zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, 
energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, 
energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. 
Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají právo k přednostnímu připojení svého zdroje 
elektřiny k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám. 

Dle § 32 zákona je cílem kombinované výroby elektřiny a tepla zvýšení efektivity a snižování 
produkce skleníkových plynů. Výrobce tepelné energie musí přezkoumat podle zvláštního 
právního předpisu vhodnost kombinované výroby tepla a elektřiny. Základní podmínkou 
kombinované výroby elektřiny a tepla je dodávka užitečného tepla k dalšímu využití. 

Kritériem pro posuzování kombinované výroby elektřiny a tepla je úspora primárního paliva 
vyplývající z rozdílu mezi celkovou účinností kombinované výroby elektřiny a tepla 
a referenční hodnotou. Celková účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla musí splňovat 
hodnoty minimální účinnosti užití energie a zároveň celková účinnost kombinované výroby 
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elektřiny a tepla musí být pro klasifikaci elektřiny jako elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny a tepla nejméně o 10 % vyšší než referenční hodnota. Tato podmínka nemusí být 
splněna u zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla do instalovaného výkonu 1 MW. 

Příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené 
z druhotných energetických zdrojů hradí výrobci provozovatel distribuční nebo přenosové 
soustavy, pokud je výrobce k přenosové soustavě přímo připojen. Výši příspěvku stanoví 
Energetický regulační úřad. Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny 
a tepla nebo druhotných energetických zdrojů, které je nezbytným předpokladem pro 
uplatnění elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla na trhu s elektřinou, vydává MPO. 
Obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat a dodávat elektřinu, kterou 
nabídli výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo výrobci elektřiny 
z druhotných energetických zdrojů. 

4.2.5 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů energie)  

Cíl: Vytvoření právního rámce pro využívání obnovitelných zdrojů energie 

Charakteristika: Legislativní nástroj 

Období implementace: 2005 – pokračuje (revize) 

Časový horizont: nestanoven 

Sektor: elektroenergetika, zejména využití OZE 

Zákon transponuje Směrnici 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
na vnitřním trhu s elektrickou energií s cílem: 

1. podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, 

2. zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních 
energetických zdrojů, 

3. vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % 
k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010. 

Zákon stanoví výši podpory pro jednotlivé kategorie zařízení vyrábějících elektřinu 
z obnovitelných zdrojů a práva a povinnosti subjektů působících na trhu s elektřinou 
z obnovitelných zdrojů. Prováděcí vyhláškou zákon stanoví podmínky podpory, výkupu 
a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a výši cen za tuto elektřinu včetně 
„zelených bonusů“. 

4.2.6 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Cíl: Vytvoření právního rámce aplikaci BAT a emisních faktorů (benchmarky) 

Charakteristika: Legislativní nástroj 

Období implementace: 2002 – pokračuje (revize) 

Časový horizont: nestanoven 

Sektor: energetika, průmyslové technologie, odpady 
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Zákon transponuje do národního práva Směrnici 96/61/ES o integrované prevenci 
a omezování znečištění. Stanoví povinnosti provozovatelů velkých stacionárních zařízení, 
jejichž výčet je převzat z výše uvedené směrnice ES. V oblasti emisí skleníkových plynů, 
které jsou důsledkem výroby a užívání tepla a elektrické energie dává zákon regulátorovi 
možnost aplikovat koncept BAT (nejlepší dostupné techniky), 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 například emisní 
faktory, které vycházejí z pokročilých technologií užívaných v dotčených průmyslových 
oborech. 

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 

Časový horizont: 2020 

Sektor: průřezový charakter 

V březnu 2004 vláda (viz usnesení 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 Evropském 
společenství a tedy nutnost harmonizovat národní politiky a opatření se strategickým a 
legislativním rámcem EU. V roce 1999, kdy byla přijata „Strategie ochrany klimatického 
systému Země v České republice“, nebyla dostatečně definována budoucí úloha flexibilních 
Kjótských mechanismů (IET, ETS a JI/CDM). 

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu (dále jen „Národní program“) 
představuje strategický dokument vlády České republiky. Dokument koordinuje sektorové 
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. 
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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. Vzhledem k tomu, že Národní program vznikal v roce 2003 a od té 
doby došlo k vývoji klimatických jednání v České republice i ve světě (v rámci Evropské unie 
i při konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského 
protokolu), je tento dokument aktualizován na základě vyhodnocení přijatých opatření (viz 
kapitola k připravovaným politikám a opatřením). 

V dokumentu „Vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR“ 
(duben 2008), který Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě, se konstatuje, 
že pozitivní výsledky se vztahují zejména ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na 
výrobě energie. Největšího podílu při této výrobě dosáhla ke konci roku 2007 biomasa (79 %) 
a rovněž vodní elektrárny (11 %). Značný meziroční nárůst v hrubé výrobě elektřiny byl 
zaznamenáván v oblasti větrné energie (nárůst mezi roky 2004 a 2005 činil 117 %, nárůst 
mezi roky 2005 a 2006 pak 130 %), bioplynu (nárůst mezi roky 2004 a 2005 činil 16 %, 
nárůst mezi roky 2005 a 2006 činil 9,3 %) a fotovoltaiky (nárůst mezi roky 2004 a 2005 činil 
56 %, mezi roky 2005 a 2006 činil 39 %). 

Jako nedostatek zdůrazňuje hodnotící zpráva absenci ekonomické analýzy efektivity opatření. 
Dále zpráva konstatuje, že Česká republika dlouhodobě vykazuje nepříznivé ukazatele 
energetické náročnosti a emisí skleníkových plynů na obyvatele. Nepříznivým faktem je i růst 
emisí skleníkových plynů v sektoru dopravy, přičemž tento nárůst CO2 činil 114 % a N2O 
121 % v roce 2006 oproti roku 1993. Jak bylo ukázáno v kapitole “Emisní inventura“, tento 
nepříznivý trend pokračoval i v dalších letech. Redukční opatření je proto nutné uplatnit nejen 
v sektoru dopravy, ale zejména v ostatních sektorech a oblastech, kde můžeme předpokládat 
nejnižší náklady na jednotkové snížení emisí (marginal abatement costs). Vzhledem 
k politické prosaditelnosti navrhovaných opatření je nezbytné pokračovat ve zlepšování 
informovanosti občanů. 

4.3.2 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 
energie 

Cíl: Prosazování úspor energie, zvyšování energetické efektivity a využívání obnovitelných 
zdrojů energie  

Charakteristika: Průřezový plán na národní úrovni, sektorová struktura (koordinace MPO); 
cílové oblasti jsou státní správa a samospráva, soukromý sektor, domácnosti a nevládní 
organizace 

Období implementace: 2004 – pokračuje 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a stanovení věcné náplně a rozpočtu jednotlivých částí 
programu (financován ze státního rozpočtu) 

Sektor: průřezový charakter 

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.). 
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. 
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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. Ne všechny zainteresované resorty mohou vyčíslit dosažené efekty 
v jednotkách úspor energie nebo snížení emisí (např. podpora poradenství, výzkumu, osvěty). 
Nejvýznamnější redukce emisí byly dosaženy v sektorech energetiky, ochrany životního 
prostředí, obnovitelných zdrojů energie (OZE), úspor energie v průmyslu a v obytném 
sektoru, které dále kvyntifikujeme. 

Státní program je nástrojem ke splnění požadavků kladených Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním 
trhu, ale i pro plnění Protokolu k energetické chartě o energetických úsporách a souvisejících 
ekologických hlediscích. Jeho rozsah a financování jsou upřesněny zákonem č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií (ve znění zákona č. 61/2009 Sb.). 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. 

4.3.2.1 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
(Podprogramy MPO) 

Charakteristika: Průřezový plán na národní úrovni (koordinace MPO); cílové oblasti 
energetika, průmysl, budovy a poradenství 

Období implementace: 2004 – pokračuje 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a stanovení rozpočtu (financován ze státního rozpočtu) 

Sektor: energetika, průmysl 

V této části Programu jsou zařazeny podprogramy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 
realizované Českou energetickou agenturou a po jejím zrušení přímo MPO. Celkové investice 
činily 1 012 mil. CZK (veřejné prostředky) a 3 548 mil. CZK (soukromé prostředky). Oblasti 
podpory se během realizace Programu měnily, program pokrývá zejména územní energetické 
plánování, kogeneraci a systémy centrálního vytápění, obnovitelné zdroje, audity budov, 
úspory energie v průmyslových procesech, monitoring a targeting, poradenství (EKIS 
a regionální energetické agentury) a vzdělávání, propagaci a pilotní projekty. Kvantifikovány 
jsou ty aktivity, které mají přímé vyčíslitelné efekty na redukci emisí skleníkových plynů. 

4.3.2.2 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
(Podprogramy MŽP) 

Charakteristika: Průřezový plán na národní úrovni (sektor úspor energie a OZE, koordinace 
MŽP) 

Období implementace: 2004 – pokračuje 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a stanovení rozpočtu (financován ze státního rozpočtu) 

Sektor: Energetika (OZE), obytný sektor a služby (poradenství) 

V části Programu řízené MŽP se oblasti podpory během realizace Programu měnily, jsou 
podporovány zejména podprogramy investiční podpory environmentálně šetrných způsobů 
vytápění a/nebo ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby (kotle na 
biomasu, solární systémy ohřevu teplé vody a přitápění, tepelná čerpadla). Celkové investice 
za hodnocené období činily 1 553 mil. CZK (veřejné prostředky) a 1 235 mil. CZK (soukromé 
prostředky). Program je implementován Státním fondem životního prostředí ČR. 
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4.3.2.3 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
(sektor dopravy, řízení MD) 

Charakteristika: Průřezový plán na národní úrovni (koordinace MD); cílové oblasti jsou 
modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury, úspora energie v oblasti pohonů, organizace 
dopravy a poradenství, vzdělávání a propagace hospodárného využívání energie v resortu 
dopravy s důrazem na zlepšení životního prostředí. Snižování dopravních emisí CO2, SOx 
a NOx 

Období implementace: 2004 – pokračuje 

Časový horizont: Roční vyhodnocení a stanovení rozpočtu (financován ze státního rozpočtu) 

Sektor: doprava 

Program byl vyhlášen ve smyslu usnesení vlády č. 63/2002, o pravidlech pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů. Úspěšnost programu je posuzována mj. podle snížení 
emisí různých polutantů za rok. Kofinancování projektů v rozsahu 30 – 50 % je limitováno 
1,5 mil. CZK. 

4.3.3 Programy financované z Evropských fondů 

Redukce emisí GHGs dosažené díky implementaci sady tzv. Operačních programů jsou 
vzhledem k cílům jednotlivých programů většinou nekvatifikovány nebo jsou nepřímé. 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. 

Základním programovým dokumentem České republiky pro využívání fondů Evropské unie 
v období let 2007 – 2013 je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Jeho zpracování 
vychází z povinností členského státu definovaných v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti. Východiskem pro zpracování návrhu NSRR byl Národní 
rozvojový plán České republiky, který byl vzat na vědomí usnesením vlády České republiky 
č. 175/2006. 

Strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásady Společenství) i domácí 
(Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje 
pro léta 2007 – 2013 a další platné resortní a regionální strategie. NSRR určuje systém 
operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007 – 2013, jejichž 
prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány. 

Národní strategický referenční rámec byl 27. července 2007 přijat Evropskou komisí 
a v dalších měsících proběhlo schvalování jednotlivých operačních programů. 

Národní strategický referenční rámec ČR uvádí vedle globálního cíle také čtyři strategické 
cíle:  

Konkurenceschopná česká ekonomika 

Z celkových 26,69 mld. EUR, které Evropská unie poskytla České republice k dispozici v 
období let 2007 až 2013, je částka 5,11 mld. EUR určena hlavně na zvýšení 
konkurenceschopnosti ČR. Prostředky budou alokovány na základě operačních programů 
Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem je posílit konkurenceschopnost 
podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity. Zároveň půjde o urychlení 
udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací a strukturálních změn. 
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Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

Prostředky pro tuto oblast budou poskytovány na základě tří operačních programů: Lidské 
zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita. Cílem je 
podpořit rozvoj sociálně soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. 
Zároveň půjde o vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji 
znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce České republiky. 
Na vytvoření moderní občanské společnosti je z celkového objemu peněz poskytnutých ze 
strany EU České republice pro období let 2007 až 2013 určena částka 3,77 mld. EUR. 

Atraktivní prostředí 

Na investice do zlepšení kvality životního prostředí a dostupnosti dopravních sítí v České 
republice je určena částka 10,68 mld. EUR. Prostředky budou poskytovány na základě 
operačních programů Životní prostředí a Doprava. Cílem je zlepšit dostupnost 
environmentální infrastruktury, obnovení kvality životního prostředí a podpora úspor energie. 
Zároveň má být posílena dostupnost dopravy a dopravní obslužnost při zmírnění dopadu 
dopravy na životnímu prostředí. 

Vyvážený rozvoj území 

Finanční pomoc bude poskytována prostřednictvím regionálních operačních programů 
a operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, Integrovaného operačního programu 
a programu Technická pomoc. Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. 
Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti. Na investice do vyváženého 
a harmonického rozvoje celého území České republiky poskytla Evropská unie České 
republice v období let 2007 až 2013 částku 6,72 mld. EUR. 

4.3.3.1 Operační program Doprava (2007 – 2013) 

Operační program Doprava (OPD) je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné 
propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí 
(TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční 
infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z OPD je také 
podporován rozvoj a modernizace pražského metra. Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo 
dopravy - odbor fondů EU. 

Operační program Doprava je největším českým operačním programem. Z fondů EU je 
pro něj vyčleněno 5,77 mld. EUR, což činí přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených 
z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 
programu navýšeno o dalších 1,01 mld. EUR. 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. 
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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 na emise oxidu uhličitého, uhelnatého a oxidů dusíku. Na druhou stranu zvyšují 
objem transitní dopravy mezi východní a střední Evropou, což přispívá k růstu dopravních 
emisí. 

4.3.3.2 Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřený na podporu rozvoje 
podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikové 
praxe. Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a patří mezi tematické 
operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků 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 6 prioritních os, které jsou dále rozděleny do tzv. oblastí podpor. 

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. 

4.3.3.3 Operační program životní prostředí 

Operační program životní prostředí (OPŽP) přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody 
i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu 
a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální 
osvětu. Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí. Státní fond životního 
prostředí ČR je zprostředkujícím orgánem. OPŽP je financován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). 

OPŽP je druhým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 
4,92 mld. EUR, což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU 
pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu 
navýšeno o dalších 0,87 mld. EUR. OPŽP obsahuje několik prioritních os rozdělených do tzv. 
oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou 
být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny: 

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

2. Zlepšování 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. 

3. Udržitelné využívání zdrojů energie: je podpořena instalace větrných elektráren, 
aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací systémy budov, výstavba 
a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace obnovitelných zdrojů 
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energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle 
na biomasu, tepelná čerpadla apod. 

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží: je 
podpořeno budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení 
na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace 
starých skládek, sanace vážně kontaminovaných lokalit apod. 

5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik: v této ose je 
podpořeno zpřístupňování informací o životním prostředí a budování infrastruktury 
pro institucionálního zázemí výzkumu BAT (nejlepších dostupných technik). 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, včetně ochrany mokřadů a lesních ekosystémů 
(propady CO2). 

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu: výstavba 
a technické vybavení objektů za účelem vzniku nových center a poraden, tvorba 
environmentálních osvětových, informačních a odborných materiálů a vzdělávacích a 
metodických pomůcek. 

Na emise GHGs mají přímý vliv prioritní osy 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které podporují opatření 
zvyšující využití obnovitelných zdrojů energie, snižují emise GHGs ze sektoru odpadů, 
podporují čistá paliva a vysoce účinné spalovací zdroje. 

4.3.4 Emisní obchodování (EU ETS) 

Charakteristika: Implementace Směrnice 2003/87/ES ustavující schéma pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství 

Období implementace: 2005 – pokračuje 

Časový horizont: 2012 (konec prvního účtovacího období dle KP) 

Sektor: energetika (veřejná a průmyslová), průmyslové technologie (rafinerie, chemie, 
metalurgie, koksárenství, výroba vápna, cementu, skla, keramiky, papíru a celulózy) 

Systém emisního obchodování byl v České republice ustaven zákonem č. 695/2004 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novela č. 212/2006 Sb., č. 315/2008 Sb.). Systém 
obchodování byl zaveden od 1. ledna 2005 a v ČR se obchodování týkalo celkem 
394 zařízení. Objem emisí zahrnutých do systému obchodování v ČR představuje cca 60 % 
z celkových emisí skleníkových plynů v ČR v roce 2010. Jediným skleníkovým plynem 
zařazeným do systému obchodování je oxid uhličitý (CO2). 

Předpokladem pro obchodování s povolenkami je vytvoření alokačního plánu. Národní 
alokační plán (dále jen „NAP“) se vydává pro každé obchodovací období a 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) pro 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). 

V případě NAP2 (2008 – 2012) o celkové úrovni alokace pro Českou republiku rozhodla 
26. března 2007 Evropská komise, která České republice přidělila 86,835264 mil. povolenek 
ročně. Původní návrh ČR činil 101,9 mil, povolenek. V tomto celkově alokovaném množství 
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je zahrnuta i rezerva pro nové účastníky ve výši 1,29 mil. povolenek a rezerva pro projekty 
společné implementace (JI) ve výši 99 389 povolenek. 

Metodika alokace na jednotlivá zařízení byla vzhledem k původní metodice navržené 
pro NAP1 (2005 – 2007) zjednodušena, aby bylo dosaženo větší transparentnosti. Bylo 
zrušeno sektorové členění a různé bonusy, které v předchozím případě vedly k diskrepancím 
mezi hlášenými emisemi a alokovaným množstvím.  

Jako kritérium efektivnosti snižování emisí byla přijata hodnota emisní efektivnosti 
přepočítaná Evropskou komisí. Ta umožňuje navýšení přiděleného množství u zařízení 
do 50 kt emisí ročně o 7 % proti průměru emisí z let 2005 – 2006 a zvýšení o 1,279 % 
u zařízení nad 50 kt emisí ročně proti průměru emisí z let 2005 – 2006. 

Výše uvedená alokace se týká pouze zařízení, jejichž meziroční diference nepřekročila hranici 
20 %. U zařízení s vyšší diferencí byla zařízením alokována vyšší z hodnot emisí 2005 –
 2006. Tím mělo být docíleno nediskriminativního rozdělení povolenek zejména u malých 
a středních zařízení, u nichž roční emise kolísají v poměrně širokých mezích. Navíc, tato malá 
a střední zařízení v letech 2005 a 2006 jen omezeně využívala výhod emisního trhu 
ve srovnání s velkými emisními zdroji. 

Během prvního obchodovacího období (2005 – 2007) bylo v EU ETS registrováno celkem 
410 emisních zdrojů působících na území České republiky. Z toho 355 (86,6 %) zdrojů bylo 
v trvalém provozu po celé tříleté období, přičemž jejich kumulované emise činily 99,8 % 
z celkových kumulovaných emisí. Největší fluktuace byla zejména mezi malými a středními 
zdroji (< 100 kt CO2/rok). V Tab. 4.1 jsou uvedeny počty zdrojů v provozu a jejich 
kumulativní emise v jednotlivých letech. 

Tab. 4.1    Počty zdrojů s vykázanými emisemi a celkové emise za roky 2005 – 2007 

 Počet zdrojů Celkové emise (mil. t CO2/rok) 
2005 384 82,33 

2006 379 83,48 

2007 374 87,80 

Zdroj: MŽP 

Zdroje, které vykazovaly emise během celého období 2005 – 2007, byly rozděleny 
do průmyslových odvětví. Z Obr. 4.1 je zřejmé, že většina emisí (více než 70 %) je z výroby 
elektřiny a tepla (veřejná a závodní energetika, výroba technologické páry) a jen menší část 
jsou emise technologické (oxidační reakce v petrochemii a chemii, kalcinace uhličitanů při 
výrobě vápna nebo cementu, redukce rud, přímý ohřev tavicích pecí apod.). 

Uvedených 355 emisních zdrojů, které byly v provozu po celé období 2005 – 2007, má 
následující rozdělení dle velikosti ročních emisí. Z Obr. 4.2 je patrné značně nerovnoměrné 
rozdělení emisní kapacity, např. zdroje s emisemi do 10 kt/rok, kterých je 43,4 % emitují 
pouze 0,69 % celkových emisí. Z toho vyplývá značná neefektivita EU ETS vzhledem 
k vynaloženým administrativním a transakčním nákladům ve srovnání s dosažitelnými 
environmentálními efekty (redukce emisí). 
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Obr. 4.1    Kategorizace zdrojů zařazených v EU ETS po celé období 2005 – 2007 dle průmyslových 
odvětví 

        

Zdroje zařazené v EU ETS 

Keramika
14,1%

Papír a celulóza
4,2%

Veřejná 
energetika

35,5%
Závodní 

energetika
27,0%

Rafinerie
1,1%

Chemický 
průmysl

4,5%

Koks
0,6%

Výroba a zprac. 
kovů
5,4%

Cement a vápno
2,8%

Sklo
4,8%

 
Zdroj: MŽP 

Obr. 4.2    Rozdělení zdrojů zařazených v EU ETS dle emisí (2007) 
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Zdroj: MŽP 

Přesto, že v období 2005 – 2007 (NAP1) bylo množství povolenek alokovaných mezi 
sledované zdroje (96 663 495 kusů/rok) výrazně vyšší než hlášené emise, byl několika 
nezávislými způsoby odhadnut dopad NAP1 na emise výše uvedených zdrojů. Vliv EU ETS 
na snížení průmyslových emisí je pro rok 2005, kdy se ceny povolenky pohybovaly kolem 
20 EUR/kus, odhadován na 3 – 5 mil. t CO2. V následujících dvou letech, kdy ceny povolenek 
klesly pod 1 EUR/kus, je tento efekt odhadován na 0,5 – 1 mil. t CO2/rok. Hlavní přínos 
prvního obchodovacího období je především v implementaci administrativně náročného 
systému přidělování povolenek, monitoringu, ověřování a hlášení emisí, zřízení 
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individuálních účtů pro transakce a propojení národního systému s globálním uhlíkovým 
trhem. 

Z jednotlivých emisních hlášení je patrná snaha provozovatelů substituovat hnědé uhlí plynem 
nebo biomasou, využívat alternativní paliva a v soustavách zesíťovaných zdrojů (elektrárny 
a některé teplárny) využívat jednotlivé kapacity také s ohledem na celkové emise soustavy 
(řazení zdrojů). Studie, která se zaměřila na chování provozovatelů během prvního období 
2005 – 2007, prokázala, že provozovatelé malých zdrojů nevyužívají výhod obchodování 
(chybí know-how a jednotkové transakční náklady jsou nepřímo úměrné velikosti transakce). 
Také kolísání produkce a tedy i nejistota emisních projekcí je pro malé zdroje výrazně vyšší 
než u zdrojů s emisní kapacitou nad 100 kt/rok. Proto ČR navrhuje vyjmout po ukončení 
druhého obchodovacího období (2007 – 2012) malé zdroje (< 25 kt/rok) ze systému EU ETS 
a zahrnout je do národního programu snižování emisí. 

V roce 2008 bylo podniky spadajícími do EU ETS vypuštěno do ovzduší 80,399 mil. t CO2. 
Oproti roku 2007 tedy došlo ke snížení emisí o 8,5 %, což odpovídá 7,435 mil. t CO2. Vedle 
působení cen povolenky (20 EUR/kus) může být snížení emisí ovlivněno poklesem výroby 
v druhé polovině roku v důsledku začínající ekonomické recese (viz kap. Národní podmínky). 

4.4 Ostatní opatření 

4.4.1 Doprava (soubor opatření) 

V roce 1990 představovaly emise z dopravy pouhých 6,35 % celkových emisí oxidu 
uhličitého v České republice. V roce 2005 tento podíl činil 13,7 % (14,1 % v roce 2007). 
Tento trend je velmi nepříznivý, avšak stále nedosahuje hodnot zemí EU-15. 

Základním dokumentem pro sektor dopravy je Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013. 
Jejím cílem je sjednocení podmínek na dopravním trhu a zajištění kvalitní a environmentálně 
udržitelné dopravy. Dopravní politika vytváří rámec realizace Operačních programů 
„Doprava“ (2004 – 2006, 2007 – 2013), viz subkapitola 4.3.3. Také ve Státní politice 
životního prostředí 2004 – 2010 je uvedena řada environmentálních požadavků na sektor 
dopravy jako např. podpora využití alternativních paliv, rozvoj ekologicky šetrné dopravy, 
zavádění telematických systémů omezujících dopravní kongesce, rozvoj cyklistiky, zahrnutí 
externalit do dopravních nákladů apod. 

4.4.1.1 Osobní automobily 

 Platné rozhodnutí č. 1753/2000/ES počítá se snížením emisí z osobní automobilové přepravy 
až na hodnotu 120 g CO2/km. Z platné směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 1999/94/ES vychází povinnost poskytovat konečnému zákazníkovi informaci o spotřebě 
paliva a množství produkovaných emisí CO2 vozidla. V souvislosti s připravovanou revizí 
této směrnice dojde k zavedení štítkování vozidel, která budou rozdělena do kategorií podle 
produkce emisí CO2. 

4.4.1.2 Alternativní paliva 

Na území ČR je v roce 2009 k dispozici 20 veřejných plnících stanic CNG a více než 
600 čerpacích stanic na LPG. Do roku 2013 by měla síť plnících stanic CNG pokrývat 
všechny hlavní silniční tahy v ČR, do roku 2020 by měl jejich počet dosáhnout zhruba 
350 a počet vozidel využívajících CNG a LPG by se měl zvýšit ze 200 tis. na 350 – 500 tis. 
Tyto předpoklady jsou v souladu s platnou legislativou EU a strategií Evropské dopravní 
politiky (10 % automobilů využívajících alternativní paliva do roku 2020. 
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Vozidla na alternativní pohon (CNG, LPG, ale také elektromotory a hybridní pohony) jsou 
osvobozena od silniční daně, pro paliva s obsahem určitého podílu biopaliva (jako např. 
bioethanol E85) je uplatňována snížená sazba této daně v závislosti na podílu biosložky 
v palivové směsi. 

Směrnice 2003/30/ES, o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných 
hmot v dopravě, je v ČR plně implementována. Orientační cíl je dosáhnout 5,75% podílu 
biopaliv a dalších obnovitelných zdrojů v celkovém objemu paliva pro dopravu do roku 2010. 

4.4.1.3 Environmentálně šetrná doprava 

Realizace opatření v oblasti MHD již probíhá formou podpory nákupu nových vozidel veřejné 
dopravy z řady finančních zdrojů, jako jsou např. Program obnovy vozidel MHD nebo 
Regionální operační programy. Dopravní obslužnost je postupně zlepšována zaváděním 
integrovaných dopravních systémů (IDS), kdy obsluhu zajišťuje na základě dobrovolných 
dohod více dopravců nebo jeden dopravce provozující více druhů dopravy. Zřízení tohoto 
systému zahrnuje prosazení jednotné tarifní politiky, vzájemné provázání jízdních řádů, 
vytvoření nových přestupních vazeb, odstranění souběhů linek více dopravců a přijetí 
jednotných přepravních podmínek. Vedle IDS mezi konkrétní nástroje patří dále preferenční 
opatření v provozu, tj. samostatné pruhy pro autobusy a trolejbusy a přednost vozidel MHD 
na křižovatkách. V rámci realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy postupně 
vzniká síť bezpečných oddělených cyklostezek, zařízení pro cyklistickou dopravu v 
kombinaci s veřejnou (systém bike-and-ride) a pěší dopravou a budování komplexních 
integrovaných dopravních systémů ve městech a jejich okolí s výraznějším uplatněním 
kolejové dopravy, v městských aglomeracích je podporován kombinovaný systém dopravy. 

4.4.2 Projekty společné implementace (JI) 

Charakteristika: Projektové aktivity vycházející z čl. 6. KP koordinované MŽP 

Období implementace: 2004 – pokračuje 

Časový horizont: 2012 (konec prvního účtovacího období dle KP) 

Sektory: průmysl, energetika (včetně OZE), odpady 

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů (novela č. 212/2006 Sb., č. 315/2008 Sb.) 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 do května 2009 schváleno 42 JI projektů (Obr. 4.3). Z hlediska 
Kjótského protokolu jsou tyto emisní redukce uplatňovány během období let 2008 – 2012, 
kdy může dojít k převodu jednotek emisních redukcí, tzv. Emission Reduction Unit (ERU) 
na investora projektu. 

Byl realizován projekt, který se týká redukce emisí oxidu dusného (N2O) z výroby kyseliny 
dusičné, kdy dochází k redukci v rozsahu 217,5 tis. t CO2ekv. Celková roční emisní redukce, 
která byla dosažena realizací všech projektů JI, je přibližně 716 tis. t CO2ekv/rok. Za kontrolní 
období Kjótského protokolu (2008 – 2012) lze tedy očekávat přibližnou celkovou emisní 
redukci na úrovni 0,7 mil. t CO2ekv/rok (viz Obr. 4.3). 
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Obr. 4.3    Přehled JI projektů 
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4.5 Připravovaná opatření 

4.5.1 Program Zelená úsporám (GIS) 

Charakteristika: Projektové aktivity vycházející z čl. 17. KP koordinované MŽP 

Období implementace: 2009 – 2012 

Časový horizont: 2012 (konec prvního účtovacího období dle KP) 

Sektory: obytný sektor, energetika (OZE) 

Česká republika má v režimu Kjótského protokolu v období let 2008 – 2012 předpokládaný 
emisní přebytek ve výši asi 150 mil. t CO2ekv, což odpovídá stejnému množství tzv. jednotek 
přiděleného množství (AAU – tj. Assigned Amount Units – je ekvivalentem tuny CO2), z toho 
přibližně 100 mil. AAU může 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 nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího 
z Kjótského protokolu, může 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 jsou příjmem Státního fondu 
životního prostředí ČR. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu činností a akcí 
vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. GIS (Program Zelená Úsporám) tak 
vhodně doplní podporu z Operačního programu Životního prostředí (Prioritní osa 3). 

Vzhledem k objemu předpokládaných finančních prostředků, s přihlédnutím ke zkušenostem 
a působnosti SFŽP ČR a provedené analýze absorpční kapacity zvažovaných cílových oblastí 
má GIS v ČR zvoleny následující strategické cíle: 
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1. Využít pomocí IET snížení národních emisí skleníkových plynů, které je důsledkem 
trvalého zlepšování energetické účinnosti české ekonomiky v období 1995 – 2008. 

2. Investovat získané prostředky do opatření a programů s vysokým redukčním 
potenciálem (maximalizace greeningu) a v souladu s národními cíli trvale udržitelného 
rozvoje. 

3. Zajistit udržitelnost projektů realizovaných v rámci GIS a tak dosáhnout 
dlouhodobého redukčního efektu přesahujícího rok 2012. 

4. Maximalizovat sociální, ekonomické a environmentální efekty GIS v ČR, zejména 
zvýšení kvality bydlení, zlepšení rodinných rozpočtů zejména pro nižší příjmové 
kategorie, vytvoření pracovních míst v sektoru malých a středních podniků a snížení 
lokálního znečištění ovzduší SO2, NOx a PM10. 

5. Minimalizovat administrativní a transakční náklady na implementaci GIS.  

GIS je zaměřen na snížení spotřeby energie a emisí CO2 v obytném sektoru. V roce 2006 byla 
spotřeba domácností 273,8 TJ (což odpovídá 76 048 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 2006 byla 340 kWh/m2 za rok. Pokud 
odečteme spotřebu elektřiny na osvětlení a další domácí spotřebiče ve výši cca 10 % 
(cca 2 000 kWh ročně na domácnost), byla v roce 2006 průměrná energetická náročnost větší 
než 300 kWh/m2 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 domy kategorie a) a b) významný zdroj lokálního znečištění 
ovzduší prachovými částicemi (PM10). 

Při extrapolaci současných trendů do roku 2020 bude spotřeba energií pro domácnosti o 11 % 
nižší než v roce 2006 (Tab. 4.2). Technický potenciál lze vyjádřit jako stav, kdy všechny nové 
a rekonstruované domy budou spadat do nejvyšší třídy energetické náročnosti A. Ekonomický 
potenciál je zde uvažován jako stav, kdy polovina nových a rekonstruovaných domů je ve 
třídě C a polovina ve třídě B. 

Tab. 4.2    Potenciál úspor a odhadované snížení emisí v bytové výstavbě k roku 2020 (referenční rok 
2006) 

Potenciál 
Úspora 

(mil. kWh/rok) 
Úspora 

(TJ/rok) 
Snížení (%) 

Snížení emisí 
(tis. t CO2/rok) 

Přirozený vývoj („business as usual“) 8 588 30 916 11  2 800  

Ekonomický potenciál 10 535 37 927 14 3 400 

Technický potenciál 14 466 52 077 19 4 700 

Zdroj: MŽP 

Program "Zelená úsporám" byl oficiálně vyhlášen na Den Země (22. 4. 2009) a v první 
polovině roku 2009 byly připravovány technické a implementační dokumenty, probíhalo 
školení pracovníků SFŽP ČR a propagace programu (viz www.zelenausporam.cz). 

Program "Zelená úsporám" je členěn do tří základních oblastí podpory: 

A. Úspora energie na vytápění 
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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 

Všechny uvedené aktivity podporované dotacemi z Programu "Zelená úsporám" budou 
probíhat na celém území ČR, a to podle zájmu žadatelů. Dotace budou poskytovány 
majitelům nemovitostí ke zvýhodnění nákupu zařízení (kotle na biomasu, solární kolektory, 
tepelná čerpadla apod.) a realizaci stavebních prací. 

4.5.2 Revidovaná politika ochrany klimatu v ČR  

Cíl: Změna cílových emisí k horizontu 2020, implementace „Klimaticko-energetického 
balíčku EU“. Ve srovnání s referenčními emisemi 139 mil. t CO2ekv (2005) je 
předpokládáno 27% snížení emisí do roku 2020 

Charakteristika: Průřezový a rámcový strategický dokument na národní úrovni (koordinace 
MŽP) 

Období implementace: návrh 

Časový horizont: 2020 

Sektory: Průřezový charakter 

Účelem připravované Politiky je doplnit a koordinovat již existující sektorové politiky 
a opatření z hlediska dosažení národních cílů ochrany klimatu a adaptace na očekávané 
dopady změny klimatu. Časový horizont (rok 2020) je dán technicko-ekonomickým 
a legislativním rámcem (zejména Klimaticko-energetickým balíčkem EU) a s tím 
související nejistotou odhadu nákladů. V delším časovém horizontu tyto odhady vykazují 
rostoucí míru nejistoty. 

Dokument konstatuje, že navržený cíl, tedy snížení emisí skleníkových plynů mezi roky 2005 
a 2020 o 20 %, je dosažitelný, pokud všechna navrhovaná opatření budou realizována 
způsobem, který je v dokumentu rámcově popsán.  

Dokument navrhuje úpravy existujících opatření nebo přijetí nových opatření 
v následujících oblastech: 

1. Průmysl a emisní obchodování 

- Snižování emisí v průmyslu 

- Emisní obchodování 

2. Energetika  

- Zvýšení účinnosti stávajících zdrojů 



 80

- Využití obnovitelných zdrojů 

- Jaderná energetika 

3. Konečná spotřeba energie – budovy (domácnosti, služby, stavebnictví) 

- Snižování energetické náročnosti budov 

- Energeticky efektivní spotřebiče 

- Využití dřeva ve stavebnictví 

- Energeticky úsporné osvětlení 

4. Doprava 

- Zvyšování energetické účinnosti dopravy 

- Využívání alternativních paliv a pohonů 

- Podpora veřejné hromadné dopravy 

5. Zemědělství  

- Využívání bioplynu 

- Zalesňování 

- Poutání uhlíku v orné půdě 

- Podpora ekologického zemědělství 

6. Ostatní 

- Odpadové hospodářství 

- Programy obcí a měst 

- Věda, výzkum a vzdělávání 

Pro scénář zahrnující nový jaderný energetický zdroj je pravděpodobné snížení emisí 
v objemu cca 38 mil. t CO2ekv. V takovém případě by bylo možno dosáhnout cca 27% snížení 
emisí GHGs oproti 139 mil. t CO2ekv emitovaných v roce 2005. 

