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Úvod 

XVIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná 
ve dnech 6. a 7. října 2022, jako doprovodný program Mezinárodního strojírenského 
veletrhu. 

Konference zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy 
k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi 
nad praktickými zkušenostmi i výzkumem. V posledních letech jsme se mohli přesvědčit, 
že nedílnou součástí pro zajištění udržitelného rozvoje je profesionálně zvládnutý rizikový 
management vč. environmentálního managementu. 

Konference je příspěvkem k zajištění strategických cílů EU pro budoucí období (European 
Green Deal, Fit for 55, HORIZON Europe). Konferenci doporučujeme všem organizacím 
a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, 
nefinančního reportingu, účetnictví udržitelného rozvoje a rizikového managementu. Těm, 
kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností 
a chtějí se obohatit o diskusi s předními odbornky na uvedené tematické okruhy. 

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje/ 

  

https://www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.tretiruka.cz%2Fkonference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje%2F
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Základní informace  

Místo konání 

Konference se koná v Administrativní budově (výšková budova vlevo od hlavního 
vstupu), v místnosti č. 102 (kinosál), adresa: Výstaviště 405/1, 647 00 Brno-Pisárky. 

Organizátoři 

Konferenci připravuje Ministerstvo životního prostředí; Masarykova univerzita, fakulta 
sociálních studií, Katedra environmentálních studií; Česká podnikatelská rada 
pro udržitelný rozvoj a České ekologické manažerské centrum, z.s. 
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Program konference 
„Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje 2022“ 

6. října 2022 

08.00 – 09.00 Prezence účastníků 

09.00  Úvod 

RNDr. Libor Ambrozek, poradce ministryně životního prostředí 

Ing. Peter J. Kalaš, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný 
rozvoj 

09.15 – 10.15 1. blok přednášek – Nefinanční reporting 

 str. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady k podávání zpráv 
o udržitelnosti 
Ing. Tomáš Severa, Ministerstvo financí 

 str. 9 Zkušenosti s agendou ESG ve Skupině ČEZ 
Ing. Ondřej Šikl a Mgr. Dušan Vácha, Skupina ČEZ 

 str. 17 Vodafone Czech Republic: Systém řízení udržitelného podnikání 
a transparentnost 
Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti, Vodafon 

10.15 – 10.45 Přestávka 

10.45 – 12.30 2. blok přednášek – Indikátory udržitelného rozvoje 

 str. 18 Indikátory udržitelného rozvoje, ekosystémové účetnictví 
Ing. Pavlína Mildnerová, Ing. Adéla Hrubešová, Český statistický úřad 

 str. 19 Hodnocení dopadů energeticko-klimatických politik FF55 na ČR 
Mgr. Bc. Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí 

 str. 28 Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností 
v odvětví finančních služeb (SFDR) 
Ing. Stanislav Burian, Ph.D., Česká národní banka 

 str. 29 Projekt aplikácie DNSH pre ministerstvá 
Julian Toth, COO, International Sustainable Finance Centre (ISFC) 

 str. 30 Platforma pro bioekonomiku ČR – CEE2ACT project, funded under 
the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation 
programme 
Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Platforma pro bioekonomiku ČR 

12.30 – 13.30 Polední přestávka 

13.30 – 14.45 3. blok přednášek – Výsledky studií 

 str. 32 Oběhové hospodářství v době narůstající ekonomické krize 
RNDr. Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového 
hospodářství 

 str. 35 Analysis of forestry bioeconomy employment in the Czech 
republic 
Ing. Michaela Perunová, Czech University of Life Sciences Prague, 
Moravian Business College Olomouc; Doc. Ing. Jarmila 
Zimmermannová, Ph.D., Moravian Business College Olomouc 

 str. 42 The sustainability of production processes and design 
of sustainable development indicators for activities supported 
within the framework of forest bioeconomy: A comparative 
analysis of the European Union and Southern Africa 
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Ing. Andreas Nikodemus, Diana Carolina Huertas Bernal, Czech 
University of Life Sciences Prague 

 str. 46 Forest vegetation area evolution and the implications for non-
wood forest provisioning services in the Czech Republic 
Ratna Chrismiari Purwestri, Ph.D., Sandra Paola García-Jácome, 
Czech University of Life Sciences Prague 

14.45 – 15.15 Přestávka 

15.15 – 17.00 4. blok přednášek – Výsledky výzkumu 

 str. 55 Uhlíková stopa průmyslového podniku 
Ing. Pavel Růžička, ENVIROS 

 str. 58 Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich 
ekonomické hodnocení 
Ing. Marek Hekrle; Ing. Jan Macháč, Ph.D., Institut pro ekonomickou 
a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 str. 59 Udržitelný pstruhový rybolov v České republice 
Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D., prof. Ing. Petr Šauer, CSc., 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

 str. 65 Assessment of the perceptions of the impact of invasive aquatic 
weeds on socio-economic activities and their management 
on two major water bodies in Ghana 
Stephen Awuni, Czech University of Life Sciences Prague 
 

 str. 66 Socio-Economic Analysis of Wood Charcoal Production 
as a Significant Output of Forest Bioeconomy in Africa 
Isaac Nyarko, Czech Univesity of Life sciences Prague 

 str. 67 Environmentální účetnictví a vodní stopa – příklady špatné praxe 
Libor Ansorge, Lada Stejskalová, Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, v. v. i. 
 
 
 
 
 

7. října 2022 – Je určen individuální návštěvě výstaviště. 
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Partneři konference 

 

 

 

   

   

   

 
  

   

  
 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady k podávání zpráv 
o udržitelnosti 

Ing. Tomáš Severa, Ministerstvo financí  
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Zkušenosti s agendou ESG ve Skupině ČEZ  

Ing. Ondřej Šikl a Mgr. Dušan Vácha, Skupina ČEZ  

Evropský energetický sektor prochází významnou transformací směrem k udržitelnosti, 
a to ve všech aspektech ESG. Požadavky vyplývající dobrovolných iniciativ i legislativy 
se neustále zpřísňují skrze ambiciózní cíle v oblasti rychlejší dekarbonizace, rozvoje 
obnovitelných zdrojů či zvyšováním energetické účinnosti. V roce 2021 jsme byli vystaveni 
několika krizovým situacím, jako byla pandemie covidu-19, významný růst tržních cen 
elektřiny a plynu a následné neplnění závazků některých obchodních společnosti, ale také 
extrémním projevům počasí (např. tornádo na jižní Moravě), které prověřily naši 
připravenost, schopnost, odolnost či rozhodnost při řešení klíčových bezpečnostních 
a provozních překážek. Rok 2022 přinesl nepředstavitelný šok v podobě ruské invaze 
na Ukrajinu, včetně negativních dopadů, které ovlivňují celosvětový energetický sektor 
a představují komplikaci pro evropské klimatické cíle. V neposlední řadě jsme vystaveni 
rostoucím požadavkům, jak v oblasti legislativní např. Taxonomie EU, due diligence 
v oblasti lidských práv, tak i dobrovolné např. řízení dodavatelského řetězce z pohledu 
emisí GHG, ochrany biodiverzity atd. 

Uznáváme, že změna klimatu přináší vážná rizika pro celou planetu, a proto jsme 
se zavázali ke zmírňování dopadů změny klimatu a k adaptacím na tyto změny. Zabýváme 
se veškerými aspekty změny klimatu, a to jak riziky spojenými s fyzickými dopady změny 
klimatu na naše činnosti např. – povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, údery 
blesku, bouře a tornáda, tak i rizika vyplývající z našich činností na klimatický systém, 
proto sledujeme a snažíme se minimalizovat dopady našeho podnikání na klima a životní 
prostředí obecně. Jako jeden z nástrojů identifikace fyzických rizik a minimalizace dopadů 
na vybraná zařízení slouží implementované systémy environmentálního řízení (EMS) 
podle ISO 14001. Uvědomujeme si, že existují i další rizika související se změnou klimatu 
a to např. reputační, provozní, finanční a také, že náš postoj k problematice změny klimatu 
může zásadně ovlivnit vztahy se zainteresovanými stranami. 

V návaznosti na události roku 2022 se naše poslání, principy, strategie, vize a cíle 
v zásadě nemění. Nadále platí naše střednědobé a dlouhodobé cíle, které jsme veřejně 
deklarovali skrze Vizi 2030 – Čistá Energie Zítřka. Naším posláním je zajišťovat 
bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. U krátkodobých 
cílů jsme nuceni se přizpůsobovat současné nepředvídatelné geopolitické situaci. V našich 
strategických rozhodnutích zohledňujeme prosazování principů udržitelného rozvoje, 
energetických úspor a nových technologií. Spolu s principy firemní kultury se tento přístup 
promítá do výkonu zaměstnanců na všech úrovních řízení. Rozhodování o odpovědném 
a udržitelném podnikání spadá do působnosti představenstva ČEZ, které má odpovědnost 
za oblast ESG v souladu se strategií udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. 

Vize stojí na třech základních prioritách. Zavázali jsme se, že budeme rozvíjet Skupinu 
ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s principy ESG. Transformujeme výrobní portfolio 
na nízkoemisní a dosáhneme klimatické neutrality do roku 2040. Nadále budeme 
poskytovat nejvýhodnější energetické řešení a nejlepší zákaznickou zkušeností na trhu. 
Od největšího tuzemského výrobce elektřiny a tepla se očekává, že budeme v oblasti 
snižování emisí pod drobnohledem. 

Naše strategie pro tuto dekádu plně reflektuje principy ESG (Environmental, Social, 
Governance) a udržitelnosti, tj. důraz na hodnocení a řízení dopadů podnikání na životní 
prostředí, na interní i externí stakeholdery a celospolečenské zájmy a na odpovědné 
a etické řízení firem. Environmentální pilíř (E) se soustředí na urychlenou dekarbonizaci. 
Zavázali jsme se transformovat naše výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhneme 
klimatické neutrality. Do roku 2030 snížíme naši emisní intenzitu o více než 50 %. 
Vybudujeme celkem 6 GW obnovitelných zdrojů energie a postupně ukončíme výrobu 
tepla z uhlí. Sociální pilíř (S) se zaměřuje na naše stakeholdery, především na zákazníky 
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a zaměstnance. Hodláme být nadále nejspolehlivějším dodavatelem a zaměřujeme 
se na bezpečnost a stabilitu dodávek. Modernizujeme a digitalizujeme naši distribuci 
a prodej. Chceme zůstat nadále nejatraktivnějším zaměstnavatelem v ČR. Všem našim 
zaměstnancům, kterých se dotkne odchod uhlí, slibujeme, že se o ně postaráme. 
Zavazujeme se ke spravedlivé transformaci a nabídneme jim převedení na jinou pozici, 
rekvalifikaci nebo kompenzaci. Pilíř řízení firmy (G) má dvě priority: diverzita a inkluze 
a etické chování. Snažíme se překonávat očekávání a poskytovat atraktivní podmínky 
lidem pocházejících z různých prostředí. Podporujeme a zavádíme opatření, která umožní 
všem zaměstnancům čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý, rodinný a pracovní život. 
Odmítáme jakoukoliv diskriminaci. Tento náš postoj jsme proto stvrdili podpisem evropské 
Charty diverzity. V roce 2021 jsme jako první společnost kótovaná na pražské burze 
a první energetická společnost ve střední Evropě získali protikorupční certifikát podle 
ISO 37001:2016. 

Smyslem nefinančního reportingu (NFR) je podat relevantní obraz o skutečnosti 
nefinančních dat dané společnosti. Vztahy Skupiny ČEZ se stakeholdery se řídí politikou 
vztahů s komunitami. Tato politika se vztahuje na všechny obchodní činnosti, aby bylo 
zajištěno řádné zapojení všech zainteresovaných stran. Skupina ČEZ chce udržovat 
dlouhodobé, stabilní a pevné vztahy se stakeholdery, které jsou založeny na důvěře, 
uznání závazků a oprávněných zájmů a na otevřené komunikaci. Politika vztahů 
s komunitami uvádí 13 skupin stakeholderů, které byly identifikovány v hodnotovém 
řetězci Skupiny ČEZ: akcionáři a investoři; certifikační orgány; dodavatelé a smluvní 
partneři; média; místní samosprávy, místní komunity a veřejnost; neziskové organizace; 
odbory; pojišťovny a banky a další. Jsme kótovaní na Pražské i Varšavské burze cenných 
papírů, z tohoto důvodu je NFR pro Skupinu ČEZ naprosto zásadní. NFR je základní zdroj 
informací pro naše stakeholdery, kteří pomocí našeho ESG ratingu stanoveného 
mezinárodními ratingovými agenturami dostávají informaci, jak se v oblasti ESG vedeme. 
Banky a pojišťovny nám pomocí mezinárodního ESG ratingu, v případě pozitivního 
hodnocení, umožní levnější financování či pojištění. 

Všechny výše uvedené informace a mnoho dalších shrnuje naše Zpráva o udržitelném 
rozvoji za rok 2021, která je odlišná, než tomu bylo v předchozích letech. Reflektuje 
začlenění principů ESG (udržitelnosti) do naší firemní strategie. Pilíře E-S-G se odráží 
v novém uspořádání Zprávy o udržitelném rozvoji, která je vydávána v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o vykazování nefinančních informací a s její 
implementací do české legislativy prostřednictvím novely zákona o účetnictví. Prezentuje 
nefinanční údaje Skupiny ČEZ za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, čímž navazuje 
na předchozí zprávy. Zpráva byla vydána v české a anglické jazykové verzi. Do zprávy 
přispívají všechny společnosti účetního konsolidačního celku Skupiny ČEZ v ČR 
a zahraničí (za rok 2021 to bylo 208 společností) napříč širokým spektrem svého 
podnikatelského zaměření. 

