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Důkazy

Zvyšující se koncentrace CO2



Důkazy

Teplotní anomálie: 2000 ‒ 2010 vs. 1900 ‒ 1910
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Příčina

Uvolňujeme příliš mnoho uhlíku



Příčina

Vývoj emisí skleníkových plynů v EU28

Největší světoví producenti skleníkových plynů



Příčina

Vývoj agregovaných emisí skleníkových plynů v sektorovém členění



Vývoj – budoucí scénáře



Vývoj – budoucí scénáře

http://www.klimatickazmena.cz

http://www.klimatickazmena.cz/


Budoucí
scénáře

vývoje teplot



Můžeme to zastavit?
Cíle z Paříže (12/2015)

• Zvýšení teploty musí zůstat pod 2 °C, ideálně 1,5 °C
• To znamená 1–2 tun CO2 na obyvatele
• Uhlíková neutralita v druhé polovině století
• Ropa, plyn a uhlí musí zůstat pod zemí.



12

Uhlíková stopa: množství oxidu uhličitého 
uvolněného do ovzduší jako výsledek aktivit 
jednotlivců, organizací, komunit či států. 

www.uhlikovastopa.cz

www.mojeco2.cz

http://uhlikovastopa.cz/
http://www.uhlikovastopa.cz/
http://www.uhlikovastopa.cz/


Uhlíková stopa 
New Yorku



Uhlíková stopa 
budov



Proč uhlíková stopa 
úřadu? 

• Měří množství skleníkových plynů, které 
odpovídají aktivitám úřadu/veřejné instituce

• Nepřímý ukazatele spotřeby energií, paliv výrobků 
a služeb v daném úřadě

• Společensky odpovědný úřad by měl měřit a 
snižovat své emise GHG, resp. emise související s 
jeho činností 

• Oblast prolínající několika tématy SDG (ochrana 
klimatu, udržitelnost, USV, doprava, globální 
odpovědnost)



Proč uhlíková stopa 
úřadu? 

• Podíl veřejné správy na celkových emisích 
skleníkových plynů v ČR není znám, ale může být 
10 – 20 %. 

• Existuje velký potenciál pro snižování (energetický 
management, služební cesty, nákup zboží a 
služeb…)

• Úřady jsou viditelné, mohou ovlivnit celé město, 
kraj, stát….

• Spolupráce veřejného a soukromého sektoru



Politika ochrany 
klimatu ČR
• Obměna vozového veřejné správy na vozidla 

s alternativním pohonem

 2020 – podíl 25 %

 2030 – podíl 50 %

• Zlepšovat energetickou účinnost u veřejných 
budov (standardy budov s téměř nulovou 
spotřebou energie podle směrnice 2010/31/EU 
k roku 2019) – nové budovy (mitigace)

• Požadavky na adaptace veřejných budov na 
změny klimatu (vyšší teploty – adaptace)

• Směřování k uhlíkové neutralitě. 



Postup stanovení výpočtu 
US úřadu

• Identifikace zdrojů emisí

• Rozdělení zdrojů emisí dle Scopes

• Volba odpovídajících emisních faktorů 

• Výpočet emisí 

• Prezentace výsledků, normalizace, benchmarking



Postup stanovení výpočtu 
US úřadu

• Výpočet, stanovení cíle snížení stopy

• Certifikace (event. verifikace 3. stranou)

• Plán na snížení US (carbon management)

• Realizace opatření 

• Opětovné vyhodnocení uhlíkové stopy 
a opětovná certifikace

• .....

• Uhlíková neutralita 



Tři stupně managementu uhlíkové stopy 

Kontrola
Aktivity, které 

úřad kontroluje a 
přímo ovlivňuje a 
může realizovat 

opatření  

Dozor

Aktivity, které úřad 

přímo neřídí, ale může 
směřovat partnery k 

společným opatřením

Ovlivnění

Nelze přímo řídit, 
pouze osvětově 

působit   

Spotřeba elektřiny, kotle, 
vytápění

Odpady – vlastní 
produkce

Služební cesty ve 
vlastních autech 

Dodavatelé produktů (kancelářské 
potřeby) a zařízení (IT)

Automobily a zařízení vlastněné 
partnery (např. příspěvkové 

organizace) 

Energie spotřebovaná partnery, 
nájemci, atp. 

Spotřeba energie 
u občanů a podniků ve 

městě

Dojíždění zaměstnanců 
do práce 

Odpadové hospodaření:  
občané města, podniky



Schéma - uhlíková stopy Magistrátu města Brna



Uhlíková stopa úřadu: srovnání

Instituce
Uhlíková stopa
(S1 a S2 a S3) 

na m2 podlahové plochy (kg)

Uhlíková stopa (S1 a S2) 
na m2 podlahové plochy 

(kg)
Rok

Magistrát Statutárního města Přerova 55,6 47,7 2015

Magistrát Statutárního města Brna 53,3 47,9 2016

Magistrát Statutárního města Opavy 81,4 78,6 2016

Magistrát Statutárního města Ostravy 2016

Úřad vlády ČR 73,1 69,2 2015

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  104,7 95,6 2015

Ministerstvo životního prostředí 77,4 65,0 2016

MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves 42,8 41,4 2016



Uhlíková stopa úřadu: srovnání

Instituce
US (S1 a S2 a S3) na 
1 zaměstnance (FTE) 

(t CO2e)

US (S1 a S2) na 
1 zaměstnance (FTE) 

(t CO2e)
Rok

Magistrát Statutárního města Přerova 2,3 2,0 2015

Magistrát Statutárního města Brna 2,5 2,3 2016

Magistrát Statutárního města Opavy 2,3 1,8 2016

Magistrát Statutárního města Ostravy 3,6 3,1 2016

Úřad vlády ČR 4,4 4,1 2015

CI2, o. p. s. 1,3 0,3 2016

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  1,9 1,7 2015

Ministerstvo životního prostředí 2,5 2,1 2016

MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves 4,4 4,2 2016



Modelace opatření 

• Na základě výsledků US

• Promítnutí konkrétních opatření do vývoje uhlíkové stopy (např. 
nakoupíme zelenou elektřinu, vyměníme zdroj vytápění, koupíme 
elektromobil)

• Nastavení cílů – vzkaz pro management



Možná opatření ke snížení US Úřadu Vlády ČR

• Snížení spotřeby elektřiny (80 %) 

• Zmapování spotřeby v jednotlivých budovách – zavedení inteligentního 
systému řízení budov

• Realizace energeticky úsporných opatření – stavební či technologická opatření

• Nákup certifikované „zelené energie“



Možná opatření ke snížení US Úřadu Vlády ČR

• Snížení spotřeby tepla a zemního plynu (9 %)

• Možnosti úspor v jednotlivých budovách – návrh technických opatření 

• EPC kontrakt na financování z budoucích úspor

• Výměna kotlů, kogenerace, tlak na dodavatele tepla



Možná opatření ke snížení US Úřadu Vlády ČR

• Spotřeba zboží a odpady (2 %)

• Promítnout environmentální kritéria do zadávací dokumentace na nakupovaní 
nového zboží (usnesení vlády č. 720/2000, č. 465/2010) – Pravidla uplatňování 
environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech 
státní správy a samosprávy 

• Minimalizace produkce a třídění odpadů



Závěr

• Uhlíkové stopě se odpovědné a udržitelné úřady (dříve či později) 
nevyhnou

• Není to jen další regulace, je to příležitost 

• Lepší začít nyní než později (nižší náklady) 

• Soulad s principy CSR, nefinančního reportingu, UR a globální 
odpovědností 
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