Revidovaná politika ochrany klimatu v ČR bude v průběhu roku 2009 předmětem posouzení 
vlivů na životní prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto posuzování budou  dle čl. 4.8. 
Úmluvy posouzeny případné negativní vedlejší účinky implementace mitigačních politik a 
opatření a navržena odpovídající protiopatření (tzv. „response measures“). 

4.5.3 Doprava 

V rámci revize Politiky ochrany klimatu (2009) a vývoje evropské dopravní politiky jsou 
uvažována v období let 2010 – 2020 následující opatření. 

Cíl: Snížení lineárního růstu dopravních emisí 

Charakteristika: Programy a opatření vycházející ze sektorových politik 

Období implementace: návrh 

Časový horizont: 2020 

Sektory: Doprava, místní rozvoj, průmysl 

4.5.3.1 Zvyšování energetické účinnosti dopravy  

Cíl: zajištění efektivního snižování emisí skleníkových plynů u automobilové dopravy 
podporou technologického vývoje a inovací v oblasti pohonných jednotek (včetně 
hybridních), aerodynamických charakteristik, valivého odporu pneumatik, brzdění apod. Dále 
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dosáhnout významnějšího podílu ekologicky šetrných vozidel v hromadné dopravě, státní 
správě a osobní automobilové dopravě (např. Program obměny vozového parku veřejné 
správy za „ekologicky přátelská“ vozidla. Cílem je dosažení alespoň 25% podílu těchto 
vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy k 1. lednu 2014. 

• Aktualizace Programu obměny vozového parku veřejné správy, 

• Zefektivnění systému zvýhodnění uživatelů vozidel s ekologičtějšími pohony (snížená 
sazba silniční daně, případně i úplné osvobození; variabilní sazby výkonového 
zpoplatnění, případně zpoplatnění externích nákladů), 

• Zavedení poplatku při registraci staršího vozidla odstupňovaného podle jeho zařazení 
v emisní třídě EURO, 

• Rozvoj využívání automobilů s hybridním pohonem, konkrétně pak dosažení 11% 
podílu k roku 2020, 

• Rozvoj systému hodnocení energetické náročnosti automobilů (štítkování vozidel 
podle emisí CO2) a informování uživatelů o užitných charakteristikách vozidla. 
Uplatňování emisních limitů pro nově vyráběná vozidla a kontrola technických 
a emisních parametrů všech vozidel (novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb. – silniční zákon). 

Uvedenými inovacemi a technologickým vývojem v oblasti výroby ekologicky šetrnějších 
automobilů, společně s navýšením podílu takových typů vozidel ve vozovém parku, lze v roce 
2020 dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů až o 2,1 mil. t. 

4.5.3.2 Alternativní paliva a pohony 

Cíl: Širší využívání alternativních paliv v dopravě. Jedná se zejména o stlačený zemní plyn 
(CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), propan-butan (LPG), kombinované (hybridní) pohony 
a rovněž biopaliva (bioetanol pro spalovací motory a metylestery řepkového oleje – MEŘO 
pro vznětové motory a dále tzv. biopaliva 2. generace). 

• Rozšíření veřejné sítě plnících stanic na stlačený zemní plyn (CNG), zlepšení jejich 
dostupnosti a účinnosti používaných technologií 

• Zvýšení atraktivity nákupu vozidel s alternativními pohony jejich zařazením 
do snížené sazby DPH 

• Propagace nových paliv a motivace k užívání vozidel s alternativním pohonem, 
zejména u provozovatelů hromadné dopravy, ve státní správě nebo u dalších subjektů 
využívajících rozsáhlý vozový park 

• Podpora výzkumu na národní úrovni v oblasti fyzikálních vlastností biopaliv, jejich 
účinnosti a efektivity produkce 

Je nezbytný intenzivní výzkum optimalizace fyzikálních vlastností motorových biopaliv 
a výrobních technologií, který povede k inovacím v oblasti přizpůsobení pohonných jednotek. 
Náhrada pohonů motorových vozidel na bázi ropných produktů alternativními palivy bude 
pravděpodobně pokračovat i po roce 2020. 

Při předpokladu 10% podílu alternativních paliv v roce 2020 lze následně kombinovat jejich 
typové složení a měrné přínosy ke snížení emisního zatížení klimatu: CNG cca –25 %, LPG 
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cca –12 %, pro čistá biopaliva lze kalkulovat se snížením o 50 – 60 %, u směsných paliv 
obsahujících 5 % biosložky (bioetanolu nebo MEŘO) dosahuje úspora v emisích CO2ekv 

pouze cca 2 %. 

Na základě expertního odhadu by snížení emisí skleníkových plynů z dopravy splněním 
dlouhodobého cíle 10% podílu alternativních paliv do roku 2020 mohlo činit 
cca 1,4 Mt CO2ekv. 

4.5.3.3 Veřejná osobní a nákladní doprava 

Cíl: zmírnit prudký nárůst osobní a nákladní automobilové a letecké dopravy. 

Vývoj v rozložení dopravních výkonů u jednotlivých způsobů dopravy je dlouhodobě 
nepříznivý ve smyslu převahy silniční dopravy. Poptávka po dopravě ve městech je 
v současnosti orientována na individuální automobilovou dopravu, praktické zavádění 
strategií na její regulaci a na podporu hromadné, cyklistické a pěší dopravy je pomalé. 
Připravovaná politika ochrany klimatu proto navrhuje: 

• Podpora udržitelné městské mobility (inovativní přístupy v preferenci MHD, 
integrovaných dopravních systémů, cyklistické a pěší dopravy, zvýšení kvality 
a atraktivity nabízených služeb). 

• Podpora rozvoje systémů kombinované dopravy v různých sektorech nákladní 
dopravy a logistických řešeních. 

• Vytvoření samostatných dotačních titulů pro financování rozvoje alternativních 
způsobů dopravy a pilotních projektů (zejména cyklistické a pěší dopravy). 

• Zpoplatnění externích nákladů a služeb v dopravě vedoucí ke zvýšení atraktivity 
alternativních dopravních řešení. 

• Rozvoj integrovaných dopravních systémů (IDS) a infrastruktury ve městech, 
důsledné čerpání prostředků poskytovaných v rámci strukturálních fondů a dalších 
dotací EU, legislativní podpora vzniku a zlepšování funkčnosti IDS, rozšíření územní 
působnosti a funkčnosti IDS, včetně metodické podpory zlepšení řízení a koordinace 
činností mezi různými způsoby dopravy. 

Letecká doprava bude zařazena do EU ETS od roku 2012, kdy bude systém 
obchodovatelných emisních povolenek rozšířen o emise ze všech letů, jejichž počáteční nebo 
cílová destinace je v některém z členských států EU a to bez ohledu na původ provozovatele 
letadla5.  

Uvedená opatření by spolu mohla vést do roku 2020 až k 5% snížení emisí CO2ekv 
produkovaných dopravou, tj. cca 1 mil. t CO2ekv. 

4.5.4 Implementace Klimaticko-energetického balíčku 

Cíl: Změna cílových emisí k horizontu 2020, implementace „Klimaticko-energetického 
balíčku EU“. 

                                                 
5 Účelem je stabilizovat emise z letecké dopravy na úrovni průměru emisí roku 2004 až 2006. V prvním obchodovacím 

období (1.1.2012 – 31.12.2012) bude mezi letecké provozovatele rozděleno 97% těchto historických emisí. V následujícím 
obchodovacím období (1.1.2013 – 31.12.2020) bude množství emisí sníženo na 95%. V obou zmíněných obdobích mohou 
provozovatelé letadel požádat o přidělení 85% emisních povolenek zdarma a v obou obdobích proběhne dražba povolenek 
ve výši 15% z historických emisí. Pro nové provozovatele, kteří zahájí činnost v oblasti letectví po roce 2010 a pro 
stávající provozovatele, jejichž meziroční nárůst přepravovaných tunokilometrů přesáhne18%, bude vyčleněna zvláštní 
rezerva ve výši 3% z historických emisí. 
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Charakteristika: Různá opatření na úrovni ES 

Období implementace: po přijetí EP implementace na národní úrovni 

Časový horizont: 2020 

Sektory: Průřezový charakter 

Klimaticko-energetický balíček má přispět k zajištění závazků s termínem do roku 2020, které 
byly EU přijaty Evropskou radou v březnu 2007: 

• snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990 (resp. o 30 % v případě, 
že ostatní rozvinuté země přijmou srovnatelné závazky a pokud hospodářsky vyspělejší 
země přispějí úměrně své historické odpovědnosti a ekonomickým možnostem), 

• dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na celkovém objemu konečné 
spotřeby energie, 

• zvýšit energetickou účinnost o 20 %. 

Balíček zahrnuje změnu evropského systému obchodování s emisními povolenkami 
(EU ETS), rozhodnutí o sdílení úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, 
směrnici o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a směrnici o podpoře zachytávání a 
ukládání uhlíku (CCS). K balíčku jsou přiřazeny i další legislativní úpravy emisí CO2 

 z osobních automobilů a kvality paliv v silniční dopravě. 

Klíčovou část klimaticko-energetického balíčku tvoří následující dokumenty6: 

1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice 2003/87/ES 
tak, aby se rozšířil systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
(KOM(2008)16). Nový systém EU ETS počítá s postupným odstraněním bezplatného 
přidělování emisních povolenek jednotlivým průmyslovým podnikům a zavedením 
jednotných pravidel pro aukce emisních povolenek od roku 2013. Elektroenergetika, 
která je nejdůležitější sektor z hlediska emisí, přejde na úplné aukcionování povolenek 
v roce 2013 (možnost výjimky pro některé členské státy). Cílem nové směrnice je 
do roku 2020 v rámci celé EU snížit emise skleníkových plynů v odvětvích 
spadajících pod EU ETS o 21 % ve srovnání s úrovní roku 2005. To bude zajištěno 
zavedením jednotného emisního stropu EU, který se bude do roku 2020 každoročně 
snižovat o 1,74 %. Do působnosti EU ETS byla zahrnuta některá nová energeticky 
náročná průmyslová odvětví (výroba čpavku či hliníku) a další skleníkové plyny 
(např. N2O). Související Směrnicí 2008/101/ES byla do systému EU ETS rovněž 
začleněna mezinárodní letecká doprava. Vyjmuty mají být malé zdroje s tepelným 
tepelný příkonem pod 25 MW, produkující méně než 10 000t CO2 ročně. Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových 
plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2020 (KOM(2008)17). Rozhodnutí stanovuje závazky jednotlivých 
členských států snižovat emise skleníkových plynů v odvětvích, která nejsou zahrnuta 
do EU ETS. Rozhodnutí má zajistit snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích 
neregulovaných EU ETS v celkovém objemu 10 % emisí EU k roku 2005 (referenční 
rok). Pro jednotlivé členské státy jsou stanoveny diferencované závazky od –20 % 
do +20 %. Česká republika může své emise v oblastech pokrytých tímto rozhodnutím 
zvýšit až o 9 %. 

                                                 
6 Přijaté texty dosud nebyly vydány v Úředním věstníku EU, v textu jsou proto uvedena čísla návrhů Evropské komise 
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2. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů energie (KOM(2008)19). Směrnice stanovuje rozdělení závazku 20% podílu 
obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě do roku 2020 mezi členské státy. 
Česká republika musí dosáhnout podílu nejméně 13 %. Každý členský stát vypracuje 
do června 2010 akční plán pro dosažení stanoveného národního cíle a zajistí podíl 
obnovitelných zdrojů energie v dopravě alespoň ve výši 10 % (zahrnuje tekutá 
biopaliva, elektrický a vodíkový pohon). Návrh směrnice upravuje i záruky původu 
elektřiny, vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje povinnost všech států 
určit jeden příslušný orgán, který bude vydávat, evidovat a rušit garance. V České 
republice by měl být pověřen tímto úkolem Operátor trhu s elektřinou, a.s. Součástí 
návrhu směrnice jsou i kritéria udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny a systém ověřování jejich dodržování. Podle 
navrhované směrnice musí být úspora emisí skleníkových plynů z užívání biopaliv 
a jiných biokapalin alespoň 35 %. Směrnice také stanovuje, ze které půdy nesmí být 
získány suroviny k výrobě biopaliv a jiných biokapalin (půdy s vysokou biologickou 
rozmanitostí, oblasti určené k účelům ochrany přírody a půdy s velkou zásobou uhlíku 
jako mokřady a souvisle zalesněné oblasti). 

3. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zachycování a geologickém 
ukládání oxidu uhličitého (CCS, viz KOM(2008)18). Směrnice stanovuje technické 
a bezpečnostní požadavky spojené s provozováním a ukončováním provozu CCS. 
Členským státům je v návrhu ponecháno právo určit oblasti pro úložiště CO2, 
podmínkou je však výběr takové geologické formace, kde nehrozí významné riziko 
úniku CO2 a kde výskyt významných negativních dopadů na životní prostředí 
je nepravděpodobný. Problematickou stránkou předkládaného návrhu je v současnosti 
neexistence technologií geologického skladování v provozu a praktickém využívání, 
zejména problematika úložišť CO2, jak bude zajištěno neuvolňování uloženého 
(či přepravovaného) CO2 zpět do atmosféry a do jaké míry bude možné minimalizovat 
energetickou náročnost takových technologií. 

Evropská Komise ke splnění svých závazků připravuje další kroky, zejména v oblasti 
zvyšování energetické účinnosti. V rámci druhého Akčního plánu EU pro zabezpečení 
dodávek energie a jejich solidárního využití (viz KOM(2008)781) jsou navrženy úpravy, které 
výrazně posílí současné požadavky na energetickou účinnost, zejména v oblasti energetické 
náročnosti budov, uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, ekodesignu 
a kombinované výroby tepla a elektřiny. V roce 2010 navrhne Komise revizi energetické 
politiky pro Evropu s cílem naplánovat politickou agendu pro rok 2030 a vizi pro rok 2050. 

Součástí politiky EU jsou také společné kroky k adaptacím na probíhající a předpokládané 
změny klimatu. Adaptačních opatření se dotýká již platná legislativa Společenství (v oblasti 
vod, zemědělství, biodiverzity a využití území). Bílá kniha Adaptace na změny klimatu: 
Směrem ke společnému rámci činnosti (KOM(2009)147) stanovuje postup k vytvoření 
společného integrovaného rámce pro adaptační opatření na úrovni EU. Klimaticko-
energetický balíček byl vládou České republiky politicky přijat v prosinci 2008 a fakticky 
schválen v dubnu 2009. 

4.6 Opatření ukončená v období 2003 – 2007 

V Tab. 4.3 jsou uvedena opatření, která byla ukončena v období 2003 – 2007 (včetně 
kvantifikace přínosu). Patří sem zejména rámcová Strategie ochrany klimatického systému 
Země v České republice, která byla vypracována po COP 3 (Kjóto) a Národní program 
hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů. Oba 
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dokumenty byly revidovány, resp. nahrazeny aktualizovanými průřezovými dokumenty 
obdobného charakteru (viz předešlé subkapitoly). Ukončeno bylo také emisní obchodování 
EU ETS ve zkušebním tříletém období 2005 – 2007 a dále Operační programy pro období 
2004 – 2007. Ukončena byla také fáze projektů AIJ (activities implemented jointly) 
a započata fáze JI projektů (viz výše). 
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Tab. 4.3    Přehled opatření ukončených v letech 2003 – 2007 

Název opatření 
Kategorie / 

sektor 
Popis Redukce emisí Plyny Odpovědnost 

Zahájen/ 
ukončen 

Strategie 
ochrany 
klimatického 
systému Země 
v České 
republice  

Strategie/ 
průřezový 
dokument 

Cílem Strategie ochrany klimatického systému Země v České 
republice (usnesení vlády č. 480 z května 1999) bylo plnění 
mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu. 
 

Koordinace 
sektorových aktivit, 
nelze kvantifikovat 

Všechny Vláda, 
jednotlivé 
sektory 

1999 – 2004 

Národní program 
hospodárného 
nakládání 
s energií 
a využívání 
jejich 
obnovitelných 
a druhotných 
zdrojů 

Rámcový 
program/ 
průřezový 
dokument 

Program byl schválen usnesením vlády č. 1079 z roku 2001 
(podpora zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií), 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 
V roce 2007 došlo v novele zákona č. 406/2000 Sb. k vypuštění 
Národního programu na období 2006 – 2009 a jeho nahrazení 
Státním programem na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie.  
Zdroje podpory jsou z rozpočtů MPO, MZe a MD (podpora 
regionální a městské dopravy), SFŽP ČR (podpora úspor 
energie a OZE) a Státního fondu rozvoje bydlení. Vychází ze 
státní energetické koncepce a Státní politiky životního prostředí 
(2004). 
Program se vyhlašuje na čtyřleté období, pokračování programu 
pro roky 2006 – 2009 bylo schváleno vládou v červenci 2005. 
Program je zaměřen na následující cílové skupiny: státní správu 
a samosprávu, podnikatelskou sféru, domácnosti a nevládní 
organizace. 
Doporučená opatření vycházejí zejména ze Státní energetické 
koncepce a Státní politiky životního prostředí. Program je 
rámcovým dokumentem pro Státní program na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných zdrojů energie (viz dále). 

Redukce GHGs nelze 
kvantifikovat 
(průřezový charakter 
programu) 

Všechny MPO (část A) 
a MŽP (část 
B) 

2000 – 2006 
2006 – 2007 

GEF efficient 
lighting initiative 

Program/ 
zejména veřejný 
sektor 

Iniciativa pro úsporné osvětlení (Efficient Lighting Initiative - 
ELI) byl tříletý program připravený Mezinárodní finanční 
korporací (International Finance Corporation - IFC) a 
financovaný Světovým fondem životního prostředí (Global 

Kumulativní redukce 
od roku 2000 – 2003 
cca 0,8 mil. t  O2  

CO2  IFC/GEF 2000 – 2003 
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Environment Facility - GEF). Cílem je snížení emisí 
skleníkových plynů aplikací energeticky úsporných technologií 
na nově vznikajícím trhu (veřejný sektor, domácnosti).  
Investiční, poradenský program, jehož realizace začala na jaře 
2000 a celkový rozpočet ELI pro Českou republiku představoval 
1,25 mil. USD. V České republice se program zaměřil zejména 
na veřejný sektor, domácnosti a veřejné pouliční osvětlení. 
Nástroje – informace, vzdělávání, podpora přípravy projektů, 
zprostředkování financování, podpora podnikání. Rozpočet byl 
použit v jednotlivých programových aktivitách tak, aby byly 
stimulovány místní privátní a veřejné zdroje pro znásobení 
účinků programu. Úspory byly reinvestovány do zlepšování 
hospodárnosti veřejného osvětlení. Přínosem programu je i 
snížení emisí znečišťujících látek. 
 

Operační 
Programy 

Investiční 
dotace/více 
sektorů 

Z hlediska emisí skleníkových plynů byly významné Operační 
program průmysl a podnikání a Operační program 
infrastruktura. Operační program průmysl a podnikání byl ve 
dvou prioritních osách zaměřen na zvýšení energetické účinnosti 
výroby i spotřeby energie v průmyslu a zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie. Operační program infrastruktura 
byl mj. orientován na snížení množství vypouštěných 
znečišťujících látek, zlepšení imisní situace dotčených lokalit, 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace a snížení 
emisí skleníkových plynů bylo spíše vedlejším efektem. 

Roční snížení emisí 
od roku 2010 lze 
odhadnout na 
325 tis. t CO2. 

CO2 Vláda, 
jednotlivé 
sektory 

2004 – 2007 

Vyhláška MPO 
č. 291/2001 Sb., 
kterou se stanoví 
podrobnosti 
účinnosti užití 
energie při 
spotřebě tepla v 
budovách 

Legislativní/ 
budovy 

Energetická náročnost budov, nahrazeno Vyhláškou MPO 
č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Vyhláška 
MPO č. 291/2001 Sb., stanovovala tepelně technické 
a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž 
splnění bylo považováno za dodržení obecných technických 
požadavků na výstavbu. 

Nekvantifikováno   Vlastníci, 
provozovatelé 
budov 

2001 – 2007 

Emisní 
obchodování,  
Fáze 1 

EU ETS 1, 
Obchodovatelné 
povolenky/ 
průmysl 

Emisní zdroje (cca 400 zařízení) mají alokovány 
obchodovatelné povolenky. 
Systém obchodování s povolenkami byl v ČR spuštěn na 
základě Směrnice 2003/87/EC transponované do legislativy ČR 
zákonem č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s 

Lze odhadnout, že 
vliv EU ETS na 
snížení emisí CO2, 
oproti předpokladu 
pro rok 2005 a 2006, 

CO2 Provozovatelé 
zařízení 

2005 – 2007 
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povolenkami na emise skleníkových plynů. V průběhu roku 
2005 rovněž došlo k přípravě Národního alokačního plánu pro 
období 2005 – 2007, který po schválení vstoupil v platnost v 
podobě Nařízení vlády č 315/2005 Sb. Dne 13. října 2005 byly 
spuštěny registry určené pro převod povolenek a česká zařízení 
se stala plnohodnotnou součástí EU ETS. Počet zařízení 
(cca 400) se průběžně mění. 
 

se pohybuje v 
rozmezí 3 –
 5 mil. t CO2.  

Opatření 
zaváděná 
společně (AIJ) 

Projekty 
realizované PCF 
a zeměmi 
OECD/zejména 
energetika 
a průmysl 

V České republice bylo v letech 1996 – 1999 v rámci AIJ 
realizováno 5 AIJ projektů  
 

Nekvantifikováno   1996 – 1999 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o., MŽP 
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5 Projekce emisí skleníkových plynů 

5.1 Scénáře projekcí emisí 

V souladu s metodickým pokynem pro přípravu projekcí7 byly zpracovány projekce 
pro scénáře: 

• bez opatření; 

• s opatřeními, tj. s realizovanými opatřeními, která vstoupila v platnost v období 1995 –
 2005;  

• s dodatečnými opatřeními, tj. s opatřeními, která jsou v současné době připravena nebo 
připravována 8. 

Dodatečnými opatřeními zahrnutými do zpracování projekcí jsou: 

- Program „Zelená úsporám“ (Green Investment Scheme), 

- Opatření přijatá na základě Klimaticko-energetického balíčku EU, 
např. pokračování EU ETS s plným nebo částečným aukcionováním emisních 
povolenek, 

- Opatření zavedená na základě připravovaného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, které ustavuje emisní standardy pro nové osobní 
automobily (COM(2007)0856). 

5.2 Použitá metodika 

Použitá metodika přípravy emisních projekcí je v souladu s metodikou použitou 
pro zpracování projekcí pro Třetí a Čtvrté 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. 

                                                 
7  UNFCCC Reporting Guidelines on National Communication, FCCC/CP/1999/7, part II 
8 viz “Aktualizace projekcí skleníkových plynů a souhrnu politik a opatření v České republice”, ENVIROS, s. r. o., 

únor 2009. 



 90

5.2.1 Inventura emisí skleníkových plynů 

Zpracovatelem inventur skleníkových plynů je Český hydrometeorologický ústav, přičemž 
poslední souhrnná inventura byla k dispozici za rok 2007. Souhrnná data z této inventarizace 
jsou uvedena v kapitole 3 tohoto dokumentu. Celkové emise skleníkových plynů v přepočtu 
na CO2ekv za rok 2007 byly propočteny na 149 103 tis. t (se započítáním propadů). 

Výsledky inventury skleníkových plynů ukazují, že největší podíl skleníkových plynů 
představují emise CO2 (85,9 %), které vznikají při spalování fosilních paliv (90,8 %). Největší 
podíl má energetický sektor (52,7 %) a dále průmysl včetně průmyslové energetiky (21,4 %), 
domácnosti, zemědělství a terciární sektor (9 %). Doprava má v současnosti podíl (15,9 %) a 
proti minulým rokům tento podíl převýšil podíl domácností, zemědělství a terciárního sektoru. 

5.2.2 Výchozí rok a průřezová období projekcí 

Výchozím rokem je rok 2007. 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 2020, což je v souladu 
s požadovanou metodikou zpracování tohoto dokumentu. Jako průřezové roky byly 
pro zpracování projekcí zvoleny roky 2005, 2010, 2015 a 2020. 

5.2.3 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. 
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5.2.4 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 v roce 2007, Český 
hydrometeorologický ústav, Praha, únor 2009 

2. Energetická bilance ČR v letech 2004, 2005, 2006), Český statistický úřad, Praha, 
2008 

3. Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce 2006, Český statistický 
úřad, Praha, 2008 

4. Roční národní účty 2001 – 2007. Český statistický úřad – internetová databáze 

5. 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: 

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. 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 

3. Podklady z EGÚ Brno, a. s., VUPEK-ECONOMY, spol. s  r. o. 

S využitím uvedených zdrojů byly sestaveny databáze vstupních údajů pro tvorbu prognóz. 

5.2.5 Výchozí předpoklady a scénáře  

5.2.5.1 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 (např. Směrnice č. 80/2001/EC o velkých spalovacích 
zdrojích, Směrnice č. 96/61/EC o Integrované prevenci znečišťování, 
Směrnice č. 81/2001/EC o národních emisních stropech, Směrnice č. 96/2003/EC o 
ekologických daních a Směrnice č. 2003/30/EC o podpoře využívání biopaliv). 

• V ČR bylo zavedeno obchodování s emisními povolenkami, které je součástí EU ETS. 
Tento systém se bude dále vyvíjet a to zejména vzhledem k alokaci povolenek, 
kdy se postupně opustí princip bezplatného přidělování povolenek na základě historických 
emisí (grandfathering) a přejde se na nákup povolenek v aukcích. 

• ČR je vázána v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí řadou mezinárodních dohod 
(Kjótský protokol, Druhý protokol o síře, Göteborský protokol). 



 92

• 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 elektrické energie konvergují k cenám na evropském energetickém trhu. 

5.2.5.2 Technologický rozvoj 

V období let 2010 – 2020 předpokládáme výrazný rozvoj technologií pro získávání, přeměnu, 
dopravu a užití energetických zdrojů. V oblasti využívání tuhých paliv pro výrobu elektrické 
energie bude užití směřovat ke zdrojům s nadkritickými parametry páry a k fluidním 
technologiím a tím s výrazně vyšší účinností a v oblasti kombinované výroby elektrické 
energie 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 není v ČR příliš pravděpodobné uvedení nového jaderného 
zdroje do provozu před rokem 2020. Rozvoj jaderné energetiky omezuje stále nevyřešený 
problém nakládání s vyhořelým palivem, které je zatím skladováno v areálu obou jaderných 
elektráren. Vzhledem k tomu, že chybí energetická koncepce (poslední verze z roku 2004), 
je budoucnost jaderné energetiky v ČR předmětem diskuse. 

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 GHGs. 

5.2.5.3 Scénář demografického vývoje 

Prognóza počtu obyvatel vychází z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)9; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Populační prognóza ČR do r. 2050, ČSÚ, Praha 2004, publikace 4025-04 
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Obr. 5.1    Demografická prognóza (tis.) 
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Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

5.2.5.4 Scénář ekonomického růstu 

Pro výhled do roku 2020 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 výsledků projektu VaV 2A-2TP1/095 „Udržitelný rozvoj energetiky“ řešeného 
v rámci programu Trvalá prosperita. V rámci tohoto projektu byla v únoru 2009 uskutečněna 
dotazníková akce zjišťující názory odborné veřejnosti na dopady globální hospodářské krize 
na vývoj české ekonomiky, jednotlivé sektory a energetiku. Užitá projekce HDP, resp. HPH 
(hrubá přidaná hodnota) pro jednotlivé sektory, je proto založena na výsledcích uvedeného 
dotazníkového průzkumu. 
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Obr. 5.2    Prognóza vývoje hrubé přidané hodnoty (stálé ceny10 roku 2000) v mld. EUR 
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Zdroj: ENVIROS, s. r. o. 

5.2.5.5 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 ze sdělení Evropské komise11 
z 13. listopadu 2008. Data odpovídají „mírnému“ scénáři vývoje cen. 

Tab. 5.1    Světové ceny paliv (stálé ceny12 roku 2005) 

€/GJ 2005 2010 2015 2020 
Ropa 7,32 7,32 7,78 8,21 
Zemní plyn 4,65 5,58 5,83 6,18 
Černé uhlí 1,99 2,12 1,92 1,98 

Zdroj: Second Strategic Energy Review COM (2008) 744 

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); 

                                                 
10 Směnný kurs 35,61 Kč/€ – průměr za rok 2000 
11 COM (2008) 744 „Second Strategic Energy Review – AN EU Security and Solidarity Action Plan – Europe’s 

current and future energy position – Demand – resources – investments“ 
12 Směnný kurs 1,25 $/€ – průměr roku 2005 
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• 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 elektrické 
energie bude muset pokrývat proměnné i stálé náklady, a proto bude cena výrazně vyšší 
než současná hodnota; 

• po roce 2010 je růst ceny elektrické energie odvozen od růstu ceny zemního plynu jako 
rozhodujícího nového paliva pro výrobu elektrické energie v Evropě. 

5.2.5.6 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 budou v horizontu roku 2020 tuhá paliva, především hnědé uhlí. Výkupní ceny 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů a ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektrické 
v současnosti stanovuje vyhláška ERÚ13. Současná legislativa14 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. 

Výkupní cena elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nabídnuté výrobcem za 
jednotlivé výrobny s celkovým instalovaným výkonem do 1 MWe a dodané do distribuční 
soustavy je 240 Kč/MWh a pro výrobny s instalovaným výkonem 1 – 5 MW je 150 Kč/MWh. 

5.2.5.7 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 a nákladů těžby je uveden 
v Tab. 5.2. Na dole ČSA se nepředpokládá uvolnění ekologických limitů těžby hnědého uhlí.  

                                                 
13 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb 
14 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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Tab. 5.2    Projekce domácí těžby uhlí 

Kategorie uhlí Maximální těžba (jednotky) 2005 2010 2015 2020 
PJ 217 201 178 219 Černé, koksovatelné 
tis. t 7 526 6 900 6 139 7 525 
PJ 146 122 111 64 Černé, energetika 
tis. t 6 168 5 100 4 561 2 675 
PJ 147 158 139 120 Hnědé (SD – Libouš) 
tis. t 13 208 14 500 13 500 12 000 
PJ 117 132 130 130 Hnědé (SD – Bílina) 
tis. t 8 641 9 300 9 250 9 250 
PJ 109 108 75 75 Hnědé (MUS – Hrabák) 
tis. t 10 475 10 000 7 000 7 000 
PJ 90,9 88,1 45,3 46,3 Hnědé (MUS – ČSA) 
tis. t 5 166 4 950 2 500 2 500 
PJ 103 88 88 88 Hnědé (SU – Jiří) 
tis. t 8 176 7 000 7 000 7 000 
PJ 26,9 25,2 25,2 25,2 Hnědé (SU – Družba) 
tis. t 2 131 2 000 2 000 2 000 
PJ 4 4     Lignit 
tis. t 450 450     

Zdroj: VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o. 

5.2.5.8 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 – 2020). 

(ii) Jaderná elektrárna Dukovany bude rekonstruována s cílem prodloužit její životnost 
a bude v normálním provozu po celé sledované období. 

(iii) Do roku 2020 nebude do provozu uvedena nová jaderná elektrárna. 

(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) U elektřiny je maximální možný vývoz 20 TWh v roce 2010, 6 TWh v roce 2015 a 
po roce 2015 se masivní vývozy elektřiny nepředpokládají. Rovněž se nepočítá 
s významným dovozem elektřiny. 

5.3 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) 



 97

(v) Lesní hospodářství (Sektor 5) 

(vi) Odpady (Sektor 6) 

Podle výše uvedených skupin byly propočítány projekce (CO2, N2O a CH4, NOx, CO, 
NMVOC a SO2); souhrnně byla provedena projekce emisí HFC, PCF a SF6 . Použité 
metodické postupy a modelové nástroje podle těchto skupin jsou popsány v následujícím 
textu. 

5.3.1 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. 5.3    Tuzemská spotřeba prvotních energetických zdrojů – scénář WM 

(PJ) 2005 2010 2015 2020 
Uhlí 827 764 631 570 
Ropa 393 366 346 349 
Plyn 324 351 386 406 
Elektřina –46 –26 –15 4 
Jádro 279 318 318 318 
OZE 72 108 137 173 
Celkem 1 850 1 880 1 802 1 820 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.4    Struktura výroby elektřiny – scénář WM 

(TWh) 2005 2010 2015 2020 
Uhlí 48,2 44,9 40,9 37,7 
Ropa 1,0 0,6 0,6 0,4 
Plyn 3,8 5,1 4,4 5,0 
Jádro 25,8 29,3 29,3 29,3 
OZE 3,1 4,1 5,9 7,9 
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(TWh) 2005 2010 2015 2020 
Celkem 81,8 84,0 81,0 80,3 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.5    Končená spotřeba paliv a energie – scénář WM 

(PJ) 2005 2010 2015 2020 
Uhlí 134 125 100 81 
Ropa 322 304 293 300 
Plyn 295 312 336 347 
Elektřina 189 212 215 228 
Teplo 154 141 132 132 
OZE 50 76 94 116 
Celkem 1 145 1 170 1 169 1 204 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 5.6    Konečná spotřeba elektřiny – scénář WM 

(TWh) 2005 2010 2015 2020 
Průmysl 21,5 25,6 27,3 28,8 
Zemědělství 1,1 1,0 0,9 1,0 
Doprava 2,7 3,4 3,7 4,2 
Služby 12,6 12,6 12,5 12,1 
Domácnosti 14,5 16,3 15,3 17,4 
Celkem 52,4 58,8 59,7 63,4 

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. 

5.3.2 Emise skleníkových plynů z průmyslových procesů (Sektor 2) 

Pro projekci skleníkových plynů z průmyslových procesů byl využit model založený 
na tabulkovém procesoru. Projekce byla zaměřena na aktivity a emise aktuálně vykazované 
v Národní emisní inventuře za rok 2007.  

K predikci výroby jednotlivých materiálů byly využity podkladové materiály 
od průmyslových svazů předložené pro přípravu druhé etapy NAP a dále výsledky 
dotazníkového průzkumu (ENVIROS, s. r. o., 2008) zpracovaného v rámci projektu 
„Udržitelný rozvoj energetiky“. Emisní koeficienty byly převzaty z Národní emisní inventury 
za rok 2007.  

Emise ze spalovacích procesů v průmyslu byly počítány pomocí modelu EFOM/ENV, který 
vychází z poptávky odvozené ze sektorových projekcí HDP. Tab. 5.7 uvádí konečnou 
spotřebu paliv v průmyslu pro WM scénář. 

Tab. 5.7    Konečná spotřeba paliv a energie v průmyslových sektorech – WM scénář 

(PJ) 2005 2010 2015 2020 
Uhlí 86,2 83,9 76,2 68,5 
Ropa 71,8 60,1 40,9 47,6 
Plyn 142,7 151,7 164,5 179,4 
Elektřina 77,3 92,1 98,2 103,8 
Teplo 84,3 71,1 67,0 66,3 



 99

(PJ) 2005 2010 2015 2020 
OZE 26,5 34,0 37,4 36,2 
Celkem  488,7 492,8 484,2 501,9 

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 emisních 
projekcí uvádí Tab. 5.8. 