Je zpracována v souladu s celosvětově uznávanými reportingovými standardy 
tak, aby splňovala nejvyšší standardy transparentnosti. Používáme variantu core 
standardu Global Reporting Initiative (GRI) 2020, standardy Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) pro energetické podniky a základní metriky Světového 
ekonomického fóra (WEF). Údaje za rok 2021 byly shromážděny na začátku roku 2022 
a jsou uváděny k 15. dubnu 2022, pokud není uvedeno jinak. Externí společnost 
auditovala 9 vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti v rámci České republiky 
na základě standardů GRI: informace o zaměstnancích a dalších pracovnících, pracovní 
úrazy, různorodost řídicích orgánů a zaměstnanců, spotřeba energie v organizaci, odběr 
vody, vypouštění vody, přímé emise skleníkových plynů (Scope 1), nepřímé (Scope 2) 
emise skleníkových plynů, průměrný počet hodin školení za rok na zaměstnance. 

V roce 2022 poprvé vykazujeme klíčové ukazatele výkonnosti definované Taxonomií 
udržitelných činností EU podle Nařízení EU 2020/852 o Taxonomii udržitelných činností 
a příslušných aktů v přenesené působnosti. Za finanční rok 2021 jsou vykázány činnosti 
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podle způsobilosti Skupiny ČEZ ke 2 environmentálním cílům: zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se změně klimatu. V souladu s regulatorními požadavky budeme od roku 
2023 reportovat dodatečné informace o souladu uvedených činností s technickými 
screeningovými kritérii. Report bude po schválení příslušné legislativy dále rozšířen 
o způsobilost Skupiny ČEZ k dalším 4 environmentálním cílům: Udržitelná spotřeba 
a ochrana vod a moří; Přechod na oběhové hospodářství; Prevence a omezení znečištění; 
Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů. 

V roce 2015 jsme se přihlásili k závazkům Pařížské dohody s cílem stát se uhlíkově 
neutrální společností. Emise CO2 postupně snižujeme už mnoho let (viz graf níže). V roce 
2030 pro výrobu jedné MWh elektřiny vypustíme 0,16 t CO2e/MWh, tedy o 55 % méně, 
než tomu bylo v roce 2019. K dosažení tohoto cíle využíváme inovace výrobních 
technologií, postupně ukončujeme výrobu elektřiny a tepla z uhlí. V roce 2021 jsme 
při celkovém snížení výroby elektřiny a tepla oproti roku 2020 snížili emisní intenzitu 
o 13 %; výroba z uhlí se snížila o 17 %, výroba ze zemního plynu o 19 %, výroba 
z obnovitelných zdrojů se snížila o 22 % a výroba z jaderných zdrojů se zvýšila o 2 %. 
Snižujeme emise do ovzduší i u dalších znečisťujících látek např. SO2, NOX, TZL či rtuti. 

 

Vývoj a plán vývoje emisní intenzity zdrojů skupiny ČEZ (t CO2 e/MWh, * rok 2001 uveden 
v t CO2/MWh). 

U podstatné části Scope 1 vykazujeme emise skleníkových plynů (GHG), který byly 
nezávisle ověřeny v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Tyto emise 
jsou převážně kontinuálně monitorovány a jen menší část je stanovována výpočtem. 
Pro zbývající část Scope 1, Scope 2 a Scope 3 používáme metodiku podle GHG 
Protokolu, případně jsou emise vypočítávány podle metodiky a emisních faktorů IPCC 
nebo výsledků nezávislých měření. Do výkazu zahrnujeme všechny pro činnosti Skupiny 
ČEZ relevantní skleníkové plyny, které uvádí Kjótský protokol tedy CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC a SF6). Za rok 2021 byly poprvé emise skleníkových plynů Scope 1 a 2 externě 
auditovány / ověřeny. 
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V rámci Vize 2030 máme smělé plány pro výstavbu nových zelených zdrojů energie. 
Stanovili jsme si cíl postavit 6 000 MW obnovitelných zdrojů, zejména solárních. V rámci 
transformace a odklonu od uhlí jsme se zavázali, že se postaráme o všechny 
zaměstnance, které se dotkne odklon od fosilních paliv formou rekvalifikace, přeškolení 
či finanční kompenzace nad rámec legislativních požadavků. Proto budeme masivně 
rozšiřovat naše bezemisní portfolio v areálech odstavených uhelných elektráren 
či na jiných brownfieldech, abychom našim zaměstnancům nabídli možnost se podílet 
při výstavbě FVE či gigafactory. Chceme se v blízké budoucnosti věnovat i ukládání 
elektřiny, kapacitu ukládání do roku 2030 postupně navýšíme na více než 300 MW. 
V současné době výroba energie z obnovitelných zdrojů pokrývá spotřebu téměř milionu 
českých domácností, v budoucnu její význam ještě poroste, a to i z důvodu současné 
geopolitické situace. 
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Naše jaderné elektrárny jsou a nadále budou součástí stabilního a klimaticky neutrálního 
výrobního portfolia. Přijímáme opatření ke zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti 
obou JE Dukovany a Temelín, a to s cílem zajistit jejich stabilní a dlouholetý provoz. Díky 
průběžným modernizacím a investicím jsme zvýšili jejich výkon o 500 MW. To je stejný 
výkon, jako kdybychom postavili jeden dukovanský blok nebo výkon odstavené elektrárny 
Energotrans III v lokalitě Mělník. Každoročně investujeme do modernizací obou elektráren 
cca 4 až 5 miliard korun. Tyto kroky nám zajišťují bezpečnou výrobu přes 30 TWh za rok. 
V současné době intenzivně připravujeme výstavbu nového bloku v Dukovanech, který 
v budoucnu nahradí část současných bloků. Neustále sledujeme nejnovější jaderné trendy 
a připravujeme výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR) s celkovým výkonem 
až 1 000 MW, které by do budoucna mohly zajistit soběstačnou a čistou energii 
municipalitám. 

Další příležitost vidíme v rozvoji e-mobility. Podporujeme tím rozvoj bezemisních 
individuální i veřejné dopravy, která ČR nejen pomůže splnit evropské klimatické cíle, 
ale zároveň výrazně zvýší kvalitu života ve městech. Stanovili jsme si cíl mít v provozu 
do roku 2025 provozovat nejméně 800 a do roku 2030 celkem 1 300 dobíjecích stanic 
s čtyřnásobným výkonem oproti současnosti. Na konci roku 2021 jsme provozovali 
největší síť veřejných dobíjecích stanic v ČR (celkem 385), které dodávaly bezemisní 
energii. Jen v roce 2021 jsme instalovali 110 dobíjecích stanic. Očekáváme, že trendem 
budoucnosti budou nabíjecí uzly, které umožní dobíjet baterie 6 a více e-aut najednou. 
V roce 2021 jsme podepsali memorandum s českým ministerstvem průmyslu a obchodu 
o projektu továrny na baterie pro e-auta s roční výrobní kapacitou 40 GWh. Projekt 
budeme realizovat společně se zástupci automobilového průmyslu a výrobci baterií. 

V roce 2021 jsme se stali oficiálním podporovatelem TCFD (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures). TCFD je soubor doporučení, jak poskytovat informace 
o vlivu změny klimatu na společnost v člení na informace o řízení společnosti, o strategii, 
řízení rizik, metrikách a cílech. Zveřejňované informace pomáhají investorům, věřitelům 
a pojišťovnám posoudit a ocenit rizika a příležitosti související se změnou klimatu. 
Realizovali jsme projekty zaměřené na dodržování jejich doporučení. Samostatnou 
zprávu, vykazování finančních ukazatelů s ohledem na změnu klimatu, zveřejníme v druhé 
polovině roku 2022. Analyzujeme nejnovější vědecké poznatky, vyhodnocujeme 
klimatické scénáře, komunikujeme se stakeholdery za účelem zvýšení odolnosti vůči 
rizikům vyplývajících ze změny klimatu a maximalizace jejich potenciálních příležitostí 
v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. 

Připojili jsme se v roce 2022 ke kampani Business Ambition for 1.5 °C iniciativy Science 
Based Targets (SBTi) a zavázali jsme se snížit emise a dosáhnout klimatické neutrality 
na základě vědeckých poznatků. Krátkodobé a střednědobé cíle, které jsou stanoveny 
do roku 2025 a 2030, jsou v souladu se scénářem well below 2 degrees. Tento cíl byl SBTi 
validován v květnu 2022. Stali jsme se tak první českou firmou, která toto ocenění získala. 
Přehodnotili jsme náš závazek dosáhnout klimatické neutrality o deset let dříve, a to na rok 
2040. Dlouhodobé cíle jsou v souladu se scénářem směřujícím k 1,5 °C. 

Podporujeme dodržování principů v oblasti lidských práv, životního prostředí, 
protikorupčních opatření a vodního hospodářství, z tohoto důvodu jsme oficiálními členy 
UN Global Compact a UN CEO Water Mandate. UN Global Compact je dobrovolná 
iniciativa pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat 
adekvátní praktiky v podnikatelské sféře a sdílení nových zkušeností v oblasti lidských 
práv, práce a životního prostředí, tím, že se podniky zaváží k dodržování deseti všeobecně 
přijímaných principů. Podniky, jakožto hlavní hnací síla globalizace, tak mohou pomoci 
zaručit, že trh, obchod a finance budou ku prospěchu všech a přispějí k dlouhodobě 
udržitelnému globálnímu hospodářství. Jako nový účastník iniciativy podáme v roce 2023 
zprávu o pokroku v plnění Deseti principů. Iniciativa OSN v oblasti vody pro zapojení 
vrcholných manažerů je navržena tak, aby pomáhala společnostem při vývoji, 
implementaci a zveřejňování komplexních strategií a politik v oblasti nakládání s vodou. 
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Poskytuje také firmám platformu pro partnerství s podobně smýšlejícími podniky, 
agenturami OSN, veřejnými orgány, organizacemi a institucemi. 

Podporujeme všechny Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG), z nich jsme vybrali 6, 
na které se zaměřujeme podrobněji. V oblasti životního prostředí (E) se soustředíme na 
SDG 7 – Dostupná a čistá energie a SDG 13 – Opatření v oblasti klimatu. V sociální oblasti 
(S) zejména podporujeme SDG 8 – Důstojná práce a hospodářský růst a SDG 10 – 
Snížení nerovností. V oblasti řízení (G) se zaměřujeme na SDG 5 – Rovnost žen a mužů 
a SDG 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce.  

Všechny tyto informace a mnoho dalších je součástí Zprávy o udržitelném rozvoji za rok 
2021. Za účelem vyšší flexibility v rámci reportingu jsme spustili jsme nové webové stránky 
v angličtině, orientované primárně na ratingové agentury. Splňují však veškeré podmínky 
přístupnosti pro zdravotně hendikepované uživatele a necháváme je v současné době 
externě auditovat. 

Sběr dat, jejich ověření a reporting jsou první z kroků pro následné hodnocení ratingovými 
agenturami, které vyžadují transparentní a veřejné zdroje dat. Zpráva o udržitelném rozvoji 
společně s výroční zprávou jsou základními dokumenty pro hodnocení ratingovými 
agenturami. Ambice zlepšit náš ESG rating a být mezi 20 % nejlépe hodnocených 
energetických společností do roku 2023 může ostatním společnostem ukázat cestu, jak 
obecně s ESG reportingem, ale i dílčími tématy ESG reportingu jako např. dekarbonizací 
vedoucí až ke klimatické neutralitě a celou řadou dalších výzev naložit. Oceněním práce 
všech zainteresovaných pracovníků do ESG reportingu je nejen zlepšené hodnocení 
ratingovými agenturami, ale také vydání dluhopisů vázaných na udržitelnost, kdy ČEZ, 
a. s., vydala historicky první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost; v rámci střední 
a východní Evropy, tak i případné předání zkušeností či inspirace jiným společnostem. 
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Vodafone Czech Republic: Systém řízení udržitelného podnikání 
a transparentnost 

Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti , Vodafon 
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Indikátory udržitelného rozvoje, ekosystémové účetnictví  

Ing. Pavlína Mildnerová, Ing. Adéla Hrubešová, Český statistický úřad  
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Hodnocení dopadů energeticko-klimatických politik FF55 na ČR  

Mgr. Bc. Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí  

Hodnocení dopadů klimaticko-energetického balíčku EU Fit for 55 na Českou 
republiku (MŽP – SEEPIA, ARAMIS) 

Kontext vzniku studie 

• Pro tvorbu politik založených na datech a nejnovějším poznání využívá 
Ministerstvo životního prostředí spolupráci s akademickým sektorem. 
Pro zpracování studie bylo osloveno Centrum socio-ekonomického výzkumu 
dopadů environmentálních politik (SEEPIA), výzkumného konsorcia 
pod programem MŽP TAČR Prostředí pro život. Konsorcium SEEPIA je zaměřeno 
na hodnocení dopadů a širokou výzkumnou podporu pro implementaci politik 
Zelené dohody pro Evropu v ČR, zahrnuje 12 subjektů (výzkumných organizací, 
univerzit a podniků) pod vedením Centra pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy. Aktuální analýza dopadů „Fit for 55“ byla provedena společně 
s Tematickým Centrem ARAMIS (Integrovaný systém výzkumu, hodnocení 
a kontroly kvality ovzduší) rovněž pod programem MŽP TAČR Prostředí pro život. 