Tab. 5.8    Projekce výroby vybraných energeticky náročných materiálů (tis. t) 

Materiál 2006 2007 2010 2015 2020 
Slínek 3 288 3 837 3 583 3 637 3 962 
Vápno 1 034 1 083 1 069 1 189 1 215 
Sklo 1 750 1 688 1 745 1 721 1 743 
Cihly a keramika 1 528 1 860 1 470 1 464 1 479 
Amoniak 242 227 276 266 264 
Ethylen 462 409 500 483 479 
Kyselina dusičná 543 554 491 474 470 
Surové železo 5 192 5 282 5 512 5 500 5 459 
Ocel 7 053 6 211 5 971 6 032 6 163 
Koks 3 428 3 258 2 940 2 484 1 937 

Zdroj: průmyslové svazy, ENVIROS, s. r. o. 

5.3.3 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. 5.9    Projekce emisí GHGs z výroby a užívání rozpouštědel a nátěrových hmot 

  2005 2006 2007 2010 2015 2020 
A. Aplikace nátěrových hmot 39,4 37,5 37,7 35,5 34,0 32,5 
B. Odmašťování a chemické čištění 17,6 17,6 17,0 17,6 17,6 17,6 
C. Chemické výrobky, výroby a procesy 13,0 14,1 14,1 13,0 13,0 13,0 
D. Ostatní              
1. Užití N2O jako anestetika 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 
2. N2O z hasicích přístrojů             
3. N2O z aerosolů 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 
4. Ostatní užití N2O             
Ostatní užití rozpouštědel (SNAP 0604) 25,2 25,8 25,963 25,8 25,8 25,8 

Zdroj: CRF tables 2005 – 2007, ENVIROS, s. r. o. 

5.3.4 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, 
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• nepřímé emise ze zemědělských aktivit. 

Emise ze spalovacích procesů v zemědělství byly stanoveny pomocí modelu EFOM/ENV, 
který vychází následující projekce konečné spotřeby energie v sektoru zemědělství.  

Tab. 5.10    Projekce konečné spotřeby energie v zemědělství – WM scénář 

(PJ) 2005 2010 2015 2020 
Uhlí 0,9 0,8 0,4 0,0 
Ropa 11,8 7,0 7,2 9,7 
Plyn 2,6 2,6 2,6 2,5 
Elektřina 4,1 3,5 3,3 3,5 
Teplo 1,5 1,5 1,2 1,5 
OZE 0,4 3,0 4,3 2,6 
Celkem 21,3 18,5 19,1 19,8 

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. 5.11 a 5.12. Přitom byly 
užity emisní koeficienty doporučené IPCC. 

Tab. 5.11    Projekce stavů hospodářských zvířat (tis. kusů) 

 1995 2005 2007 2010 2015 2020 

Skot 2 030 1 374 1 402 1 405 1 420 1 430 

Prasata 3 867 2 840 2 443 2 755 2 640 2 520 

Ovce 165 148 184 210 230 250 

Kozy 45 14 16 20 24 28 

Koně 18 23 24 25 27 29 

Drůbež 26 688 25 736 27 314 23 700 21 700 19 800 

Zdroj: MZe, ČSÚ 

Tab. 5.12    Projekce dat pro hospodaření s půdou 

Vstupní data  1995 2006 2010 2015 2020 

Aplikace dusíkatých hnojiv (t N) 229 334 215 131 218 521 209 918 201 315 

Produkce obilovin (t) 6 601 700 6 386 078 7 148 997 7 038 455 6 922 199 

Produkce luskovin (t)  144 100 87 510 84  456 79 831 77 380 

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. Lze tedy 
očekávat, že bude pokračovat dosavadní trend snižování produkce skleníkových plynů ze 
zemědělství, ale pomalejším tempem než tomu bylo doposud (výrazný pokles v období 1990 –
 1994). Potenciál zaváděných dodatečných opatření počítá jen s mírným poklesem emisí do 
roku 2020, a to o cca 10 % vzhledem k roku 2006. 

Tab. 5.13    Projekce celkových emisí ze zemědělství (v Gg CO2 ekv) 

 1995 2006 2010 2015 2020 

Bez opatření 9 580 11 087 11 482 12 115 12 593 

S opatřeními 9 580 7 670 7 809 7 722 7 628 

S dodatečnými opatřeními 9 580 7 670 7 477 7 149 6 821 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o.  
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Obr 5.3    Projekce celkových emisí v sektoru Zemědělství podle tří scénářů 
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Zdroj: ENVIROS, s.r.o.  

Z předchozí Tab. 5.13 a Obr. 5.3 je zřejmé, že v roce 2020 se očekává výrazný redukční efekt  
dodatečných opatření realizovaných od roku 1995 na celkové emise produkované v sektoru 
Zemědělství. 

5.3.5 Užití půdy, změny užití půdy a lesní hospodářství (Sektor 5) 

Lesy v ČR jsou většinou hospodářsky využívané a s výjimkou zcela zanedbatelných ploch 
nejde o tzv. primární les. Podle „Good Practice Guide“ (2003, kap. 3) je proto les v ČR 
zařazen do kategorie "lesy mírného pásma hospodářsky využívané". Podle Marakéšské 
úmluvy 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. 
Rozhodující tendence ve využívání půdy jsou: 

• přírůstek lesní půdy 

- přeměnou luk v lesy 

- přeměnou ostatní půdy v lesy 

• přírůstek luk přeměnou obdělávané půdy v louky 

• úbytek obdělávané půdy 

• přírůstek ostatních kategorií půdy (převážně zástavbou) 
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Tab. 5.14  udává předpokládaný vývoj ploch půdy. 

Tab. 5.14    Projekce změn užití půdy 

(tis. ha) 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
Lesní půda zůstávající lesní půdou 2 554 2 555 2 560 2 565 2 573 2 581 
Půda přeměněná na lesní půdu 37 38 38 37 34 31 
Orná půda zůstávající ornou půdou 3 236 3 230 3 224 3 204 3 177 3 150 
Půda přeměněná na ornou půdu 50 49 47 36 27 20 
Zatravněná půda zůstávající zatravněnou půdou 851 856 857 857 863 869 
Půda přeměněná na zatravněnou půdu 225 222 219 239 242 237 
Luhy zůstávající luhy 148 149 150 153 158 163 
Půda přeměněná na luhy 13 13 13 11 9 7 
Osídlená půda zůstávající osídlenou půdou 585 589 594 608 642 678 
Půda přeměněná na osídlenou půdu 81 79 77 70 56 44 
Ostatní půda zůstávající ostatní půdou 107 107 107 107 107 107 
Půda přeměněná na ostatní půdu 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: MZe, CRF tables 2005 – 2007, ENVIROS, s. r. o. 

Pro emise N2O z přeměn půdy na ornou půdu byla použita následující projekce (viz Tab. 
5.15). 

Tab. 5.15    Projekce přeměny půdy na ornou pro výpočet emisí N2O 

(tis. ha) 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
přeměna půdy na ornou 38,0 37,1 36,1 33,9 30,4 27,8 

Zdroj: CRF tables 2005 – 2007, ENVIROS, s. r. o. 

Vápnění půdy vykazuje dlouhodobě klesající tendenci, v posledních třech letech dochází opět 
k mírnému nárůstu. Projekce předpokládá další mírný pokles, neboť i emise látek 
způsobujících kyselé deště budou klesat. Tab. 5.16 udává očekávaný vývoj vápnění půdy. 

Tab. 5.16    Projekce vápnění půdy 

(t vápence) 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2010 2015 2020 

Orná půda 2 517 500 235 964 198 092 135 697 151 853 165 496 136 994 117 713 101 145 

Louky a pastviny  132 500 12 419 10 426 5 495 6 178 8 710 5 715 4 872 4 154 

Zdroj: CRF tables 2005 – 2007, ENVIROS, s. r. o. 

Spalování biomasy na místě v posledních letech roste, hlavně v důsledku častějšího výskytu 
kalamit (kůrovec, polomy následkem vichřic). Výskyt lesních požárů má spíše mírně klesající 
tendenci. Tab. 5.17 udává předpokládaný vývoj spalování biomasy na místě. 

Tab. 5.17    Projekce spalování biomasy in situ 

(103 t) 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
Kontrolované spalování  559 662 1 017 632 683 726 
Neřízené spalování 13,5 24,3 22,9 22,7 21,2 19,8 

Zdroj: CRF tables 2005 – 2007, ENVIROS, s. r. o. 

5.3.6 Emise z odpadů (Sektor 6) 

Projekce zahrnuje následující aktivity: 

• emise CO2 

• spalování odpadů 

Emise CH4 
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• skládkování odpadů 

• odvod a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 

Emise N2O 

• odvod a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 

Byly připraveny tři scénáře (WOM – bez opatření, WM – s opatřeními, WAM – 
s dodatečnými opatřeními), pro které byly použity demografické projekce, sektorové projekce 
HDP. Dodatečná opatření (scénář WAM) jsou navrhována v připravované novele zákona 
o odpadech. Opatření přijatá zahrnují období 2004 – 2008, kdy byla implementována opatření 
uváděná v řadě Směrnic EU (skládky, spalovny odpadů, recyklace, obaly a obalový odpad, 
biodegradabilní odpad, ČOV) a započítána do scénáře WM. Dále byl vzat v úvahu 
technologický vývoj. Byla použita aktivitní data doporučená metodikami připravenými nebo 
doporučenými IPCC. Detailní výpočty jsou uvedeny ve studii „Projekce emisí ze sektoru 
„Odpady“, ENVIROS, s. r. o., 2009. Výsledné emise jsou určeny několika na sobě 
nezávislými faktory. 

Celkové množství odpadů 

Dematerializace ekonomiky, přesun výroby do třetích zemí a recyklace vyvolávají pokles 
produkce odpadů při rostoucím HDP. Projekce této vstupní proměnné jsou proto značně 
nejisté. 

Technolologie nakládání s odpady 

Nejhojněji zastoupenou technologií v ČR je a vždy bylo skládkování. V roce 2007 (posledním 
dostupná data) se skládkovalo téměř 80 % všech tuhých komunálních odpadů (CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí, 2008). Toto procento bude v čase klesat a přijímaná 
opatření (podpora spaloven i kompostování) budou mít významný vliv na celkové množství 
emisi. 

Složení odpadů 

Celkové složení tuhých komunálních odpadů (TKO) je velmi důležité. Biologicky 
rozložitelná část TKO ovlivňuje množství methanu 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 methan 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 NIR, 2008 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 2007) vycházíme z 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 
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instalovanou technologii na skládkách a porovnávali ji s vytěženým metanem. Zjistili, 
že instalovaná kapacita byla efektivní ze 30 – 70 %. 

5.3.6.1 Scénář bez opatření (WOM) 

Produkce odpadů je konstantní a zůstává na současné výši. Dematerializace, současné 
ekonomické nástroje a separace vybraných komponent z TKO a jejich recyklace je dostatečná 
na to, aby zamezila nárůstu skládkování TKO. Většina odpadů se ukládá na skládkách, což je 
zajištěno vybudováním dodatečných kapacit. Nové skládky jsou odplyněné, ale efektivita 
sběrných systémů je na úrovni roku 2004. Složení odpadu se nemění v čase a emisní faktory 
jsou identické s doporučenými hodnotami IPCC (2006). Komunální odpadní vody jsou 
čištěné mixem aerobních a anaerobních technologií. Odpadní vody z průmyslu jsou čištěné 
mixem aerobních a anaerobních technologií. Jejich produkce závisí na vývoji HDP. Produkce 
oxidu dusného je dána dostupností proteinů ve stravě a velikostí populace. 

5.3.6.2 Scénář s opatřeními (WM) 

Produkce komunálních odpadů (TKO) je ve sledovaném období konstantní. Dematerializace, 
současné ekonomické nástroje a separace vybraných komponent z MSW a jejich recyklace 
je dostatečná na to, aby zamezila nárůstu TKO. Většina odpadů se ukládá na skládkách, 
což je zajištěno vybudováním dodatečných kapacit. Nové skládky jsou odplyněné a efektivita 
sběrných systémů je na střední úrovni. Složení skládkovaného odpadu se mění v čase, klesá 
podíl biologicky rozložitelného odpadu i plastů. Komunální odpadní vody jsou čištěné mixem 
aerobních a anaerobních technologií. Jejich produkce je dána velikostí populace. Odpadní 
vody z průmyslu jsou čištěné mixem aerobních a anaerobních technologií. Jejich produkce 
roste s HDP. Produkce oxidu dusného je dána dostupností proteinů ve stravě a velikostí 
populace. 

5.3.6.3 Scénář s dodatečnými opatřeními (WAM) 

Produkce komunálních odpadů ve sledovaném období klesá. Dematerializace, ekonomické 
nástroje a zvýšená separace druhotných materiálů z TKO, jejich recyklace a materiálové 
i energetické využití vede k poklesu skládkování. Většina odpadů se stále ukládá na 
skládkách, ale jejich relativní objem postupně klesá ze současných 80 % na 50 %. Nové 
skládky jsou odplyněné, a efektivita sběrných systémů je na vysoké úrovni (BAT). Složení 
skládkovaného odpadu se mění v čase, klesá podíl biologicky rozložitelného odpadu i plastů. 
Komunální odpadní vody jsou čištěné mixem aerobních a anaerobních technologií. Jejich 
produkce je dána velikostí populace. Odpadní vody z průmyslu jsou čištěné mixem aerobních 
a anaerobních technologií. Jejich produkce roste s HDP. Produkce oxidu dusného je dána 
dostupností proteinů ve stravě a velikostí populace. 

Výpočty dílčích i celkových emisí vztažené ke třem výše popsaným scénářům jsou 
v Tab. 5.18, 5.19 a 5.20. K agregaci a přepočtu na CO2ekv byly použity hodnoty GWP 
doporučené IPPC (21 pro metan, 310 pro oxid dusný). 
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Tab. 5.18    Celkové emise za scénář WOM, Gg CO2ekv 

 2005 2007 2010 2015 2020 

Skládkování 2 345 2 440 2 562 2 730 2 835 

Komunální vody 446 450 444 444 444 

Průmyslové vody 265 285 286 313 340 

Spalování 363 417 412 412 412 

Celkem 3 419 3 592 3 704 3 899 4 031 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.19    Celkové emise za scénář WM, Gg CO2ekv 

 2005 2007 2010 2015 2020 

Skládkování 2 345 2 417 2 499 2 604 2 625 

Komunální vody 446 450 456 437 389 

Průmyslové vody 265 265 286 313 326 

Spalování 363 417 412 406 400 

Celkem 3 419 3 550 3 652 3 760 3 739 
Zdroj: ENVIROS, s.r.o.  

Tab. 5.20    Celkové emise za scénář WAM, Gg CO2ekv 

 2005 2007 2010 2015 2020 

Skládkování 2 345 2 417 2 394 2 331 2 205 

Komunální vody 446 450 456 437 384 

Průmyslové vody 265 265 286 313 309 

Spalování 363 417 418 424 430 

Celkem 3 419 3 550 3 553 3 505 3 328 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

5.3.7 Emise HFC, PCF a SF6 

Pro prognózu výroby a spotřeby fluorových plynů nejsou k dispozici dostatečné podklady, 
prognóza proto byla provedena odborným odhadem. 

 

Tab. 5.21    Projekce výroby a užití fluorovaných plynů (t) 

 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
HFC-23 1,2900 0,3230 0,2772 0,2855 0,2998 0,3148 
HFC-32 15,4400 23,0300 47,1200 48,5300 50,9600 53,5100 
HFC-41             
HFC-43-10mee             
HFC-125 47,6000 88,2000 138,6000 142,8000 149,9000 157,4000 
HFC-134             
HFC-134a 210,3000 250,0000 576,1000 593,3000 623,0000 654,2000 
HFC-152a 0,1485 0,1815 0,5675 0,5845 0,6138 0,6444 
HFC-143             
HFC-143a 35,6000 69,3000 107,1000 110,3000 115,9000 121,6000 
HFC-227ea 0,3583 0,5989 0,3684 0,3795 0,3984 0,4183 
HFC-236fa 4,0875 2,6400 4,2138 4,3402 4,5572 4,7850 
HFC-245ca 0,1000 0,0203 0,0193 0,0199 0,0209 0,0220 
Nespecifikovaná směs HFCs (1)             
Celkem HFCs             
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 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
CF4   1,1172 0,7372 0,7593 0,7973 0,8371 
C2F6 0,4389 1,0180 1,0542 1,0858 1,1401 1,1971 
C3F8 0,8625 0,8480 0,8100 0,8343 0,8760 0,9198 
C4F10             
c-C4F8             
C5F12             
C6F14             
Nespecifikovaná směs PFCs (1)             
Celkem PFCs             
SF6 3,5934 3,4756 3,1737 3,2689 3,4323 3,6039 

Zdroj: CRF tables 2005 – 2007, ENVIROS, s. r. o. 

5.3.8 Emise CO, NOx, SO2 a NMVOC 

Pro komplexní informaci o možném vývoji emisí jsou uvedeny rámcové projekce emisí 
nepřímých skleníkových plynů do roku 2020. Projekce byly spočítány modelem EFOM/ENV 
(energetická odvětví) s dopočtem v tabulkovém kalkulátoru (ostatní odvětví). Projekce 
reflektují změny v emisních limitech ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. 

Tab. 5.22    Rámcové projekce nepřímých skleníkových plynů (tis. t/rok) 

 2005 2007 2010 2015 2020 
Emisní strop pro rok 2010 

podle přístupové smlouvy k EU 

CO 505 754 550 – 554 430 – 437 333 – 352 - 

NOx 320 323 286 262 – 264 224 – 228 286 

SO2 225 252 213 – 226 179 – 190 136 – 143 265 

NMVOC 205 177 199 – 201 178 – 182 162  – 168 220 

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Z modelových výpočtů emisí oxidů dusíku vyplývá, že příslušný emisní strop ve výši 286 kt 
lze v roce 2010 dodržet pouze za cenu radikální obměny vozového parku v dopravě 
a zemědělství. 

5.3.9 Dopravní sektor 

Emise z dopravy jsou opět počítány modelem EFOM/ENV. Výpočet vychází z následující 
predikce přepravních výkonů v dopravě. 

Tab. 5.23    Očekávané přepravní výkony osobní a nákladní dopravy 

  2005 2006 2007 2010 2015 2020 

Osobní doprava (mld. oskm) 109 111 113 121 136 154 

Osobní automobily (mil. voz. km) 36 200 36 731 37 462 40 185 45 167 51 145 

Nákladní doprava (mld. tkm) 61,4 69,3 67,5 71,3 81,7 93,2 

Zdroj: Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, ENVIROS, s. r. o. 

Modelovým výpočtem byly stanoveny následující projekce konečné spotřeby energie 
v dopravě pro scénář s opatřeními (Tab. 5.24). 

Tab. 5.24    Projekce konečné spotřeby paliv a energie v dopravě – scénář WM (PJ) 

 2005 2010 2015 2020 
Ropné produkty 220,5 226,3 234,8 233,0 
Bio paliva 0,0 11,7 18,5 40,6 
Elektřina 9,6 12,2 13,2 15,0 
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 2005 2010 2015 2020 
CNG 2,2 7,4 14,6 24,1 
Celkem 236,1 263,7 287,4 321,1 

Zdroj: ENVIROS, s. r. o. 

5.3.10 Budovy 

Pro obytné domy je emisní projekce založena na očekávané změně počtu bytů a jejich 
velikosti.  

Tab. 5.25    Projekce počtu a průměrné plochy bytů 

 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
Počet  bytů (tis.) 4 365 4 405 4 452 4 582 4 702 4 773 
Průměrná plocha bytu (m2) 95,2 95,2 95,3 96 98 100 

Zdroj: ČSÚ, EGÚ Brno, ENVIROS, s. r. o. 

Pro sektor služeb není sledován ukazatel plochy provozoven. Vycházíme proto z projekce 
tvorby přidané hodnoty v sektoru.  

5.4 Celkové projekce 

Obr. 5.2 uvádí vývoj emisí skleníkových plynů v období 1990 – 2020. Pro období let 1990 –
 2007 jsou použity hodnoty z národní inventury skleníkových plynů a pro roky 2007 – 2020 z 
vlastní projekce: 

(i) Projekce bez opatření (WOM, without measures), 

(ii) Projekce s opatřeními (WM, With measures), 

(iii) Projekce s dodatečnými opatřeními (WAM, With additional measures). 

Tyto projekce se liší počtem opatření na snižování emisí skleníkových plynů a mírou jejich 
realizace. 

Obr. 5.4    Projekce emisí skleníkových plynů v CO2ekv 
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Tab. 5.26, 5.27 a 5.28 ukazují podrobnější výsledky propočtů tří uvedených projekcí. 

Tab. 5.26    Propočet projekce emisí skleníkových plynů – projekce s opatřeními 

  2005 2006 2007 2010 2015 2020 
  INV INV INV    

Celkové emise (Gg)             

CO2 119 407 124 409 128 031 117 894 108 096 104 292 

CH4 557,712 573,711 565,533 540,142 490,397 446,334 

N2O 24,249 23,852 24,177 23,431 22,903 22,411 

Celkové emise, Gg CO2ekv             

CO2 119 407 124 409 128 031 117 894 108 096 104 292 

CH4 11 712 12 048 11 876 11 343 10 298 9 373 

N2O 7 517 7 394 7 495 7 264 7 100 6 947 

HFCs, PFCs, SF6 690 978 1 702 1 753 1 840 1 932 

Celkem, Gg CO2ekv 139 326 144 829 149 103 138 253 127 334 122 544 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.27    Propočet projekce emisí skleníkových plynů – projekce bez opatření 

  2005 2006 2007 2010 2015 2020 
  INV INV     

Celkové emise (Gg)             

CO2 119 407 124 409 128 379 124 020 124 491 121 151 

CH4 557,712 573,711 648,449 591,640 561,489 517,880 

N2O 24,249 23,852 29,326 29,602 30,993 31,860 

Celkové emise, Gg CO2ekv             

CO2 119 407 124 409 128 379 124 020 124 491 121 151 

CH4 11 712 12 048 13 617 12 424 11 791 10 875 

N2O 7 517 7 394 9 091 9 177 9 608 9 877 

HFCs, PFCs, SF6 690 978 1 702 1 753 1 840 1 932 

Celkem, Gg CO2ekv 139 326 144 829 152 789 147 373 147 730 143 836 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.28    Propočet projekce emisí skleníkových plynů – projekce s dodatečnými opatřeními 

  2005 2006 2007 2010 2015 2020 
  INV INV INV    

Celkové emise (Gg)             

CO2 119407 124 409 128 031 113 026 94 600 97 012 

CH4 557,712 573,711 565,533 503,443 422,914 397,007 

N2O 24,249 23,852 24,177 22,573 21,671 20,893 

Celkové emise, Gg CO2ekv             

CO2 119 407 124 409 128 031 113 026 94 600 97 012 

CH4 11 712 12 048 11 876 10 572 8 881 8 337 

N2O 7 517 7 394 7 495 6 998 6 718 6 477 

HFCs, PFCs, SF6 690 978 1 702 1 753 1 840 1 932 

Celkem, Gg CO2ekv 139 326 144 829 149 103 132 348 112 039 113 758 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 
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5.4.1 Citlivostní analýza na změnu hospodářského růstu 

S ohledem na probíhající ekonomickou krizi je projekce HDP zatížena vysokou mírou 
nejistoty. Dominantním faktorem, majícím vliv na výsledky projekce, je ekonomický vývoj. 
Lze si představit nejrůznější scénáře od rychlého zotavení ekonomiky z krize až po další 
propad a několikaletou hospodářskou recesi. Za této situace má smysl analyzovat citlivost 
projekce zejména na ekonomický vývoj, neboť vliv ostatních faktorů bude podstatně nižší. 

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. 

V rámci této citlivostní analýzy byly vytvořeny dva alternativní scénáře růstu hrubého 
domácího produktu – nízký a vysoký. Tab. 5.29 a 5.30 uvádějí strukturu tvorby HDP pro oba 
scénáře. Pro konstrukci scénářů byly opět využity výsledky dotazníkového průzkumu 
provedeného v rámci projektu VaV „Udržitelný rozvoj energetiky“. 

Tab. 5.29    Prognóza vývoje HDP v nízkém scénáři (stálé ceny roku 2000, mld. EUR) 

 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
Průmysl 22,2 25,7 27,6 25,8 27,4 31,2 
Stavebnictví  3,8 3,9 3,9 3,8 4,0 4,3 
Zemědělství  2,5 2,4 2,1 2,0 2,1 2,2 
Doprava  6,5 7,1 7,6 7,5 7,7 8,6 
Služby 32,1 32,5 35,0 36,8 41,0 48,3 
Celkem 67,1 71,6 76,2 75,9 82,2 94,7 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Tab. 5.30    Prognóza vývoje HDP ve vysokém scénáři (stálé ceny roku 2000, mld. EUR) 

 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
Průmysl 22,2 25,7 27,6 27,3 32,3 38,7 
Stavebnictví  3,8 3,9 3,9 4,0 4,4 5,0 
Zemědělství  2,5 2,4 2,1 2,2 2,4 2,6 
Doprava  6,5 7,1 7,6 7,8 8,6 10,2 
Služby 32,1 32,5 35,0 38,8 46,7 58,5 
Celkem 67,1 71,6 76,2 80,1 94,3 115,0 

Zdroj: ENVIROS, s.r.o. 

Citlivostní analýza sektorových emisí (energetika, průmyslové emise, doprava, ostatní 
sektory, fugitivní emise) vzhledem k rychlosti hospodářského růstu (národní úroveň) 
umožňuje následující závěry: 

(i) Jak se dalo očekávat, celkové emise s rostoucím HDP rostou a s klesajícím klesají. 
Nárůst emisí ve vyšším scénáři je menší než pokles ve scénáři nižším. To svědčí 
o tom, že s vyšším HDP budou k dispozici větší prostředky na inovace a nové 
technologie. 

(ii) Totéž, co pro celkové emise, platí i pro emise ze zpracovatelského průmyslu. 
I v tomto odvětví vyšší HDP bude mít za následek více investic do ochrany 
klimatu. 

(iii) V sektoru dopravy lze pozorovat opačnou tendenci. S nárůstem HDP poroste 
životní úroveň obyvatelstva a jeho mobilita poroste rychleji, takže ve vysokém 
scénáři bude vyšší nárůst emisí než pokles ve scénáři nízkém. 

(iv) Struktura výrobního parku v energetice se v jednotlivých scénářích příliš neliší. 
Rozdíly v emisích tohoto sektoru jsou tak dány zejména výší poptávky 
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po elektřině a teple. Rozdíl mezi vysokým a referenčním scénářem je nižší než 
rozdíl mezi referenčním a nízkým scénářem, což je dáno zejména poptávkou 
v průmyslu. 

(v) Dopad na emise z ostatních sektorů (terciární, domácnosti, zemědělství) není příliš 
výrazný. To je do značné míry dáno vysokým podílem energie na vytápění, který 
je málo závislý na úrovni HDP. I tak v nízkém scénáři jsou emise v roce 2020 
vyšší než ve scénáři referenčním, což svědčí o výrazném zbrzdění současného 
tempa v zateplování budov. 

(vi) Změny poptávky po elektřině a teple mají vliv i na fugitivní emise, a to zejména 
ty, které jsou spojeny s těžbou černého uhlí. Ve vysokém scénáři jsou v roce 2015 
vyšší než u zbývajících dvou scénářů. V roce 2020 dochází k smazání tohoto 
rozdílu s ohledem na postupné ukončování těžby tuzemského černého uhlí. 

5.5 Mechanismy dle čl. 6, 12 a 17 Kjótského Protokolu 

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů (novela č. 212/2006 Sb., č. 315/2008 Sb.) 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 do května 2009 schváleno 42 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) na investora 
projektu.  

Byl realizován projekt, který se týká redukce emisí oxidu dusného (N2O) z výroby kyseliny 
dusičné, kdy dochází k redukci v rozsahu 217,5 tis. t CO2ekv. Celková roční emisní redukce, 
která byla dosažena realizací všech projektů JI, je přibližně 716 tis. t CO2ekv/rok. Za kontrolní 
období Kjótského protokolu (2008 – 2012) lze tedy očekávat přibližnou celkovou emisní 
redukci na úrovni 3,5 mil. t CO2ekv.  

Z hlediska celkového snížení emisí v období 2008 – 2012 (viz příloha 10.1), 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 k národním opatřením, ke 
kterým je zařazen i dosavadní režim EU ETS. Podíl EU ETS na celkové redukci emisí v 
letech 2008 – 2012 je odhadován na 26,0 %. Vzhledem k tomu, že alokace emisních 
povolenek proběhla na základě Národního alokačního plánu, působí tento nástroj jako 
národní. 

Vláda ČR do roku 2009 nepodpořila žádné CDM projekty. Velké české podniky však mohou 
do těchto projektů vstupovat z vlastní iniciativy. Například český výrobce elektrické energie 
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. Základním předpokladem k výběru projektů je soulad 
s požadavky UN FCCC a KP. ČEZ např. uzavřel dohody o nákupu emisních kreditů 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 
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Číny. V Evropě nakupuje ČEZ kredity od maďarské firmy spalující skládkový metan a 
zvažuje účast v dalších projektech na likvidaci skleníkových plynů. Prostřednictvím fondu 
MCCF, který je spravován Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropskou 
investiční bankou (EIB), zvažuje ČEZ nákup kreditů z projektů využití obnovitelných zdrojů 
na Balkáně, v Kavkazském regionu a v Ruské Federaci. 
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6 Odhady zranitelnosti, dopady změn klimatu a adaptační 
opatření 

6.1 Předpokládané dopady klimatické změny  

6.1.1 Pozorované trendy  

Poloha evropského kontinentu je hlavní příčinou jeho výrazné regionální proměnlivosti 
klimatu. Průměrná teplota v Evropě se během posledního století zvýšila o 1,2 °C, z toho 
během posledních 25 let o 0,45 °C, což jsou hodnoty téměř o polovinu vyšší než globální. 
Zatímco trend nárůstu v posledním století byl přibližně 0,1 °C/10 let, v posledních 20 letech 
se zvýšil na dvojnásobek15. S ohledem na zmíněnou regionální proměnlivost klimatu jsou 
mezi jednotlivými částmi kontinentu i významnější rozdíly.  

Tab. 6.1    Trendy změn územních teplot pro Česko od roku 1961 (oC/10 let) 

Trendy za posledních … Jaro Léto Podzim Zima Rok 

48 let 0,37 0,43 0,08 0,44 0,33 

25 let 0,50 0,66 0,23 0,58 0,48 

15 let 0,48 0,57 0,53 0,72 0,48 
Zdroj: ČHMÚ 

Trendy změn teploty jsou proto patrné i v České republice a lze je ilustrovat na datech 
z většiny klimatologických stanic, stejně jako na hodnotách lineárních trendů tzv. průměrných 
územních teplot a srážek, což jsou korigované hodnoty, vycházející z plošného zpracování 
údajů z celé národní staniční sítě a beroucí v úvahu polohu jednotlivých stanic (takto 
zpracované údaje jsou k dispozici od roku 1961)16. Hodnoty územních teplot potvrzují stále se 
zvyšující trend nárůstu průměrných teplot, který je výraznější v zimě a v létě (Tab. 6.1). 
Rozdíly mezi západní a východní polovinou státu jsou statisticky nevýznamné a pohybují se 
v mezích přesnosti prováděných odhadů.  

                                                 
15 Impacts of Europe’s changing climate - 2008 indicator-based assessment, EEA/JRC/WHO Report, 4, 2008, ISSN 1725-
9177, 246 str. 
16 Pretel, J. (2009), Současný vývoj klimatu a jeho výhled, Ochrana přírody (v tisku) 
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Obr. 6.1    Trend odchylek územních teplot v Česku od normálu v letech 1961 – 2008 
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Zdroj: ČHMÚ 

Odchylky průměrných ročních i sezónních teplot v porovnání s normálem 1961 – 1990 
vykazují v celém posledním dvacetiletém období (s výjimkou roku 1996) kladné hodnoty, 
zvláště výrazné v teplé polovině roku (duben až září) – Obr. 6.1. Se změnami průměrných 
hodnot teploty souvisí i její extremalita – počty tropických, letních dnů i tropických nocí 
v posledních letech výrazně narůstají, počty mrazových i ledových dnů klesají (Tab. 6.2).  
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Tab. 6.2    Lineární trendy změn teploty, srážkových úhrnů a extrémních teplot v Praze za posledních 
50 let 

Extrémní teploty17 (počet dnů/10 let) 
Trendy za posledních … 

Tropická noc Tropický den Letní den Mrazový den Ledový den 

50 let 0,9 1,4 2,9 –1,6 0,1 

25 let 2,1 3,9 6,6 –1,6 0,1 

15 let 8,3 17,4 12,7 –6,5 –1,3 
Zdroj: ČHMÚ 

Změny teploty se v posledních letech projevují i na trendech srážkových úhrnů, které 
naznačují poklesy ve všech obdobích roku s výjimkou zimy a jsou výraznější na jaře a v létě 
(Tab. 6.3). Zatímco teplotní trendy jsou na území státu vcelku homogenní, trendy srážkového 
režimu vykazují jisté odlišnosti. Ve východní polovině našeho území jsou výraznější poklesy 
letních srážek a jsou zároveň příčinou celkového snižování ročních úhrnů, v západní polovině 
je zřetelnější nárůst zimních srážek, který vede k mírnému navýšení ročních úhrnů. Zjištěné 
rozdíly odpovídají geografickému trendu změn srážek v Evropě v období 1961 – 2006. V 
porovnání se sezónními normály však jde o změny na úrovni nejvýše jednoho procenta 
srážkových úhrnů za 10 let. 

Tab. 6.3    Trendy změn územních srážkových úhrnů pro Česko od roku 1961 (% normálu za 10 let) 

Trendy za posledních … Jaro Léto Podzim Zima Rok 

48 let –2 1 3 3 1 

25 let 2 2 6 0 3 

15 let –10 –8 –7 16 –4 
Zdroj: ČHMÚ 

Změny zonální či meridionální složky proudění jsou až na výjimky statisticky nevýznamné 
a prostorově značně proměnlivé, a proto nelze jednoznačně změny atmosférické cirkulace na 
našem území vysledovat. V posledních letech se však zdá, že systematicky pozitivní trend 
Severoatlantické oscilace v posledních desetiletích a následné zesilování rychlosti větru, které 
je v posledních letech patrné v západní Evropě, se projevuje již i na našem území. 

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. 

6.1.2 Konstrukce scénářů 

V roce 2008 byla dokončena integrace regionálního klimatického modelu (RCM) ALADIN – 
CLIMATE/CZ18 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 

                                                 
17 tropická noc - Tmin < 20 oC, tropický den - Tmax > 30 oC, letní den - Tmax > 25 oC, mrazový den - Tmin < 0 oC, ledový den - 
Tmax < 0 oC; Tmax - maximální denní hodnota,  Tmin - minimální denní hodnota  
18 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 
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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. Výsledky 
pro jednotlivá roční období jsou ilustrovány na Obr. 6.2 (sezónní průměry průměrné denní 
teploty vzduchu) a Obr. 6.3 (sezónní úhrny srážek).  

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 prozatím SRES scénář 
A1B (postupně budou prováděny simulace i pro další scénáře SRES). Základ scénáře tvoří 
výstupy RCM ALADIN – CLIMATE/CZ v rozlišení 25 km, opravené o chyby modelu, které 
byly identifikovány při porovnávání modelové simulace pro referenční období.  