• Cílem hodnocení dopadů Fit for 55 je zejm. poskytnout kvalifikovaný podklad 
pro diskusi ohledně nastavení domácích politik tak, aby ČR plnila své klimatické 
závazky vyplývající z EU legislativy, ale taktéž aby využila svého hospodářského 
potenciálu a zajistila spravedlivou transformaci, tzn. aby reagovala a tlumila 
sociální dopady. 

• Přípravu modelování koordinovalo MŽP ve spolupráci s MPO, MD a MF. Celkové 
hodnocení dopadů Fit for 55 je doplněno finančně-investiční analýzou Deloitte 
koordinovanou ze strany MPO. MPO dále navazuje projektem technické pomoci 
Komise (TSI) k řešení zejm. energetické krize v kontextu „REPower“ realizovaným 
společnostmi Trinomics a EGÚ Brno. 

• Předběžné výstupy a první verze studie byla projednána s relevantními resorty 
a klíčovými stakeholdery, a dále na Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu 
a na Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Studie zahrnuje zohlednění připomínek 
vzešlých z těchto projednání. 

• Na tuto studii naváží další analýzy, které studii rozšíří o hodnocení dopadů návrhů 
z nového balíčku RePowerEU a podrobnější analýza sociálních dopadů. 

Využité modely 

• TIMES-CZ – model nákladové optimalizace energetického systému pokrývá celou 
energetickou bilanci ČR (od těžby a dovozu fosilních paliv přes jejich transformaci 
až po konečné využití energetických služeb, včetně dopravních technologií 
a motorových paliv). Optimalizuje celý energetický systém s cílem nalézt takovou 
kombinaci technologií a paliv, které naplní agregovanou poptávku 
po energetických službách s nejnižšími celkovými náklady během celého období, 
tj. do roku 2050. Model poskytuje podrobnou informaci ohledně reakce sektoru 
energetiky a dopravy na zadané předpoklady vyplývající z balíčku Fit for 55- Model 
je využíván taktéž pro nastavení Státní energetické koncepce, Politiky ochrany 
klimatu nebo pro emisní projekce, které jsou zpracovány pro účely mezinárodního 
reportingu. 

• E3ME – makroekonometrický model postavený na post-keynesiánské ekonomické 
teorii. Model byl původně vytvořen mezinárodním týmem působícím v rámci 
výzkumných programů Evropské komise. Od té doby je model spravován 
Cambridge Econometrics. Model je obohacen o několik modulů, které lépe 
reprezentují výběr a vývoj technologií v čase. Tento model se pravidelně používá 
ve vysoce sledovaných politických analýzách založených na scénářích ze strany 
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Evropské komise a mezinárodních organizací, včetně hodnocení klimatických cílů 
EU do roku 2030. E3ME modeluje globální ekonomické vztahy, zahrnuje 
mezinárodní obchod. Tento model umožňuje kvantifikovat dopady na klíčové 
makroekonomické proměnné (HDP, zaměstnanost, spotřebu, zahraniční obchod, 
spotřebu energií), obvykle v detailnějším členění než CGE modely. 

• CGE-CZ – dynamický model obecné ekonomické rovnováhy ekonomiky ČR 
je vytvořen tak, aby popisoval ekonomiku v souladu s neoklasickou 
mikroekonomickou teorií. Model CGE je obohacen o technologický modul 
podrobně popisující energetický sektor a volbu nákupu osobních vozidel. Model 
CGE obvykle umožňuje vypočítat dopady na klíčové makroekonomické proměnné 
(HDP, zaměstnanost, spotřebu). Model je nadále ve vývoji a jeho výstupy je nutné 
vnímat jako předběžné. 

• Kombinaci nákladově optimalizačního modelu energetiky a dopravy TIMES, CGE 
modelu a makro-ekonometrického modelu E3ME použila také Evropská komise 
při hodnocení dopadů návrhu zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030. 

Scénáře a politiky zahrnuté v modelování 

Pro interpretaci výstupů makromodelů (CGE a E3ME) je směrodatné, že modely 
porovnávají reakci ekonomiky na zadané scénáře politik (zde změnu politik/nástrojů vlivem 
balíčku Fit for 55) a vývoje klíčových parametrů (např. světové ceny paliv) s vývojem 
ekonomiky v referenčním scénáři (tzn. bez implementace balíčku Fit for 55). Všechny 
scénáře jsou založeny na predikci růstu ekonomiky, predikci demografického vývoje 
a v případě TIMES-CZ na predikci poptávky po energetických službách. Modely analyzují 
změny v systému energetiky nebo ekonomiky dle současného možného poznání. Nejedná 
se o „předpovídání“ budoucnosti, ale o modelování dopadů v reakci na změnu 
regulatorního prostředí vlivem Fit for 55. Studie částečně reflektuje dopady válečného 
konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, zejména předpokládané dopady na ceny fosilních 
paliv a omezenou dostupnost zemního plynu. Opatření navržená v balíčku REPowerEU 
v březnu a květnu 2022 reflektována nejsou a budou řešena v navazujících pracích. 

• Referenční scénář „svět bez Fit for 55“ – zahrnuje již přijaté regulatorní prostředí 
– zejm. systém EU ETS v nastavení pro 4. obchodovací období 2021-2030 
a stávající míru využití části výnosů z EU ETS pro klimatická opatření v ČR 
(tzn. část výnosů je příjmem obecného státního rozpočtu). Při interpretaci výstupů 
je proto nutné brát v potaz, že scénáře jsou porovnávány s tímto referenčním 
scénářem vývoje energetiky a ekonomiky. V rámci modelování byly výrazně 
zvýšeny předpokládané ceny fosilních paliv a emisních povolenek dle Harmonized 
Central Trajectories Evropské komise z května 2022. Referenční scénář obsahuje 
rovněž základní předpoklady energetické politiky ČR, zejm. se předpokládá 
životnost jaderné elektrárny Dukovany do roku 2045 a ve stejném období instalace 
nového jaderného zdroje (1 x 1200 MW). Scénář zahrnuje predikci biomasy 
s vlivem kůrovcové kalamity na sektor lesnictví. 

• Scénáře „svět s Fit for 55“ (FF55 scénáře) – jsou sestaveny na základě návrhů 
Evropské komise a zahrnují klíčové politiky balíčku, které strukturálně ovlivňují 
reakci ekonomiky na: 

o Revizi systému EU ETS – zvýšení redukčního cíle. Modely berou v potaz 
bezplatně přidělované povolenky; je využito několik predikcí ceny 
povolenek včetně vlastní predikce ceny tak, aby bylo dosaženo emisního 
redukčního cíle. 

o CBAM – obsahuje základní sadu zpoplatňovaných produktů dle návrhu 
a vede k postupnému snížení objemu bezplatně přidělovaných povolenek 
v EU ETS. 

o Zavedení systému EU ETS2 pro budovy a silniční dopravu – využito 
je několik predikcí ceny povolenek včetně vlastní predikce ceny tak, 
aby bylo dosaženo emisního redukčního cíle EU. 



 

21 

 

o CO2 emisní standardy v dopravě, vč. „zákazu“ prodeje nových osobních 
a lehkých užitkových automobilů se spalovacím motorem po roce 2035. 

o Využití výnosů z EU ETS a EU ETS2 – Modernizační fond, Inovační fond, 
Sociálně-klimatický fond, státní rozpočet; využití výnosů ve fondech 
vychází primárně ze současného nastavení fondů – v další fázi budou 
hledány optimální způsoby využití výnosů s ohledem na ekonomické 
a sociální dopady. 

o Základní předpoklady energetické politiky ČR – předpokládaná životnost 
jaderné elektrárny Dukovany (2045), variantní načasování výstavby 
nového jaderného zdroje, variantně zákaz využití uhlí pro energetiku od 
roku 2033, potenciál pro obnovitelné zdroje vycházející z Progresivního 
scénáře MAF 2021 (resp. bez tohoto omezení v modelu E3ME). 

o Vliv ruské agrese na Ukrajině na dostupnost a cenu zemního plynu – nová 
predikce ceny fosilních paliv na mezinárodním trhu dle Harmonized Central 
Trajectories Evropské komise z května 2022; omezení dostupnosti 
zemního plynu je promítnuto v modelu TIMES-CZ. 

o Předmětem analýz nejsou dopady na sektory zemědělství a odpadů, 
protože moduly pro tyto sektory nejsou rozvinuty v použitých modelech. 

Výsledky 

Výsledky modelování poukazují na dvě rozdílné trajektorie dekarbonizace: 

• V případě modelování s rozvojem OZE v limitech Progresivního scénáře MAF 2021 
(ČEPS 2022) vede optimalizace systému k preferenci zachytávání a ukládání 
uhlíku (model TIMES-CZ). Omezený rozvoj OZE vede k nižší celkové tuzemské 
výrobě elektřiny a od roku 2025 by se ČR stala dovozcem elektřiny (až 15,5 TWh 
od 40. let). Zároveň tato trajektorie vývoje předpokládá vyšší úspory energie. 

• Makroekonometrický model E3ME předpokládá po roce 2030 zvýšení podílu OZE 
výrazně nad úroveň Progresivního scénáře MAF 2021, zejm. fotovoltaiky a větrné 
energie za přispění biomasy a biopaliv. Za těchto předpokladů zůstává ČR mírným 
čistým vývozcem elektřiny až do roku 2050. Vzhledem k předpokladům 
o podporovaných technologiích, míře podpory a významně vyššímu rozvoji 
fotovoltaiky vedou výstupy modelu E3ME k vyššímu objemu prostředků nutných 
pro podporu investic (cca 1,5 až 2krát více) než v TIMES-CZ. 

Oba modely (E3ME, TIMES-CZ) vedou ke splnění většiny cílů stanovených balíčkem 
Fit for 55 k roku 2030. 

V žádném scénáři nebyla do roku 2050 dosažena klimatická neutralita, k tomu bude třeba 
v budoucnu dalších revizí energeticko-klimatické politiky EU. Scénáře v této studii nicméně 
nebyly definované s cílem dosažení klimatické neutrality do konce roku 2050. Emise 
skleníkových plynů jsou sníženy nejvýše o 91 % do roku 2050 a toto snížení je pouze 
vlivem politiky Fit for 55, ne dalších opatření, které budou na Fit for 55 v dalším období 
navazovat. Tento výsledek je výrazně ovlivněn tím, že není podrobně modelován vývoj 
dekarbonizace v sektoru zemědělství, a dále se nepředjímá vývoj opatření po roce 2030 
(např. nové nastavení systémů obchodování s emisními povolenkami). 

Ani jeden z modelů nevede k energetické tranzici postavené na vodíku, což je dáno 
zejména konzervativními předpoklady ohledně možností dovozu (zeleného) vodíku. 

Shrnutí dopadů z pohledu cílů Fit for 55 

• Snížení celkových emisí skleníkových plynů 
o Snížení emisí skleníkových plynů v České republice o 55 % do roku 2030 

oproti roku 1990 je za určitých podmínek možné a dosažitelné, k jeho 
naplnění významně přispívá systém emisního obchodování. 

o Modelujeme-li cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030 na úrovni EU, jeví 
se jako dostačující snížení emisí skleníkových emisí v ČR o 47 %, neboť 
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model ukazuje jako možné a efektivní dosažení většího snížení v zemích 
západní Evropy. Dosažení 55% redukčního cíle na úrovni EU znamená 
snížení emisí v České republice o 61 – 64 % v sektoru ETS a o 31 – 34 % 
v sektoru ETS2, v závislosti na způsobu využití výnosů. 

• EU ETS1 (energetika, průmysl) 
o Sektory v ETS1 se mohou přiblížit dosažení či i překročit redukční cíl 61% 

snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 oproti 2005 (cíl FF55 pro EU). 
Ve scénářích s vysokou cenou emisní povolenky je v ČR možné snížení 
až o 76 %. 

o Technologie se začíná uplatňovat v energeticky náročném průmyslu 
od přelomu 20. a 30. let a později i v energetice (u biomasy a zemního 
plynu). V roce 2050 představují záchyty 8 – 12 Mt CO2, při nízké ceně 
zemního plynu – který poté setrvává v energetickém mixu právě díky 
technologii zachytávání uhlíku, mohou záchyty představovat až 15 Mt CO2 
ročně. (model nebere v potaz současné regulatorní bariéry pro technologii 
zachytávání uhlíku). 

• EU ETS2 (budovy, doprava) 
o Dosažení redukčního cíle 43 % (cíl EU) v roce 2030 oproti 2005 je na rozdíl 

od sektorů energetiky a průmyslu problematičtější. Možné je pouze 
ve scénářích s vysokou cenou emisní povolenky. Při nižších cenách jsou 
emise v sektoru ETS2 sníženy o 26-38 %. Vždy však tento sektor přispívá 
ke splnění celkového redukčního cíle. 

• Nařízení o sdíleném úsilí (ESR) 
o Národního redukčního cíle -26 % v roce 2030 oproti 2005 je dosaženo. 

Výrazně omezená dostupnost zemního plynu by mohla vést k ještě většímu 
snížení (až -36 %). 

• REDIII (obnovitelné zdroje) 
o Při omezeném růstovém potenciálu OZE dle MAF 2021 a současně 

nastaveném systému podpory v ČR dosáhnou OZE podílu 21-30 % 
na energetickém mixu v roce 2030. Není tak splněn předpokládaný cíl 
pro ČR 31 % jako příspěvek k 40% cíli EU. 
▪ Ve fotovoltaice přibývají nové instalované kapacity nejvíce do roku 2030 

(až o 8,5 GWe), instalace dosahují maxima na konci modelovaného 
období (2050) na úrovni ~15 GWe. Do roku 2050 tak vzroste podíl OZE 
na konečné spotřebě na 38 % v referenčním scénáři a na 39-48 % ve 
FF55 scénářích. Tohoto výsledku je dosaženo při konzervativním 
předpokladu o maximální možné míře instalace kapacit do 1 GWe 
ročně, včetně reinvestic. 

o Bez omezení růstového potenciálu OZE dle MAF 2021 (model E3ME) 
dosahuje podíl OZE na výrobě elektřiny 31-47 % v roce 2030 a do roku 
2050 se ještě zdvojnásobí. 

• EED (energetická účinnost) 
o Spotřeba primárních energií: ve FF55 scénářích dochází k výraznému 

poklesu, do roku 2030 o 10-20 % a do roku 2050 o 22 – 39 %, vždy oproti 
roku 2020. 

o Konečná spotřeba energií klesá výrazně méně než dle EU cíle. Do roku 
2030 klesá ve FF55 scénářích o 2 – 6 % oproti 2020 (na 974-1015 PJ). 
Do roku 2050 klesá o 11 – 25 % oproti 2020. 

• CO2 emisní limity pro vozidla 
o Podíl bateriových elektrických osobních automobilů ve vozovém parku 

roste na 8,5 – 18 % v roce 2030 a na 16,5 – 25,5 % v roce 2035. K vyššímu 
podílu významně přispívá zavedení ETS2. 

 



 

23 

 

Financování a investice 

• Celkové výnosy z prodeje emisních povolenek predikujeme do roku 2030 v objemu 
662 mld. Kč ve scénáři bez zavedení balíčku Fit for 55 a až 1 271 mld. Kč 
po zavedení Fit for 55 (včetně rozšíření emisního obchodování i na rezidenční 
a dopravní sektor). Dle alokačního klíče jsou prostředky z ETS1 v modelu 
alokovány do Modernizačního fondu, Inovačního fondu a státního rozpočtu 
a z ETS2 do Sociálního fondu pro klimatická opatření a státního rozpočtu. Z těchto 
fondů jsou prostředky dále alokovány na investiční podporu klimatických projektů 
(podpora úspor energie, fotovoltaické energie, větrné energie, tepelných čerpadel, 
elektromobilů a vodíku), sociální kompenzace poskytnuté nízkopříjmovým 
domácnostem (v prvních čtyřech příjmových decilech) a na další vládní výdaje 
financované z příjmů státního rozpočtu (základní mix vládních výdajů 
bez zásadního vlivu na makroekonomické ukazatele). Podpora (v modelu E3ME) 
povede k investicím do klimatických projektů v objemu 1 030 mld. Kč ve scénáři 
bez zavedení balíčku Fit for 55 a v rozmezí 1 090 mld. Kč až 2 201 mld. Kč 
ve variantách scénářů implementace Fit for 55 do konce roku 2030. 

• Objem investic je tak závislý od objemu podpor, který přímo závisí od toho, 
zda se jedná o scénář s nízkou (využito 50 % všech výnosů z ETS a ETS2 
pro klimatická opatření) nebo větší ambicí (využito 100 % všech výnosů, značná 
část výnosů z ETS2 je modelována jako kompenzace nízkopříjmových 
domácností) a nepřímo od ceny emisních povolenek a objemu emisí, na který si 
podniky musí pořídit emisní povolenky. Fit for 55 tak vede k dodatečným investicím 
v objemu kolem 1 170 mld. Kč (scénář s vysokou ambicí), 500 mld. Kč (scénář 
s nižší ambicí nebo s nižší cenou povolenek), nebo pouze o 60 mld. Kč (scénář 
s nižší ambicí a nižší cenou povolenek) (model E3ME, kumulativně během 2022-
2030, stálé ceny roku 2020). 

• Objem dotací se do roku 2030 v modelech TIMES-CZ a CGE v FF55 scénářích 
pohybuje od 333 do 695 mld. Kč (analyzují se výhradně varianty nakládání 
s výnosu z ETS1 a ETS2, nikoliv s ostatními EU zdroji). Namodelovaný potřebný 
objem podpor do roku 2030 je přibližně srovnatelný s disponibilními zdroji 
financování, které ČR může získat ze zpoplatnění emisí skleníkových plynů. 

• Celkové investice se vlivem Fit for 55 zvyšují o cca 6,5 – 10,5 p. b. oproti 
referenčnímu scénáři. Protažení trendu dopadu FF55 po roce 2032 generuje 
dodatečné investice o 7,5 až 12,5 p. b. vyšší než v referenčním scénáři. 

Energetická bezpečnost 

• Ve všech scénářích se sníží závislost na dovozu ropy a ropných produktů, do roku 
2030 o 55 – 6 % (oproti 2020); do roku 2050 může import klesnout dokonce 
o 495 – 53 %. 

• V případě omezených dodávek zemního plynu hrají velmi důležitou roli energetické 
úspory napříč ekonomickými sektory. Při dostatečném úsilí v oblasti úspor by mělo 
být možné během následujících 3 až 7 let uspokojit poptávku po energetických 
službách a potřeby průmyslu i při poklesu dodávek zemního plynu na poloviční 
úroveň roku 2019 (175 PJ). 

• Ve všech scénářích dochází k výraznému zvýšení spotřeby elektřiny. V roce 2050 
se konečná spotřeba elektřiny pohybuje mezi 70 až 102 TWh. 

• V modelu TIMES-CZ dochází díky limitaci rozvoje OZE a ceně emisní povolenky 
k výraznému útlumu výroby elektřiny z uhlí a ČR se tak z čistého vývozce elektřiny 
(~10 TWh v roce 2020) stane čistým dovozcem. Již v roce 2030 je předpoklad 
dovozu mezi 2 TWh (referenční scénář) a 8 TWh elektřiny (scénář omezené 
dostupnosti zemního plynu), v dalším období činí dovozy do 15 TWh ročně. 
V modelu E3ME zůstává ČR, díky masivnímu rozvoji a podpoře OZE, čistým 
vývozcem elektřiny až do roku 2050. 
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Ekonomické dopady 

• Investice do zelené tranzice pozitivně ovlivní ekonomiku a HDP se do roku 2030 
zvýší o 0,3 až 2,2 p. b. oproti referenčnímu vývoji. Přísnější scénář s endogenně 
stanovenou cenou povolenek, která je výrazně vyšší v sektoru budov a dopravy 
(ETS2), může vést k negativnímu dopadu, kdy nárůst HDP bude 
o 0,8 – 1,8 p. b. v roce 2030 nižší, zejména v důsledku negativního dopadu 
na spotřebu domácností (ve všech scénářích však HDP celkově roste – dopadem 
FF55 je v zásadě inklinace změny struktury HDP po určitou dobu od spotřeby 
směrem k investicím). Dopady jsou závislé na způsobu domácí implementace 
a použité scénáře nezahrnovaly opatření v daňové oblasti, které by mohly zmírnit 
dopady na domácnosti. Po roce 2030 vede vyšší míra investic, zejm. v důsledku 
odklonu od uhlí v roce 2033, k ještě výraznějšímu růstu HDP v modelu E3ME, 
kde předpokládáme existenci volných kapacit v ekonomice.1. V modelu CGE, který 
je založený na existenci rovnováhy na trzích a předpokladu o plném využití kapacit 
je dopad na HDP ve scénářích s vyššími cenami energií negativní a snižuje jeho 
růst o 1,5 – 2,5 p. b. ve srovnání s referenčním scénářem. 

• Dopady na zaměstnanost kopírují dopady na HDP, přičemž změna 
v zaměstnanosti je přibližně polovinou změny HDP. K významnému nárůstu 
v zaměstnanosti dochází v sektoru stavebnictví (až o 8 p. b. oproti referenčnímu 
scénáři v roce 2030). 

• Nárůst produkce zaznamenávají sektory, jež se podílí na zelené tranzici – 
stavebnictví, výstavba nových kapacit obnovitelných zdrojů, výroba baterií 
pro elektromobilitu. Pokles naopak zaznamenávají odvětví spojené s fosilními 
palivy – produkce pohonných hmot, teplárenství, plynárenství, uhelný průmysl. 

Veřejné finance 

• Dopad na daňové příjmy závisí výrazně na formě využití výnosů z emisních 
povolenek. 

• Scénáře, které předpokládají dosažení emisního cíle FF55 v sektoru ETS2 
zejm. skrze cenový signál, a tedy předpokládají vysokou cenu emisní povoleny 
v ETS2, mírně snižují celkové daňové příjmy, kolem -1 % až -2 % oproti 
referenčnímu scénáři. Tento efekt je zejména důsledkem snížení příjmů 
ze zdanění práce a z nepřímých daní v důsledku snížené spotřeby. Naopak 
scénáře s nižší cenou povolenek v ETS2 vedou ke zvýšení celkových daňových 
příjmů, a to až do úrovně 4% do roku 2035, poté postupně klesají na -2 % na konci 
období. Tento trend je podpořen zvýšením příjmů ze zdanění práce v důsledku 
zvýšené zaměstnanosti a vyrovnání negativního efektu politiky FF55 na příjmy 
spotřebních daní pozitivním efektem povzbuzené ekonomiky. 

• Scénáře, které využívají výnosy prostřednictvím snížení zdanění práce 
(a bez poskytnutí prostředků na kompenzace domácnostem), snižují daňové 
příjmy do 3 % do 2030 a do 6 % po roce 2040, přičemž investice vyvolané 
odklonem od uhlí a podpora elektromobility kolem let 2031 – 2035 zvyšuje příjmy 
na úroveň referenčního scénáře. 

  

                                               
1 Rozdíl mezi modelem E3ME a modelem CGE je v tom, že E3ME předpokládá, že ekonomika nevyužívá 
všechny výrobní kapacity efektivně a při změně podmínek (zde ve smyslu politiky FF55) podniky reagují 
pružněji – nové investice nevytlačí nutně jiné investice a celkový výkon ekonomiky (HDP) se může dočasně 
zvýšit. Naopak CGE je založen na tom, že jsou trhy vždy v dokonalé rovnováze (často včetně plné 
zaměstnanosti) a ekonomika při reakci na změnu podmínek nemůže realizovat více aktivity při stejných 
zdrojích. CGE se tak vyrovnává s externími šoky v delším období, zatímco E3ME může přeceňovat 
schopnost relativně rychlé reakce ekonomiky na šoky. 
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Distribuční (sociální) dopady 

• Výdaje za energie a pohonné hmoty se výrazně liší podle příjmu domácností: 
v roce 2019 činily cca 14 – 19 % u nízkopříjmových domácností, ale jen 
cca 8 – 10 % u vysokopříjmových domácností. 

• Nejpřísnější scénář s nejvyšší cenou povolenek v ETS2 snižuje spotřebu 
nízkopříjmových domácností až o 5 p. b., jinak se dopady obecně pohybují 
v rozmezí mínus 1–2 p. b. oproti referenčnímu scénáři. Je nutné upozornit, 
že spotřeba a výdaje domácností na energie se v letech 2022–2030 zvyšují 
ve srovnání se současným stavem i v referenčním scénáři. Pokud nebudou 
systémově řešeny distribuční dopady na domácnosti, mohou politiky Fit for 55 vést 
ke zpomalení dynamiky růstu spotřeby (ale ne k jejímu absolutnímu snížení). 

• Průměrná mezní cena elektřiny se do roku 2030 zvýší oproti referenčnímu scénáři 
o max. 8 % (ve scénáři s omezenou dostupností plynu2). V současné době je cena 
elektřiny zásadně zvýšena vlivem ceny zemního plynu (90 až 330 €/MWh), 
v modelovaných scénářích se však předpokládá od roku 2025 cena zemního plynu 
nejvýše na úrovni 53 €/MWh. 

• Celkový dopad na domácnosti bude záviset nejen na zvýšení ceny energií, 
ale zejména na reakci spotřebitelů na změny ceny a schopnosti provádět úsporná 
opatření, která povedou ke snížení spotřebovaného množství energií, a tím také 
ke zvýšení finančních úspor a snížení plateb za energie. Tuto reakci je možné 
motivovat vhodnými nástroji politiky, podobně mohou být negativní dopady sníženy 
dalšími nástroji, včetně daňové politiky. 

Zásadní sdělení pro tvorbu politik vyplývající z hodnocení dopadů 

• Cíle balíčku Fit for 55 jsou pro domácí politiku ambiciózní, avšak při včasné reakci 
a nastavení domácí politiky na základě odborných poznatků ve většině případů 
dosažitelné. 