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 
budou vedle výstupů RCM ALADIN – CLIMATE/CZ zařazeny další časové řady, do kterých 
bude 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 IPCC19. Pro období 2070 – 2100 bude odhad neurčitostí vedle 
GCM založen i na začlenění výstupů modelu ALADIN – CLIMATE/CZ do kontextu dalších 
RCM, především do modelů projektu PRUDENCE20.  

Obr. 6.2 Rozdíl průměrných denních teplot (°C) simulovaných modelem ALADIN a teplot pozorovaných 
pro období 1961 – 1990 během zimy (DJF), jara (MAM), léta (JJA) a podzimu (SON) 

 
Zdroj: ČHMÚ  

 

 

 

                                                 
19 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. 
20 http://prudence.dmi.dk/ 
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Obr. 6.3 Podíl srážkových úhrnů simulovaných modelem ALADIN pro období 1961 – 1990 a srážek 
pozorovaných pro období 1961 – 1990 během zimy (DJF), jara (MAM), léta (JJA) a podzimu 
(SON) 

 

Zdroj: ČHMÚ  

6.1.3 Očekávaný výhled klimatu v období 2010 – 2039 

Výhled klimatu pro území České republiky je v současné době aktualizován na základě 
zpřesňovaných regionálních scénářů, připravovaných v rámci projektu MŽP SP/1a6/108/0721 
s důrazem na období 2010 – 2039. Výsledky simulací modelem ALADIN CLIMATE CZ 
naznačují, že průměrné teploty do konce třetí dekády tohoto století by se ve scénáři A1B22 
v porovnání s obdobím 1961 – 1990 zvýšily o hodnoty dle Tab. 6.4, kde jsou uvedena 
i očekávaná rozpětí hodnot (medián Q50, dolní, resp. horní kvartil Q25, resp. Q75). Trend 
zjištěného zvýšení průměrných ročních teplot (0,24 °C/10 let) dobře odpovídá globálním 
hodnotám i hodnotám uváděným pro Evropu23 (0,2 °C/10 let).  

Tab. 6.4    Modelové změny průměrné teploty do roku 2030 (oC) 

 Jaro Léto Podzim Zima Rok 
Q50 1,1 1,0 1,3 1,4 1,2 

Q25 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 

Q75 1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 
Zdroj: ČHMÚ 

Rychleji by se průměrné teploty měly zvyšovat na podzim a v zimě (maxima v březnu a září), 
zatímco zvýšení jarních a letních teplot bude nižší (minima v květnu). Nižší trendy nárůstu 
teploty v teplé a vyšší trendy v chladné polovině roku naznačují, že se teplotní rozdíly mezi 
sezónami budou více vyrovnávat. Podobně jako změny průměrných teplot se budou měnit 

                                                 
21 Pretel, J. (koord.), (2008), Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, 
zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, Výzkumná zpráva projektu SP/1a6/108/07 za rok 2008, MŽP, Praha 
22 Nakicenović, N. et al. (ed.), (2000), Special Report on Emissions Scenarios, Cambidge University Press, ISSN 0-521-
80493-0, 959 str. 

23 Solomon, S. et al. (ed.), (2007), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Cambidge University Press, ISSN 978-
0-521-88009-1, 996 str. 
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i maximální a minimální teploty. Maxima teplot budou mít tendenci ke zřetelnějšímu 
zvyšování v zimě a v létě, minima zejména v létě, částečně i na podzim a v zimě.  

Podobným způsobem simulované změny srážkových úhrnů (Tab. 6.5) naznačují možnost 
mírného nárůstu ročních úhrnů (v průměru o cca 4 % proti období 1961 – 1990), vyšších 
v zimních a jarních (maximum únor až duben), nižších v letních a podzimních měsících 
(minima červenec až listopad). Rozpětí mezi hodnotami obou kvartilů v jednotlivých 
měsících (4 až 17 %) ukazují na výraznou proměnlivost průměrných srážkových úhrnů. 
Hodnoty kvartilů Q25 v období od května do října (možnost poklesu srážkových úhrnů o 2 až 
8 %), spolu se zvýšeným výparem v létě signalizují rizika nárůstu půdního vláhového deficitu. 

Tab. 6.5    Modelové změny srážkových úhrnů pro rok 2030 (% normálu 1961 – 1990) 

 Jaro Léto Podzim Zima Rok 
Q50 7 3 1 4 4 

Q25 –1 –4 –5 –1 –3 

Q75 12 8 8 7 9 
Zdroj: ČHMÚ 

Porovnáme-li modelové teplotní trendy se současnými, je pravděpodobné, že do konce třetího 
desetiletí tohoto století se budou teploty pohybovat spíše na úrovni horního kvartilu Q75. Lze 
zjistit i přijatelnou návaznost výsledků z hlediska sezónních změn a skutečně rychlejší 
zvyšování průměrných zimních a podzimních teplot. Podobné porovnání modelových 
srážkových úhrnů naznačuje, že shoda simulací s výsledky stávajících pozorování je u srážek 
výrazně nižší. Spíše lze očekávat, že srážkové úhrny se budou pohybovat na úrovni spodního 
kvartilu Q25, nicméně pravděpodobnost zvyšování zimních srážkových úhrnů je vysoká. Na 
Obr. 6.4 a 6.5 je uvedeno prostorové rozložení očekávaných změn sezónních průměrů teplot a 
srážek do roku 2039.  

Potvrzuje se, že v rámci evropského kontinentu, a zejména ve střední Evropě, jsou modelové 
projekce srážkového režimu zatíženy daleko vyšším stupněm nejistot, než podobné projekce 
teploty. Projevuje se tak jednak vliv relativně složité orografie kontinentu, která zatím 
nedovoluje srážkové procesy dostatečně podrobně modelovat, ale i jeden z dominantních 
projevů klimatické změny na území Evropy – zvýšená časová i prostorová proměnlivost 
srážek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Obr. 6.4 Rozdíl průměrných denních teplot (°C) simulovaných modelem ALADIN pro období 2010 – 2039 
a 1961 – 1990 během zimy (DJF), jara (MAM), léta (JJA) a podzimu (SON) 

 
Zdroj: ČHMÚ 

Obr. 6.5  Podíl sezónních srážek simulovaných modelem ALADIN pro období 2010 – 2039 a 1961 – 1990 
během zimy (DJF), jara (MAM), léta (JJA) a podzimu (SON) 

 
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 
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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. 

6.2.1 Vodní režim 

V podmínkách střední Evropy i našeho státu je vodní režim probíhajícími změnami ze všech 
sektorů lidské činnosti zřetelně nejvíce ovlivněn. Klimatická změna ovlivňuje kvantitu 
a kvalitu stavu vodních zdrojů. Základními proměnnými jsou zejména intenzita a četnost 
výskytu povodní a záplav střídaných s obdobími sucha, a dále dostupnost vody a její spotřeba.  

Zvyšování průtoků signalizuje nárůst rizik povodní a záplav, jejich snižování naopak 
naznačuje posun k rizikům výskytu suchých období. Přesné posouzení přímých důsledků 
klimatické změny na změny vodního režimu je zatím ještě dosti složité, neboť skutečný stav 
velmi úzce souvisí jak se změnami teploty, tak zejména se změnami celkového srážkového 
režimu a je výraznou regionální proměnnou.  

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 
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. 
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6.2.2 Zemědělství  

Teplotní a srážkový režim, stejně jako atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, ovlivňují 
růst a produktivitu zemědělských plodin. Z těchto důvodů se v odezvě na měnící se klimatické 
podmínky a celkové oteplování mohou růstové podmínky některých plodin měnit. Změny 
vegetačních období budou mít vliv i na složení rostlin, zejména těch, které se měnícím se 
podmínkám hůře přizpůsobují. Scénáře dalšího vývoje klimatu předpokládají prodlužování 
vegetační doby. Ve střednědobém časovém horizontu může mírná vegetace z odhadovaného 
prodloužení vegetační doby o 10 až 15 % sice profitovat, ale naopak může z důvodu úbytku 
vláhy o 5 až 10 % strádat. 

Předpokládané další zvýšení průměrných teplot povede k očekávanému nárůstu sum aktivních 
a efektivních teplot a počtu letních a tropických dnů, zatímco počet mrazových a ledových 
dnů poklesne. Bezmrazové období se ve střednědobém horizontu prodlouží až o 15 – 20 dnů, 
počátek vegetačního období se v nižších nadmořských výškách posune na začátek března a 
konec až do závěru října. Zřetelnější změny lze předpokládat v nižších nadmořských výškách, 
kde se délka vegetačního období může prodloužit až o 20 dnů, což umožní dřívější vzcházení 
a nástupy dalších fenofází, a období zrání či sklizně může uspíšit nejméně o 10 dnů. 
Urychlení vegetace v jarním období však přináší vyšší rizika poškození rostlin pozdními 
mrazy. Teplotní vzestup by měl vytvořit dostatečné teplotní zajištění pro pěstování 
teplomilných kultur, nicméně extrémně vysoké teploty mohou zvýšit nebezpečí výskytu 
teplotního stresu.  

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. Změna dosavadního srážkového režimu a častější výskyt 
přívalových srážek mohou způsobit zvýšení rizik vodních erozí půd, jimiž je v současnosti 
postižena již více než polovina domácích zemědělských půd. Jejich propustnost byla totiž v 
nedávné minulosti značně snížena (podílelo se na tom zejména používání těžké zemědělské 
techniky), takže rychlost zasakování srážek klesá a roste tendence k povrchovému odtoku, 
který působí vodní erozi.  

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 
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. 

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. Jde zejména o riziko možného rozpadu nestabilních 
dospívajících a dospělých stanovištně nevhodných smrkových monokultur a zvýšení 
abiotických škod při extrémních povětrnostních situacích, provázených rozvojem patogenů.  

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.  
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Chřadnutí lesních porostů je výsledkem vzájemného působení biotických a abiotických 
stresorů, které zásadně ovlivní fyziologické funkce dřevin a tím i jejich zdravotní stav včetně 
dispozice k houbovým chorobám a hmyzím škůdcům. Je proto třeba počítat s větší frekvencí 
výskytu škůdců, především podkorního, listožravého a savého 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. 

6.2.4 Lidské zdraví  

Klimatická změna může na zdraví populace působit celým komplexem přímých i nepřímých 
vlivů. Přímé účinky na lidské zdraví jsou důsledkem teplotních změn (zvláště vln extrémně 
vysokých teplot), zvýšené frekvence a intenzity výskytu extrémních jevů počasí a zvyšujícího 
se pronikání krátkovlnné části ultrafialového spektra záření k zemskému povrchu. Nepřímo 
působí ty složky životního prostředí, které byly působením klimatické změny modifikovány 
(znečištění ovzduší, změny ve výskytu infekčních nemocí, produkce potravin, společensko-
ekonomické změny apod.). 

Negativní dopady na zdraví se projeví zejména stresem z horka a pravděpodobně i zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Na zdraví a celkové životní pohodě se může projevit i zvýšená extremalita 
počasí (povodně, záplavy, větrné smrště, bouřky), doprovázená následnými přímými a 
nepřímými dopady. Nelze rovněž vyloučit vznik dalších zdravotních problémů, které na 
základě současných znalostí nejsou zatím předpokládány.  

Výrazný dopad klimatické změny byl zjištěn u zoonóz, u nichž je ovlivněn jak živočišný 
hostitel, tak přenašeč nákazy. Důsledkem je např. významné zvýšení výskytu klíšťové 
encefalitidy a Lymeské boreliózy a zvýšení výskytu onemocnění přenášených vektory 
v souvislosti se zvýšením průměrné teploty vzduchu. Dochází k rozšíření infekcí přenášených 
klíšťaty i do oblastí, kde se dříve nevyskytovala, včetně poloh s vyšší nadmořskou výškou. 
Nárůst teploty zvýší rizika postupného rozšiřování dalších druhů klíšťat a krevsajícího hmyzu, 
které budou působit jako přenašeči nákaz. Již v současnosti je pozorováno opakované 
zavlékání středomořských klíšťat psy turistů a šíření přenašečů leishmaniózy, kteří se již 
rozšířili do jižního Německa. 

Dalším z důsledků zvýšení teploty je i vyšší výskyt pylových zrn a spór plísní v ovzduší; 
počet pylových zrn s maximální denní teplotou exponenciálně roste, počty spór plísní rostou 
se stoupající denní minimální teplotou. Množství pylů dřevin ovlivňuje denní relativní vlhkost 
(při nižších vlhkostech se počet pylových zrn zvyšuje). Očekávaný vzestup zimních teplot 
může vyústit v časnější začátek pylové sezóny jarních dřevin. Pylová zrna mohou reagovat se 
znečišťujícími látkami v ovzduší (např. ozonem) a mohou vyvolávat imunologicky 
podmíněné alergické reakce, projevující se nejčastěji alergickou pylovou rýmou, reakcí 
spojivek, kůže či dechovými obtížemi. 

6.2.5 Biodiverzita 

Probíhající a očekávaná klimatická změna ovlivní biologickou rozmanitost od jednotlivých 
genů, až po celou krajinu. Mezi nejvíce zranitelné ekosystémy u nás 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. Na našem území budou nejvíce ohroženy druhy planě rostoucích rostlin a volně 
žijících živočichů, které jsou úzce vázané na specifická stanoviště (ledovcové kary, 
rašeliniště, části pohoří nad horní hranicí lesa), např. severská sova sýc rousný. Naopak 
typicky teplomilný druh vlha pestrá osídlí většinu našeho území. Zhruba jedné desetině 
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sledovaných rostlinných druhů hrozí do konce století vyhynutí, zatímco jedna pětina 
rostlinných druhů se měnícímu klimatu může rychle a účinně přizpůsobit. 

Přirozenou reakcí rostlin a živočichů bude jejich posun do oblastí, kde pro svou existenci 
najdou vhodnější prostředí (vyšší nadmořské výšky, severnější polohy) a dokážou se tak 
novým podmínkám přizpůsobit. Pokud vhodné podmínky nenaleznou, pak hrozí jejich 
vyhynutí. Klimatická změna podpoří šíření invazních nepůvodních druhů, tj. druhů, jejichž 
záměrné vysazení nebo neúmyslné zavlečení a následné rozšíření ohrožuje biologickou 
rozmanitost, biotopy nebo i celé ekosystémy. Proto i úspěšné druhy budou nuceny čelit 
novým, do té doby neznámým konkurentům, přirozeným nepřátelům, parazitům a 
organismům přenášejícím choroby.  

Mezi možné negativní dopady na biologickou rozmanitost patří i nové zásahy člověka do 
přírody a krajiny. Vhodný příklad představuje výstavba přehrad, které na jedné straně mají za 
cíl odvrátit možný nedostatek vody, na straně druhé však mohou v některých případech 
znamenat významné ohrožení biodiverzity změnou vodního režimu v dané oblasti. 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 invazních nepůvodních rostlinných 
druhů včetně dřevin. 

6.2.6 Energetika a průmysl 

Výroba energie bude stále více závislá na dostupnosti vody potřebné k chlazení v tepelných 
elektrárnách a jejích chladících vlastnostech, dále jako zdroj k výrobě elektřiny ve vodních 
elektrárnách či jako zdroj vláhy pro pěstování biomasy jako energetické plodiny. Změny na 
úrovni vodních zdrojů se mohou v budoucnu projevit ve způsobech a v dostupnosti výroby 
elektrické energie v malých vodních elektrárnách, příp. mohou ohrožovat i spolehlivost 
energetických dodávek z velkých vodních elektráren.  

Zvýšený výskyt některých extrémnějších projevů počasí může mít dopady na infrastrukturu 
související s výrobou i dodávkami energie (silný vítr, záplavy, námrazy, mokrý sníh atd.). 
Změny teplot výhledově ovlivní i změnu sezónních požadavků na dodávky energie; snížení 
poptávky po energii lze očekávat v zimě (vytápění) a naopak jejich navýšení v létě 
(klimatizace, chlazení). Scénáře dalšího očekávaného vývoje nejsou příliš příznivé pro 
dodávky energie z vodních zdrojů, neboť v létě lze očekávat spíše suchá období 
doprovázená vysokými teplotami a vyšším výparem.  

6.2.7 Turistický 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 
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očekávat posun rekreačního období na jarní, resp. podzimní měsíce, které budou z hlediska 
teplot přijatelnější. 

6.2.8 Sídelní aglomerace  

Změny klimatických podmínek se komplexně dotknou i větších sídelních aglomerací, kde 
v současnosti žije více než dvě třetiny obyvatelstva. Z hlediska minimalizace dopadů je proto 
žádoucí, aby právě sídelním aglomeracím a větším městským celkům byla v budoucnu 
věnována vyšší pozornost, která by se promítla i do nových přístupů v územním plánování při 
rozpracovávání adaptačních opatření, reagujících na dopady klimatické změny. Pozorované a 
očekávané trendy hlavních projevů klimatické změny mohou být rámcovým vodítkem pro 
stanovení orientačních priorit při sledování dopadů, specifických pro sídelní aglomerace a pro 
následnou přípravu územních adaptačních plánů, resp. strategií, přičemž priority se mohou 
mírně měnit v závislosti na rozloze a poloze aglomerace (Tab. 6.6). 

Tab. 6.6    Orientační priority pro hodnocení dopadů změny klimatu na sídelní aglomerace 

nárůst extrémně vysokých teplot, nárůst počtu letních a tropických dnů 
zvýšení četnosti výskytu silných srážek (> 10 mm/den) 
zvýšení hodnot tepelného indexu, zvýšení rizik teplotních stresů pro lidské organismy 
zvýšená rizika výskytu povodní a záplav 
snížení zásob podzemních vod 
snížení kvality pitné a užitkové vody 

Vysoká priorita  

nárůst spotřeby energie 
zvýšení četnosti výskytu extrémních srážek (> 30 mm/den) 
zvýšení rizik eroze půdy 
zvýšená rizika výskytu virových onemocnění a infekčních chorob 
zvýšená četnost výskytu suchých období 
snížení vláhové bilance 
snížení objemů povrchových vod 

Střední priorita 

rizika vláhových stresů pro vegetaci 
zvýšení minimálních denních teplot a počtů ledových a mrazových dnů 
úbytek sněhové pokrývky 
zvýšení rizik teplotních stresů pro vegetaci 
zvýšení rizik výskytu nákaz a škůdců na vegetaci 
migrace rostlinných a živočišných druhů 

Nízká priorita 

migrace obyvatelstva 

6.3 Adaptační opatření 

Adaptační opatření jsou souborem možných přizpůsobení nejvíce zranitelných složek 
přírodního nebo antropogenního systému současné i předpokládané změně klimatických 
podmínek a jejím důsledkům. Ve snaze předcházet většinou negativním dopadům změn je 
nezbytné, aby adaptační opatření byla postupně přesouvána z polohy reaktivní (opatření na 
likvidace bezprostředních následků přírodních či jiných mimořádných situací či katastrof) do 
polohy proaktivní. Opatření lze přijímat nejenom na úrovni státu (většinou v případech, kdy je 
nutná součinnost více resortů), ale i na úrovni privátního sektoru, jednotlivců či skupin 
obyvatel a obcí či měst.  

Adaptační opatření jsou často spojena s finančními nároky na jejich přípravu a zavádění. 
Náklady však mohou být vyrovnány snižováním výše škod, kterou nepříznivé dopady změn 
vyvolávají či mohou vyvolávat. Proto je třeba před zaváděním analyzovat jejich efektivitu 
i proveditelnost. Obecně platí, že opatření, která respektují regionální a lokální podmínky, 
bývají obvykle nejjednodušší, nejlevnější a většinou také nejúčinnější. Právě z tohoto důvodu 
je žádoucí, aby na jejich přípravě byly přímo zainteresovány regionální orgány státní správy a 
místní samosprávy. Stát by se měl soustředit zejména na vymezení rámcových podmínek pro 
jejich zavádění. 
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Stávající poznatky o sektorových dopadech klimatické změny ukazují, že nejvíce zranitelný je 
sektor vodního hospodářství. Probíhající změny hydrologického režimu se následně promítají 
do sektorů zemědělství a lesnictví a jsou tak základní řídící silou, která změny v těchto 
sektorech ovlivňuje.  

Podkladem pro zpracování této subkapitoly byly kromě výzkumných prací dále zejména 
následující strategické materiály: Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v 
České republice24, Plán hlavních povodí25, Národní lesnický program pro období do roku 
201326, Strategie ochrany biologické rozmanitosti27 a pracovní koncepty připravovaných 
dokumentů Politika ochrany klimatu v České republice, Politika územního rozvoje České 
republiky, Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině 
v souvislosti s klimatickými změnami aj.  

Souhrnný přehled zranitelnosti jednotlivých oblastí a příslušná adaptační opatření jsou 
uvedena v Tab. 6.7 na konci této subkapitoly.  

6.3.1 Vodní hospodářství 

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 zapojit orgány kraje a 
místní samosprávy do dlouhodobých prognóz nároků na vodu, připravit návrhy legislativních 
opatření, potřebných k dosažení provázanosti a zpracování plánů oblastí povodí s řešením 
komplexních pozemkových úprav. Je žádoucí, aby zmíněné orgány uplatňovaly koncepce 
nakládání se srážkovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání 
(zvláště v urbanizovaných územích) a zajišťovaly obnovu funkcí stávajících vodních nádrží 
odstraněním sedimentů a prováděly ochranu lokalit vhodných pro umělou akumulaci 
povrchových vod. 

6.3.1.1 Opatření realizovaná 

Zvýšení bezpečnosti vodních děl  

Pro zvýšení bezpečnosti vodních děl proti přelití, zvýšení efektivnosti jejich řízení 
v nestacionárních podmínkách a k rozhodovacímu procesu za rizikových a neurčitých situací 
byla provedena revize manipulačních, případně provozních řádů všech 346 vodních děl I. až 
III. kategorie a výsledky byly projednány příslušnými vodoprávními úřady. Zároveň byla 
provedena studie jejich technického stavu z hlediska možné budoucí poruchy, byly 
zpracovány návrhy potřebných opatření se stanovením priorit a proveden rámcový odhad 
nákladů spojených s jejich realizací v horizontu příštích 10 let. 

Protipovodňová ochrana 

Z hlediska protipovodňové ochrany je nejdůležitější program Ministerstva zemědělství 
Prevence před povodněmi (usnesení vlády č. 382/2000), jehož cílem je zvýšení ochrany 
nejohroženějších míst před povodněmi. Prostředkem k dosažení vyšší míry ochrany jsou 
opatření investičního i neinvestičního charakteru (výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází, 

                                                 
24 http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zmirneni_dopadu 

25 http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=2&ids=2474&val=2474 
26 http://www.mze.cz/Index.aspx?ids=573&ch=77&typ=1&val=42330 
27 http://chm.nature.cz/cooperation/fol362718 
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zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků, vymezování záplavových území, analýzy 
odtokových poměrů a vymezování rozsahu území ohrožených povodněmi).  

Snižování ztrát vody 

Pravidla poskytování podpory v rámci dotačních titulů Ministerstva zemědělství v oblasti 
vodovodů a kanalizací sledují snižování ztrát v rozvodech pitné vody, snižování nároků na 
spotřebu pitné vody a minimalizaci znečištění vodních toků vlivem vypouštění odpadní vody 
pod jednotlivými aglomeracemi. Novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu z roku 2006 zavedla pro vlastníky vodovodů a kanalizací 
povinnost zpracovávat a realizovat Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací nejméně 
na 10 let.  

Program revitalizace říčních systémů 

Program (směrnice Ministerstva životního prostředí č. 5/2006) má za cíl vytvořit podmínky 
pro obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem a soustavně zvyšovat schopnost 
krajiny zadržovat vodu. Přispívá ke zmírňování negativních dopadů klimatické změny 
obnovou přirozené funkce vodních toků, včetně odstavených ramen a pramenných oblastí, 
obnovou niv a břehových porostů, zakládáním a revitalizací prvků systému ekologické 
stability vázaných na vodní režim, odstraňováním příčných překážek na vodních tocích, 
obnovou retenční schopnosti krajiny (výstavba rybníků, poldrů apod.) a obnovou přirozené 
funkce vodních toků.  

Program péče o krajinu  

V rámci programu zahájeného v roce 2006 (směrnice Ministerstva životního prostředí 
č. 5/2006) jsou podporovány projekty na ochranu krajiny proti erozi, zaměřené na asanaci a 
stabilizaci projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků, tvorbu biologických 
protierozních opatření a realizaci vymezených a schválených prvků územního systému 
ekologické stability (ÚSES).  

6.3.1.2 Opatření plánovaná  

Program Prevence před povodněmi II 

Program (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 560/2006 Sb.), jehož cílem je pokračovat 
v procesu prevence a ochrany osob a majetku před povodněmi, je schválen pro období let 
2007 – 2012. Je zaměřen na podpory protipovodňových opatření s retencí, protipovodňových 
opatření podél vodních toků, zvyšování bezpečnosti vodních děl a vymezení záplavových 
území a studie odtokových poměrů. Jeho cílem je podpora realizace nových retenčních 
prostorů na vodních tocích, rekonstrukce a úpravy na existujících vodních nádržích s 
retenčním účinkem pro zvýšení míry ochrany před povodněmi. 

Plán hlavních povodí 

Plán byl zpracován Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a 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. Předpokládá posílení postavení vodoprávních úřadů 
ve smyslu dohledu nad naplňováním cílů a zásad zvyšování retence vody v krajině s ohledem 
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na schválené plány oblastí povodí, jeho součástí je i zpracování koncepce nakládání 
s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. 

Operační program životní prostředí28  

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). 

Program obnovy přirozených funkcí krajiny  

V rámci nově schváleného podprogramu Operačního programu životního prostředí budou 
podporována adaptační opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, 
zlepšování přirozené retenční schopnosti krajiny a k zakládání a revitalizaci prvků systému 
ekologické stability vázaných na vodní režim. 

6.3.2 Zemědělství 

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.  

6.3.2.1 Opatření realizovaná  

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.  

Agroenvironmentální opatření 

Opatření byla navržena ve shodě s nařízeními Rady ES č. 1257/1999 a Komise ES 
č. 817/2004 a dále s nařízením vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění pozdějších předpisů. Původně byla opatření vytvořena za účelem eliminace 
nebo zmírnění negativních vlivů zemědělské výroby na životní prostředí, v poslední době je 
na základě odborných doporučení a celoevropského konsenzu většina z nich přijímána i jako 
významná součást adaptačních opatření ke změně klimatu (zejména ekologické zemědělství, 
zatravňování orné půdy, tvorba travnatých pásů na svažitých půdách a pěstování meziplodin). 

Operační program Multifunkční zemědělství a rozvoj venkova29 

                                                 
28 www.opzp.cz 
29 http://www.strukturalni-fondy.cz/oprvmz 
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Projekty spadající do tohoto programu, za který odpovídá Ministerstvo zemědělství, zahrnují 
zejména obnovu a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží, které neslouží 
k chovu ryb, a stavby k závlaze a odvodnění pozemků. 

6.3.2.2 Opatření plánovaná  

V následujících letech jsou z hlediska adaptačních opatření relevantní zejména tato opatření: 

Vyšlechtění nových a výběr stávajících odrůd vhodných pro vegetační podmínky 

Opatření předpokládá zajištění vhodného genetického materiálu (ochrana domácích 
genetických zdrojů a import z vhodných oblastí). Klíčovým směrem šlechtění bude získání 
vyšší odolnosti odrůd na suchovzdornost, neboť zvýšením teploty lze očekávat 
v nejproduktivnějších oblastech výrazně vyšší výpar a celkově razantní rozšíření oblastí 
s negativní vodní bilancí. I když se nepředpokládá, že by v rámci očekávaného rozsahu změny 
teploty a srážek došlo k zásadním změnám druhové skladby současných polních plodin, lze 
předpokládat posun stávajících kultur do vyšších nadmořských výšek. Pro nižší nadmořské 
výšky je nutné zajistit odrůdy s vyšší suchovzdorností i s dobrou mrazuvzdorností, neboť 
klimatická změna přinese mj. vyšší proměnlivost teploty v zimě i časném jarním období a tím 
i vyšší riziko vyzimování plodin. 

Budování, obnova a údržba závlahových systémů  

V rámci agrotechnických postupů je třeba se zaměřit na technologie šetřící vodu a snižování 
ztrát půdní vláhy, neboť voda se postupně stane rozhodujícím faktorem ekonomického 
pěstování plodin. Úskalí závlahových systémů nespočívá v nákladové části, ale především 
v dostupnosti kvalitní závlahové vody. Především v součinnosti s hydrology je třeba vytipovat 
lokality, kde by se jejich budování ukázalo jako efektivní.  

Zajištění stability půd z hlediska jejich erozního ohrožení 

Vodní eroze může být způsobena nejen četností výskytu erozně nebezpečných dešťů, ale též 
sezónními změnami v chodu extrémních srážek. Mezi protierozní opatření bude patřit např. 
zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin či tvorba travnatých pásů na svažitých půdách. 
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. Použití protierozních opatření musí odpovídat prostorovému a funkčnímu uspořádání 
krajiny s kladným vlivem na její ekologickou stabilitu a musí být tedy součástí veškerých 
krajinotvorných opatření. 

Omezování výskytu a šíření teplomilných chorob a škůdců 

Ve spolupráci s jižněji položenými státy (např. Rakousko, Maďarsko) je třeba sledovat 
výskyty a šíření teplomilných chorob a škůdců a společným výzkumem se Státní 
rostlinolékařskou správou je třeba provádět případové studie vybraných škodlivých druhů 
z pohledu jejich ekologické niky, zvýšení počtu generací a výskytu nových invazních 
patogenů.  

Úprava rajonizace výrobních oblastí  

Změněné klimatické a stanovištní podmínky pro pěstování polních plodin a zejména na 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 produkce. Nová rajonizace bude i podkladem pro 
přehodnocení dotační politiky podpory farmářů a prvovýrobců.  
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Vybudování systému integrovaného agrometeorologického monitoringu a výstrahy 

Jde o jedno z významných adaptačních opatření, na kterém se shoduje řada vyspělých států a 
jehož výstupy musí směřovat do operativního poradenství v zemědělské prvovýrobě; doposud 
této klíčové problematice nebyla věnována dostatečná pozornost a podpora.  

6.3.3 Lesnictví 

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. 

6.3.3.1 Opatření realizovaná  

Zvyšování adaptačního potenciálu lesů druhovou, genovou a věkovou diverzifikací porostů 

Otázka druhové rozmanitosti je spojena zejména s redukcí smrku a zvýšením podílu 
listnatých dřevin a jedle. Listnaté dřeviny měly mít v přirozené skladbě lesů přibližně třikrát 
větší podíl, než mají v současnosti, přičemž naše přírodní poměry vytvářejí pro realizaci 
těchto opatření dostatečný prostor. 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. Princip 
zvyšování adaptačního potenciálu lesů zvyšováním druhové rozmanitosti lesních dřevin 
s cílem přiblížit se přirozené skladbě lesů a udržení genofondu původních lesních dřevin byl 
zakotven již v Zásadách lesnické politiky (usnesení vlády č. 249/1994) a lesní zákon 
č. 289/1995 Sb., tyto zásady rovněž respektuje. V současné době připravuje Ministerstvo 
životního prostředí metodický pokyn pro hospodářskou úpravu bohatě strukturovaných lesů 
na území národních parků.  

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. S tím souvisí problematika 
nepřiměřeně vysokých stavů zvěře (především spárkaté) v našich lesích, které neumožňují 
přirozenou obnovu v odpovídající druhové skladbě a způsobují další škody. Vysoké stavy 
zvěře jsou prokazatelně limitujícím faktorem pro účinné zavedení adaptačních opatření ve 
vztahu ke klimatické změně.  

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 za pomoci satelitního 
snímkování, rekognoskačních letů, feromonových lapačů, lepových pásů apod. Vedle 
používání tradičních metod likvidace hmyzích škůdců se při kalamitních situacích výjimečně 
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a v minimální míře používá i chemických prostředků s minimálním dopadem na ostatní 
složky přírody (podle možností se upřednostňují prostředky biologické). Jako opatření 
k zachování, případně zlepšení zdravotního stavu lesů a zvýšení jejich stability je v oblasti 
nejvyššího postižení lesů průmyslovými imisemi již řadu let prováděno jejich hnojení 
a vápnění, které má snížit kyselost půd vzniklou vlivem dlouhodobých vysokých imisí 
zejména oxidu síry. V současné době však praxe ukazuje, že efektivnější a z hlediska 
ekonomiky výhodnější jsou opatřená založená na biologických postupech.  

6.3.3.2 Opatření plánovaná 

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, a  

• zaměření dotačních pravidel k podpoře adaptačních opatření snižujících dopady 
klimatické změny.  

Uvedené principy budou postupně uplatňovány v Operačním programu životního prostředí 
(2007 – 2013), Programu rozvoje venkova (2007 – 2013) a Programu obnovy přirozených 
funkcí krajiny, jehož zahájení se předpokládá v roce 2009. 

6.3.4 Zdravotnictví 

Sektor zdravotnictví, jehož hlavním úkolem je dbát o zdraví společnosti, sehrává 
v problematice adaptačních opatření významnou roli z pohledu prevence a přípravy na 
klimatickou změnu. 

6.3.4.1 Opatření realizovaná  

Systém varovné předpovědi úrovně aktivity klíšťat  

Tento systém byl připraven jako výsledek výzkumu vlivu klimatu na aktivitu klíšťat a spuštěn 
do rutinního provozu v červnu 2007. Informace jsou průběžně zveřejňovány na  webových 
stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, Státního zdravotního ústavu a 
Ministerstva zdravotnictví. Jde o důležité preventivní opatření, neboť v České republice je 
dosud velmi nízká proočkovanost proti viru klíšťové encefalitidy. 

Vzdělávací programy 

Probíhá pravidelné a povinné vzdělávání pracovníků ve veřejném zdravotnictví v oblasti 
environmentální problematiky. 

Osvětové programy 

Jako součást činnosti zdravotnických zařízení i jako součást Programu Zdraví 21 (usnesení 
vlády č. 1046/2002) jsou veřejnosti poskytovány rady a informace pro konkrétní situace 
s cílem v předstihu chování populace ovlivnit.  
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6.3.4.2 Opatření plánovaná  

Ministerstvo zdravotnictví v rámci svých programů a v součinnosti se Státním zdravotním 
ústavem realizuje další opatření  na zmírnění důsledků klimatické změny, zaměřené na 
zintenzivnění monitoringu zoonóz a dalších poškození zdraví, u nichž se zřetelně projevují 
rostoucí tendence, komplexní výzkum koloběhu nákaz v zoonotické sféře s důrazem na 
změny vektorů a definování a upřesnění rizikových oblastí, sezón roku a skupin populace, 
postižených rizikovými faktory infekčního i neinfekčního původu. 

6.3.5 Příroda a krajina 

Současné výsledky naznačují, že přírodní a umělé ekosystémy s vysokou druhovou 
rozmanitostí a zdravé ekosystémy budou s velkou pravděpodobností schopny se probíhající a 
očekávané změně klimatu přizpůsobit. Jelikož lze předpokládat, že stávající prostředí v řadě 
zvláště chráněných území nebude odpovídat nárokům na prostředí všech druhů, kvůli kterým 
byla původně zřízena, bude změna klimatu vyžadovat od ochrany přírody a krajiny mnohem 
dynamičtější pojetí územní ochrany. Vzhledem k předpokládanému posunu areálu četných 
druhů fauny a flóry je nutné rozšířit stávající soustavu zvláště chráněných území včetně 
soustavy chráněných území ES Natura 200030 o co nejvíce bioklimaticky odlišných ploch. 
Bez péče o krajinu i mimo zvláště chráněná území a bez monitorování vybraných složek 
biodiverzity nebudou mnohé druhy flóry a fauny schopné na klimatickou změnu včas 
reagovat. Uvedené principy budou postupně uplatňovány např. v Operačním programu 
životního prostředí (2007 – 2013), Programu péče o krajinu a Programu obnovy přirozených 
funkcí krajiny, jehož zahájení se předpokládá v roce 2009. 