• Jako zásadní se jeví potřeba nastavit vhodnou investiční politiku státu a státní 
podporu: 

o Celkový objem prostředků vybraných z EU ETS1 a ETS2 by měl být 
relativně postačující pro veřejnou podporu tranzice se zanedbatelnými 
negativními až mírně pozitivními dopady na HDP, zaměstnanost 
a na domácnosti. 

o Výstupy modelování předpokládají několik scénářů využití výnosů: 
▪ Bude-li pro dosažení cílů energeticko-klimatické politiky využito pouze 

limitované množství výnosů (cca 50 % prostředků z ETS1 a cca 50 % 
výnosů z ETS2), lze očekávat celkové horší dopady na HDP a sociální 
dopady z důvodu negativního vlivu na spotřebu domácností.  

▪ Plné využití výnosů z ETS1 a ETS2 pro klimatické účely a vyšší alokace 
prostředků nízkopříjmovým skupinám domácností, dosahuje lepších 
výsledků ve smyslu jak plnění klimatických cílů, tak dopadů 
na hospodářství a sociální dopady. 

▪ Scénáře, které předpokládají plné využití výnosů na snížení zdanění 
příjmu z práce, DPH a povinných odvodů na pojištění, vedou k horším 
dopadům na HDP než scénáře, které využívají výnosy prostřednictvím 
podpory klimatických projektů.  

▪ Nejhorším scénářem vzhledem k ekonomickým dopadům je scénář, 
který dodatečné výnosy nijak nevyužívá pro klimatické účely (tzn. jsou 
příjmem státního rozpočtu). 

                                               
2 Jedná se o průměr v průběhu roku na základě výrobních nákladů v ČR. V referenčním scénáři se tato 
průměrná mezní cena elektřiny pro průmysl pohybuje od roku 2025 v rozmezí 124 – 134 €/MWh 
(vše bez DPH, ale včetně regulované složky ceny) a pro domácnosti mezi 180 a 185 €/MWh. 
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o Je nutné se důkladně zaměřit na sektor budov a dopravy a jakým 
způsobem zmírňovat sociální dopady – národní politika by měla být 
navržena tak, aby řešila očekávané dopady nejen v energetice a průmyslu, 
ale zejm. v domácnostech. Výstupy z modelování dopadů ukazují 
na distribuční nesoulad podpory investic a mitigací negativních (sociálních) 
dopadů mezi sektory ETS1 a ETS2 – definované scénáře předpokládají, 
že investice v sektorech ETS1 jsou financovány primárně z výnosů 
ze sektorů ETS1, stejně tak investice do ETS2 z výnosů z ETS2. Dosažení 
tranzice v budovách a dopravě (ETS2) je však oproti ETS1 relativně 
náročnější (s přihlédnutím k výchozímu a cílovému stavu) a pro pokrytí 
investiční potřeby a sociální podpory by měly být zváženy scénáře, kdy část 
výnosů z ETS1 bude transferována na opatření v sektorech ETS2. Je nutné 
zdůraznit, že negativní dopady v sektorech ETS2 se přímo a rychle 
promítají do sociálních dopadů. 

• Klimatická tranzice je otázkou hospodářské politiky státu a investičního prostředí 
a je zásadně ovlivněna nastavením daňového systému. Jeví se proto potřebné 
otevřít diskusi ohledně dopadů současného nastavení daňového systému – 
zejm. daně z příjmu a odvody sociálního a zdravotního pojištění, které mohou být 
vhodným nástrojem pro řešení sociálních dopadů nízkopříjmových domácností 
ale i nižší střední třídy, ale také revize spotřebních daní. Stejně tak by měl být 
daňový systém analyzován co do dopadů na investiční pobídky (zejm. stavebnictví 
a doprava). 

• Sociální dopady mohou být výrazně snižovány prostřednictvím využití výnosů 
z aukcí emisních povolenek na úsporná opatření u nízkopříjmových domácností. 
Sociální dopady mohou být také sníženy vhodným nastavením dalších sociálních 
opatření, včetně zvažované úpravy zpoplatnění energií, které by neměly být 
zaváděny celoplošně, ale naopak cíleně a dočasně. Na snižování sociálních 
dopadů by se měly hlavně podílet samy domácnosti tím, že budou snižovat svou 
spotřebu energií. Stát by měl podporovat opatření, která budou zlepšovat 
informovanost a znalost domácností, včetně zvyšování jejich finanční 
a energetické gramotnosti. 

• Investiční boom se projeví nejen v energetice a v průmyslových sektorech (odklon 
od uhlí, elektrifikace, zachytávání uhlíku), ale také ve stavebnictví. Je proto nutné 
věnovat náležitou pozornost tomuto sektoru jak z pohledu dostatku pracovních sil, 
tak z pohledu povolovacích procesů a veřejných zakázek. Cokoliv se do roku 2030 
postaví (včetně renovací), bude fixovat a určovat schopnost ČR plnit klimatické 
závazky v dalším období a bude mít též zásadní vliv na dopady na domácnosti, 
které přímo závisí na tom, jaké technologie užívají nebo do jakých technologií 
budou investovat. Doporučuje se proto přijmout takovou investiční politiku 
ze strany státu, která bude počítat s narůstajícími nároky tohoto sektoru. 

• S očekávanou zvýšenou poptávkou po pracovnících zejména v sektorech 
obnovitelných zdrojů a stavebnictví doporučujeme ve spolupráci s odbornými 
asociacemi podpořit odbornou přípravu a kvalifikaci pracovníků v těchto sektorech, 
a rozvinout také veřejnou podporu formou strategické a komunikační podpory 
pro sektor stavebnictví. Inspirací může být Německem vyhlášená „kvalifikační 
ofenzíva" pro tepelná čerpadla s cílem zvýšit alespoň trojnásobně počet 
instalovaných tepelných čerpadel v roce 2024 oproti roku 2021. 

• Výstup z modelu TIMES-CZ vede k tomu, že se Česká republika stane z čistého 
vývozce elektřiny čistým dovozcem, v případě změny strategie rozvoje 
přenosových a distribučních sítí v ČR tak, aby umožnila vyšší rozvoj obnovitelných 
zdrojů, by dovoz elektřiny mohl být významně nižší až nulový. Přitom všechny 
modely predikují výrazný nárůst spotřeby elektrické energie zejména po roku 2030, 
v důsledku elektrifikace českého hospodářství. Spotřebu elektrické energie 
by proto zejména po roce 2030 musela výrazně uspokojovat dovozy, až do 15 TWh 
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ročně. Jedině v případě velmi nízké ceny zemního plynu budou domácí zdroje 
schopné plně uspokojovat agregátní poptávku, s čistou výrobou kolem 
83 – 85 TWh ročně. Připravovaná aktualizace Státní energetická koncepce 
by proto měla analyzovat možnosti okolních zemí vyvážet elektrickou energii 
do ČR. V případě, že by v okolních zemích nebyly po roce 2030 dostatečné 
kapacity pro výrobu elektřiny na vývoz do ČR, bude potřeba pokrýt objem 
dovážené elektrické energie instalací dalších domácích výrobních kapacit. Tyto 
dodatečné kapacity, v případě že se nebude jednat o obnovitelné zdroje, mohou 
potenciálně zhoršovat plnění emisního redukčního cíle a cíle podílu obnovitelných 
zdrojů v ČR. V každém případě budou vést k vyšším nákladům tranzice 
než predikujeme za předpokladu dovozů. Další možností je adaptace přenosové 
a distribučních soustav, tak aby po roce 2030 byly schopné absorbovat výrazně 
vyšší rozvoj fotovoltaiky a větrné energie než předpokládá progresivní scénář MAF 
2021 (ČEPS, 2022). V případě zajištění dovozů obnovitelného vodíku či elektřiny 
v dostatečném množství se otevírá cesta i k vyšší dekarbonizaci hutnictví 
a chemického průmyslu s nižší potřebou zachytávání a ukládání emisí CO2. 

• V neposlední řadě by politika státu (zejm. nastavení daňového systému) měla 
vysílat konzistentní signály, které determinují volbu technologií a spotřebu energií. 
Důležité je neinvestovat do technologií, které by zabraňovaly či komplikovaly další 
dekarbonizaci ekonomiky. Investiční prostředí nereaguje pouze na cenové signály, 
se kterými primárně makroekonomické modely operují, ale taktéž na politická 
prohlášení vlády a čelních představitelů státních orgánů. Modely předpokládají 
určitou rozumnou vůli trhu k investicím, v praxi však nemusí být reakce dostatečně 
rychlá, pokud není zřejmý dlouhodobý záměr státu v hospodářské politice. 

• Použité modely nezohledňují náklady spojené s negativními dopady změny klimatu 
a předkládané analýzy dopadů na ekonomiku tak představují pozitivnější výhled – 
např. vlny veder budou zásadně ovlivňovat produktivitu práce zejm. v zemědělství, 
lesnictví ale i ve stavebnictví. Odolnost hmotné infrastruktury vůči dopadům změny 
klimatu je zásadní a měla by být integrovanou součástí veřejné podpory, územního 
plánování a stavebního řízení a přímých investic státu. 
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Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností 
v odvětví finančních služeb (SFDR)  

Ing. Stanislav Burian, Ph.D., Česká národní banka  
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Projekt aplikácie DNSH pre ministerstvá  

Julian Toth, COO, International Sustainable Finance Centre (ISFC)  
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Platforma pro bioekonomiku ČR  – CEE2ACT project, funded under the 
European Union’s Horizon Europe Research and Innovation programme  

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Platforma pro bioekonomiku ČR  

Information about CEE2ACT project, funded under the European Union’s Horizon 
Europe Research and Innovation programme 

Press release - CEE2ACT launched to support 10 Central and Eastern European 
countries in developing circular bioeconomy strategies 

On 13-14 September 2022, representatives of 17 European organisations 
from 17 countries gathered in Budapest at the kick-off meeting of the CEE2ACT project, 
funded under the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation programme. 

The European Green Deal has set Europe on its path to being the first climate-neutral 
continent by 2050 and achieving a green transition that is just, fair and inclusive. 
One of the seven core pathways to deliver this climate neutrality is the bioeconomy. 
The 2018 update to the EU bioeconomy strategy highlighted the relevance of developing 
national bioeconomy strategies and action plans to deploy a sustainable and circular 
bioeconomy across Europe, considering economic, social and environmental aspects. 

To date, there are still Member States, including many from Central and Eastern Europe 
(CEE) that do not have a national bioeconomy strategy and action plan despite their high 
biomass resource base and new bioeconomy potential. However, there are relevant 
regional initiatives supporting bioeconomy in Central and Eastern European countries. 

According to the EU Bioeconomy Strategy Progress Report (released on 9 June 2022), 
the Czech Republic is part of the six Members States, where the dedicated bioeconomy 
strategy at a national level is under development.  

The objective of CEE2ACT is to empower countries in Central Eastern Europe (Hungary, 
Bulgaria, Croatia, Czechia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia,) and beyond 
(Greece, Republic of Serbia) to develop circular bioeconomy strategies and action plans, 
through knowledge transfer and innovative governance models, to achieve better-
informed decision-making processes, societal engagement, and innovation, building 
on the practice of experienced countries (Austria, Belgium, Finland, Germany, 
Netherlands, Spain, Sweden).  

Knowledge transfer and inspiration in creative formats that address the motivations, needs 
and knowledge gaps of each CEE2ACT target country will be realised through CEE2ACT 
National Bioeconomy Hubs. A bottom-up approach will be applied throughout the project 
activities, tackling specific knowledge gaps and shortcomings of the top-down 
conventional approach, building closer interconnections between actors across public 
institutions, private sector, industry, energy, SMEs, feedstock providers 
(e.g., waste, side streams, farmers, foresters, fishermen), academia and research, 
NGOs, and Civil Society Organisations in the target countries. 

To achieve this, a baseline assessment will be carried out, and stakeholder engagement 
activities will be implemented ensuring the active participation of all relevant stakeholders. 
Digital solutions for sustainable governance will be created, supporting the exchange 
of best practices on technology transfer, and building the capacities of the stakeholders 
to develop bottom-up bioeconomy strategies. 

The findings will be used and disseminated through practical tools, guidelines, and policy 
recommendations to support beneficiary countries to develop flexible and inclusive 
bioeconomy strategies and action plans, boosting societal engagement in the countries’ 
transition toward a circular bioeconomy. 
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About CEE2ACT 

Geographical scope: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Finland, Germany, 
Greece, Hungary, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden.  

Overall budget and funding source: EUR 3.9 million. HORIZON-CL6-2021-Governance-
01-10 Horizon Europe Coordination and Support Action project. This project has received 
funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme 
under grant agreement N°101060280. 

Duration: 36 months (1 September 2022 – 30 September 2025) 

Coordinator: María Beatriz Rosell, Senior Project Manager, Geonardo Environmental 
Technologies Ltd., Email: maria.beatriz.rosell@geonardo.com 

Media & Communications: Nathalie Bargues, Project Manager, Greenovate! Europe, 
Email: n.bargues@greenovate-europe.eu 

Upcoming website: www.cee2act.eu 

Social media channels: LinkedIn and Twitter 
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Oběhové hospodářství v době narůstající ekonomické krize  

RNDr. Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového 
hospodářství  

Nastalo období s problematickým zásobováním stále dražšími energiemi. 

Evropa ještě nikdy nečelila takové krizi v zajištění surovin, jako je tomu nyní. I tzv. ropná 
krize OPEC z roku 1973 svým rozsahem a dopady byla nesrovnatelně menší. 