Řada opatření, která jsou zmíněna v odstavcích 6.3.1 až 6.3.3 týkající se vodního hospodářství 
zemědělství a lesnictví, bude mít přímé dopady i přírodu a krajinu jako celek.  

6.3.6 Urbanizovaná krajina 

V urbanizované krajině se z hlediska krajinných opatření považuje za nutné především 
realizovat v mnohem větší míře opatření, jejichž principem je zvýšení ploch zeleně a to různě 
dimenzované dle konkrétního umístění a potřebné funkce. Dalším cílem je pak zapojení 
přírodních nebo přírodě blízkých prvků přímo do zástavby nebo alespoň v jejím nejtěsnějším 
okolí – vodní prvky, louky apod. 

6.3.6.1 Opatření realizovaná  

Operační program životní prostředí (2007 – 2013) se v části 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.  

                                                 
30 http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php 



 131 

6.3.6.2  Opatření plánovaná  

Potřebná opatření jsou v plné míře podporovatelná a bez zatím zjevných nebo v praxi 
zjištěných nedostatků. Potřebné je pouze zajistit alespoň omezenou podporu těchto opatření i 
po ukončení operačního programu po roce 2013 z národních zdrojů. 

6.3.7 Biodiverzita 

Téměř všechna opatření jmenovaná v ostatních oblastech (odst. 6.3.1 až 6.3.3, 6.3.5, 6.3.6) 
mají významný vliv na udržení nebo zvýšení biologické rozmanitosti. V tomto odstavci proto 
uvádíme pouze programy, prioritně věnované opatřením na podporu biodiverzity a zaměřené 
na funkční propojení krajiny přírodními nebo přírodě blízkými prvky.  

6.3.7.1 Opatření realizovaná  

Realizace záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy 

Opatření v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (nově schválený podprogram 
Operačního programu životního prostředí) jsou zaměřená na uchování a zvyšování početnosti 
druhů, záchranu ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, 
ochranu biodiverzity in situ, dále na minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a 
kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů, zvyšování adaptivních schopností 
ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny a péči o handicapované živočichy. 

Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů  

Opatření v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny na podporu adaptačních 
opatření ve vodě, lesních i nelesních ekosystémech investičního charakteru, která jsou dále 
zaměřena na realizace prvků sítě ekologické stability ÚSES a obnovu krajinných struktur. 

6.3.7.2 Opatření plánovaná  

Potřebná opatření jsou v plné míře podporovatelná a bez zatím zjevných nebo v praxi 
zjištěných nedostatků. Finančně bude třeba zajistit pravidelné a dlouhodobé monitorování, 
prováděné sledováním různých měřitelných proměnných složek prostředí. Hlavním smyslem 
monitorování je s určitou pravděpodobností zaznamenat stav vůči předem stanovenému 
standardu. 

6.3.8 Veřejný sektor 

Změnou klimatu bude s největší pravděpodobností ovlivňována většina lidských aktivit, a 
proto je přizpůsobení se jednotlivým změnám nevyhnutelné. Základem je přepracování 
územních a stavebních plánů, jež by měly počítat s dopady klimatické změny. Vzhledem 
k rostoucím cenám ropy a energií je již teď zapotřebí začít stavět ekologické stavby s nízkou 
spotřebou, nejlépe z ekologických a odolných stavebních materiálů. Výskyt a počet 
extrémních meteorologických situací se do budoucna nepochybně zvýší, a proto je nezbytné 
rozvíjet rizikový management a rozpracovat vhodná adaptační opatření v rámci jednotlivých 
sektorů na národní, regionální, a zejména lokální úrovni. Orgány státní správy, především 
Ministerstvo životního prostředí, mají za úkol zabezpečit přístup obyvatelstva k relevantním 
informacím, zaměřit se na osvětu v rámci ekologických problémů. Rozhodujícím elementem 
z pohledu adaptace na změnu klimatu bezpochyby zůstává veřejnost a její přístup k dané 
problematice. 
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Tab. 6.7 Souhrnný přehled zranitelnosti jednotlivých oblastí a příslušných adaptačních opatření 

Zranitelné oblasti Příklady, komentáře, adaptační opatření 
Vodní režim Zranitelnost: snížení průměrných a minimálních průtoků a minim odtoku podzemních vod, změny 

ročních chodů průtoků, snížení zásobní funkce vodních nádrží, zhoršení kvality povrchových vod 
(eutrofizace), prohloubení a prodloužení deficitů vody v letních a zimních měsících, vyšší četnost 
přívalových povodní, pokles zaručeného odběru vod.  
 
Adaptace: zvýšení bezpečnosti vodních děl, protipovodňová ochrana, snižování ztrát vody, 
revitalizace říčních systémů, program péče o krajinu. 

Zemědělství  Zranitelnost: posun a prodlužování vegetačního období, urychlení vegetace v jarním období 
s vyšším rizikem poškození rostlin pozdními mrazy, ztráty vláhy, zvýšení vodní eroze zemědělské 
půdy.  
 
Adaptace: pozemkové úpravy, agroenvironmentální opatření, obnova rekonstrukce rybníků a 
zemědělských vodních nádrží, závlahy a odvodnění zemědělských pozemků. 

Lesní hospodářství Zranitelnost: riziko rozpadu nestabilních dospívajících a dospělých stanovištně nevhodných 
smrkových monokultur, zvýšení biotických škod při extrémních povětrnostních situacích, zvýšení 
dispozice k houbových chorobám a hmyzím škůdcům.  
 
Adaptace: zvyšování adaptačního potenciálu lesů druhovou, genovou a věkovou diverzifikací 
porostů, uplatnění jemnějších způsobů hospodaření a eliminace tlaku zvěře, snižování rizik gradací 
hmyzích škůdců, vaskulárních mykóz a hnilob. 

Lidské zdraví Zranitelnost: stres z horka, zhoršená kvalita ovzduší, extrémní počasové jevy, zvýšení výskytu 
některých nákaz (klíšťová encefalitida, Lymeská borelióza, leishmanióza).  
 
Adaptace: zprovoznění systému varovné předpovědi úrovně aktivity klíšťat, pravidelné a povinné 
vzdělávání pracovníků ve veřejném zdravotnictví v oblasti environmentální problematiky, 
osvětové programy. 

Biodiverzita Zranitelnost: ohrožení druhů rostlin a živočichů vázaných na specifická stanoviště (ledovcové 
kary, části pohoří nad horní hranicí lesa apod.), zvýšení šíření invazních nepůvodních druhů, 
činnost člověka spojená s klimatickou změnou a nutnými adaptacemi (výstavba přehrad, pěstování 
rostlin pro výrobu biopaliv). 
 
Adaptace: regenerace urbanizované krajiny, obnova zeleně v sídlech a tvorba „zelených prstenců“ 
kolem sídel, záchranné programy o zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, předcházení 
introdukce, regulace a likvidace populací invazních druhů. 

Energetika  
a průmysl 

Zranitelnost: špatná dostupnost vody potřebné k chlazení v tepelných elektrárnách, dostupnost 
některých forem výroby el. energie (např. vodní elektrárny), dopady extrémních projevů počasí na 
energetickou infrastrukturu, změny poptávky po energie (snížení v zimě, zvýšení v létě – 
klimatizace).  
 

Adaptace: v přípravě 

Turistický ruch  
a rekreační možnosti 

Zranitelnost: zkracování zimní lyžařské sezóny, nedostatek zdrojů vody pro umělé zasněžování (a 
zvýšení jeho energetické náročnosti), snížení kvality vody pro koupání (výskyt sinic).  
 

Adaptace: v přípravě 

Sídelní aglomerace Zranitelnost: ohrožení záplavami a povodněmi, snížení kvality pitné a užitkové vody. 
 

Adaptace: v přípravě 

Zdroj: ČHMU 
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7 Finanční zdroje a transfer technologií 

 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. 

7.1 Zahraniční rozvojová spolupráce 

Prvních několik let po změně režimu v roce 1989 bylo v Československu a následně v ČR ve 
znamení citelného omezení styků s rozvojovým světem ve většině rovin vzájemných vztahů. 
Ty se začaly rozvíjet opět v druhé polovině 90. let, kdy obnovení rozvojové spolupráce bylo 
nutnou podmínkou vstupu ČR do OECD v roce 1995.  

Druhá polovina 90. let byla ve znamení značné teritoriální i sektorové roztříštěnosti české 
zahraniční rozvojové pomoci, kdy větší projekty byly realizovány ve více než 40 zemích. 
Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 – 2007stanovila 
20 prioritních zemí a zdůrazňovala potřebu institucionální reformy systému poskytování 
zahraniční rozvojové spolupráce.  

Dle usnesení vlády č. 248/2003 ke „Střednědobému výhledu financování zahraniční 
rozvojové pomoci České republiky“, které významně novelizovalo „Zásady pro poskytování 
zahraniční rozvojové pomoci“ schválené v roce 1995, se zahraniční rozvojová pomoc řídí 
ročním programem, který spolu s návrhem rozpočtu předkládal ministr zahraničních věcí 
vždy pro následující rozpočtový rok. Usnesením vlády č. 302/2004 byly nově přijaty "Zásady 
zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do EU", podle nichž ministr 
zahraničních věcí, jako koordinátor zahraniční pomoci, byl pověřen předložit plán zahraniční 
rozvojové spolupráce na další rok současně s výhledem rozpočtu na další dva roky. Tento 
dokument také zúžil seznam prioritních zemí – jako dlouhodobé prioritní země byly 
definovány Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá 
Hora , Vietnam a Zambie; za střednědobé priority byly označeny Afghánistán a Irák. 

Výše zmíněným materiálem byla zavedena i jednotná metodika výpočtu a vykazování české 
zahraniční rozvojové spolupráce. Při vykazování rozvojové pomoci v mezinárodním měřítku 
se pracuje s ukazatelem podílu objemu pomoci rozvojovým zemím (Official Development 
Assistance) na HDP. 

V roce 2007 vláda přistoupila k reformě zahraniční rozvojové spolupráce usnesením vlády 
České republiky č. 1070 ze dne 19. září 2007 k transformaci systému zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky. Podstatou reformy je vznik České rozvojové agentury řízené 
Ministerstvem zahraničních věcí a její postupné převzetí aktivit zahraniční rozvojové 
spolupráce od jednotlivých sektorových ministerstev (do konce roku 2010). 

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky vykazuje v posledních letech trvalý nárůst, 
který je v souladu s naší rolí nastupujícího dárce a člena EU. Tento nárůst je dán jak 
zvyšujícím se objemem prostředků, které jsou na rozvojovou spolupráci určeny, tak 
i kvalitnějším statistickým výkaznictvím ze strany Ministerstva zahraničních věcí. 
V mezinárodním měřítku se výkaznictví soustřeďuje ve Výboru rozvojové pomoci při OECD, 
jehož členy jsou všichni vyspělí dárci a jehož metodika je všeobecně akceptována. Česká 
republika má statut pozorovatele tohoto výboru od roku 1996. K výraznému nárůstu objemu 
multilaterální pomoci došlo v roce 2004 (jak v absolutním, tak relativním vyjádření) – hlavní 
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příčinou je právě vstup ČR do EU a následné započítání příslušného podílu z objemu pomoci 
poskytovaného na úrovni EU jako celku (např. aktivity EuropeAid či ECHO).  

Tab. 7.1    Přehled největších příjemců české pomoci v letech 2003 – 2006 (mil. USD) 

2003 2004 2005 2006 Pořadí 
 Země USD Země USD Země USD Země USD 

1.  Irák 39,96 Irák 13,66 Irák 8,13 Irák 11,80 

2.  Afghánistán 6,12 SCG 6,88 SCG 6,89 Srbsko 6,00 

3.  SCG1) 4,15 Afghánistán 6,08 Ukrajina 4,62 Afghánistán 4,20 

4.  BIH2) 3,93 Ukrajina 4,58 Pákistán 3,70 Indonésie 3,28 

5.  Vietnam 2,04 Rusko 3,96 Mongolsko 3,04 Mongolsko 2,72 

6.  Mongolsko 1,68 Vietnam 3,05 Afghánistán 1,96 Ukrajina 2,69 

7.  Rusko 1,64 Čína 2,94 Vietnam 1,42 BIH 2,13 

8.  Moldavsko 1,62 Mongolsko 2,88 BIH 1,34 Vietnam 1,91 

9.  Čína 1,31 Gruzie 1,36 Indie 1,31 Bělorusko 1,71 

10.  Ukrajina 1,07 Kyrgyzstán 1,14 Čína 1,30 Egypt 1,35 
1) SCG = Srbsko a Černá Hora 
2) BIH = Bosna a Hercegovina 

Zdroj: MZV 

Celkový objem prostředků poskytnutých na ODA v roce 2005 dosáhl 3,24 mld. Kč a v roce 
2006 3,64 mld. Kč, přičemž převažoval podíl příspěvků na multilaterální rozvojovou nad 
příspěvky bilaterálními (48,3 % v roce 2006). V roce 2006 činil podíl ODA/HDP 0,120 % 
(Tab. 7.2). 

Tab. 7.2   Vývoj struktury české zahraniční rozvojové pomoci v letech 2003 – 2006 (mil. CZK/USD) 

2003 2004 2005 2006 
 

CZK USD CZK USD CZK USD CZK USD 

ODA celkem 2 556,0 90,55 2 780,1 108,17 3 236,0 135,13 3 636,9 160,86 

Bilaterální ODA 2 268,3 80,36 1 631,5 63,48 1 541,9 64,39 1 756,7 77,70 

Pomoc v oblasti infrastruktury 214,2 7,59 352,1 13,70 164,0 6,85 175,9 7,78 

Zvláštní programy (peacebuilding a 
obnova) 

1 252,7 44,38 377,0 14,67 227,7 9,51 282,8 12,51 

Technická spolupráce1) 282,0 9,99 281,4 10,95 363,8 15,19 442,0 19,55 

Humanitární pomoc 30,2 1,07 51,1 1,99 247,6 10,34 216,6 9,58 

Pomoc uprchlíkům v dárcovské zemi 162,6 5,76 180,7 7,03 206,9 8,64 178,8 7,91 

Snižování dluhu 247,8 8,78 275,8 10,73 229,9 9,60 333,0 14,73 

Administrativní náklady a osvěta 78,8 2,79 113,3 4,41 102,0 4,26 127,5 5,64 

Multilaterální ODA 287,6 10,19 1 148,6 44,69 1 694,0 70,74 1 880,2 83,16 

Podíl bilaterální ODA  (%) 88,7% 58,7% 47,7% 48,3% 

Podíl ODA/HND 0,101% 0,106% 0,114% 0,120% 

HND 2 532 400 89 716 2 611 500 101 611 2 839 100 118 558 3 027 390 133 902 

Deflátor HND (2005=100 %) 96,2 99,8 100,0 101,7 

Směnný kurz CZK/USD 28,227 25,701 23,95 22,61 

ODA v konstantních cenách r. 2005 2 651,4 103,16 2 780,1 108,17 3 229,2 135,13 3 576,1 149,33 

Subsaharská Afrika 61,5 2,18 97,1 3,78 95,55 3,99 129,78 5,74 

Jižní a Střední Asie 232,6 8,24 259,1 10,08 237,79 9,93 192,40 8,51 

Ostatní Asie a Tichomoří 167,7 5,94 262,4 10,21 167,87 7,01 206,19 9,12 

Blízký východ a Severní Afrika 1 174,2 41,60 398,6 15,51 229,65 9,59 403,34 17,84 

Latinská Amerika a Karibik 52,2 1,85 67,3 2,62 51,49 2,15 57,88 2,56 

Evropa 332,2 11,77 271,4 10,56 407,10 17,00 430,48 19,04 

Nespecifikované2) 247,8 8,78 275,5 10,72 352,50 14,72 336,65 14,89 

Celkem 2 268,3 80,36 1 631,5 63,48 1 541,95 64,39 1 756,72 77,70 

Nejméně rozvinuté země (LDC) 228,9 8,11 242,4 9,43 123,09 5,14 224,73 9,94 
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2003 2004 2005 2006 
 

CZK USD CZK USD CZK USD CZK USD 

Málo rozvinuté země 227,8 8,07 332,6 12,94 290,24 12,12 202,35 8,95 

Země s nižším středním příjmem 1 536,7 54,44 744,0 28,95 733,98 30,65 817,54 36,16 

Země s vyšším středním příjmem 12,7 0,45 14,1 0,55 22,75 0,95 44,09 1,95 

Země s vysokým příjmem 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nespecifikované2) 262,2 9,29 298,4 11,61 371,90 15,53 468,01 20,70 

Celkem 2 268,3 80,36 1 631,5 63,48 1 541,95 64,39 1 756,72 77,70 

Vzdělávání, zdraví a obyvatelstvo 827,9 29,33 233,6 9,09 169,54 7,08 210,26 9,30 

Ostatní sociální infrastruktura 114,0 4,04 401,7 15,63 348,43 14,55 451,73 19,98 

Ekonomická infrastruktura 146,5 5,19 114,6 4,46 32,09 1,34 40,02 1,77 

Výrobní průmysl 81,0 2,87 90,5 3,52 86,21 3,60 100,61 4,45 

Multisektorová pomoc 579,5 20,53 170,1 6,62 133,62 5,58 115,53 5,11 

Programová pomoc 4,2 0,15 0,0 0,00 4,07 0,17 0,00 0,00 

Snižování dluhu 247,8 8,78 275,8 10,73 229,89 9,60 333,03 14,73 

Humanitární pomoc 188,6 6,68 231,8 9,02 450,44 18,81 395,43 17,49 

Nespecifikované3) 78,8 2,79 113,3 4,41 87,65 3,66 110,11 4,87 

Celkem 2 268,3 80,36 1 631,5 63,48 1 541,95 64,39 1 756,72 77,70 

OSN 149,9 5,31 141,9 5,52 106,56 4,45 118,47 5,24 

Evropské společenství 0,0 0,00 862,8 33,57 1 478,01 61,72 1 554,14 68,74 

Skupina Světové banky 68,9 2,44 63,7 2,48 58,91 2,46 84,11 3,72 

Regionální rozvojové banky 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní 68,9 2,44 80,2 3,12 50,53 2,11 123,45 5,46 

Celkem 287,6 10,19 1 148,6 44,69 1 694,01 70,74 1 880,16 83,16 
1) zahrnuje také stipendia 
2) zahrnuje také snižování dluhu 
3) zahrnuje také administrativní náklady 

Zdroj: MZV 

Vedle mandatorních příspěvků, které vyplývají z členství v mezinárodních organizacích 
(např. v rámci systému OSN, skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu aj.), 
poskytuje ČR prostřednictvím různých orgánů své příspěvky také na dobrovolné bázi, a to 
zejména jako účelově vázané příspěvky. 

V roce 2005 bylo ze státního rozpočtu vynaloženo 1,88 mld. Kč na platby do OSN a ostatních 
mezinárodních organizací, které jsou dle metodiky OECD započítávány do ODA.  

7.2 Aktivity týkající se přenosu technologií  

Rozvinuté země, které jsou stranami Úmluvy zahrnutými v Dodatku II, se zavázaly učinit 
všechny proveditelné kroky, aby podpořily, zprostředkovaly a finančně usnadnily přístup 
ostatních stran Úmluvy, zejména rozvojových zemí, k environmentálně šetrným technologiím 
a know-how podle ustanovení čl. 4.5 Úmluvy a dále podle obdobného závazku dle čl. 10(c) 
Kjótského protokolu. Česká republika jako země s tranzitní ekonomikou využila mezinárodní 
spolupráce k získání know-how i moderních technologií. Vzhledem k vysokému stupni 
poškození životního prostředí, ke které došlo v období centrálně řízeného hospodářství, byl 
zejména přenos environmentálních technologií nutností.  

Do roku 2000 vlivem nutnosti dodržet požadavky nových právních předpisů k ochraně 
životního prostředí zcela jednoznačně převažovaly technologie první generace (odprášení, 
odsíření a denitrifikace elektráren a velkých tepláren, výstavba velkých čistíren odpadních 
vod, výstavba či rekonstrukce skládek odpadů). Po roce 2000 narůstá podíl technologií druhé 
generace, což do značné míry souvisí s investičním cyklem stávajících technologických celků 
i s investicemi do nově budovaných technologických celků. K rozšíření aplikace 
environmentálních technologií výrazně přispělo také přijetí zákona č. 76/2002 Sb.,                   
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o integrované prevenci a omezování znečištění, ve znění pozdějších předpisů. V tomto rámci 
byly z hlediska nejlepší dostupné techniky (BAT) posouzeny stávající technologie u více než 
tisícovky nejvýznamnějších průmyslových a zemědělských podniků a stanoveny 
environmentální požadavky u zařízení nově budovaných.   

Největší podíl celkových investic v letech 1993 až 2006 (cca 80 %) byl vynaložen 
v podpoložkách „ochrana klimatu a ovzduší“ a „nakládání s odpadními vodami“ s naprostou 
převahou investic do technologií první generace (koncových zařízení), která je v případě 
odpadních vod systémové povahy, v případě ovzduší se projevila zejména v období do roku 
2000. Příkladem významné investice do environmentální technologie druhé generace 
k ochraně ovzduší v období do roku 2000 je rozsáhlý program plynofikace měst a obcí. 
Dalším významným stimulem přenosu technologií byly Operační Programy financované ze 
strukturálních a kohezních fondů ES. Jejich dopady na zvyšování energetické a surovinové 
efektivity průmyslových výrob, modernizaci konvenční energetiky, využívání OZE a podporu 
úspor energie jsou dokumentovány v kapitole 4.  

Hlavním národním dokumentem v oblasti environmentálních technologií je Program podpory 
environmentálních technologií ČR (ETAP ČR), který byl schválen v roce 2006. Program 
podpory environmentálních technologií v ČR byl zpracován na základě Sdělení Evropské 
komise „Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu environmentálních technologií v 
roce 2004“ ze dne 27. ledna 2005, který doporučoval členským státům přijmout národní 
programy implementace Akčního plánu na podporu environmentálních technologií 
(Environmental Technologies Action Plan). V roce 2008 byla zahájena aktualizace ETAP ČR, 
která probíhá i v roce 2009. Cílem aktualizovaného programu je stimulovat další vývoj a širší 
zavádění environmentálních technologií a podporovat rozvoj a komerční využívání 
technologických inovací směřujících k podpoře ekonomického růstu za současného omezení 
tlaku na přírodní zdroje a zlepšení kvality životního prostředí („eko-inovací“). 

Systémovými prioritami aktualizovaného programu jsou:  

• Podpora environmentálních technologií a eko-inovací na straně poptávky (vytvoření trhu, 
na nějž bude privátní sféra ve vlastním ekonomickém zájmu reagovat odpovídající 
nabídkou). 

• Podpora environmentálních technologií druhé generace a eko-inovací na straně nabídky 
(vytvářením nabídky technicky schůdných a zároveň ekonomicky efektivních 
technologických postupů pro efektivní využívání přírodních zdrojů a prevenci a 
omezování vzniku znečištění a dalších negativních dopadů na lidské zdraví a složky 
životního prostředí). 

Zároveň se ČR zapojuje do spolupráce s rozvojovými zeměmi (viz subkapitola 7.3.1), kde 
využívá své čerstvé zkušenosti příjemce moderních technologií a know-how (mimo jiné jako 
hostitelská země projektů JI). V pracovní verzi aktuálně připravované Politiky ochrany 
klimatu (viz subkapitola 4.5.2) je významná část tohoto dokumentu věnována prohlubování 
rozvojové pomoci v oblasti mitigačních a adaptačních politik a opatření v kontextu 
ekonomických možností ČR.  

7.3 Informace dle čl. 10 Kjótského Protokolu 

Přehled informací dle čl. 10 Kjótského Protokolu, uvedených v rámci 5. Národního sdělení, je 
uveden v Příloze 10.2 (Tab. 10.5). 
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7.3.1 Zahraniční projekty s vazbou na změny klimatu 

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce bylo v období 2003 – 2009 financováno několik 
projektů, jejichž realizace má vazby na snižování emisí skleníkových plynů – modernizace 
energetických zařízení a systémů, využívání alternativních zdrojů energie apod., respektive na 
adaptace na změny klimatu. Tabulka 7.3 uvádí jejich přehled.  

Tab. 7.3    Přehled bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce s vazbou na změny klimatu 
v období 2003 – 2009  

Odpovědný 
resort  

Název projektu  Region/země 

Celkový 
rozpočet 
projektu  
(tis. Kč) 

Realizace 

MPO 
Zavádění systému využití obnovitelných zdrojů energie 
formou výstavby minihydroelektráren 

Filipíny 29 000 2003 – 2005 

MPO 
Modernizace pohonů a řízení bloku elektrárny č. 4, zřízení 
technického školícího střediska při Vysoké škole v Ulánbátaru  

Mongolsko 28 000 2003 – 2005 

MŽP Budování kapacit ekonamagementu (EMS) 

Makedonie 
(FYROM), 

Bosna a 
Hercegovina, 

Srbsko, 
Ukrajina 

7 000 2003 – 2005  

MŽP 
Program řízení a obnovy vodních toků v povodí Kali Progo / 
Sapi a Tondano 

Indonésie 1 980 2003 – 2005  

MŽP 
Aplikace preventivních postupů ve vybraných podnicích, 
spojená s přenosem českých technologií a know-how 

Kazachstán 5 000 2003 – 2005 

MŽP 
Hodnocení přírodních rizik v povodí řek Chiry a Piury 
v severozápadní části Peru 

Peru 8 000 2003 – 2006  

MŽP 
Monitoring vysokohorských ledovcových jezer a ochrana 
obyvatelstva před katastrofálními následky povodní 

Kyrgyzstán 9 150 2004 – 2006  

MŽP 
Udržování sítě monitoringu ozonové vrstvy v rozvojových 
zemích 

Země Afriky, 
Jižní 

Ameriky, 
Asie a 

bývalého 
SSSR 

1 520 2004 – 2006  

MŽP Vyloučení látek poškozujících ozonovou vrstvu země Ukrajina 7 318 2004 – 2006 

MŽP Elektřina ze slunce pro školy v Keni  Keňa 6 691 2004 – 2006 

MŽP Obnovitelný zdroj energie pro odlehlou venkovskou komunitu  Angola 1 348 2005 – 2006 

MŽP 
Zlepšení životního prostředí Moldávie využitím českých 
environmentálních technologií vyráběných ve společných 
česko-moldavských podnicích 

Moldavsko 12 000 2005 – 2008 

MŽP Obnovitelný zdroj energie pro odlehlou venkovskou komunitu  Angola 1 068 2005 – 2006 

MŽP 

Přenos zkušeností s moderními environmentálními 
technologiemi při využívání obnovitelných zdrojů energie a 
zvyšování energetické účinnosti v oblasti Šumadija a města 
Kragujevac 

Srbsko 2 946 2006 – 2007 

MŽP 
 

Vybudování efektivního systému dálkového vytápění 
směřujícího k odstranění energeticky náročných a ekologicky 
zcela nevyhovujících lokálních zdrojů vytápění ve městě 
Valjevo 

Srbsko 18 062 2006 – 2008 

MŽP 
Monitoring povrchových vod a ochrana před povodněmi 
v povodí řeky Reut 

Moldavsko 6 078 2006 – 2008  

MD 
Spolupráce v oblasti environmentálně přijatelné městské 
hromadné dopravy  

Srbsko a 
Černá Hora 

30 000 2006 – 2010 

MPO Modernizace a zvýšení účinnosti elektrárny Al Hiswa Jemen 58 550 2006 – 2010 

MPO Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a Srbsko a 29 400 2006 – 2010 
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Odpovědný 
resort  

Název projektu  Region/země 

Celkový 
rozpočet 
projektu  
(tis. Kč) 

Realizace 

nebezpečnými odpady Černá Hora 

MPO Oblast alternativních zdrojů energie Vietnam 24 500 2006 – 2010 

MŽP 

Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických 
podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních 
faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu 
Peru 

Peru 11 098 2007 – 2010  

MŽP 
Regionální geologický výzkum pro definici a predikci 
přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky 

Nikaragua, 
Kostarika, 
Salvador 

17 210 2007 – 2009  

MŽP 
Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází 
vysokohorských jezer 

Kyrgyzstán 15 236 2007 – 2010  

MPO 
Implementace nové technologie přispívající ke zlepšení 
životního prostředí v ropném průmyslu – region Kučovo 

Albánie 35 000 2008 – 2010 

Zdroj: MŽP, ČRA 
Příkladem projektu zaměřeného na mitigační opatření jsou např. projekty v gesci MŽP 
realizované v Srbsku v letech 2006 – 2007, respektive 2006 – 2008.  

Hlavním rozvojovým záměrem projektu „Přenos zkušeností s moderními environmentálními 
technologiemi při využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti 
v oblasti Šumadija a města Kragujevac“ bylo přispět ke snižování nepříznivých dopadů 
energetického hospodářství na životní prostředí. V roce 2006 byla realizována úvodní část 
projektu zahrnující vstupní analýzy, zaměřené na posouzení energetického zásobování 
regionu a potenciálů úspor energie a OZE v regionu a zahrnující také provedení 
pochůzkových energetických auditů u 16 vybraných objektů. V roce 2007 byl na základě 
vstupních analýz a zpětné vazby získané během pracovních jednání a seminářů se zástupci 
regionu zpracován Akční plán opatření, vedoucích k vyššímu využívání OZE a zvyšování 
energetické účinnosti. V rámci přenosu zkušeností s moderními environmentálními 
technologiemi při využívání OZE a zvyšování energetické účinnosti byli zástupci regionu 
proškoleni ve způsobech realizace závěrů Akčního plánu, moderním energetickém 
managementu a způsobech financování energetických projektů. Dále byl zpracován a 
distribuován katalog moderních environmentálních technologií při využívání OZE a 
zvyšování energetické účinnosti a potencionálních dodavatelů technologií a energetických 
služeb z regionu a z ČR.  

Projekt „Vybudování efektivního systému dálkového vytápění směřujícího k odstranění 
energeticky náročných a ekologicky zcela nevyhovujících lokálních zdrojů vytápění ve městě 
Valjevo“ si z hlediska zajištění dlouhodobé efektivity a stability v zásobování obyvatel města 
Valjevo kladl za cíl zvýšení energetické účinnosti dálkového vytápění/distribuce tepla a tím 
dosažení minimalizace ztrát tepelné energie při jejím přenosu od výroby ke konečným 
odběratelům. Projekt byl realizován v oblasti sídliště Kolubara, ulice Pantičeva a navazujících 
komunikací vybudováním moderního systému distribuce tepla včetně měřící a regulační 
techniky v souladu s evropskými standardy a normami. Zároveň tento projekt napomáhal 
nahrazovat malé a nevyhovující lokální zdroje vytápění dodávkami tepla z CZT (centrální 
zásobování teplem). Rekonstrukce horkovodní sítě byla navržena tak, aby vytvořila podmínky 
k napojování dalších odběratelů (bytových a komerčních objektů) na CZT. V letech 2006 –
 2007 byly provedeny výkopové práce a demontáž starých tepelných rozvodů včetně 
odstranění původní betonové šachty pro potrubí v oblasti sídliště Kolubara. Byly provedeny 
dodávky materiálu, montážní práce (tj. byla provedena instalace nových tepelných rozvodů 
z předizolovaného potrubí, zavedení měřící a regulační techniky), provozní zkoušky, a terénní 
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úpravy. Souběžně byla provedena výměna domovních výměníkových stanic, kterou zajišťoval 
příjemce.  
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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 Čtvrtého národního sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN 
o změně klimatu31. 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:  

• Národní klimatický program ČR 

• Národní komitét pro IGBP 

• Výbor pro životní prostředí Akademie věd České republiky 

• Národní lesnický komitét 

• ústavy Akademie věd České republiky (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), a  

• resortní ústavy (Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
G. Masaryka, v.v.i.) 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 republiky32, 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 ministerstvy 

                                                 
31 V této kapitole nejsou uváděny výsledky, které byly předmětem výzkumu ukončeného do roku 2004 včetně a které byly 

obsaženy ve Čtvrtém národním sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
32 http://www.chmi.cz/nkp/nkp.html 
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životního prostředí a zemědělství (subkapitola 8.2). Některé projekty jsou řešeny v rámci 
mezinárodní spolupráce a podílově financovány zahraničními partnery (subkapitola 8.3). 

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) – podrobněji v subkapitole 8.3.  

8.2 Výzkum 

8.2.1 Informace o nejvýznamnějších národních výzkumných projektech 

8.2.1.1 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního 
hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření  

Koordinátorem projektu Ministerstva životního prostředí je Český hydrometeorologický 
ústav33, spolupracujícími institucemi Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,      
v. v. i.34, Matematicko-fyzikální fakulta UK35, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, 
v. v. i.36 a Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, v. v. i.37  

Cílem projektu s dobou řešení 2007 – 2011 a členěného do šesti dílčích subprojektů, je mj.: 

•  zpřesnění a aktualizace scénářů vývoje klimatu na území státu do konce 21. století 
s důrazem na období kolem roku 2030,  

• komplexní vyhodnocení možností sestavování dlouhodobých scénářů klimatologických 
anomálií se zaměřením na anomálie teplot a srážek a zpřesnění odhadů proměnlivosti 
a četnosti výskytu extrémních povětrnostních a hydrologických jevů,  

• zpřesnění předpokládaných dopadů klimatické změny na sektory vodního hospodářství, 
zemědělství a lesnictví,  

• podpora opatření na řešení změny klimatu a snižování rizik jejich dopadů a posouzení již 
dříve navržených rámcových sektorových adaptačních opatření, jejich příp. konkretizace 
či doplnění.  

                                                 
33 www.chmi.cz 
34 www.vuv.cz 
35 www.mff.cuni.cz 
36 www.usbe.cas.cz 
37 www.vurv.cz 
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Celkovým záměrem projektu je podpora plnění Národního programu na zmírnění dopadů 
změny klimatu v České republice z roku 2004 a podpora připravované Politiky ochrany 
klimatu v České republice.  

V rámci projektu byly s využitím regionálních klimatických modelů s vysokým rozlišením 
aktualizovány a zpřesněny regionální scénáře klimatické změny s měsíčním a denním krokem 
pro časové horizonty 2010 – 2039, 2040 – 2069 a 2070 – 2100, proveden odhad změn ve 
výskytu extrémních jevů a byly vyhodnoceny možnosti sestavování dlouhodobých scénářů 
klimatologických anomálií se zaměřením na anomálie teplot a srážek. Základ scénářů tvoří 
výstupy RCM ALADIN – CLIMATE/CZ v rozlišení 25 km opravené o chyby modelu, které 
byly identifikovány při porovnávání modelové simulace pro referenční období. Některé 
dosavadní výsledky jsou uvedeny v subkapitolách 6.2 a 6.3. 

S využitím aktualizovaných scénářů jsou zpřesňovány stávající odhady dopadů klimatické 
změny na hydrologickou bilanci a vodní zdroje. Posuzovány jsou také dopady na odběry vody 
z toků, z přehradních nádrží a z podzemních vod. Pro zvolená povodí, nádrže a 
hydrogeologické struktury jsou modelovány dopady na zásobování vodou s využitím postupů 
vodohospodářských řešení, včetně stochastického generování řad a hydrodynamických 
matematických modelů proudění podzemní vody. Dále jsou prováděny odhady dopadů 
klimatické změny na režim maximálních a minimálních průtoků. Jsou sledovány zákonitosti 
časové distribuce srážek v rámci srážkových epizod, vytváří se algoritmus náhodného výběru 
rozložení pro modelování povodní, je prováděno statistické vyhodnocení simulovaných řad 
s ohledem roční chod odtoku a povodňový režim a hodnocení dalších stavových proměnných 
v modelu.  

Dosavadní výsledky např. ukazují, že v období 1980 – 2007 došlo na území státu ke 
zvyšování průměrných ročních teplot, které na části území i za přispění zmenšování relativní 
vlhkosti vzduchu, způsobilo zvětšování potenciální evapotranspirace. Ve většině povodí  
v tomto období došlo k mírnému navýšení srážkových úhrnů, přičemž gradient nárůstu byl 
vesměs srovnatelný nebo větší než gradient zvětšování potenciální evapotranspirace. 
Prakticky na celém území byl patrný rostoucí trend rozdílů mezi výškou srážek a výškou 
odtoku (v širokém rozmezí od hodnot blízkých nule až po hodnoty přesahující 70 mm.rok-1 za 
10 let). Rozdíl srážek a odtoku v dlouhodobém měřítku odpovídá územnímu výparu, který je 
však na většině území ovlivněn více srážkami než teplotou. Vzestup rozdílu odpovídá nejen 
zvyšování teploty vzduchu, ale také vzestupnému časovému gradientu srážek. 

Pro vybrané klimatické scénáře budou následně posuzovány trendy nově zpracovaných 
průtokových charakteristik a navržen postup hodnocení kvantitativního režimu povrchových 
vod a zpracování hydrologických charakteristik v podmínkách nestacionarity hydrologického 
režimu a klimatické změny.  

Zemědělská výroba je v České republice významně limitována přírodními podmínkami. 
Hlavním zdrojem meziroční variability výnosů zemědělských plodin je vliv počasí v interakci 
s půdními a agrotechnickými faktory. Proto je v rámci příslušného subprojektu prováděna 
analýza dopadů možné klimatické změny na procesy ovlivňujících nejen zemědělskou 
produkci, ale také oběh vody v krajině, retenční kapacitu půdy, dynamiku vláhové bilance, 
vlhkost půdy, uvolňování látek do ovzduší a půdy apod. Vymezení těchto dopadů je nezbytné 
pro účely pozemkových úprav a biotechnologické zásahy v krajině, které významně ovlivňují 
ochranu půdy před vodní i větrnou erozí, zvýšenou evapotranspirací a tím zabránění degradaci 
půd. 

Dosavadní regresní analýzy hodnocení vlivu meteorologických a stanovištních podmínek na 
výnosy vybraných plodin ukazují, že pozorovaná roční variabilita výnosů či kvality plodin je 
výsledkem interakce povětrnostních podmínek s dalšími faktory, především zásobou živin. 
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Nejsilnější vztah ukazatelů počasí k výnosu obilovin lze nalézt u teplotních poměrů v období 
dubna až června, u srážek za vegetační i kratší období.  

Nejmenší rozdíly v dlouhodobých vlhkostních poměrech mezi jednotlivými výškovými 
pásmy jsou u všech skupin půdních druhů na začátku vegetačního období. Je to obecně 
způsobeno výraznou převahou srážek nad evapotranspirací a jejich malou proměnlivostí při 
srovnání s vegetačním obdobím. Nejvyšší dlouhodobý aktuální deficit půdní vody se u všech 
skupin půdních druhů vyskytuje koncem vegetačního období. Nejméně příznivá situace 
dlouhodobých průměrných vlhkostních podmínek v rámci vegetačního období je v nejnižším 
vertikálním pásmu do 200 m n. m., naopak nejpříznivější situace je v nejvyšším vertikálním 
pásmu nad 800 m n. m. U většiny sledovaných parametrů se mezi jednotlivými oblastmi státu 
projevují významné rozdíly; nejméně příznivá je situace na jižní Moravě a v Poohří, lepší 
situace je v Polabí a hlavně na střední Moravě. 

Hodnocení současného stavu porostů lesních dřevin je zaměřeno především na sledování 
citlivosti smrku ztepilého a buku lesního ke změně klimatu, reakce porostů s převahou smrku 
ztepilého na stresovou zátěž a stanovení jejich regeneračních potenciálů. Hodnocena jsou též 
rizika výskytu houbových patogenů a hmyzích konzumentů a jejich vlivy na produkci a 
kvalitu dřevní hmoty a snížení hodnoty celospolečenských funkcí lesa. Předmětem 
subprojektu jsou rovněž odhady environmentálních rizik narušení vývoje stávajících lesních 
ekosystémů s převahou smrku a orientační odhady možných ekonomických ztrát na produkci 
a kvalitě dřevní hmoty a újmy na životním prostředí v důsledku snížení hodnoty 
celospolečenských funkcí lesa za různých scénářů vývoje klimatu. 

V závěrečné fázi řešení bude provedeno shrnutí navržených sektorových adaptačních opatření 
(vodní hospodářství, zemědělství a lesnictví) a jejich možná vzájemná propojení. Hlavním 
výstupem budou zejména doporučení státní správě a samosprávě v přípravě na adaptační 
opatření a jejich řízení. 

8.2.1.2 Atlas podnebí a regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry 
pro potřeby území České republiky 

Projekt Ministerstva životního prostředí VaV/740/2/03 řešil v letech 2003 – 2007 Národní 
klimatický program České republiky a jeho cílem bylo zpracovat klimatografii České 
republiky za standardní klimatologické období 1961 – 1990. 

Atlas podnebí Česka byl vydán v tištěné podobě v březnu 2007 společně s elektronickou verzí 
na doprovodném CD. Publikace obsahuje více než 300 map doplněných grafy, tabulkami, 
fotografiemi a textem v českém i anglickém jazyce. Je členěn do 11 kapitol, které kromě 
klimatologických charakteristik odvozených od základních meteorologických prvků (teplota 
vzduchu, atmosférické srážky, sněhová pokrývka, vlhkost vzduchu, sluneční svit, sluneční 
záření, směr a rychlost větru, teplota půdy a vybrané atmosférické jevy) obsahuje též 
zpracování indexů sucha, charakteristik výparu a tlaku vzduchu. Pro dokreslení charakteru 
klimatu bylo do Atlasu začleněno i zpracování základních fenologických charakteristik.  

Atlas je charakteristický jednotným výběrem zobrazení a měřítek. Byla pro něj navržena 
měřítka map 1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000 a 1 : 5 000 000 jako hlavní a měřítko 1 : 3 000 000 
jako doplňkové. Mapovému zpracování klimatických charakteristik předcházela příprava 
databáze všech hlavních prvků. Souběžně s plošnou kontrolou dat byly vytvářeny nebo 
testovány metodiky doplňování a homogenizace časových řad zpracovávaných prvků.  

Pro tvorbu map a odhady prostorového rozložení klimatických prvků byly využity metody 
geografických informačních systémů (GIS). Statistické a interpolační metody zpracování byly 
voleny individuálně s ohledem na charakter jednotlivých prvků. V zájmu aktuálnosti 
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předkládaných informací bylo základní období pro zpracování rozšířeno na čtyřicetiletí 
1961 – 2000. Dlouhodobý pohled je doplněn rozborem speciálních (např. povodňových) 
situací zaznamenaných v posledních 10 letech. 

8.2.1.3 CzechCarbo – studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech České 
republiky 

Řešení projektu Ministerstva životního prostředí VaV 640/18/03 řešeného v letech 2003 –
 2007 v Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro výzkum 
lesních ekosystémů38, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů39, Lesnickou a dřevařskou 
fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně40, Českou bioklimatologickou 
společností41, Laboratoří aplikované ekologie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích42, Agronomickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně43, Českým hydrometeorologickým ústavem a ENKI o.p.s.44, bylo zaměřeno 
na výzkum schopnosti krajiny vázat oxid uhličitý z atmosféry.  

V rámci projektu byly připraveny předběžné regionální scénáře očekávané klimatické změny, 
zjišťovány závislosti procesů uhlíkového cyklu na klimatických podmínkách a dalších 
podmínkách prostředí a byl realizován výzkum možností provádění cílených hospodářských 
zásahů vedoucích ke zvýšení schopnosti ekosystémů poutat CO2. Projekt přispěl k poznání 
současného podílu krajiny na celkové bilanci CO2 a zabýval se i možnostmi budoucího vývoje 
krajiny s ohledem na způsoby využívání území. 

Velmi důležitým prvkem řešení projektu CzechCarbo byla jeho kompatibilita s evropským 
integračním projektem CarboEurope. Získaná data projektu CzechCarbo jsou plně 
komplementární s datovou bázi projektu CarboEurope, a tak bylo možné naplnit výstupy 
i tuto celoevropskou databázi. 

Z výsledků projektu je zřejmé, že nejvýrazněji pohlcuje atmosférický oxid uhličitý lesní 
porost, přičemž intenzita pohlcování závisí na mnoha faktorech, zahrnujících podmínky 
prostředí, stav a strukturu porostu a způsoby obhospodařování. Se zvyšující se dostupností 
vody stoupá schopnost pohlcovat CO2 také u lučních ekosystémů. Pro distribuci uhlíku ve 
vodních ekosystémech je kritický rozvoj fytoplanktonu, který rovněž váže většinu uhlíku.  

V průběhu řešení byl vybrán nejpravděpodobnější klimatický scénář pro Českou republiku. 
Byly vyvinuty a testovány nové experimentální metody pro měření toků CO2 a zkoumána 
především schopnost smrkových porostů přijímat CO2 v koncentraci současné (360 ppm) 
a koncentraci dvojnásobné (700 ppm). Sledovány byly rovněž vlivy na vybrané parametry 
stromů (např. fyziologické procesy, přírůst biomasy, struktury porostu). Objektem zájmu jsou 
i luční porosty, mokřady a zemědělská půda, kde se rozvíjí unikátní, tzv. eddy-kovariační síť 
pro měření uhlíkové bilance. Bylo dosaženo kontinuálního měření toků CO2 v průběhu roku 
a výpočtu čisté ekosystémové výměny tohoto plynu.  

V rámci projektu byla vyvinuta metodika pro kvantifikaci regionálního systému uhlíkové 
bilance zmiňovaných ekosystémů. Metodika bude použita pro přesnější stanovení emisní 
                                                 
38 www.ifer.cz 
39 www.uhul.cz 
40 www.ldf.mendelu.cz 
41 www.chmi.cz/meteo/CBKS/index.htm 
42 http://home.zf.jcu.cz/public/departments/lae  
43 www.mendelu.cz/af/ 
44 http://www.enki.cz/  
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bilance z využívání krajiny a lesnictví, jako nedílné součásti plnění závazků státu plynoucích 
z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu. Pro analýzu vývoje 
zásob uhlíku se využívá několik typů modelů, které jsou schopny zahrnout klíčové 
ekosystémové procesy, vlivy klimatických změn a strategii obhospodařování. Dále byl 
vybrán, upraven a ověřen procesový model, který simuluje distribuci energie, cyklus vody, 
dusíku a uhlíku v ekosystémech. Pro zefektivnění způsobu obhospodařování ekosystémů byly 
doplněny údaje o rostlinných a mokřadních druzích podílejících se významně na pohlcování 
uhlíku. 

8.2.1.4 Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území České republiky 

Řešitelem projektu Ministerstva životního prostředí je Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
G. Masaryka, v. v. i. a jeho součástí je subprojekt Posouzení vlivu rozlivů Labe v úseku 
Přelouč-Ústí n. L. na průběh hydrogramu povodně 2006. Cílem subprojektu je vypracovat 
metodiku zaměřenou na vývoj hydraulických modelů, které by umožnily výpočet 
nestacionárního průtokového a hladinového režimu na středních a velkých tocích 
v podmínkách řízení odtoku. Zásady vývoje metodiky preferují obecnost jejího uplatnění 
v reálných podmínkách správců toků či hydroprognózní služby tak, aby byl vytvořen 
uživatelsky přístupný nástroj pro návrh různých scénářů protipovodňových opatření podél 
toku a poskytnuta podpora při řízení hydrotechnických objektů na vodním toku v rámci labské 
vodní cesty. 

Pro řešení studie jsou využívány systémy HEC-RAS ver. 3.1.3 a HEC-GeoRAS 4.1, které 
tvoří soubor procedur a nástrojů vhodných pro odvození geografických a hydraulických 
charakteristik říční sítě a mohou poskytnout podklady pro automatizované vytvoření 
hydraulického modelu neustáleného proudění. Pro zpracování a archivací vstupních časových 
řad a výsledků výpočtu je uplatňována databáze HEC-DSSVue, která je kompatibilní 
i s dalšími prostředky vývojářů USACE HEC. Ve vzájemném propojení poskytují tyto 
prostředky nástroj pro simulační analýzu průtokového a hladinového režimu, pro sledování 
možnosti jejich ovlivnění, pro kvantitativní vyjádření ochranného účinku toku a údolní nivy 
za povodní, pro simulaci technických opatření a stanovení podkladů pro operativní řízení i pro 
dlouhodobé plánování z hlediska protipovodňové ochrany i územního plánování. 

8.2.1.5 Projekty výzkumu a vývoje řešené oddělením hydrologie Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T.G.M., v.v.i. 

Oddělení ústavu mapuje dopad klimatických změn na vybraných dílčích povodích (např. 
povodí Metuje, Blšanky, Sázavy) i na velkých povodích (Vltava, Labe, Morava, Odra, Ohře). 
Dopady klimatických změn jsou sledovány z hlediska změny vývoje klimatických veličin 
(teplota vzduchu, srážky, relativní vlhkosti vzduchu) i z hlediska hydrologických 
charakteristik (celkový odtok, základní odtok, množství zásob podzemní vody, zásoba vody 
ve sněhové pokrývce, velikost výparu, evapotranspirace apod.). Kromě studií zaměřených na 
dopady změn na povrchové vody, jsou zpracovány i studie zabývající se zásobami 
podzemních vod. V posledních dvou letech je kladena pozornost i výzkumu závislosti teploty 
vody na teplotě vzduchu, výskytu a dopadům hydrologického sucha na vodní bilanci a 
variabilitě výskytu hydrologického sucha v rámci probíhající klimatické změny. Pro analýzu 
dopadů změn na složky hydrologické bilance je používán model BILAN, jehož výstupy se 
dále používají při řešení dopadů změn na vodní zdroje prostřednictvím modelu 
vodohospodářské soustavy.  

Regionální studie ukázaly, že velikosti teplot odvozené z regionálních modelů klimatické 
změny pro časový horizont období let 2070 – 2100 jsou během roku značně proměnlivé. 
Všechny uvažované scénáře se shodují v maximálním oteplení v srpnu (5 – 7 °C), minimální 
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oteplení připadá na období leden – březen (1 až 4 °C), průměrně by teplota vzduchu měla 
vzrůst o 2,5 až 5 °C. Liší se i rozdíly mezi odhadovanými maximálními a minimálními 
průměrnými měsíčními teplotami, které v měsících leden a únor dosahují hodnot i vyšších než 
10 °C, zatímco v srpnu je tento rozdíl zpravidla do 5 °C. V našich podmínkách nelze 
předpokládat zásadnější změnu ročních srážkových úhrnů, avšak velmi významnou je 
předpokládaná změna ročního chodu srážek (zvýšení srážkových úhrnů v období prosinec až 
březen o 20 – 50 %, snížení ve stejném intervalu v období červen až září). 

Odtok je nejvíce ovlivněn rozložením srážek v průběhu roku, změnou teploty vzduchu a 
teploty rosného bodu. Podle „pesimistického“ scénáře HIRHAM A2 poklesne na velkých 
povodích přibližně o 40 %, podle „optimistického“ scénáře RCAO B2 o 10 – 15 %. Na 
menších povodích dojde ještě k dramatičtějšímu poklesu.  

8.2.1.6 Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství 

Projekt byl součástí výzkumného projektu Ministerstva zemědělství NAZV – QF3100, 
řešeného v letech 2004 – 2008 v Českém hydrometeorologickém ústavu a byl zaměřen na 
posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami 
v oblastech ohrožených klimatickým suchem. Výsledky projektu spočívaly ve vypracování a 
praktickém ověření nového ukazatele zátěže suchem na území státu, který byl nazván "index 
meteorologicky možného sucha". Jeho použití je vhodné pro potřeby státní správy zejména v 
těch případech, kdy se vyskytne sucho s velkou hospodářskou závažností. Přihlíží se přitom 
nejen ke klimatologickým parametrům, ale i k výchozím zásobám vláhy před začátkem 
výpočetního období.  

Jako součást projektu byla vypracována prognostická studie, která se zabývá odhadem 
očekávaného sucha v časových horizontech roků 2025, 2050, 2075 a 2100. K odhadům byly 
použity dva hydrotermické koeficienty, hodnoty referenční evapotranspirace scénáře dvou 
nejužívanějších globálních cirkulačních modelů klimatu HadCM3 a NCAR. Výsledky modelů 
naznačily výrazné odlišnosti, přičemž nesoulad pramenil z velmi rozdílného pojetí vývoje 
vlhkosti vzduchu u obou modelů. HadCM3 spolu se silným růstem teplot projektuje mírnější 
růst vlhkosti vzduchu s konsekventním zvětšováním sytostního doplňku a růstem výparu. 
Model NCAR souběžně s poněkud menším růstem teplot předpokládá zároveň i progresivní 
růst vlhkosti vzduchu s konsekventním zmenšováním sytostního doplňku a poklesem výparu. 
K tomu přistupuje i rozdílná projekce srážek u obou modelů, kdy HadCM3 předpokládá jejich 
výrazný pokles v letním období a NCAR spíše jejich stagnaci. Podle NCAR je klimatická 
vodní bilance příznivější a výskyt sucha méně pravděpodobný (nižší než v současnosti), 
zatímco HadCM3 naopak předpokládá výrazný růst pravděpodobnosti výskytu sucha nad 
současný stav zejména ve druhé polovině léta.  

8.2.1.7 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí 

Cílem výzkumného projektu Ministerstva zemědělství č. 1G57042 řešeného Výzkumným 
ústavem zemědělské techniky, v.v.i.45 bylo zajištění informačních podkladů pro volbu 
vhodných systémů hospodaření na půdě (variantních technologií zpracování půdy, využití 
meziplodin, managementu posklizňových zbytků) a péče o půdu, včetně nápravných opatření, 
s ohledem na agroekologické podmínky. 

Výsledky ukázaly, že různá intenzita zpracování půdy má vliv na ukládání uhlíku v půdě 
a jeho uvolňování do atmosféry. Vliv různého zpracování půdy na stav půdní organické 
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hmoty je patrný až po delší době. Po intenzivním zpracování půdy dochází většinou k většímu 
uvolňování CO2 do ovzduší a nižší tvorbě humusu. V sušších a teplejších podmínkách 
kukuřičné a řepařské výrobní oblasti byl v dlouhodobých pokusech zaznamenán pozitivní vliv 
snížené intenzity zpracování půdy na obsah oxidovatelného uhlíku v půdě. Ve vlhčích a 
chladnějších podmínkách bramborářské výrobní oblasti vykazovala vyšší obsah 
oxidovatelného uhlíku orba, ale stanovené kvalitativní parametry humusu ukázaly na lepší 
„efektivitu“ humifikačního procesu při využívání bezorebné technologie.  

Na stanovišti s hlinitou půdou byla zjištěna rozdílná schopnost půdy přijímat vodu ze srážek a 
rozdílná odolnost půdy vůči vodní erozi u jednotlivých variant pokusu. U varianty přímé setí 
byla v uvedených podmínkách zjištěna velmi dobrá schopnost přijímat vodu při simulovaných 
srážkách o velké intenzitě. Projevila se důležitá funkce makropórů v půdě u této varianty a 
příznivá role odumřelé biomasy předplodiny na povrchu půdy z hlediska vlivu na protierozní 
odolnost půdy u varianty setí do nezpracované půdy.  

Souvislost s vlivem na klimatické změny může mít i snížení spotřeby motorové nafty při 
zpracování půdy při uplatnění technologií zpracování půdy založených na náhradě orby 
mělkým kypřením (minimalizační technologie). Při uplatňování minimalizačních technologií 
zpracování půdy dochází k úspoře motorové nafty v rozmezí 14 až 20 % na jednom hektaru 
orné půdy ročně, každoročně je u nás využívána minimalizace zpracování půdy na 1 až 
1,2 mil. ha orné půdy. Úspora pohonných hmot je z hlediska nákladů z velké části 
vykompenzována nutnými zvýšenými náklady na pesticidy. Ekologickým přínosem 
minimalizačních technologií v této souvislosti je omezení produkce výfukových plynů, 
spojená se snížením spotřeby. 

8.2.1.8 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně 
strukturních typů lesů 

Cílem projektu VaV Sp-2d3-56-07 na roky 2007 – 2011 řešeného v Ústavu krajinné ekologie 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně46, je modifikace metody kvantifikace a 
kvantitativního hodnocení celospolečenských funkcí lesů pro podmínky variantně 
strukturálních typů lesů, tj. jak multistrukturálních lesních porostů, tak pro les věkových tříd. 
Řešení projektu je postaveno na komplexním rozboru funkční struktury lesního ekosystému, 
tj. zastoupení jednotlivých složek, procesů a dynamiky a stupně antropického ovlivnění.  

Zvláštní zřetel je věnován analýze vlivu porostní struktury na aktuální funkční účinky lesních 
porostů. Jako možný mechanismus pro determinaci bioprodukční funkce lesních porostů je 
v rámci projektu zkoumáno množství uhlíku vázaného v nadzemní i podzemní biomase 
lesních porostů. Princip vázání uhlíku v lesních ekosystémech je ovlivňován dvěma hlavními 
funkčními skupinami, a to funkcí bioprodukční a edaficko-půdoochrannou, které pak zpětně 
ovlivňuje. Další nepřímé vazby jsou také k funkci zdravotně-hygienické a hydricko-
vodohospodářské. Pro ty však na současném stupni poznání nejsou použitelné ucelené 
soubory dat v rámci spektra podmínek lesů v České republice. Proto je postavení klasifikace 
zásob uhlíku v systému funkcí lesů akcentováno a hodnoceno jako subkategorie, při 
respektování systému funkcí lesních ekosystémů. Hodnocenou jednotkou je porostní typ 
(dřevinná skladba) v rámci hospodářského souboru konkrétní porostní skupiny.  

V návaznosti na stanovení pracovního postupu pro začlenění funkce vázání uhlíku do lesního 
ekosystému byly provedeny analýzy amplitudy množství uhlíku vázaného v půdě a 
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v nadzemní biomase a determinace výše uvedených kritérií do funkčních hodnotových stupňů 
na základě funkčních intervalů.  

Tato dílčí část řešení metodicky navazuje na projekt VaV 640/18/03 - CzechCarbo. 

8.2.1.9 Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho 
důsledků závlahami 

Projekt Ministerstva zemědělství č. QF3100 řešený ve Výzkumném ústavu meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i.47 ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Mendelovou 
zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, byl zaměřen na vymezení oblastí ohrožených 
klimatickým suchem v současné době a v případě klimatické změny, vypracování metodiky 
pro stanovení zátěže suchem na území státu sledování vlivů možné klimatické změny na 
výskyt sucha. 

Rovněž byly v rámci projektu zjišťovány potřeby vody pro závlahy se zřetelem na půdní 
vlastnosti, roční potřeby závlahové vody pro hlavní druhy zemědělských plodin a výskyty 
vláhových deficitů v jejich kritických vývojových stádiích v našich nejsušších oblastech. 
Analýzy hodnotily období let 1961 až 2000 a výhledy k rokům 2030, 2050 a 2075. Ze 
zpracovaných výsledků pro naše nejsušší oblasti vyplývá, že maximální počet dní jdoucích po 
sobě s půdní vláhou pod dolní hranicí půdní vlhkosti ΘZ zjištěný ve velmi kritických stádiích 
na vláhu u všech vybraných plodin je značný, a to především při pravděpodobnostech 
překročení nad cca 60 %. Tento závažný nedostatek půdní vláhy vlivem sucha v cca 24 letech 
ze čtyřicetiletého období 1961 – 2000 významně snižuje výnos plodin v nepříznivých letech. 
Výsledky vycházely z hodnocení pro středně těžké půdy, v lehkých půdách by byly ještě 
nepříznivější. 

Jedním z průvodních jevů předpokládané klimatické změny je možný zvětšený výskyt 
meteorologického sucha  – posouzení tohoto fenoménu byla věnována většina metod. V 
důsledku meteorologického sucha dochází i k dalším kategoriím sucha, tj. např. 
hydrologickému suchu, zemědělskému suchu apod. Pro hodnocení zemědělského sucha není 
v současné době dostatek vhodných metod. Výsledky navrhují novou metodu hodnocení, 
která byla použita pro posouzení hypotézy nárůstu výskytu zemědělského sucha v klimatu 
České republiky v recentní době. Výzkum byl zaměřen na území Žatecka, Lounska, 
Litoměřicka, středních a východních Čech a střední, jižní a jihovýchodní Moravy. Jde o 
oblasti, které se nacházejí v nejsušších oblastech, kde by se měl nárůst zemědělského sucha 
vlivem klimatické změny projevit nejdříve. Hodnotící metoda vychází ze skutečnosti, že 
velikost potřeby závlahové vody je přímo úměrná velikosti zemědělského sucha, tj. čím vyšší 
je potřeba závlahové vody v roce, tím zemědělsky sušší je rok.  

8.2.2 Informace o nejvýznamnějších výzkumných projektech s mezinárodní účastí 

Globální klimatické modely (GCM) reprodukují vcelku uspokojivě základní klimatické 
charakteristiky v globálním či kontinentálním měřítku, ale jejich přesnost, a tím i vypovídací 
schopnosti jsou značně omezeny při přechodu k regionálnímu či lokálnímu měřítku, tolik 
potřebnému pro kvalifikovaný odhad dopadů klimatické změny. Nedostatečné rozlišení GCM 
je problémem především pro přízemní charakteristiky, zvláště pak pro parametry závisející na 
komplikované kombinaci fyzikálních procesů (srážky, extrémní hodnoty klimatických prvků). 
Výhodou GCM je, že poskytují nástroj pro atraktivní a celosvětově žádaný výzkum 
klimatické změny, takže široká mezinárodní spolupráce (např. v rámci IPCC) dnes poskytuje 
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celý soubor výsledků mnoha GCM, což umožňuje jistý odhad pravděpodobností v 
dosažených výsledcích. 

Na cestě k jemnějšímu (regionálnímu, lokálnímu) měřítku se uplatňují metody tzv. 
downscalingu. Vedle statistického downscalingu se v současné době velmi rozšiřuje tzv. 
dynamický downscaling, který používá techniku analogickou metodě běžné v dynamických 
předpovědních metodách, tj. vnoření modelu na omezené oblasti s vyšším rozlišením do 
modelu globálního s rozlišením nižším. Tento přístup, tedy regionální klimatické modelování, 
se jeví korektnější z hlediska postižení fyzikálních procesů, ale je mnohem náročnější na 
výpočetní zdroje. Zaměření na určitou vybranou oblast je limitujícím faktorem pokud jde o 
spolupráci, takže získat soubor výsledků více modelů pro statistické odhady není snadné.  

Na dále specifikovaných mezinárodních projektech uvedených v subkapitolách 8.3.1 až 8.3.4 
se podílejí zejména Matematicko-fyzikální fakulta UK, Český hydrometeorologický ústav a 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR48. V návaznosti na zkušenosti s předpovědním modelem 
ALADIN jsou v rámci projektů používány jeho klimatické adaptace. Vedle validačních 
experimentů řízených reanalýzami ERA 40 se pro klimatické experimenty používají krajové 
podmínky z modelu ARPEGE (pro model ALADIN-CLIMATE/CZ) 
a RegCM@25km/ECHAM5 pro IPCC SRES scénář A1B. Kontrolním obdobím je období 
1961 – 1990 (resp. 2000), projekce klimatické změny se simulují pro budoucí období 2021 –
 2050 a 2071 – 2100, ve kterých se také analyzují dopady klimatické změny. Výjimkou jsou 
dopady na kvalitu ovzduší, které se pro velkou náročnost simulací řeší pouze pro poslední 
dekádu analyzovaných období.  

8.2.2.1 CECILIA  

Cílem projektu CECILIA49 (EC FP6 STREP No. 037005) – Central and Eastern Europe 
Climate Change Impact and VulnerabiLIty Assessment – řešeného v období 2006 – 2009 a za 
Českou republiku koordinovaného na Matematicko-fyzikální fakultě UK, bylo vyhodnocení 
dopadů klimatické změny ve střední a východní Evropě s důrazem na poskytnutí scénáře 
klimatické změny s velmi vysokým rozlišením na základě lokálních simulací regionálních 
klimatických modelů. Modely s vysokým rozlišením (10 km) dávají realističtější přiblížení 
modelového terénu k terénu reálnému, a tak umožňují přesnější výsledky klimatických 
parametrů v daném regionu.  

Klimatické simulace v projektu CECILIA jsou v současné době ukončeny a do konce projektu 
(prosinec 2009) se ještě počítá s finalizací dopadových studií využívajících vysoké prostorové 
rozlišení scénáře klimatické změny. Mezi vybrané sektory hospodářství, pro které se analýza 
dopadů klimatické změny provádí, patří zemědělství, lesnictví, hydrologický cyklus, kvalita 
vody a kvalita ovzduší, samozřejmě v zájmových oblastech střední a východní Evropy.  

8.2.2.2 ENSEMBLES  

Projekt ENSEMBLE-based Predictions of Climate Changes and their Impacts50 (EC-FP6 IP 
No. 505539) řešený v období let 2004 – 2009 je koordinován v MetOffice (Velká Britanie) a 
jeho cílem na poli regionálního klimatického modelování je poskytnutí pravděpodobnostní 
“předpovědi” vývoje klimatické změny ve vyšším rozlišení pro oblast Evropy metodou 

                                                 
48 www.ufa.cas.cz 
49 www.cecilia-eu.org 
50 www.ensembles-eu.org 
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kombinace výsledků 15 regionálních klimatických modelů, vážených na základě vyvinuté 
metody do výsledného pravděpodobnostního rozložení pro některé klimatické parametry. 

8.2.2.3 QUANTIFY a ATTICA 

Projekt QUANTIFY51 - Quantifying the Climate Impact of global and European Transport 
Systems (EC FP6 IP No. 003893) řešený v letech 2005 – 2010 je koordinován v DLR 
(Dánsko) a je zaměřen na kvantifikaci vlivu emisí z dopravy na klimatické změny. České 
pracoviště (Matematicko-fyzikální fakulta UK) se na projektu podílí především příspěvkem k 
modelování šíření lodních emisí a chemických procesů ve vlečkách lodí či v lodních 
koridorech. V rámci návaznosti na paralelní projekt 6.RP EC ATTICA52 (European 
Assessment of Transport Impacts on Climate Change and Ozone Depletion) se připravuje 
vyhodnocení vlivu dopravních emisí na klimatickou změnu s výhledem možného vývoje v 
závislosti nejen na vývoji klimatu, ale i možných technologií.  

8.2.2.4 MEGAPOLI  

Projekt MEGAPOLI53 - Megacities: Emissions, urban, regional and Global Atmospheric 
POLlution and climate effects, and Integrated tools for assessment and mitigation (EC FP7 
CP No. 212520) řešený v letech 2008 – 2011 je koordinován v DLR (Dánsko) a je zaměřen na 
problematiku největších městských aglomerací, jejich vlivu a interakci s klimatickou změnou. 
České pracoviště (Matematicko-fyzikální fakulta UK) se zde zapojuje do regionálního 
klimatického modelování vybraných oblastí ve vysokém rozlišení s cílem studovat vliv a 
interakci klimatické změny a kvality ovzduší. 

8.2.2.5 WATCH 

Projekt WATCH – WATer and global CHange (EC FP6) řešený v letech 2007 – 2010, na 
kterém se podílí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., si klade za cíl 
popsat současný oběh vody, analyzovat predikce pro 21. století, nalézt vztahy mezi hybnými 
silami a globální změnou, poskytnout podrobný odhad rizik spojených s klimatem a 
hydrologií a vyvinout nový konzistentní modelový rámec pro hodnocení vodních zdrojů, 
hydrologie a klimatu. 

V počáteční fázi řešení byl zjišťován časoprostorový vývoj suchého období v podmínkách 
klimatické změny s využitím modelu BILAN v denním a měsíčním kroku s využitím 
testovacích povodí různého charakteru – Metuje (křídové povodí s hlubokou cirkulací 
podzemních vod) a Sázava (povodí v krystaliniku s méně významnými zdroji podzemních 
vod). Výsledkem jsou změny dlouhodobých průměrných hodnot složek hydrologické bilance 
v důsledku klimatické změny. Modelem byla také simulována vstupní data do modelu 
proudění podzemních vod MODFLOW. Tímto způsobem byl zkoumán možný dopad 
klimatické změny na hladiny podzemních vod. V příštích letech bude studován na těchto 
povodích dopad klimatické změny na vodní zdroje.  

Uvedená řešení navazují na výsledky několika českých projektů. 

                                                 
51 http://www.pa.op.dlr.de/quantify/ 
52 http://www.pa.op.dlr.de/attica/ 
53 http://megapoli.dmi.dk/ 
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8.3 Systematická pozorování 

Systematická pozorování, která mají přímou vazbu na problematiky 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 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 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 WMO, funkci národního referenčního střediska pro Hydrologický operativní 
mnohoúčelový subprogram WMO, 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. Dříve celosvětově rozšířený databázový systém 
CLICOM už nestačí na komplexní zpracování všech druhů systematického pozorování 
zemské atmosféry. Rozvinuté země včetně ČR proto pracují na vývoji a zdokonalení 
moderních databází, které umožní integraci dostupných metod pozorování i jejich koordinaci 
s podobnými aktivitami v mezinárodním měřítku.  

Programový databázový systém CLIDATA54 vznikl ve spolupráci ČHMÚ a firmy ATACO, 
s.r.o. v Ostravě a je vysoce oceňován WMO. Český programový systém CLIDATA je 
postaven nad moderním databázovým prostředím ORACLE55. 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 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 jevů56. Na internetových stránkách hlásné a 

                                                 
54 http://www.chmi.cz/OS/metspol/prednasky/Zidek_Operativni_vyuziti_DB_a_CLIDATA.pdf 
55 http://www.ataco.cz/clidata-web/introduction/introduction.jsp 
56 http://pocasi.chmi.cz 
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předpovědní povodňové služby57 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 Košeticích58. Všechny tři 
observatoře dodržují principy monitoringu klimatu zavedené v GCOS/GOOS/GTOS. 
V posledních letech zvyšuje i svoje mezinárodní aktivity. 15. kongres WMO 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).  

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 
Česká republika stala spolupracujícím členem projektu METEOALARM organizace 
EUMETNET (Network of European Meteorological Services). Projekt přístupný na stránce59 
poskytuje rychlý přehled varování před nebezpečnými meteorologickými jevy v Evropě. 

15. kongres WMO rovněž pozitivně hodnotil českou zahraniční pomoc rozvojovým zemím 
v meteorologii a hydrologii, neboť pomoc je stále více žádána při budování klimatologických 
databází60,61, kde systém CLIDATA patří v současnosti k uznávaným a nejlepším na světě. 

 

 

                                                 
57 http://hydro.chmi.cz 
58 Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2007, ČHMÚ, Praha 2008 
59 http://www.meteoalarm.eu 
60 http://www.ataco.cz/clidata-web/events/events.jsp 
61 www.wmo.ch/pages/prog/wcp/wcdmp/html/Mission%20Report%20Agrhymet.doc 

 



 153 

9 Výchova, vzdělávání a osvěta 

9.1 Obecná politika 

Mezinárodními východisky pro národní politiku v oblasti ekologického – 
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 podepsala Česká 
republika v roce 1998 a ratifikovala v roce 2004, a Regionální strategie EHK OSN (UNECE) 
ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce 2005 v rámci Dekády OSN pro vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji 2005 – 2014.  

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 (podrobněji viz subkapitola 9.6. Související legislativa). 