Pokud budeme modelovat situaci utlumování výrob a s tím spojeným omezením odbytu 
vyseparovaných druhotných surovin, mohou nastávat různé krizové situace. 

Již vlastní předúprava odpadů určených k recyklaci jako je drcení, třídění, lisování, balení 
apod. je energeticky náročná a ceny elektrické energie tyto nezbytné kroky s využitelnými 
odpady mohou zcela ochromit nebo omezit. Energie jsou pro vlastní úpravu před 
recyklací nebo využitím zcela nezbytné a omezení tohoto stupně může opět 
způsobit nárůst odpadů na skládkách, kde bude využitelnost vhodných odpadů 
trvale zničena. Pokud nedojde ke srovnání trhu s energiemi, tak dojde ke skokovému 
odklonu od recyklace a návratu úrovně odpadového hospodářství v ČR o více než 10 let 
zpět. 

A. Sklo: Když dojde k omezení dodávek zemního plynu, bude se nejdříve výrazně 
omezovat sklářská výroba a tedy i recyklace skla. Totéž asi nastane v okolních 
zemích. Je varující, že sklářské firmy uvažují o přesunu svých sklářských forem 
do zemí, kde ceny energií jsou ještě přijatelné – např. do Brazílie či do USA. Jde 
o to, že výhody globalizace mají své neúprosné ekonomické limity, na delší 
vzdálenosti přeprava střepu je ekonomicky i technicky prakticky nereálná, takže 
se odbyt střepu buď zastaví, nebo půjde do nulových či záporných cen. 

B. Sběrový papír: Německé papírny, které odebírají velkou část našeho sběro-vého 
papíru, plánují přes zimu úplně zastavit výrobu, protože místo uhlí použí-vají plyn 
a k uhlí nejsou schopné se vrátit. Totéž se může stát na Slovensku. Tím pro subjekty 
na území ČR buď zanikne odbyt, nebo ceny půjdou do mínusu. 

C. Plasty: Recyklační firmy pro plasty plánují „spotovou“ recyklaci. Myšlenka úspor 
je založena na tom, že budou nakupovat elektřinu na spotovém trhu v objemu asi 
na měsíc výroby. Pokud jim to ekonomicky vyjde, budou vyrábět, pokud ne, 
tak výrobu přeruší až do poklesu ceny. Při současných tarifech je totiž výroba 
prodělečná. Cena PET asi příliš nespadne, ale bez skladování velkých objemů 
to nepůjde. Cena ostatních plastů bude v nulových či záporných hodnotách. 
V každém případě třídičky budou posílat většinu do výmětu a buď spalovat 
nebo kládkovat. 

Výše uvedené scénáře mohou nastat a nyní jde o to, navrhnout vládě České republiky 
v předstihu mít připravené odstupňované scénáře, které umožní udržet separování 
a využívaní odpadů. 

Stávající vnější podmínky (legislativní..): 

Třídící linky mohou skladovat svoji produkci v objemu nejméně 3 měsíců standardního 
chodu. Logickou otázkou tedy zůstává, zda a za jakých podmí-nek tyto subjekty 
zajistí tak obrovské skladovací kapacity. 

V rámci obecné problematiky je nemožné skladovat vytříděné nebo volně ložené komodity 
na pronajatých volných plochách. Vytříděný papír nelze v zimním období skladovat venku 
(vlhkost) a volně ložený plast pak díky možným úletům odpadu mimo skladovací prostor. 
Z uvedeného tedy vyplývá potřeba pronájmu hal. Ovšem není řečeno, 
že se zpracovatelské kapacity opravdu rozjedou v nějakém předem daném termínu 
a bude obnoven odbyt za obvyklých podmínek. Proto by bylo vhodné, aby zpracovatelské 
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kapacity disponovaly ideálně vlastními sklady. Jednou z možností je tedy termické využití 
v ZEVO. Je zde však otázka bilance vstupních materiálů v rámci výhřevnosti plastu 
i papíru, ať tříděného nebo jen větší množství výmětů. Pro níže uvedené hodnoty jsme 
počítali zimní období pěti měsíců, tj. listopad až březen. Další možností je skládkování. 
Obě uvedené možnosti využití i likvidace narážejí na právní překážky zákona o odpadech 
nebo příslušné vyhlášky. Zde je třeba jednat na nejvyšší úrovni o možných změnách 
nakládání s uvedenými odpady včetně skladová-ní, využití a likvidace. 

Současně třídičky nemohou splnit podmínku skládkování max. 15% vstupního 
objemu, protože na to nebudou kapacity WtE. 

Např. může jít o případná preventivní opatření MŽP (novely předpisů, přijímaných 
v režimu legislativní nouze?). 

Jakmile se začne na základě momentální skutečně tragické situace všech trochu 
energeticky náročných výrobních procesů ekonomika sama zastavovat, bude již 
na jakákoli systémová opatření a pomoc pozdě. Pokud dojde na výše uvedený scénář, 
nejsou na takové objemy odpadu připraveny ani sklady třídi-ček, spalovny a ani skládky… 

Návrhy možných řešení: 

1. Považovat třídící zařízení a přímé zpracovatele odpadu za součást kritické 
infrastruktury. 

2. Zastropovat nebo alespoň nějakým způsobem zastabilizovat 
pro ně energetické náklady. 

3. Zajistit větší flexibilitu pro posouzení prostor pro uskladnění vytříděných 
a řádně zabalených výstupů z třídících linek jako surovin. 

4. Zamyslet se nad systémem finanční podpory pro tato zařízení na překlenutí 
období, kdy budou zpracovávat a uskladňovat ovšem bez odbytu – pokud to trh 
nevyřeší mínusovými cenami. 

Řešení na úrovni Evropské unie 

Každá, i sebevětší krize, však s sebou nese možnosti kladných změn, realizaci dlouhou 
dobu nevyslyšených výzev. Z mého pohledu bývalého politika by PŘEDEVŠÍM mělo dojít 
k odstranění tzv. demokratického deficitu rozhodování Evropské unie. Ptáte se, jak? 

Reprezentace EU si musí uvědomit: 

1. Rozdílný stav ekonomik a připravenosti členských zemí EU nejen na přechod 
na cirkulární ekonomiku, ale např. i na akceptaci cílů Green Dealu (GD). Oproti 
době, kdy byl GD vyhlášen, máme energetickou krizi a válku na Ukrajině, která 
se týká celé Evropy… 

2. Z výše uvedeného vyplývá, že bude jistě po dlouhou řadu let nejméně 
„dvourychlostní Evropa“ – dělítkem bude délka členství, resp. obratnost 
v uplynulých dekádách, jak prosazovat v EU své národní zájmy. 

3. Pro tak nutnou změnu fungování EU jako nezbytný předpoklad je s tím spojené 
prosazení aplikace principu zpětné vazby v rozhodování Evropské rady, 
Evropské komise i Evropského parlamentu. 

4. A to, co z pohledu České republiky je snad to nejdůležitější: EU do budoucna 
nesmí být nástrojem k jakoby demokratickému prosazování zájmů 
roztodivných lobby, často vedených ekonomicky nejsilnějšími členy EU. Každá 
nová regulace, nejen pro odpadové hospodářství, musí být povinně provázena 
tzv. impaktovou studií, co nová nařízená regulace udělá s ekonomikou… 

5. Vše výše uvedené vypadá jako euroskepticismus, ale pokud nedojde k těmto 
krokům, během několika let z EU 27 zbyde jen nemohoucí torzo. 

Jen na okraj zdůrazním, že si jako občan členského státu EU, bývalý zaměstnanec 
Delegatury Evropské komise v ČR z let 1994 a 1995 (vedl jsem jako ředitel PMU PHARE 
programu tzv. jednotku pro rozvoj neziskového sektoru v ČR) z celého srdce přeji funkční 
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Evropu, demokratickou, efektivní, nikoli jako rejdiště lobbistů a místo věčného boje s unijní 
byrokracií. 

Jde o to, že vedení EU musí slézt z bílých obláčků unijních představ o ambiciózních cílech, 
nekonečných zdrojích a postavit se čelem realitě, realitě krize, válečného stavu, a hrozící 
bídy významné části Evropanů. 

Co v České republice je nutné nyní udělat: 

Přijmout ve stavu legislativní nouze novelu Zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.), 
která vrátí do platné legislativy ustanovení z původního zákona, platného 20 let – totiž 
možnost pro odpady vyhlásit „nouzový stav“. Díky této novele bude mít vláda ČR 
zmocnění svými nařízeními měnit příslušné vyhlášky tak, aby nedocházelo k situacím, kdy 
se budou odpady hromadit na jednom místě (s tím souvisejí rizika požární, hygienická…), 
a zároveň zabránit obrovskému nárůstu poplatků pro občany a města a obce. 

Jiným řešením by bylo zavést tzv. sektorovou pomoc v palivech a energiích, protože 
odvětví nakládání s odpady mají bezprostřední sociální dopady. 

Pokud vzhledem k napjatému stavu veřejných financí nebude možné sektorovou pomoc 
zavést, zvýšené náklady uhradí obecní rozpočty. Na to je však třeba pamatovat 
již při sestavování a schvalování rozpočtu ČR pro nadcházející krizové období. 

Kontakt 

Miloš Kužvart, ČAObH, výkonný ředitel, e-mail: milos.kuzvart@obehove-hospodarstvi.cz 
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Analysis of forestry bioeconomy employment in the Czech republic  

Ing. Michaela Perunová, Czech University of Life Sciences Prague, 
Moravian Business College Olomouc; Doc. Ing. Jarmila 
Zimmermannová, Ph.D., Moravian Business College Olomouc 

Abstract 

Climate change, biodiversity loss and the increased occurrence of extreme weather events 
are creating new challenges at a global level, and not only in forestry. A sustainable 
forestry bioeconomy plays a crucial role in the carbon cycle and provides key 
environmental, economic and social values. Consequently, employment 
can be considered as the main social identifier of the forestry bioeconomy. The main aim 
of this paper was to evaluate forestry employment and its drivers within the bioeconomy 
labour market in the Czech Republic. The partial target was to provide a general view 
of the development of forestry employment within the bioeconomy labour market. 
The authors used a mixed methods approach using literature review, data analysis, 
correlation analysis and regression analysis. A downward trend in the share of forestry 
employment in total bioeconomy employment and the share of bioeconomy employment 
in the total labour market was identified. Regarding the factors affecting the forestry labour 
market, the results show that forestry employment is positively related to wages/salary 
and negatively related to GDP and forest land. 

Keywords 

forestry bioeconomy, economic indicators, employment in forestry, regression analysis, 
Czech Republic 

Forests represent important multifunctional objects of public interest. Its economic, 
ecological and social importance lies in its wide range of market and non-market services. 
For example, Merlo and Croitoru (2005) provide a comprehensive analysis 
of the economic value of Mediterranean forests, including not just commonly measured 
benefits such as timber but also, more importantly, the public goods and externalities they 
provide. 

Considering climate change, rising global average temperatures and increased 
occurrence of extreme weather events (IPCC, 2022), the process of achieving 
a sustainably functioning economy and society has begun and includes many agendas, 
such as the bioeconomy. Non-human climate changes tend to be slower and less 
destructive than anthropogenic climate change. At the same time, most of the world’s 
forests have also been extensively modified by human use of the land. Global climate 
change is predicted to bring a different climatic future to the world’s major forest regions 
(Kim et al. 2017). Based on Hansen et al. (2001), consideration of climate, land use, 
and biological diversity is a key to understanding the forest response to global change. 

To adapt to climate change, the European Green Deal (European Commission, 2019) was 
adopted. The sustainable economy policy package is complemented by the EU 
Bioeconomy Strategy (European Commission, 2018), and the New EU Circular Economy 
Action Plan (European Commission, 2020). Further, the US Sustainable Development 
Goals (United Nations, 2015), the European Forests for biodiversity, climate change 
mitigation and adaptation (Science for Environment Policy, 2021), and the New EU Forest 
Strategy for 2030 (European Commission, 2021) have already been developed. 
In the Czech Republic, the first strategic framework for the circular economy (Ministry 
of Environment, 2021) has been approved. 

Moreover, the bioeconomy has a significant impact on the environment. Growing global 
demand for food, feed, biomaterials, and bioenergy resources could exacerbate pressure 
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on natural resources and conflicts between supply and demand. This requires coordinated 
actions and a global approach. 

Based on scientific literature (Ronzon, et al., 2015), the national bioeconomies of the EU 
states can be divided into four groups of countries, such as agricultural bioeconomies 
(Slovenia, Greece, Romania), agro-food industry and bio-based chemical industries (Italy, 
France, Germany), forestry bioeconomies (Finland, Sweden, Estonia), and non-
specialised bioeconomies (the Czech Republic, Slovakia, Hungary). 

Based on the literature review, we highlight a lack of studies that would address the topic 
of forestry employment within the bioeconomy labour market in the Czech Republic. 
The analysis presented in this article will try to fill this gap. 

MATERIAL AND METHODS 

The main aim of this paper is to evaluate forestry employment and its drivers within 
the bioeconomy labour market in the Czech Republic. 

To achieve the aim, various data sources were used, both from scientific databases 
and official institutional online sources. The essential data sources are represented 
by the data published in scientific studies (scientific databases Web of Science, Scopus, 
Research Gate, etc.), as well as the official websites of the European Union. 