Základním, strategickým a průřezovým dokumentem pro vypracování podrobných programů 
v jednotlivých složkách životního prostředí, včetně změny klimatu, je Státní politika životního 
2004 – 2010. K nejvýznamnějším opatřením Státní politiky životního prostředí v oblasti 
EVVO patří mimo jiné: 

• zavést povinné environmentální vzdělávání na základních školách; 

• podporovat šíření informací o: 

a. předpokladech a principech udržitelného rozvoje 

b. právu na informace o životním prostředí 

c. šetrném chování k přírodě a přírodním zdrojům ve všech pozitivních i 
negativních souvislostech 

d. zdrojích znečištění nebezpečnými látkami 

e. obnovitelných zdrojích energie a úsporách energie 

f. vychovávat veřejnost k preventivní opatrnosti vzhledem k chemickým 
látkám. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR formuluje jako jednu z hlavních priorit environmentálního 
pilíře udržitelného rozvoje ochranu klimatického systému Země. „Zavedený systém výuky 
ekologie a výchovy k udržitelnému rozvoji již od předškolní výchovy“ považuje za silnou 
stránku. Zároveň zdůrazňuje nutnost „zlepšovat ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu“, 
klade důraz na „vzrůstající efekt osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti změny vzorců 
chování, výroby a spotřeby“, k čemuž je „nezbytné umožnit veřejnosti přístup k relevantním 
informacím, aktivně podporovat environmentální výchovu na všech úrovních vzdělávání a 
environmentální osvětu“. 

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. 
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- Akční plán státního programu EVVO na léta 2007 – 2009 (usnesení vlády České 
republiky č. 1155/2006) a předchozí akční plán na léta 2004 – 2006. 

- Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR (usnesení vlády České republiky 
č .851/2008). 

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 jako 
multidisciplinární nástroj poskytující informace, vědomosti, znalosti i dovednosti a utvářející 
odpovědný vztah a chování občanů k životnímu prostředí. Při Ministerstvu životního prostředí 
je ustavena Meziresortní pracovní skupina EVVO.  

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada) byla zřízena usnesením vlády č. 778/2003 
jako stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast 
udržitelného rozvoje a strategického řízení. Usnesením vlády č. 836/2003 byl schválen statut 
Rady. Členy Rady jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, 
sociálních partnerů, akademické obce a neziskového sektoru. Rada rozpracovává, koordinuje 
a sleduje uplatnění principů udržitelného rozvoje při dosažení dynamické rovnováhy jeho 
složky ekonomické, sociální a environmentální. Při Radě vznikla v souvislosti s přípravou a 
realizace Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR Pracovní skupina pro vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj. 

Významným aktérem v EVVO se v posledních letech staly kraje. Úroveň zajištění a míra 
podpory EVVO se v jednotlivých krajích navzájem liší, ale všechny kraje přijaly krajské 
koncepce EVVO a většina z nich i vytvořila systémy financování EVVO.  

9.2 Systém vzdělávání 

EVVO je součástí Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice – tzv. Bílé 
knihy (2000). Jedním z cílů, který si program klade, 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. 535 rovněž v r. 2007. 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 
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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 závazné rámce vzdělávání pro 
jeho jednotlivé etapy a typy vzdělávání (pro předškolní, základní, gymnaziální a střední 
odborné 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.  

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. 

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 
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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.  

Předškolní vzdělávání 

Všechny mateřské školy pracují od 1. 9. 2007 podle vlastních ŠVP vytvořených na základě 
aktualizované verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, která 
vstoupila v platnost v roce 2004. Environmentální oblast je jednou z pěti základních oblastí, 
v nichž jsou stanoveny dílčí cíle a 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). Bohatá je nabídka ekologických 
výukových programů středisek ekologické výchovy pro mateřské školy, podporovaná 
například společným programem MŽP a MŠMT Národní síť středisek EVVO. 

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 síti M.R.K.E.V. – Metodika 
a realizace komplexní ekologické výchovy (koordinuje SSEV Pavučina), v Klubu ekologické 
výchovy a v řadě školních ekologických projektů – celostátních i regionálních. 
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. Jsou podporovány společným 
programem MŽP a MŠMT Národní síť středisek EVVO, případně kraji a městy. Příkladem 
takových programů souvisejících s ochranou klimatu mohou být např. programy „Nejvíce je 
morální energie solární“ a „Je jen jedna Země!“, určené 6. – 9. třídám ZŠ a středním školám 
zejména do výuky zeměpisu, přírodopisu, občanské výchovy a fyziky (Středisko ekologické 
výchovy SEVER), „I ty ovládáš klima Země“ (Čtyřlístek Zlín) či pobytové programy „Týden 
pro udržitelný život“ (střediska ekologické výchovy SEVER a Rychta Krásensko), „Sedm 
barev duhy“ (SEV Sluňákov). 

Střední vzdělávání 

Také pro vyšší gymnázia a jednotlivé obory středního odborného vzdělávání jsou postupně 
zaváděny RVP. Všechny zahrnují průřezové téma „Environmentální výchova“ (gymnázia) či 
„Člověk a prostředí“ (střední odborné školy). Na 26 středních školách také v současnosti 
existuje 8 studijních oborů se zaměřením na ochranu životního prostředí, ochranu krajiny a 
průmyslovou ekologii. Část středních škol je stejně jako je tomu u základních škol zapojena 
v síti M.R.K.E.V., Klubu ekologické výchovy či školních ekologických projektech, využívají 
krátkodobé i pobytové ekologické výukové programy (Vedle výše uvedených např. středisko 
Střevlík v Libereckém kraji nabízí speciální pobytový program pro střední školy pod názvem 
„Mozaika Země“). 
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Vysokoškolské vzdělávání 

Přes 100 studijních oborů na vysokých školách je zaměřeno na ekologii a ochranu životního 
prostředí. Součástí studijního programu jsou i doktorská studia v uvedených oborech 
vysokých škol. 

Jedním ze zásadních témat EVVO na vysokoškolské úrovni je možnost interdisciplinárních 
přístupů a spolupráce mezi vysokými školami. Proto se např. konstituovalo „Fórum 
vysokoškolských učitelů: Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“ na základě iniciativy 
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. 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.  

Speciální pozornost si zaslouží vysokoškolská příprava budoucích učitelů – v České republice 
je 26 vysokých škol, které je připravují. Součástí studijních programů některých těchto škol 
(např. MU Brno, UP Olomouc, zčásti UK Praha) je EVVO. Nepodařilo se však zatím zdaleka 
dosáhnout toho, aby přípravou v oblasti EVVO prošli všichni budoucí učitelé.  

Ministerstvo životního prostředí podporuje i soutěž o nejlepší diplomovou práci z oblasti 
ochrany životního prostředí. ČR také využívá pro vzdělávání vysokoškolských studentů 
programů EU jako např. SOKRATES, LEONARDO apod.  

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 letech 2006 – 2008 bylo proškoleno v několika bězích specializačních studií EVVO přes 
250 školních koordinátorů EVVO (jejich organizátory byly např. SSEV Pavučina, Školské 
zařízení pro environmentální výchovu Lipka Brno, Středisko ekologické výchovy SEVER, 
Klub ekologické výchovy). Postupně přibývají další běhy těchto studií i organizátoři. 

Významným zdrojem podpory vzdělávání pedagogů v EVVO byly prostředky Operačního 
programu rozvoj lidských zdrojů z Evropského sociálního fondu. 

9.2.2 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. Zdůrazňováno je v nich zejména vzdělávání veřejné správy 
a podnikatelského sektoru. Ministerstvo životního prostředí připravilo e-learningový program 
pro vzdělávání pracovníků státní správy s tématikou environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty. Tématika životního prostředí se uplatňuje v některých kurzech Institutu pro místní 
správu v Benešově (celorepublikové školicí centrum, kde probíhají i zkoušky odborné 
způsobilosti pracovníků státní správy) a Úřadu vlády. Některá školení zabezpečují i nevládní 
neziskové organizace jako je Národní síť zdravých měst či České ekologické manažerské 
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centrum62 (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. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je 
pověřena funkcí Národního centra čistší produkce. 

Rozsáhlá je v ČR nabídka mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže, na němž se podílí řada 
školských zařízení a neziskových organizací.  

Velký důraz je v současné době kladen na zapojování veřejnosti do rozhodování 
v záležitostech životního prostředí a komunitní spolupráci. Podporou občanské angažovanosti 
v problémech životního prostředí se zabývají některé nevládní neziskové organizace. 
Veřejnost je zapojována i do tvorby některých důležitých dokumentů, které jsou v pracovní 
verzi umístěny na webových stránkách ministerstva k veřejné diskusi a připomínkování (např. 
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, apod.). Zelený kruh, 
jako  zastřešující a servisní organizace sdružující přes 20 členských organizací je 
připomínkovým místem pro návrhy předkládané Ministerstvem životního prostředí. 

Významnou roli hrají také další nevládní či příspěvkové neziskové organizace. Problematice 
klimatické změny se systematicky věnují např. Greenpeace63 , Hnutí DUHA64 , Sdružení CZ 
Biom65 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, např. 
vysoké školy, odborné vědecké ústavy, zdravotnická nebo osvětová a kulturně vzdělávací 
zařízení, některá turistická centra a další.  

Významná je role veřejnoprávních médií, která kromě příležitostně zahrnovaných pořadů a 
informací mají i stálé pořady zaměřené na životní prostředí (např. pořad Zeměžluč v Českém 
rozhlase či Nedej se v České televizi). 

Kromě periodik vydávaných Ministerstvem životního prostředí vychází i několik dalších 
titulů zaměřených na životní prostředí vydávaných neziskovými organizacemi – např. Ekolist, 
Sedmá generace, Bedrník. Existují rovněž regionální periodika věnovaná EVVO – např. 
Ekoton v Královéhradekcém kraji či Jihomoravské ekolisty. 

V oblasti osvěty o životním prostředí působí i specializované webové portály – 
k nejvyužívanějším patří www.ekolist.cz, www.ecn.cz a www.enviweb.cz. 

                                                 
62 http://www.cemc.cz  
63 http://www.greenpeace.cz 
64 http://www.hnutiduha.cz  
65 http://www.czbiom.ecn.cz  
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9.3 Příklady některých vzdělávacích a osvětových programů 

Staňte se advokáty klimatu! 

ČR je od r. 2008 zapojena v projektu Challenge Europe organizovaném British Council a 
určeném mladým lidem ve věku 18 – 35 let nejrůznějších profesí. Ti společně po dobu 
jednoho roku pracují jako "advokáti klimatu" a hledají nové možnosti snížení emisí CO2 nebo 
využívají netradičním způsobem metody, které již byly objeveny. Změňte šaty, změňte 
klima 

British Council organizoval v ČR i nápaditý projekt zaměřený na dopady oblékání na 
klimatickou změnu a jejich prezentaci veřejnosti a pracovníkům v oblasti odívání. Projekt je 
postaven na využívání médií jako jsou módní časopisy či Český rozhlas. Cílem je propagace 
dobré praxe ekologicky šetrného a udržitelného odívání, tzv. ekomódy jako etické a prestižní 
volby. Zdůrazňuje módnost a tvořivost takového přístupu, vychází z toho, že zákazníci mají 
řadu možností, jak změnit své chování a k dispozici je již řada inspirativních nápadů.Výstava 
Prima klima 
Nezisková organizace Veronica připravila v r. 2008 putovní výstavu zaměřenou na ochranu 
klimatu. Na 12 panelech je představeno co je skleníkový efekt, jak funguje sluneční energie, 
jak reguluje teplotu plynný obal Země, co způsobuje svým chováním člověk, lokální a 
globální souvislosti, jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu, co může dělat každý v 
každodenních rozhodnutích. Údaje vychází ze 4. zprávy IPCC. Výstava je putovní, lze 
objednat doprovodné přednášky a je určena školám, veřejné správě i široké veřejnosti. 

http://www.veronica.cz/?id=247Alternativní zdroje a úspory energie ve školách 
V ČR proběhlo několik školních projektů zaměřených na téma energie. Sdružení Tereza 
zajišťovalo několik let projekt „Posviťme si na úspory“. Nadace Partnerství a Středisko 
ekologické výchovy SEVER organizovaly v r. 2006 projekt „Úspory energie na školách“ 
Součástí bylo kromě výuky o tématu úspor energie i praktické provedení žákovského 
energetického auditu školy. Ekologická stopa  
Jednotlivcům, městům a školám v ČR se nabízí možnost odhadnout si velikost své 
„ekologické stopy“ na webovém kalkulátoru. Pro jednotlivce je kalkulátor umístěn na webu 
www.hraozemi.cz (provozuje Zelený kruh), pro města a školy na webu 
http://www.ekostopa.cz/ (součást projektu Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.). Měření ekologické 
stopy školy pomocí automatizovaného on-line kalkulátoru usnadňuje a standardizuje složitý 
výpočet. Kalkulace je založena na datech, která každý jednotlivec, město či škola shromáždí 
sami. Výpočet ekologické stopy je dobrovolný a není zpoplatněn.Zelené úřadování  
Veřejným institucím (např. obecním a městským úřadům, školám ...), ale i podnikům se 
nabízí již několik let projekty ekologicky šetrného – „zeleného“ úřadování. Jde o zavedení 
praktických opatření v provozu od kancelářského papírování přes počítačovou techniku po 
úklid a odpady. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, 
biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, 
transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli apod. Následování tohoto principu nejen 
šetří životní prostředí, ale má i další důležité dopady: úřad pozitivně ovlivňuje své okolí – 
občany a návštěvníky, zároveň může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších 
pro životní prostředí na trhu. Kromě velkých institucí jako je Ministerstvo životního prostředí 
či Úřad ombudsmana se k myšlence hlásí i některé krajské úřady a menší instituce 
(Královéhradecký kraj např. od r. 2008 vyhlašuje soutěž pro obecní a městské úřady a školy). 
V propagaci a šíření těchto projektů se angažuje Síť ekologických poraden STEP. Pro menší 
veřejné instituce jsou určeny webové stránky http://zeleneuradovani.cz/.Enersol  
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Enersol je projekt a každoroční soutěž středních odborných škol, zaměřená na to, jak 
studentům středních škol přiblížit populární formou problematiku obnovitelných zdrojů 
energie a získat je pro aktivní účast v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a 
ochrany životního prostředí a jeho dalšího rozvoje. Projekt vznikl na základě mezinárodní 
spolupráce s VEV Nijkerk/Kenteq Hilversum (Nizozemí), probíhající v letech 2001 – 2005. 
http://www.nuov.cz/enersol.Ekoškola  
V rámci mezinárodního projektu Ekoškola nabízeného v ČR sdružením Tereza se žáci učí o 
čtyřech základních environmentálních tématech a zároveň sami usilují o zlepšení životního 
prostředí – konkrétně jde o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení 
životního prostředí školy a jejího okolí. Jsou to témata, v rámci kterých škola může 
uskutečňovat velké množství praktických činností, která nabízejí možnost vysvětlit žákům 
jeden z principů udržitelného rozvoje – činnosti na lokální úrovni ovlivňují problémy na 
úrovni globální – a která se promítají do každodenního života žáků. Nabízejí tak žákům 
možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu. 

Žáci zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují 
současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze 
naplnit. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškoly. Titul je udělován 
na dva roky, poté je třeba, aby jej škola obnovila. Do programu je v ČR zapojeno přes 
200 škol. Více na http://www.ekoskola.cz/.Škola pro udržitelný život  
Škola pro udržitelný život je společný asistenční a grantový program Nadace Partnerství a 
Střediska ekologické výchovy SEVER, který probíhá od roku 2004. V prvním roce se do něj 
zapojilo 10, v roce 2008 už 26 škol. Cílem programu je propagovat vzdělávání v oblasti 
udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních činností týkajících se zlepšení 
životního prostředí. Jde vlastně o započetí procesů místního udržitelného rozvoje 
prostřednictvím školy fungující jako iniciační centrum obce. Může se jednat o projekty typu 
např. výsadby stromů na veřejných prostranstvích obce a alejí kolem cest, obnovu ovocných 
sadů, úpravu a vylepšení veřejných prostranství obce či školy, vytvoření bezpečných stezek 
do škol, šetrné nakládání s odpadem, úspory energie, vody apod.  

Program byl zahájen v r. 2004 v Královéhradeckém kraji, v současné době probíhá v celé ČR 
a probíhá i ve Velké Británii a v Polsku. Více informací na www.skolaprozivot.cz a 
www.ekologickavychova.cz.Člověk a prostředí – Týden pro udržitelný život  
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov nabízí od roku 1995 pro 2. stupeň ZŠ a 
pro SŠ pětidenní pobytový kurz „Týden pro udržitelný život“. Skladba pobytového programu 
tématicky vychází z programu „Člověk a prostředí“, připraveného v rámci Společnosti pro 
trvale udržitelný život, který obsahuje následující bloky: 

- Fungování lidské společnosti, význam spolupráce a komunikace při řešení problémů 
životního prostředí 

- Příroda a životní prostředí v místě, regionu a v ČR 

- Vývoj vztahu člověka a přírody – historický vývoj a budoucí perspektivy 

- Ekologická etika, postavení člověka v přírodě 

- Globální problémy, globalizace 

- Ekonomika a životní prostředí, udržitelný rozvoj 

- Nástroje ochrany životního prostředí, možnosti řešení problémů a zapojení jednotlivce 
do ochrany životního prostředí 
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Každoročně proběhne cca 30 takových pobytových kurzů pro různé školy z ČR. Řada škol je 
zařazuje pravidelně v určitém ročníku jako součást výuky. 

Více informací na www.ekologickavychova.cz. 

9.4 Vzdělávací, informační a poradenská centra 

Významným aktérem v šíření informací a ve vzdělávání jsou střediska ekologické výchovy, 
ekologická informační centra a ekologické poradny. 

Některé kraje a města zřídily i specializované příspěvkové organizace, případně více či méně 
samostatné úseky příspěvkových organizací – např. zoologických zahrad či školských zařízení 
a škol. Veřejná správa může být i zřizovatelem nestátních neziskových organizací – obecně 
prospěšných společností. Klíčová je v EVVO role nestátních neziskových organizací. Během 
90. let vznikla buď na základě Hnutí Brontosaurus a ČSOP nebo zcela nově řada středisek 
ekologické výchovy a ekologických poraden.  

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (http://www.pavucina-sev.cz/) dnes sdružuje 
více než 35 středisek ekologické výchovy. Síť ekologických poraden ČR – STEP je členem 
Evropské asociace ekologických poradců – EcoCounselling Europe a její činnost je 
podporována ze strany Ministerstva životního prostředí formou veřejné zakázky v objemu cca 
2 mil. Kč.  

Zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. se Ministerstvu životního prostředí ukládá vytvořit 
informační systém o životním prostředí, jehož nedílnou součástí jsou i veřejné informační 
služby koordinované ministerstvem. Zahrnují služby, které jsou poskytovány odborné i 
nejširší veřejnosti veřejnými všeobecnými, odbornými i jinými specializovanými knihovnami, 
středisky vědeckých, technických a ekonomických informací, archivy a dalšími 
zpracovatelskými nebo zprostředkovatelskými pracovišti. Tato činnost je doplňována 
tištěnými výstupy a prezentací informací na internetu. Součástí webové prezentace je i 
Environmentální knihovna, kde jsou umístěny významné a zajímavé publikace vydané nebo 
finančně podporované Ministerstvem životního prostředí. Některé z nich jsou zde umístěny 
i v anglickém, nebo německém jazyce, méně často i v jazyce francouzském. CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí provozuje Jednotný informační systém životního 
prostředí, stránky www.cenia.cz jsou rozcestníkem k informacím, databázím a aplikacím.  

9.5 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. Ve struktuře rozpočtu je vytvořena zvláštní rozpočtová položka 
pro EVVO, celkové financování EVVO je však obtížně sledovatelné, protože se částečně 
financuje i v rámci jiných položek. Specializované zřizované organizace pro EVVO financuje 
Liberecký a Jihomoravský kraj, v dalších případech jsou úseky EVVO v rámci financovaných 
větších příspěvkových organizací. 

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). 
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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. Významné jsou i zakázky 
některých krajů (např. Pardubický, Královéhradecký, Středočeský). 

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 – podporují 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“. 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.  

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 vedle jiných oblastí vzdělávání 
zahrnují i EVVO. 

EVVO dále financují nadace (viz subkapitola 9.2.2) 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. 

9.6 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. Novela zákona mj. nově formulovala § 13, 
který upravuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu a nově také ekologické 
poradenství. 

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 trvale 
udržitelného rozvoje „má v preambuli jako jeden z obecných cílů vzdělávání, a proto je třeba 
vnímat EVVO jako prioritu prostupující celým zákonem.  
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9.7 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. 

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.  

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a některé 
neziskové organizace se podílely na rozšíření učební pomůcky Zelený balíček, který v české 
mutaci připravilo Regionální environmentální centrum pro střední Evropu66.  

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. 

                                                 
66 http://www.reccr.cz/greenpack.html  
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10 Přílohy 

10.1 Souhrnné tabulky vývoje emisí a propadů v hlavních kategoriích 
inventarizace 
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Tab. 10.1    Emise oxidu uhličitého v období 1990 – 2007 v kategorizaci IPCC (Gg), část 1: 1990 – 1999 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

                      

1. Energetika 145 613 139 912 124 194 123 104 113 312 117 653 125 200 117 785 111 052 109 287 

A. Spalování paliv 145 613 139 912 124 194 123 104 113 312 117 653 125 200 117 785 111 052 109 287 

1. Energetický průmysl 57 707 57 401 51 270 53 502 53 658 56 621 59 257 59 033 55 694 52 504 

2. Zpracovatelský průmysl 46 616 49 140 41 106 41 997 32 609 32 766 36 626 29 069 28 588 29 956 

3. Doprava 7 342 6 675 7 438 7 334 7 615 9 454 10 476 11 119 11 657 11 877 

4. Ostatní sektory 32 347 25 288 23 060 18 995 18 145 17 799 17 750 17 425 13 856 13 713 

5. Ostatní 1 601 1 409 1 321 1 276 1 285 1 013 1 092 1 140 1 258 1 237 

B. Fugitivní emise z paliv NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

1. Pevná paliva NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2. Ropa a zemní plyn NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2. Průmyslové procesy 18 169 13 599 14 888 11 958 12 683 13 004 12 721 13 322 12 498 10 721 

A. Minerální produkty 4 830 4 035 3 852 3 514 3 610 3 602 3 908 4 036 4 187 4 082 

B. Chemický průmysl  807 782 806 754 842 743 800 733 756 644 

C. Výroba kovů 12 533 8 781 10 230 7 690 8 231 8 659 8 012 8 553 7 555 5 996 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
3. Používání rozpouštědel a dalších 
látek 

550 514 476 436 402 382 372 370 366 364 

4. Zemědělství NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
A. Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Hospodaření s hnojem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

C. Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Zemědělské půdy NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

5. LULUCF –4 693 –10 180 –11 973 –10 602 –8 253 –8 316 –8 785 –7 849 –8 170 –8 302 

A. Lesní půdy –5 987 –10 517 –12 191 –10 883 –8 344 –8 354 –8 635 –7 852 –8 454 –8 364 

B. Úrodné půdy 1 315 548 305 299 269 273 269 248 368 200 

C. Pastviny –128 –294 –200 –196 –306 –331 –544 –381 –284 –361 

D. Mokřiny 22 33 19 9 8 10 11 16 24 24 

E. Osídlená území 85 51 94 170 120 87 114 119 176 199 

6. Odpady NE 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

A. Skládkování pevného odpadu NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Odpadní vody NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

C. Spalování odpadů NE 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

                      

Celkové emise včetně LULUCF 159 639 144 201 127 942 125 253 118 501 123 080 129 865 123 984 116 103 112 427 
Celkové emise nezahrnující 
LULUCF 

164 332 154 381 139 916 135 854 126 754 131 396 138 650 131 833 124 273 120 729 

                      

Položky vykazované zvlášť:                     

Mezinárodní letecká doprava 617 555 491 484 449 453 492 498 542 513 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

                      

Emise CO2 z biomasy 2 304 2 350 2 309 2 267 2 220 2 352 2 437 2 671 2 906 3 110 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.1    Emise oxidu uhličitého v období 1990 – 2007 v kategorizaci IPCC (Gg), část 2: 2000 – 2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

1. Energetika 114 438 116 935 113 266 113 659 113 304 113 934 114 948 116 298 

A. Spalování paliv 114 438 116 935 113 266 113 659 113 304 113 934 114 948 116 297 

1. Energetický průmysl 59 616 58 810 57 122 57 856 57 277 57 275 59 077 61 316 

2. Zpracovatelský průmysl 28 185 29 432 27 912 26 365 26 003 26 632 24 399 24 940 

3. Doprava 12 159 12 981 13 533 15 307 16 022 17 329 17 655 18 461 

4. Ostatní sektory 13 244 14 501 13 555 13 065 12 890 11 601 12 751 10 503 

5. Ostatní 1 233 1 211 1 144 1 065 1 112 1 097 1 066 1 078 

B. Fugitivní emise z paliv NE NE NE NE NE NE NE NE 

1. Pevná paliva NE NE NE NE NE NE NE NE 

2. Ropa a zemní plyn NE NE NE NE NE NE NE NE 

2. Průmyslové procesy 11 989 11 091 11 026 11 981 13 098 11 783 12 982 12 941 

A. Minerální produkty 4 166 3 859 3 603 3 701 3 908 3 856 3 976 4 367 

B. Chemický průmysl  736 620 541 704 699 609 581 544 

C. Výroba kovů 7 086 6 612 6 882 7 576 8 491 7 318 8 425 8 030 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek 354 335 325 311 305 299 298 298 

4. Zemědělství NA NA NA NA NA NA NA NA 

A. Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Hospodaření 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 

5. LULUCF –8 680 –9 016 –8 791 –6 897 –7 344 –7 835 –4 607 –1 919 

A. Lesní půdy –8 613 –8 919 –8 694 –6 879 –7 284 –7 763 –4 480 –1 775 

B. Úrodné půdy 200 180 155 161 141 144 134 127 

C. Pastviny –419 –400 –396 –380 –393 –389 –394 –383 

D. Mokřiny 27 12 33 23 19 20 20 19 

E. Osídlená území 125 111 111 179 173 153 113 93 

6. Odpady 357 357 357 368 327 358 386 413 

A. Skládkování pevného odpadu NO NO NO NO NO NO NO NO 

B. Odpadní vody NA NA NA NA NA NA NA NA 

C. Spalování odpadů 357 357 357 368 327 358 386 413 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 118 458 119 702 116 183 119 422 119 689 118 541 124 008 128 031 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 127 138 128 719 124 974 126 318 127 033 126 375 128 615 129 950 

                  

Položky vykazované zvlášť:                 

Mezinárodní letecká doprava 572 614 664 771 993 1 033 1 062 1 091 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO 

                  

Emise CO2 z biomasy 3 254 3 270 3 833 7 158 7 847 8 679 7 403 8 465 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.2    Emise metanu v období 1990 – 2007 v kategorizaci IPCC (Gg), část 1: 1990 – 1999 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

                      

1. Energetika 474,10 409,31 388,88 370,86 349,15 341,13 333,52 324,46 311,24 285,05 

A. Spalování paliv 69,53 51,97 49,47 40,38 35,39 32,76 30,64 27,21 22,67 21,37 

1. Energetický průmysl 0,67 0,68 0,60 0,64 0,63 0,70 0,72 0,80 0,78 0,73 

2. Zpracovatelský průmysl 4,31 4,88 3,91 4,22 3,34 3,30 3,69 3,26 2,98 3,01 

3. Doprava 1,27 1,09 1,26 1,31 1,43 1,59 1,62 1,52 1,36 1,25 

4. Ostatní sektory 62,96 45,02 43,43 33,95 29,72 26,95 24,39 21,45 17,40 16,28 

5. Ostatní 0,34 0,29 0,27 0,26 0,26 0,21 0,21 0,18 0,15 0,10 

B. Fugitivní emise z paliv 404,57 357,35 339,41 330,48 313,76 308,37 302,88 297,25 288,57 263,68 

1. Pevná paliva 361,90 320,98 305,97 298,00 281,99 276,61 268,48 263,47 253,05 228,96 

2. Ropa a zemní plyn 42,67 36,36 33,45 32,49 31,77 31,76 34,40 33,78 35,52 34,72 

2. Průmyslové procesy 6,59 5,61 4,33 4,41 4,53 4,78 4,85 4,41 4,29 3,74 

A. Minerální produkty 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,18 0,20 0,18 

B. Chemický průmysl  0,39 0,29 0,33 0,33 0,39 0,37 0,39 0,40 0,45 0,47 

C. Výroba kovů 6,06 5,20 3,88 3,95 4,00 4,26 4,30 3,84 3,64 3,09 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

4. Zemědělství 279,95 264,61 238,09 207,96 182,15 176,46 175,26 164,68 154,85 157,27 

A. Enterická fermentace 231,88 218,47 195,78 169,36 148,31 144,39 143,04 133,43 125,11 127,78 

B. Hospodaření s hnojem 48,07 46,14 42,31 38,61 33,83 32,07 32,22 31,26 29,74 29,49 

C. Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Zemědělské půdy NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

5. LULUCF 4,64 3,44 3,62 4,19 4,32 4,03 5,31 5,72 4,95 4,56 

A. Lesní půdy 4,64 3,44 3,62 4,19 4,32 4,03 5,31 5,72 4,95 4,56 

B. Úrodné půdy NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

C. Pastviny NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

E. Osídlená území NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

6. Odpady 118,48 120,66 120,93 121,12 125,43 127,36 126,15 125,36 126,80 127,45 

A. Skládkování pevného odpadu 79,17 82,79 85,97 89,48 92,95 96,20 97,12 95,20 97,30 100,01 

B. Odpadní vody 39,31 37,88 34,96 31,64 32,48 31,16 29,02 30,16 29,50 27,43 

C. Spalování odpadů NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

                      

Celkové emise včetně LULUCF 883,76 803,63 755,85 708,55 665,58 653,76 645,08 624,64 602,13 578,07 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 879,12 800,19 752,23 704,36 661,26 649,73 639,77 618,91 597,18 573,50 

                      

Položky vykazované zvlášť:                     

Mezinárodní letecká doprava 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.2    Emise metanu v období 1990 – 2007 v kategorizaci IPCC (Gg), část 2: 2000 – 2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

1. Energetika 292,68 297,98 289,72 280,11 273,62 276,89 299,12 277,38 
A. Spalování paliv 20,70 22,30 20,41 22,94 24,72 23,27 30,04 26,95 

1. Energetický průmysl 0,73 0,74 0,68 0,87 0,96 0,76 0,82 0,86 

2. Zpracovatelský průmysl 3,03 3,21 3,25 3,17 3,02 3,41 2,75 2,87 

3. Doprava 1,74 1,77 1,68 1,73 1,64 1,64 1,55 1,56 

4. Ostatní sektory 15,11 16,50 14,72 17,10 19,02 17,39 24,85 21,60 

5. Ostatní 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 

B. Fugitivní emise z paliv 271,98 275,69 269,31 257,17 248,90 253,62 269,08 250,43 

1. Pevná paliva 239,00 244,74 237,48 228,21 222,00 221,44 236,18 217,46 

2. Ropa a zemní plyn 32,99 30,95 31,83 28,96 26,90 32,18 32,90 32,97 

2. Průmyslové procesy 3,94 4,01 4,03 4,02 4,22 3,98 4,06 3,96 

A. Minerální produkty 0,25 0,25 0,20 0,20 0,22 0,22 0,21 0,23 

B. Chemický průmysl  0,41 0,44 0,41 0,40 0,50 0,50 0,46 0,41 

C. Výroba kovů 3,28 3,32 3,42 3,42 3,50 3,25 3,38 3,33 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek NA NA NA NA NA NA NA NA 

4. Zemědělství 150,60 151,33 147,31 143,33 138,37 137,62 135,19 136,29 

A. Enterická fermentace 122,72 123,61 120,71 117,53 113,80 113,97 111,84 112,94 

B. Hospodaření s hnojem 27,88 27,72 26,60 25,80 24,57 23,64 23,35 23,35 

C. Pěstování rýže NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Zemědělské půdy NA NA NA NA NA NA NA NA 

5. LULUCF 4,20 4,36 4,71 5,91 5,40 5,16 6,40 8,32 

A. Lesní půdy 4,20 4,36 4,71 5,91 5,40 5,16 6,40 8,32 

B. Úrodné půdy NO NO NO NO NO NO NO NO 

C. Pastviny NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Mokřiny NO NO NO NO NO NO NO NO 

E. Osídlená území NO NO NO NO NO NO NO NO 

6. Odpady 128,24 129,50 132,79 131,26 133,69 136,02 137,55 139,58 

A. Skládkování pevného odpadu 102,48 104,68 106,15 106,69 109,25 111,70 112,69 115,09 

B. Odpadní vody 25,75 24,82 26,64 24,57 24,44 24,32 24,86 24,49 

C. Spalování odpadů NE NE NE NE NE NE NE NE 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 579,66 587,19 578,55 564,63 555,31 559,66 582,32 565,53 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 575,46 582,83 573,84 558,72 549,90 554,50 575,92 557,22 

                  

Položky vykazované zvlášť:                 

Mezinárodní letecká doprava 0,11 0,12 0,13 0,15 0,19 0,20 0,20 0,21 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.3    Emise oxidu dusného v období 1990 – 2007 v kategorizaci IPCC (Gg), část 1: 1990 – 1999 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

                      

1. Energetika 2,15 2,14 1,99 2,08 2,01 2,27 2,47 2,52 2,77 2,96 

A. Spalování paliv 2,15 2,14 1,99 2,08 2,01 2,27 2,47 2,52 2,77 2,96 

1. Energetický průmysl 0,81 0,80 0,72 0,75 0,74 0,79 0,82 0,83 0,79 0,74 

2. Zpracovatelský průmysl 0,58 0,65 0,52 0,54 0,43 0,42 0,46 0,39 0,36 0,37 

3. Doprava 0,27 0,31 0,40 0,52 0,57 0,83 0,96 1,09 1,42 1,64 

4. Ostatní sektory 0,43 0,32 0,29 0,22 0,21 0,19 0,19 0,16 0,13 0,13 

5. Ostatní 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,08 0,08 

B. Fugitivní emise z paliv NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

1. Pevná paliva NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

2. Ropa a zemní plyn NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

2. Průmyslové procesy 3,90 2,64 3,25 2,54 3,21 3,64 3,33 3,60 3,86 3,22 

A. Minerální produkty NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Chemický průmysl  3,90 2,64 3,25 2,54 3,21 3,64 3,33 3,60 3,86 3,22 

C. Výroba kovů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

4. Zemědělství 30,93 26,31 22,43 19,61 18,76 18,95 17,72 17,89 17,23 17,09 

A. Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Hospodaření s hnojem 2,23 2,14 1,98 1,84 1,62 1,54 1,55 1,51 1,45 1,44 

C. Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Zemědělské půdy 28,70 24,17 20,45 17,77 17,14 17,41 16,17 16,38 15,79 15,65 

5. LULUCF 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 

A. Lesní půdy 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 

B. Úrodné půdy 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 

C. Pastviny NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

E. Osídlená území NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

6. Odpady 0,52 0,52 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 NA NA 

B. Odpadní vody 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

C. Spalování odpadů NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

                      

Celkové emise včetně LULUCF 38,30 32,39 28,96 25,54 25,28 26,15 24,81 25,30 25,14 24,54 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 38,20 32,30 28,88 25,45 25,19 26,08 24,73 25,22 25,07 24,48 

                      

Položky vykazované zvlášť:                     

Mezinárodní letecká doprava 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.3    Emise oxidu dusného v období 1990 – 2007 v kategorizaci IPCC (Gg), část 2: 2000 – 2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