For the period 2000–2020, detailed data connected with bioeconomy, bioeconomy 
sectors, features of such sectors, and forestry were used from the Eurostat database 
(Eurostat 2022), the Czech Statistical Office (CZSO 2022) and the Data-Modelling platform 
of agro-economic research (European Comission 2021). 

Based on the above literature review and linking up with the paper objectives, the following 
research questions should be answered: 

RQ1: Can we observe a decreasing trend of employment in the forestry sector within 
the bioeconomy labour market in the Czech Republic? 

RQ2: What are the main drivers of employment in the forestry sector in the Czech 
Republic? 

For the achievement of the main aim of our research and to answer the research 
questions, we used the following methods: literature review, data analysis, correlation 
analysis, and regression analysis. 

The authors use the linear regression models. The key one is the regression model MOD1 
which calculates the relation between employment in forestry and all other variables. 

The general regression equation of MOD1 is as follows [Equation (1)]: 

Y = 𝛽0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽5X5 + 𝛽6X6 + 𝑢               (1) 

where: 

Y – employment in the forestry sector (FORE); 

β0–β6 – regression coefficients that reflect the impact of the independent variable 
on the dependent variable; 

u – random element of the model; 

X1 – GDP (GDP); 

X2 – wage (WAGE); 

X3 – subsidies (SUBS); 

X4 – environmental investments (INV); 
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X5 – forest land (FORL); 

X6 – time (TIME). 

RESULTS 

Employment in the forestry sector within the bioeconomy labour market 

The changes in the structure in particular bioeconomy subsectors in the Czech Republic 
in 2010–2019 are presented in Figure 1. Several categories were used, namely 
agriculture; food, beverage, and tobacco; forestry; wood products and furniture; paper; 
fishing and aquaculture; bio-based textiles; bio-based chemicals, pharmaceuticals, 
plastics, and rubber. The highest share of bioeconomy employment was represented each 
year by traditional economy sectors, such as agriculture; food, beverage, tobacco; wood 
products and furniture. 

 

Figure 1 
Changes in the structure of the bioeconomy employment in the Czech Republic in 
2010–2019 

Source: Authors’ own elaboration 

Table 1 shows that the share of the bioeconomy sectors in the labour market 
in the reported period was approximately 7%–8%. We can observe a declining trend. 
Consequently, the share of forestry in the bioeconomy labour market was around 5%–6%.  
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Based on the figures, a declining trend can be observed in the share of forestry 
in the bioeconomy labour market in the Czech Republic in the period 2010–2019. 

Table 1 
Forestry in the bioeconomy labour market (%) 

 

Source: Authors’ own elaboration 

Correlation analysis 

Focusing on employment in forestry (FORE), we can observe negative correlations 
with all other selected variables (GDP, WAGE, SUBS, INV, FORL, and TIME). To identify 
the drivers of the forestry labour market, we will use linear regression analysis. 

Regression analysis 

Table 2 presents models MOD1, MOD2, and MOD3 with forestry employment (FORE) 
as a dependent variable. 

Table 2 
Regression analysis 

 

MOD 1 consists of all independent variables (GDP, WAGE, SUBS, INV, FORL, and TIME). 
The whole model is statistically significant, but not all selected variables are statistically 
significant. 

MOD2 represents the same variables as MOD1, excluding TIME as the variable 
with the statistically lowest significance. 
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MOD3 represents variables with P < 0.01 statistical significance from MOD1 and MOD2 
(GDP, WAGE and FORL). This last model MOD3 is the statistically significant model – 
all variables are statistically significant and the whole model is also statistically significant. 
DW was calculated for this model, and it is also acceptable (2.19). We can write 
the following regression equation: 

Y = 1 315.08900 – 0.00016X1 + 0.00047X2 – 0.00048X5                   (2) 

Employment in the FORE sector is positively dependent on wages/salaries and negatively 
dependent on GDP and forest land. 

DISCUSSION 

The Czech Republic was identified in Ronzon’s study (Ronzon et al. 2015) as a non-
specialised bioeconomy, together with other Visegrad countries, namely Slovakia 
and Hungary. Considering the structure of the bioeconomy labour market in the Czech 
Republic in the observed period, we can confirm such a result. Based on the above-
presented analysis, about two-thirds of bioeconomy employment comes from traditional 
sectors of the national economy, such as (1) agriculture, and (2) food, beverage, 
and tobacco.  

Regarding forestry, the share of forestry employment in the bioeconomy employment 
decreased in the observed period; it was 5.42% in 2019. This result is similar to the study 
performed by Toth et al. (2019). On the other hand, due to the Green Deal and new 
environmental policy, we can expect an increase in the number of new jobs in forestry. 

In scientific studies focusing on bioeconomy issues, there is still a lack in this field. 
The most easily available scientific studies are national case studies. However, the socio-
economic effects of the bioeconomy, such as employment, turnover, and GDP, have not 
been very well researched. For example, the study performed by Hetemäki (2016) 
emphasizes a lack of studies that develop an area such as the forestry labour market. 
Drejerska (2017) also highlights three dominant sectors as the leading biomass suppliers 
in the economy, such as agriculture, forestry, and fisheries. The high employment numbers 
in the individual subsectors of the bioeconomy are the result of natural and geographical 
conditions. According to a study (Jonsson, 2021), the most effective way to increase 
employment in the European bioeconomy is to support logging wood, the production 
of wood products, and sectors that use the by-product as feedstock. For the forestry 
bioeconomy, the most important challenges are to find innovative approaches to managing 
forest resources in a way that simultaneously increases wood and non-wood production 
(Marchetti et al. 2014). 

Focusing on the drivers of employment in the forestry sector in the Czech Republic, there 
is a positive relationship between employment and wages/salaries, and a negative 
relationship between GDP and forest land. Social indicator (employment) as a dependent 
variable was used in many studies, such as Parisi and Ronzon (2016), Lier et al. (2018), 
Berkel and Delahaye (2019), Bracco et al. (2019), Capasso and Kiltkou (2020), Alviar et al. 
(2021). For example, Ronzon et al. (2022) concluded that modernisation, innovation, 
and employment reallocation are factors influencing changes in the development 
of bioeconomy employment. Some Northern and Western EU Member States are working 
on bioeconomy transformation through modernisation and structural changes 
in the national economies (Ronzon et al. 2021). However, Eastern and Central EU 
Member States are still in the early stages of a bioeconomy transition. 

CONCLUSION 

Forests are under tremendous pressure from global change. Concerning the forestry 
bioeconomy, wood production can increase as long as we manage our forests sustainably. 
Then a sustainable forestry bioeconomy provides essential environmental and social 
values. From the environmental point of view, a sustainable forestry bioeconomy 
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can provide negative emissions or carbon sinks. Subsequently, employment 
can be considered the leading social identifier of the forestry bioeconomy. 

The main aim of this paper was to evaluate forestry employment and its drivers within 
the bioeconomy labour market in the Czech Republic. The partial target was to provide 
a general view of the development of forestry employment within the bioeconomy labour 
market. Focusing on our research questions RQ1 and RQ2, we can conclude that there 
is a decreasing trend of the share of forestry employment in total bioeconomy employment 
in the Czech Republic with the share of forestry employment in the bioeconomy labour 
market being around 5% – 6%. Employment in the forestry sector is positively dependent 
on wages/salaries and negatively dependent on GDP and forest land. 
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The sustainability of production processes and design of  sustainable 
development indicators for activities supported within the framework 
of forest bioeconomy: A comparative analysis of  the European Union 
and Southern Africa 

Ing. Andreas Nikodemus, Diana Carolina Huertas Bernal, Czech 
University of Life Sciences Prague  

1. Introduction 

Climate change has significant global impacts on societies and ecosystems, including 
forest ecosystem services (Ulibarri et al., 2022). The main forest ecosystem services 
include biodiversity, carbon sequestration, watershed services, soil conservation, 
recreational and cultural values, social and economic benefits for communities, and high 
conservation values play a crucial role in adaptation (Gebeyehu and Hirpo, 2019). All these 
forest ecosystems services are threatened by climate change in one way or the other. 
As a result, the efforts to minimize the impacts of climate change on forest ecosystem 
services have moved from understanding vulnerabilities to climate change adaptation 
(Singh et al., 2022). One of the major ways to enhance adaptation measures against 
the impacts of climate change is by using the economic instruments. 

Economic instruments have proved to be a powerful tool to promote the internalization 
of environmental costs and have gained wider acceptability in several countries 
in combination with regulations and other policy instruments (Barde, 1994; OECD, 2020). 
In the context of the forest-based sector, forestry management is primarily dominated 
by economic instruments as subsidies and taxes/charges and is intended to expand 
or maintain forest areas, forest quality, and discourage forest degradation and in some 
cases have come to have incentive effects rather than merely revenue-raising effects 
(Barde, 1999; Cubbage et al., 2007).  

Given that climate change presents one of the most significant challenges for today's 
society, mitigation and adaptation actions have been implemented in recent years 
with the help of economic instruments. Specifically, a research and innovation framework 
has been promoted with initiatives to promote cutting-edge research and technological 
development in a wide range of topics, such as nature, biodiversity, energy, construction. 

2. Methods 

To achieve the research objectives, we used the qualitative method to explore 
the perception of forest actors on forest ecosystem services and economic instruments. 
We used in-depth interviews to gather information about the subject matter from forest 
experts in different countries in the European Union (EU) and the Southern Africa 
Development Community (SADC). Four countries from each region (EU and SADC) were 
selected depending on the availability and willingness for forest experts to participate in 
the study. Hence, Belgium, Sweden, Luxembourg, and Spain were selected for the EU 
and Namibia, South, Tanzania, and Zimbabwe were selected from the SADC region. 
The interviews were conducted online using the ZOOM cloud meetings (Version 4.6.9) 
and Microsoft Teams (Version 1.5.00.21668) programs, the interviews were recorded 
to later transcribe the information collected with the oTranscribe an open-source program. 
Finally, the analysis of the information was done through ATLAS.ti Scientific Software 
Development GmbH to codify, organize and manage the relevant annotations 
of the interviewees in a more efficient way, as well as to generate graphic reports 
of the relationships that can be found in the information. 
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3. Results and discussion 

3.1 Forest ecosystem services 

Forest ecosystem services EU SADC 

Biodiversity 

Carbon sequestration 

Watershed services 

Soil conservation 

Recreational and cultural values 

Very significant 

Highly significant 

Significant 

Significant 

Highly significant 

Highly significant 

Very significant 

Significant 

Significant 

Significant 

3.2 Impacts of climate change on forest ecosystem services 

Impacts of 
climate change 

EU SADC 

Severe droughts 
and extreme 
temperatures 

Since 2018, Sweden presents 
greater droughts, high 
temperatures that affect the 
physiology of the trees, affecting 
the forests as a whole. 

Most countries in SADC have 
experienced unusual storms in recent 
years include the Tropical Storm Ana that 
took place in late January 2022 
in Zimbabwe. Such storms have caused 
severe destruction to forests. 

Forest fires This year there have been large 
forest fires, which have affected 
many areas due to high 
temperatures and heat waves 
and the frequency is increasing 
(Spain) 

Due to the dry condition in the SADC 
region, countries like Namibia have 
witnessed increases in forest fires with 
high intensity in recent years. This 
situation is associated with increases in 
temperatures and prolonged dry 
seasons.  

Insects and 
pests’ outbreak 

In recent years the felling has 
increased due to the bark beetle 
attack in some areas. 

Scientific research is still needed in this 
aspect in the context of climate change 
forest ecosystems in the SADC region.  

3.3 Financing mechanisms 

Financing 
mechanisms 

EU SADC 

Subsidies 

We get subsidies for our people. 
They are paid for 80% from 
the state and they're giving advice 
to our private forest owners 
(Luxemburg) 

All forestry activities rely on the 
government budget, including 
afforestation and reforestation, 
awareness creation and law 
enforcement to curb illegal harvesting. 

Environmental 
funds 

Each of the selected countries has 
an environmental fund with public 
and private capital that allows 
the financing of some initiatives 
in the forestry sector. 

Donor fundings through forestry 
projects such as Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) in countries like 
Namibia and Zimbabwe.  

3.4 Adaptation measures 

Adaptation 
measures 

EU SADC 

Reforestation 
and 
afforestation 

Private forest owners receive 
payment for the conservation 
of forest areas, and incentives 
for reforesting areas with selected 
species (Luxemburg). 

South Africa and Namibia 
commemorate the national arbor day 
every year where they educate local 
communities how to plant trees. Most 
forestry offices and extension stations 
have nurseries where they prepare 
seedlings  

Improved 
forest 
management 

Forest owners have implemented 
the closer to nature forest 
management with the support of the 

Fire cutlines and controlled burning 
practices in countries like Namibia 
where forest fires are a major issue 
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Adaptation 
measures 

EU SADC 

government to diversify the species 
that are planted and face the 
changes that are being observed 
due to climate change (Belgium, 
Luxembourg) 

triggered by climate change. Due 
to erratic rainfalls, regeneration 
is affected. Hence, bush thinning 
to promote regeneration is another 
practice that is practiced in some SADC 
countries.  

Awareness 
creation 

Workshops have been 
implemented with forestry actors to 
involve women and youth in the 
forestry sector, and also to improve 
forest management practices 
(Luxembourg). 

Approaches to educate local 
communities about the relationship 
between climate change and forest 
ecosystems and adaptation measures 
are in place in most countries in SADC. 
For example, South Africa and Namibia.  