1. Energetika 2,69 2,85 3,00 3,38 3,57 3,72 3,74 3,90 

A. Spalování paliv 2,69 2,85 3,00 3,38 3,57 3,72 3,74 3,90 

1. Energetický průmysl 0,83 0,83 0,80 0,83 0,84 0,81 0,85 0,89 

2. Zpracovatelský průmysl 0,37 0,39 0,39 0,38 0,36 0,41 0,32 0,34 

3. Doprava 1,28 1,42 1,61 1,91 2,08 2,22 2,25 2,35 

4. Ostatní sektory 0,12 0,13 0,12 0,19 0,21 0,21 0,25 0,24 

5. Ostatní 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 

B. Fugitivní emise z paliv NA NA NA NA NA NA NA NA 

1. Pevná paliva NA NA NA NA NA NA NA NA 

2. Ropa a zemní plyn NA NA NA NA NA NA NA NA 

2. Průmyslové procesy 3,63 3,59 3,14 3,13 3,73 3,53 3,26 2,80 

A. Minerální produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Chemický průmysl  3,63 3,59 3,14 3,13 3,73 3,53 3,26 2,80 

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. Používání F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

4. Zemědělství 16,85 17,45 16,97 15,36 16,55 15,72 15,58 16,05 

A. Enterická fermentace NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Hospodaření s hnojem 1,36 1,35 1,30 1,26 1,20 1,15 1,14 1,13 

C. Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Zemědělské půdy 15,49 16,10 15,67 14,10 15,36 14,57 14,45 14,92 

5. LULUCF 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 

A. Lesní půdy 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 

B. Úrodné půdy 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

C. Pastviny NO NO NO NO NO NO NO NO 

D. Mokřiny NO NO NO NO NO NO NO NO 

E. Osídlená území NO NO NO NO NO NO NO NO 

6. Odpady 0,65 0,64 0,64 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

A. Skládkování pevného odpadu NA NA NA NA NA NA NA NA 

B. Odpadní vody 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 

C. Spalování odpadů NE NE NE 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 24,57 25,28 24,50 23,29 25,26 24,38 24,00 24,18 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 24,51 25,22 24,44 23,23 25,20 24,32 23,93 24,10 

                  

Položky vykazované zvlášť:                 

Mezinárodní letecká doprava 0,08 0,08 0,09 0,10 0,14 0,14 0,14 0,15 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.4    Celková inventura skleníkových plynů v období 1990 – 2007 (Gg CO2ekv), část 1: 1990 – 1999 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

                      

1. Energetika 156 235 149 169 132 978 131 538 121 268 125 521 132 971 125 380 118 447 116 190 

A. Spalování paliv 147 739 141 665 125 851 124 598 114 679 119 045 126 610 119 137 112 387 110 652 

1. Energetický průmysl 57 970 57 664 51 507 53 748 53 902 56 882 59 527 59 307 55 955 52 748 

2. Zpracovatelský průmysl 46 885 49 442 41 349 42 254 32 814 32 964 36 847 29 258 28 761 30 135 

3. Doprava 7 453 6 793 7 589 7 521 7 821 9 745 10 807 11 488 12 125 12 411 

4. Ostatní sektory 33 803 26 333 24 063 19 778 18 835 18 425 18 320 17 926 14 262 14 094 

5. Ostatní 1 628 1 432 1 342 1 297 1 306 1 029 1 109 1 160 1 284 1 264 

B. Fugitivní emise z paliv 8 496 7 504 7 128 6 940 6 589 6 476 6 361 6 242 6 060 5 537 

1. Pevná paliva 7 600 6 741 6 425 6 258 5 922 5 809 5 638 5 533 5 314 4 808 

2. Ropa a zemní plyn 896 764 702 682 667 667 722 709 746 729 

2. Průmyslové procesy 19 596 14 612 16 062 12 916 13 848 14 310 14 037 14 873 14 166 12 146 

A. Minerální produkty 4 833 4 038 3 854 3 517 3 613 3 605 3 912 4 040 4 191 4 086 

B. Chemický průmysl  2 025 1 606 1 819 1 550 1 844 1 881 1 840 1 859 1 961 1 652 

C. Výroba kovů 12 660 8 891 10 312 7 773 8 315 8 748 8 103 8 633 7 632 6 061 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů 78 77 77 77 76 76 183 341 382 347 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek 765 728 691 651 616 596 587 585 580 578 
4. Zemědělství 15 467 13 714 11 952 10 445 9 642 9 580 9 174 9 004 8 594 8 602 

A. Enterická fermentace 4 869 4 588 4 111 3 556 3 115 3 032 3 004 2 802 2 627 2 683 

B. Hospodaření s hnojem 1 700 1 634 1 503 1 381 1 213 1 149 1 156 1 124 1 073 1 065 

C. Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Zemědělské půdy 8 898 7 492 6 338 5 508 5 314 5 398 5 014 5 077 4 894 4 853 

5. LULUCF –4 565 –10 080 –11 870 –10 486 –8 136 –8 207 –8 650 –7 707 –8 044 –8 186 

A. Lesní půdy –5 880 –10 437 –12 108 –10 786 –8 244 –8 261 –8 512 –7 720 –8 339 –8 258 

B. Úrodné půdy 1 336 568 325 318 285 288 281 258 380 210 

C. Pastviny –128 –294 –200 –196 –306 –331 –544 –381 –284 –361 

D. Mokřiny 22 33 19 9 8 10 11 16 24 24 

E. Osídlená území 85 51 94 170 120 87 114 119 176 199 

6. Odpady 2 650 3 052 3 057 3 062 3 152 3 193 3 167 3 150 3 180 3 194 

A. Skládkování pevného odpadu 1 663 1 739 1 805 1 879 1 952 2 020 2 040 1 999 2 043 2 100 

B. Odpadní vody 987 956 895 826 843 815 770 794 780 736 

C. Spalování odpadů NE 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

                      

Celkové emise včetně LULUCF 190 148 171 195 152 871 148 125 140 390 144 993 151 286 145 284 136 924 132 522 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 194 712 181 275 164 741 158 611 148 526 153 200 159 936 152 991 144 968 140 709 

                      

Položky vykazované zvlášť:                     

Mezinárodní letecká doprava 647 582 515 508 471 475 516 522 567 537 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

                      

Emise CO2 z biomasy 2 304 2 350 2 309 2 267 2 220 2 352 2 437 2 671 2 906 3 110 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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Tab. 10.4    Celková inventura skleníkových plynů v období 1990 – 2007 (Gg CO2ekv), část 2: 2000 – 2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

1. Energetika 121 418 124 075 120 280 120 589 120 156 120 902 122 390 123 330 

A. Spalování paliv 115 707 118 285 114 625 115 189 114 929 115 576 116 739 118 071 

1. Energetický průmysl 59 890 59 081 57 383 58 133 57 557 57 543 59 359 61 609 

2. Zpracovatelský průmysl 28 364 29 619 28 103 26 549 26 178 26 830 24 556 25 107 

3. Doprava 12 593 13 459 14 067 15 935 16 701 18 052 18 385 19 223 

4. Ostatní sektory 13 599 14 888 13 902 13 482 13 355 12 029 13 351 11 031 

5. Ostatní 1 261 1 238 1 170 1 089 1 137 1 122 1 088 1 101 

B. Fugitivní emise z paliv 5 712 5 789 5 655 5 401 5 227 5 326 5 651 5 259 

1. Pevná paliva 5 019 5 139 4 987 4 792 4 662 4 650 4 960 4 567 

2. Ropa a zemní plyn 693 650 668 608 565 676 691 692 

2. Průmyslové procesy 13 610 12 863 12 558 13 753 15 011 13 650 15 055 15 593 

A. Minerální produkty 4 172 3 864 3 607 3 705 3 913 3 860 3 980 4 372 

B. Chemický průmysl  1 870 1 742 1 524 1 684 1 864 1 713 1 600 1 420 

C. Výroba kovů 7 155 6 682 6 954 7 648 8 564 7 387 8 496 8 100 

D. Ostatní produkty NA NA NA NA NA NA NA NA 

E. Výroba F-plynů NA NA NA NA NA NA NA NA 

F. Používání F-plynů 413 574 473 716 670 690 978 1 702 

3. Používání rozpouštědel a dalších látek 569 550 540 525 519 514 513 512 

4. Zemědělství 8 387 8 587 8 353 7 772 8 037 7 765 7 670 7 838 

A. Enterická fermentace 2 577 2 596 2 535 2 468 2 390 2 393 2 349 2 372 

B. Hospodaření s hnojem 1 007 1 000 960 932 887 853 842 842 

C. Pěstování rýže NA NA NA NA NA NA NA NA 

D. Zemědělské půdy 4 803 4 991 4 858 4 372 4 761 4 518 4 479 4 624 

5. LULUCF –8 573 –8 907 –8 674 –6 752 –7 211 –7 708 –4 452 –1 720 

A. Lesní půdy –8 516 –8 818 –8 586 –6 742 –7 159 –7 643 –4 332 –1 583 

B. Úrodné půdy 210 189 164 169 149 151 141 134 

C. Pastviny –419 –400 –396 –380 –393 –389 –394 –383 

D. Mokřiny 27 12 33 23 19 20 20 19 

E. Osídlená území 125 111 111 179 173 153 113 93 

6. Odpady 3 250 3 275 3 344 3 328 3 337 3 419 3 479 3 550 

A. Skládkování pevného odpadu 2 152 2 198 2 229 2 240 2 294 2 346 2 367 2 417 

B. Odpadní vody 741 720 758 715 712 710 722 715 

C. Spalování odpadů 357 357 357 373 331 363 391 417 

                  

Celkové emise včetně LULUCF 138 661 140 443 136 401 139 215 139 849 138 541 144 654 149 103 

Celkové emise nezahrnující LULUCF 147 234 149 350 145 075 145 967 147 061 146 249 149 107 150 823 

                  

Položky vykazované zvlášť:                 

Mezinárodní letecká doprava 598 643 695 807 1 039 1 080 1 111 1 142 

Mezinárodní námořní doprava NO NO NO NO NO NO NO NO 

          

Emise CO2 z biomasy 3 254 3 270 3 833 7 158 7 847 8 679 7 403 8 465 

LULUCF – Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
NE – není stanoveno (not estimated) 
NO – nevyskytuje se (not occurring) 
NA – není aplikovatelné (not applicable) 

Zdroj: ČHMÚ 
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10.2 Přehled doplňujících informací podle čl. 7.2 Kjótského 
protokolu 

Tabulka 10.5 uvádí přehled doplňujících informací dle čl. 7.2 Kjótského protokolu, respektive 
jejich začlenění do 5. Národního sdělení. 

Tab. 10.5 Přehled doplňujících informací dle čl. 7.2 Kjótského protokolu 

Informace dle čl. 7.2 
Příslušná část 5. 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 

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 

Informace dle čl. 10 

čl. 10e kap. 9 

Finanční zdroje kap. 7 
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10.3 Souhrnný přehled všech kvantifikovatelných realizovaných a 
připravovaných opatření 
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Tab. 10.6 Souhrnný přehled všech opatření v členění dle jednotlivých sektorů a plynů 

Očekávaný přínos ke snižování emisí 
skleníkových plynů 

(pro každý rok, nekumulované, v tis. t CO2 
ekv) 

Název opatření  
(rámcová / více sektorová 

opatření) 
  

Cíle a/nebo dotčená 
aktivita 

Dotčené 
skleníkové 

plyny 
Typ opatření Stav Realizace 

2007 2010 2015 2020 
Operační program podnikání a 

inovace 
Zvýšení energetické 
účinnosti výroby i 
spotřeby energie v 
průmyslu a zvýšení 

podílu obnovitelných 
zdrojů energie 

CO2 Ekonomický Realizované Průmyslové 
podniky 

780 3,200 3,200 3,200 

EU-ETS Stimulace 
rozhodujících 
průmyslových 
producentů ke 

snižování emisí CO2 

CO2 Ekonomický, 
regulační 

Realizované Průmyslové 
podniky 

500 4,900 6,400 2,60067 

Zvýhodněné výkupní tarify 
elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů 

Záměna paliv při 
výrobě elektřiny 

CO2 Regulační 
Legislativní 
Ekonomický 

Realizované Ministerstvo 
životního 
prostředí, 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, 

Energetický 
regulační úřad 

234 980 1,350 1,700 

Podpora zalesňování hospodářsky 
nevyužívaných zemědělských 

ploch 

Racionálnější 
využívání zemědělské 

půdy 

CO2 Ekonomický Realizované Ministerstvo 
zemědělství 

96 160 150 140 

                                                 
67 Kolem roku 2020 budou v ČR postupně odstaveny zastaralé uhelné zdroje, které výrazně přispívaly k vysokým emisím v referenčním roce 2005. Scénář předpokládá v roce 2020 snížení 

primární spotřeby uhlí o ca 10%. 
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Státní program na podporu úspor 
energie a využití obnovitelných 

zdrojů energie – Část B – 
Programy Státního fondu 

životního prostředí 

Snížení energetické 
náročnosti 

ekonomiky, úspory 
energetických surovin 
a minimalizace zátěže 

životního prostředí 
znečišťujícími 

emisemi a snížení 
emisí skleníkových 

plynů 

CO2 Ekonomický Realizované Státní fond 
životního 

prostředí ČR, 
majitelé a 

provozovatelé 

75.2 100 100 100 

Operační program průmysl a 
podnikání 

Zvýšení energetické 
účinnosti výroby i 
spotřeby energie v 
průmyslu a zvýšení 

podílu obnovitelných 
zdrojů energie 

CO2 Ekonomický Realizované Průmyslové 
podniky 

70.1 170 170 170 

Implementace směrnice o 
kogeneraci 

Zvýšit účinnost 
energetiky a zlepšit 

bezpečnost 
zásobování 

vytvořením rámce pro 
podporu a rozvoj 

vysoce účinné 
kombinované výroby 

tepla a elektřiny 

CO2 Ekonomický / 
regulační 

Realizované Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, 

Energetický 
regulační úřad 

26 110 300 210 

Ekologická daňová reforma Záměna paliv ve 
spotřebě energií 

CO2 Regulační 
Legislativní 
Ekonomický 

Realizované Ministerstvo 
životního 
prostředí, 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, 

Energetický 
regulační úřad 

0 1,100 2,500 2,300 
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Implementace směrnice o 
energetické náročnosti budov 

Snižování energetické 
náročnosti budov s 
ohledem na vnější 
klimatické a místní 

podmínky i 
požadavky na vnitřní 
prostředí a efektivnost 

nákladů 

CO2 Legislativní / 
normativní 

Realizované Investoři, 
vlastníci a 

provozovatelé 
budov 

0 310 590 840 

Směrnice o emisích CO2 z 
automobilů 

Snížení spotřeby 
energie a emisí 

skleníkových plynů z 
osobní automobilové 

dopravy 

CO2 Legislativní / 
normativní 

Připravované Ministerstvo 
dopravy  

0 0 2,500 3,100 

Soubor opatření v sektoru 
dopravy 

Snížení emisí 
znečišťujících látek 

CO2, metan, 
N2O 

Regulační Realizované Ministerstvo 
dopravy ve 
spolupráci 

s dalšími resorty 

1,100 2,700 3,700 4,500 

Zákon o obalech a zákon o 
odpadech 

Harmonizace 
legislativy ČR 
s legislativou 
Evropské unie 

CO2, metan, 
N2O 

Legislativní Realizované Ministerstvo 
životního 
prostředí, 

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

42 100 270 420 

Využívání skládkového plynu a 
bioplynu z čistíren odpadních vod 

Snížení emisí metanu 
ze skládek a čistíren 

odpadních vod 

metan Technické Realizované Provozovatelé 
skládek a 
čistíren 

odpadních vod 

940 1,200 1,350 1,400 

Opatření ke snížení emisí 
skleníkových plynů zaváděná 

společně 

Energetické úspory a 
snížení emisí v rámci 

projektu JI 

Všechny 
skleníkové 

plyny 

Ekonomický, 
Dobrovolné 

aktivity 

Realizované Ministerstvo 
životního 

prostředí, Státní 
fond životního 
prostředí ČR, 
Česká 

energetická 
agentura 

700 700 700 700 
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Operační program infrastruktura Snížení množství 
vypouštěných 

znečišťujících látek, 
zlepšení imisní situace 

dotčených lokalit, 
zlepšení zdravotního 

stavu obyvatel a stavu 
vegetace, snížení 

emisí skleníkových 
plynů 

Všechny 
skleníkové 

plyny 

Ekonomický Realizované Ministerstvo 
životního 

prostředí, Státní 
fond životního 
prostředí ČR, 

obce 

85 150 150 150 

Operační program životní 
prostředí 

Zlepšování stavu 
životního prostředí a 
zdraví obyvatelstva 

Všechny 
skleníkové 

plyny 

Ekonomický Realizované Ministerstvo 
životního 

prostředí, Státní 
fond životního 
prostředí ČR 

0 1,600 6,500 6,500 

Operační program doprava Modernizace a rozvoj 
dopravní 

infrastruktury 

Všechny 
skleníkové 

plyny 

Ekonomický Realizované Ministerstvo 
dopravy 

0 850 1,600 1600 

Zelená úsporám a programy na 
opravy bytového fondu 

Úspory energie 
v bytovém fondu 

Všechny 
skleníkové 

plyny 

Ekonomický Připravované Státní fond 
životního 

prostředí ČR, 
majitelé domů  

0 500 1,600 1,600 

Celkem            4648.3 18,830 36,730 31,230 
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10.4 Tabulky 
Tab. 10.7    Vývoj celkových národních emisí PM10 (kt/rok) v letech 2000 – 2007  

Celkové roční emise (kt/rok) 
Látka 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PM10 40 40 40 38 34 36 35 3768 

Zdroj: ČHMÚ 

Tab. 10.8    Zdroje HDP v běžných cenách v období 1995 – 2008 (část 1) 

Rok/ 
čtvrtletí 

Zemědělství, 
myslivost, 

lesní 
hospodářství 

Rybolov, 
chov ryb, 

přidružené 
činnosti 

Dobývání 
nerostnýc
h surovin 

Zpracovatelský 
průmysl 

Výroba a 
rozvod 

elektřiny, 
plynu a vody  

Stavebnictví  

Obchod, 
opravy 
motor. 
vozidel 
a spotř. 
zboží  

Pohostinství 
a ubytování  

1995 65 648 666 29 174 321 419 69 806 87 214 147 665 37 496 

2002 73 764 604 29 574 568 359 86 207 139 096 303 633 45 675 

2003 72 720 611 26 547 578 150 86 804 149 213 303 963 49 009 

2004 82 761 603 34 153 676 028 99 396 164 494 290 471 55 833 

2005 80 420 576 36 328 703 329 103 791 167 996 342 396 52 839 

2006 73 489 575 38 049 765 755 127 705 179 756 380 314 50 753 

2007 75 761 576 36 342 875 692 129 171 199 240 401 670 55 071 

2008 77 076 340 47 431 850 106 139 800 208 902 452 142 59 521 

 

Tab. 10.8  Zdroje HDP v běžných cenách v období 1995 – 2008 (část 2) 

Rok/ 
čtvrtletí 

Doprava, 
skladování,  
pošty a tele-
komunikace  

Peněžnictví 
a pojišťov-

nictví 

Nemovitosti, 
služby pro 
podniky, 
výzkum, 

vývoj  

Veřejná 
správa; 
obrana; 
sociální 

zabezpečení 

Školství 

Zdravotnictví, 
veterinární 
a sociální 
činnosti 

Ostatní 
veřejné, 

sociální a 
osobní 
služby 

Domácnosti 
zaměstná-

vající 
personál 

Hrubá 
přidaná 
hodnota 

v základních 
cenách 

1995 138 096 42 591 180 870 71 685 53 776 46 642 32 855 210 1 325 813 

2002 252 065 68 854 291 256 125 930 91 113 91 816 72 326 323 2 240 595 

2003 273 224 83 796 306 524 138 846 99 646 95 490 78 612 371 2 343 526 

2004 271 231 88 631 329 309 142 817 104 257 102 724 84 557 423 2 527 688 

2005 268 007 81 500 366 909 155 468 115 067 109 133 89 397 435 2 673 591 

2006 303 555 90 087 391 115 165 323 122 089 115 991 98 315 475 2 903 346 

2007 327 270 116 638 433 836 174 451 131 101 119 691 108 177 479 3 185 166 

2008 331 541 126 881 462 906 184 464 134 565 130 485 111 775 484 3 318 419 

Zdroj: ČSÚ

                                                 
68 Údaj za rok 2007 je předběžný 
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Tab. 10.9    Energetická bilance (TJ) 

 2000 2004 2005 2006 20071) 

Vsázky celkem 1 421 175 1 557 564 1 577 209 1 594 403 1 602 185 
v tom:           

výroba tepla 276 633 252 402 249 638 239 100 227 272 

výroba elektřiny 708 263 821 718 811 917 826 603 870 791 

zušlechťování paliv celkem 436 279 483 444 515 654 528 700 504 122 

Výtěžky celkem 909 043 971 054 994 448 1 009 322 982 339 
v tom:           

výroba tepla 219 783 207 174 205 473 198 123 184 254 

výroba elektřiny 259 016 296 305 288 641 294 340 309 535 

zušlechťování paliv celkem 430 244 467 582 500 334 516 859 488 550 

Ztráty celkem 572 681 654 255 650 022 653 381 686 922 
v tom:           

výroba tepla 62 430 50 470 50 249 46 705 48 368 

výroba elektřiny 469 303 548 510 546 269 555 580 585 686 

zušlechťování paliv celkem 40 948 55 275 53 504 51 096 52 869 

Prvotní zdroje celkem 1 656 660 1 849 515 1 855 737 1 878 712 1 879 464 
1) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10.10    Celková energetická bilance (PJ) 

 2000 2003 2004 2005 2006 20071) 

Tuzemské přírodní zdroje 1 246,7 1 352,1 1 350,6 1 343,0 1 363,8 1 357,2 
v tom:        

tuhá paliva 1 078,4 1 047,8 1 037,9 1 045,8 1 055,9 1 052,6 

kapalná paliva 7,4 13,3 14,1 13,2 12,1 10,4 

plynná paliva 7,1 5,3 6,8 6,5 6,2 6,4 

prvotní teplo a elektřina 153,8 285,7 291,8 277,5 289,6 287,8 

Vývoz 338,5 335,4 333,5 329,5 365,5 377,1 
z toho:       

tuhá paliva 229,7 193,8 207,3 196,2 232,7 234,8 

kapalná paliva 39,9 42,9 28,2 36,1 36 28 

plynná paliva 1,5 3,9 6,1 7,1 9,9 19,3 

Dovoz 728,3 792,4 785,7 840,9 880,9 851,2 
z toho:       

tuhá paliva 45 49,8 61 43,7 74,9 86,5 

kapalná paliva 333,5 376,8 383 428,4 423,7 428,4 

plynná paliva 318,3 329,4 306,5 324,4 341 299,6 

Prvotní zdroje celkem 1 656,7 1 815,9 1 849,5 1 855,7 1 878,7 1 879,4 
v tom:       

tuhá paliva 906,4 908,8 907,6 899,4 914,9 933,1 

kapalná paliva 314,7 343 371,4 389,8 390,9 416,4 

plynná paliva 317,8 336,9 335,4 334,6 328,9 300,3 

prvotní teplo a elektřina 117,8 227,2 235,1 231,9 244 229,6 

Ztráty celkem 623,4 689,5 709,8 704,6 712,6 741,1 
v tom:             

při  těžbě a úpravě paliv 13,4 12,6 12,2 10,7 12,7 13,1 

při zušlechťování paliva 40,9 44,7 55,3 53,5 51,2 52,9 

při výrobě tepla 62,4 43,6 50,5 50,2 46,6 48,4 

při výrobě elektřiny 469,3 544,7 548,5 546,3 555,6 585,7 

při rozvodu energie a dopravě paliv 37,4 43,9 43,3 43,9 46,5 41 

Konečná spotřeba celkem 1 002,6 1 088,8 1 118,8 1 130,8 1 146,9 1 128,7 
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1) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10.11    Bilance elektřiny (mil. kWh) 

 2000 2003 2004 2005 2006 20071) 

Výroba celkem 73 466 83 227 84 333 82 578 84 361 88 198 

Vývoz (měřený)  18 742 26 299 25 493 24 985 24 097 26 357 

Dovoz (měřený) 8 725 10 086 9 776 12 351 11 466 10 204 

Vlastní spotřeba na výrobu 5 725 6 568 6 414 6 387 6 477 6 786 

Ztráty v rozvodu 4 683 5 087 5 084 5 027 4 885 4 915 

Tuzemská (netto) spotřeba 53 041 55 359 57 118 58 530 60 368 60 344 

Konečná spotřeba celkem  47 958 50 649 52 370 53 729 55 541 55 856 
1) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10.12    Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a odpadů 

 2000 2003 2004 2005 2006 20071) 

  Elektřina (GWh)  

Vodní elektrárny 2 313 1 794 2 563 3 027 3 257 2 524 

Větrné elektrárny - 4 10 21 49 125 

Pevná biomasa 382 360 565 560 732 970 

Průmyslové odpady 201 195 0 0 0 0 

Komunální odpady 5 10 10 11 11 12 

Bioplyn . 108 139 161 175 222 

  Teplo (TJ)  

Pevná biomasa2) 3 219 31 946 40 230 40 892 41 760 44 471 

Průmyslové odpady . . . 990 400 400 

Komunální odpady 1 664 2 048 2 052 1 979 1 910 1 888 

Bioplyn 384 781 968 1 010 919 1 002 

Tepelná čerpadla (teplo prostředí) . . 500 545 676 826 

Solární termální kolektory . . 84 103 128 163 
1) předběžné údaje 
2) od roku 2004 vč. palivového dřeva v domácnostech  

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10.13    Přepravní výkony v osobní dopravě v období 1990 – 2007 (mld. oskm) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

IAD 39,9 54,5 63,9 63,4 65,2 67,3 67,57 68,64 69,63 71,54 

Silniční veřejná 12,3 7,67 9,35 10,6 9,63 8,89 8,52 8,61 9,50 9,52 

Silniční celkem 52,2 62,2 73,3 74,0 74,9 76,2 76,09 77,25 79,13 81,06 

Železniční doprava 13,4 8,0 7,3 7,3 6,6 6,5 6,59 6,67 6,92 6,90 

Letecká doprava 2,2 3,0 5,9 6,4 6,9 7,1 8,81 9,74 10,23 10,48 

Vodní doprava 0,003 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,022 0,018 0,013 0,018 

Celkem 67,8 73,2 86,4 87,7 88,4 89,8 91,5 93,7 96,3 98,5 

Zdroj: CDV 
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Tab. 10.14    Přepravní výkony v nákladní dopravě 1990 – 2007 (mld. tkm) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Silniční celkem 16,82 32,50 39,03 40,26 45,06 46,56 46,01 43,45 50,37 48,14 

Silniční veřejná 8,81 22,90 31,36 34,21 37,78 39,12 37,42 38,12 45,09 43,27 

Na vlastní účet 8,01 9,60 7,67 6,05 7,28 7,45 8,59 5,33 5,28 4,87 

Železniční  41,14 25,50 17,30 16,88 15,77 15,85 15,09 14,87 15,78 16,30 

Letecká  0,06 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 

Vodní  1,41 1,23 0,77 0,61 0,54 0,52 0,41 0,78 0,82 0,90 

Celkem 59,43 59,26 57,14 57,78 61,4 62,98 61,6 59,2 67,0 65,4 

Zdroj: CDV 

 

Tab. 10.15    Počet motorových vozidel v ČR 1990 – 2007 (tis. vozidel) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jednostopá 1 172 915 749 755 760 752 757 794 823 860 

Osobní a dodávky 2 411 3 043 3 439 3 530 3 619 3 702 3 816 3 959 4 471 4 708 

Nákladní 156 203 276 296 324 340 371 415 203 208 

Autobusy 26 20 18 18 21 21 20 20 20 20 

Celkem 3 765 4 181 4 482 4 599 4 724 4 815 4 964 5 188 5 520 5 796 

Zdroj: CDV 

 

Tab. 10.16    Výkony letecké dopravy v období 2000 – 2007  

Ukazatel 2000 2004 2005 2006 20071) 

Počet letů celkem 53,040 82,591 95,310 95,184 100,839 

Nalétané km celkem (tis.) 61,554 87,824 96,833 98,796 104,626 

Přepravené osoby celkem (tis.) 3,483 5,750 6,330 6,710 6,977 
1) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tab. 10.17    Index průmyslové produkce podle odvětví  

Index průmyslové produkce 1, 2) 
Odvětví 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Průmysl celkem 101,9 105,5 109,6 106,7 111,2 109 

Těžba nerostných surovin 100,9 100,3 99,4 100,5 102,5 98,3 

Těžba energetických surovin 98,8 99,4 97,8 99,8 100,6 95,8 

Zpracovatelský průmysl       

Vláknina, papír a výrobky z papíru; 100,5 99 107,3 106 101,1 104,5 

Koks, jaderná paliva, rafinérské 
zpracování ropy 103,8 103,6 104 112,6 102,6 95,7 

Chemické látky,přípravky, léčiva 
a chemická vlákna 97,4 100,7 111,4 105,7 102,1 100,7 

Pryžové a plastové výrobky 111,2 115,2 111 112,7 115,3 118,6 

Základní kovy, hutní a kovodělné 
výrobky 98,5 109,9 109,3 99 109,1 99,6 

Opravy strojů a zařízení j. n. 97,7 105,1 114,3 114 120,8 121 

Elektrické a optických přístrojů a 
zařízení 117,9 109,8 129,2 105 121 117,3 
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Index průmyslové produkce 1, 2) 
Odvětví 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dopravních prostředků a zařízení 100,9 106,4 113,2 123,1 122,2 115,7 

Zpracovatelský průmysl j. n. 102,5 98,3 107,9 108,8 109,7 102,4 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu 
a vody 100,2 108,8 100,9 98,8 102,6 101,7 
1) referenční rok = 2000 
2) index průmyslové produkce (IPP) je vypočítán z výrobkové statistiky a statistiky průmyslových tržeb za vlastní průmyslovou 
činnost ve stálých cenách podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci  

Zdroj: ČSÚ 

 

Tab. 10.18    Produkce odpadů v období 1996 – 2007 dle jejich původu (tis. t)  

  Odpad ze 
zemědělství 
a lesnictví 

Odpad 
z dolování 

a těžby 

Průmyslový 
odpad 

Odpad z 
energetiky1) 

Komunální 
odpad 

Jiný odpad Celkem 

1996 3 288 157 23 232 10 279 3 200 11 906 52 062 

1997 4 412 1 890 14 083 13 306 3 289 31 538 68 508 

1998 8 124 600 8 900 10 409 4 535 11 550 44 118 

1999 7 175 2 351 8 867 4 941 4 200 7 935 35 469 

2000 6 989 2 568 9 375 8 989 4 509 9 045 41 475 

2001 5 935 2 285 9 040 6 491 4 243 10 700 38 694 

2002 5 817 597 9 510 6 425 4 615 11 044 37 968 

2003 5 281 689 7 525 6 501 4 639 11 304 35 939 

2004 3 876 685 7 647 5 305 4 651 6 299 38 704 

2005 2 180 612 5 794 1 884 4 439 4 576 29 802 

2006 1 304 459 6 575 2 047 3 979 4 605 28 066 

20072) 782 107 6 418 1 900 4 130 2 316 31 453 
1) mimo radioaktivního odpadu  
2) předběžné údaje 

Zdroj: MŽP, CENIA 

 

Tab. 10.19    Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách roku 2000 v období 1998 – 2006 (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 

Zdroj: ČSÚ, CENIA 
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Tab. 10.20    Vývoj spotřeby minerálních hnojiv v období 1999 – 2007 (kg/ha) 

Hospodářský rok 
Hnojiva 

1999/2000 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Celkem 88,4  89,7  99,8  97,0  98,9  104,6  

v tom:             

dusíkatá 67,4  65,2  73,7  71,7  74,1  77,6  

fosforečná 12,6  14,1  15,6  15,0  14,9  16,3  

draselná 8,4  10,4  10,5  10,3  9,9  10,7  

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10.21    Vývoj výměry lesní půdy v letech 1920 – 2007 (tis. ha) 

  1920 1930 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003 2005 2007 

Plocha 2 369 2 354 2 420 2 479 2 574 2 606 2 623 2 629 2 637 2 644 2 647 2 651 

Zdroj: Mze, ČÚZK 

Tab. 10.22    Vývoj celkové porostní zásoby dřeva v lesích v letech 1930 – 2006 (mil. m3) 

  1930 1950 1960 1970 1980 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 

Porostní 
zásoba 

307 322 348 445 536 564 615 625 630 638 641 650 668 

Zdroj: Mze 

Tab. 10.23    Výsledky inventarizace F-plynů za období 1990 – 2007 (CO2ekv) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

HFCs 0 0 0 0 0 1 101 245 317 

PFCs 0 0 0 0 0 0 4 1 1 

SF6 78 77 77 77 76 75 78 95 64 

F-plyny (celkem) 78 77 77 77 76 76 183 341 382 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

HFCs 268 263 393 391 590 600 594 872 1 606 

PFCs 3 9 12 14 25 17 10 23 20 

SF6 77 142 169 68 101 52 86 83 76 

F–-plyny (celkem) 347 413 574 473 716 670 690 978 1 702 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Tab. 10.24    Kategorizace zdrojů zařazených v EU ETS po celé období 2005 – 2007 dle průmyslových 
odvětví 

Sektor Počet 
Veřejná energetika 126 

Závodní energetika 96 

Rafinerie 4 

Chemický průmysl 16 

Koks 2 

Výroba a zprac. kovů 19 

Cement a vápno 10 

Sklo 17 

Keramika 50 

Papír a celulóza 15 

Celkem 355 

Zdroj: MŽP 
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Tab. 10.25    Rozdělení zdrojů zařazených v EU ETS dle emisí (2007) 

Velikost zdroje (t/rok) Počet % z celkového počtu Emise (t) % emisí 
< 1 000 16 4,5 6 293 0,007 

1 000 – 10 000 122 34,4 598 791 0,683 

10 000 – 25 000 89 25,1 1 390 346 1,587 

25 – 100 55 15,5 2 596 536 2,964 

> 100 73 20,5 83 022 554 94,759 

Celkem 355 100 87 614 520 100 

Zdroj: MŽP 

Tab. 10.26    Přehled JI projektů 

Typ projektu Počet ERU/rok 
Malá vodní elektrárna 17 67 076 

Náhrada fosilních paliv biomasou 14 254 096 

Rozklad oxidu dusného 1 175 500 

Přechod z uhlí na plyn 2 28 200 

Energetické využití skládkového plynu 8 148 807 

Celkem 42 715 678 

Zdroj: MŽP 

Tab. 10.27    Demografická prognóza (tis.) 

 2002 2005 2007 2010 2015 2020 

Populace 10 203 10 236 10 324 10 283 10 284 10 284 

Domácnosti 3 824 3 861 4 001 3 978 4 150 4 311 

Zdroj: ČSÚ, ENVIROS, s. r. o. 

Tab. 10.28    Prognóza vývoje hrubé přidané hodnoty (stálé ceny69 roku 2000) v mld. EUR 

Sektor 2005 2006 2007 2010 2015 2020 
Průmysl 22,2 25,7 27,6 26,5 29,8 35,0 
Stavebnictví  3,8 3,9 3,9 3,9 4,2 4,7 
Zemědělství  2,5 2,4 2,1 2,1 2,2 2,4 
Doprava  6,5 7,1 7,6 7,6 8,2 9,4 
Služby  32,1 32,5 35,0 37,8 43,8 53,4 
Celkem  67,1 71,6 76,2 78,0 88,3 104,9 

Zdroj: ENVIROS, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
69 Směnný kurs 35,61 Kč/€ – průměr za rok 2000 
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