3.5 Challenges 

EU SADC 

Some challenges presented by the 
forestry sector are the scarcity 
of workforce and some measures that are 
being implemented have short-term 
effects, but we must also propose long-
term measures according to all the 
changes that are being observed. 

Budget cut/limited budget is one of the major 
challenges affecting adaptation activities in forestry 
in SADC. Poverty and unemployment in rural areas 
cause residents to commit illegal activities 
in forestry (illegal logging). There is a lack 
of collaboration between countries in SADC 
in adaptation activities in forestry.  

3.6 Proposed improvements 

EU SADC 

Cooperation between 
neighboring countries should be 
encouraged so that forest 
management is more effective. 

Collaboration in terms of funding and forests management 
among SADC countries need strengthening. Research 
and innovation in forestry, particularly in climate change 
and forest ecosystems need improvements in the SADC 
region.  

4. Conclusion 

Climate change has negative impacts on forest ecosystem services in both the EU 
and SADC regions. The main funding mechanism for adaptation measures is subsidies 
in both regions. However, some SADC countries also indicated that they also receive 
some donor fundings through projects such as GIZ to fund adaptation activities in forestry. 
Common mitigation measures such as afforestation and reforestation are in place in both 
regions. However, the southern Africa region faces more severe economic limitations 
in the implementation of adaptation measures against the impacts of climate change 
on forest ecosystem services as opposed to the EU. The key challenge facing adaptation 
measures in the EU is scarcity of the workforce and the fact that they implement short-
term strategic actions plan.  
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Forest vegetation area evolution and the implications for non-wood 
forest provisioning services in the Czech Republic  

Ratna Chrismiari Purwestri, Ph.D., Sandra Paola García -Jácome, 
Czech University of Life Sciences Prague 

Extended Abstract 

Introduction 

The forest ecosystem delivers essential services for people [1–3]. In the Czech Republic, 
wood is a crucial provisioning service with actual economic value. However, non-wood 
forest products are also essential for the socio-culture and well-being of the people in the 
country [4–6].  

With the increase in extreme events and ecosystem disturbances due to climate change, 
the growth and stability of the European forests are profoundly affected [7]. There 
are visible changes in the increase in insect damage, storms, and fires attributable 
to climate change [8–10]. In response to global climate change, the European Union 
introduced the Bioeconomy Strategy in 2012. It was revised in 2018 [11,12] to include 
the concerns on climate change and the support needed in developing forest ecosystem 
services. The challenges for future forest management will be to maintain the vitality 
and the sustainable productivity of the forests. How forests are managed and used 
influences the global climate [13,14]. These essentials make it necessary for the forest 
area and vegetation changes in the Czech Republic to be monitored to observe 
its resilience towards climate change and services provided to society [15–20]. 
In the Czech Republic, several studies have been carried out on land cover changes, land 
ownership, and processes related to the socio-political dynamics that have developed 
in the territory [21–26].  

Evaluating forest ecosystem services information has become essential to policymakers 
[27] because monitoring natural resources and assessing their worth allows the decision 
makers to re-examine the environmental values [28,29]. Few studies have used non-
economic methods to explore the ecosystem service problems caused by socio-cultural 
values, attitudes, and beliefs [30]. Since the assessment of ecosystem services 
is determined by analyzing the impact of ecosystems and biodiversity on human well-
being, it is necessary to understand how society benefits from nature and the motivation 
of the community to value ecosystem services [31]. 

To date, research on the implications of forest vegetation area changes to the non-wood 
forest provisioning services in the Czech Republic is still lacking. Thus, the main objective 
of this paper is to investigate the evolution of the Czech forest vegetation cover using 
the CORINE land cover remote sensing data from 2000 to 2018 and the connection 
with non-wood forest provisioning services.  

Methodology 

The Czech Republic is located in Central Europe, between latitudes 48° and 51° N 
and longitudes 12° and 19° E, and is divided into 14 regions [32], with its forested 
landscapes covering approximately 33.7% of the total country area. The forests consisted 
of 71.5% coniferous and 27.3% broad-leaved trees, respectively, and about 1.2% 
was forest land without trees. Approximately 50% of the vegetation in the coniferous forest 
is Norway spruce (Picea abies) [33]. 

Data Acquisition, preprocessing, and analysis of the forest cover changes 

CORINE Land Cover (CLC) benefited numerous crop mapping and monitoring studies 
from 1990 to 2018. The CLC produced at the national level was coordinated 
by the European Environment Agency management and quality control [34]. The forest 



 

47 

 

area (in ha) in selected years (2000, 2006, 2012, and 2018) of the Czech Republic were 
extracted from the CLC maps homogeneous landscape arrays, with a scale of 1:100,000. 
The vector map has a minimum cartographic unit (MCU) of 25 ha and a geometric 
accuracy of more than 100m. In this paper, three subclasses under the forest and semi-
natural areas, namely broad-leaved, coniferous, and mixed forests, were defined 
as the studied forested region, which is self-explanatory with the vegetation type grown 
in the territory [35], namely broad-leaved, coniferous, and mixed-forest. Gain, losses 
[36,37] were calculated, whereas the forested landscape (in ha) at the later/final year was 
subtracted by the area in the earliest/earlier reported year.  

Following the introduction of European Bioeconomy Strategy, several European countries 
(e.g., Finland, Germany, and Sweden) have demonstrated their efforts in embracing 
the Strategy into their national policies and implementing the principles [38–41]. 
In those countries, the national forest strategy have included the European Bioeconomy 
and the planned indicators for monitoring the progress in forest-based sector 
and the ecosystem services [42–44]. The Strategy has not been adopted by the Czech 
Republic, however, the 2020 Czech Forest Policy has denoted the principles. Hence, 
the year 2012 was used as the referral year of forest area changes for enabling 
the observation of forest area changes. 

Non-wood forest provisioning services 

Any product extracted from and provided by the forest is defined as forest provisioning 
services, including wood and non-wood forest products [1]. Forest berries and mushrooms 
are the most popular non-wood forest products in the country, followed by honey. 
Furthermore, berry/mushroom collection is also considered recreational activity (Purwestri 
et al., 2020; Riedl et al., 2020; Sisak et al., 2016). Hence, to answer the research objective 
concerning the non-wood forest provisioning services, the collection and preferences 
of mushrooms and berries were gathered, analyzed, and presented. 

The MoA of the Czech Republic reported the compilation of the collected forest 
mushrooms and berries (in thousand tons) in the national forestry report annually. Data 
on the mushrooms and berries (bilberries, raspberries, blackberries, cowberries, 
and elderberries ) from 2000 to 2018 were gathered from the yearly report (MoA, 2013, 
2019). The national forestry report combined and presented only the total of various forest 
mushrooms. Forest berries commonly gathered in the Czech Republic from 2000 to 2018 
were bilberries (Vaccinium myrtillus L.), blackberries (Rubus fruticosus L.), raspberries 
(Rubus idaeus L.), cowberries (Vaccinium vitis-idaea L.), and elderberries (Sambucus 
nigra L.).  

The forest areas in the study sites were presented as the mean. The continuous data were 
first checked for normality using the Kolmogorov-Smirnov normality test. The non-
categorical and non-normally distributed data, such as differences of roundwood removals 
in the observed years, were analyzed using the Wilcoxon-Signed Rank test. Total forest 
area changes over time were analyzed using the Mann-Whitney test. The Spearman non-
parametric correlation test was used to investigate the association between the forest 
vegetation evolution with roundwood removals and the collection of non-wood forest 
products (mushrooms and berries) in the selected years. The Spearman correlation test 
was also used to analyze the association between the forest area and the score of non-
wood forest products' preferences. 

A non-categorical group comparison was analyzed using the chi-square test or Fischer 
exact test. The education categorizations of the respondents were categorized as high 
(college or university), medium, and low level (high school graduate with and without 
the standardized graduation certificate, a so-called "maturita"), respectively. Maturita 
is a standardized matriculation exam for upper secondary education, a pre-requisite 
for university studies and colleges in the Czech Republic. A p-value of less than 0.05 was 
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designated as the statistical significance in all analyses. Statistical analysis was done 
using IBM SPSS version 26 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

Results and Discussions 

Table 1 depicts the total forest cover changes during the observed years. A decrease 
in coniferous vegetation areas could be found from 2000, 2006, and 2012 as compared 
to 2018, however, there is no statistically significant difference found between the 
observed years. 

Table 1 
Forest cover changes in the Czech Republic in 2000, 2006, 2012, and 2018 (in ha), 
by type of forest the CLC database [47] 

Type of forest 
cover 

Year 

2000 2006 2012 2018 

Coniferous 
forests 

1,701,653.96 1,722,612.13 1,692,347.40 1,665,902.94 

Broad-leaved 
forests 

277,702.87 278,328.37 283,601.69 283,338.26 

Mixed forests 613,367.76 617,417.94 635,595.63 643,699.92 

Total forest 
area 

2,592,724.59 2,618,358.44 2,611,544.72 2,592,941.12 

The amount of forest mushrooms and berries collected by the visitors (in thousand tons) 
from 2000 to 2018 is only available for the entire Czech Republic. Mushroom is the most 
collected non-wood forest product in the country (the peaks were between 2012 to 2013 
at 32.8 and 33.0 thousand tons), followed by bilberries (the highest was also in 2013 
at 13.4 thousand tons). Bilberries were the most collected forest berries in the observed 
years, followed by raspberries. There was no significant correlation between the amount 
of mushroom and berry collection with the forest cover. Yet, the amount of mushroom 
picking during the observed years was positively and significantly associated 
with the bilberry (p=0.028, r2=0.504) and elderberry collection (p=0.043, r2=0.468), 
as depicted in Figure 1a. Meanwhile, the amount of raspberry picking was positively 
and significantly correlated with bilberry (p=0.023, r2=0.519) and blackberry collection 
(p=0.001, r2=0.718) (Figure 1b). The tendency for berry-picking decreased, similar 
to the mushroom collecting, particularly between 2012 to 2018. Since no report concerning 
the amount of mushroom and berry picking by region is publicly available, the influence 
of the study site's forest cover characteristics could not be performed. 
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Figure 1a 
Collection of forest mushrooms, bilberries and elderberries from 2000 to 2018 
in the Czech Republic 

 

Figure 1b 
Collection of forest berries from 2000 to 2018 in the Czech Republic 
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Forest berries commonly gathered in the Czech Republic from 2000 to 2018 [46,48] were 
Bilberries (Vaccinium myrtillus L.), raspberries (Rubus idaeus L.), blackberries (Rubus 
fruticosus L.), cowberries (Vaccinium vitis-idaea L.), and elderberries (Sambucus nigra). 
Unlike the berries, mushrooms were not differentiated in terms of species composition, 
and their information were combined. Bilberries can be found in the forests with most 
Norway spruce and pine [49,50] or oak woods and upland heath [51]. Blackberries grow 
under the silver-fir-dominated vegetation type [52], while raspberries are associated 
with the fir-beech trees [53]. Furthermore, cowberries grow in coniferous forests, 
especially with scots pine (Pinus sylvestris), light deciduous oak forests, and on pristine 
and drained peatland [54]. Unlike the other forest berries, elderberries can grow 
in moderately to highly eutrophic and disturbed soils and are less commonly found within 
forests because they need high light intensity [55]. Various forest mushrooms are able 
to grow in different vegetation types of forests and are usually connected to the woods 
or deadwood [56–58]. 

Every year, the Czech MoA reported the production of various berries and mushrooms, 
although most of them were not really revenue-generated. The collection of non-wood 
forest products, especially berries and mushrooms, is a favorite recreation activity 
in the country, mainly for domestic consumption and picking by private individuals 
[6,59,60]. In the observed years from 2000 to 2018, bilberries were the most collected 
forest berries (8.7, 9.4, 6.6, and 6.2 tons per observed year, respectively), followed 
by raspberries (4.1, 2.9, 3.4, and 2.0 tons per observed year, respectively). At the same 
studied years, the entire forest mushrooms were gathered by 23.8, 26.0, 32.8, and 16.5 
tons per year, respectively [46,48]. As the forest berries cultivation and picking are not 
managed professionally for economic benefits, the collection amounts from 2000 to 2018 
were very diverse. However, from 2012 to 2018, the berries picking decreased, similar 
to the mushrooms collection. The results indicated the potential association between 
the decrease in the total forested landscape, especially the coniferous forests, 
with the reduction in the berries and mushroom picking activities.  

Mushrooms were the most utilized non-wood forest products, followed by forest berries, 
which implied the importance of these activities for the Czech population. Mushrooms grow 
in various types of forest vegetation and can be collected in more seasons than berries. 
However, mushroom production is currently impacted by climate change. Until 2012, 
mushroom collection were positive [4], then the picking activities started to decrease 
afterward. The negative trends of mushroom and bilberry picking in 2018 are likely 
to be attributed to the coniferous forest loss in 2018. Coniferous forests occupy the largest 
area in the country, which are also the natural habitat of bilberries [49,50] and various 
edible mushrooms [56,58]. Some edible mushrooms from the Boletus family can also grow 
on grassy land with high light exposure, like elderberries [55,56]. Similarly, the number 
of collected raspberries was positively and significantly correlated to the bilberries 
(p=0.023) and blackberries (p=0.001). Those berries have similar habitats (in forests with 
silver-fir or mixed forests dominated by silver-fir trees) and shady places [53,52,49,50]. 

The collection of non-wood forest products, especially berries and mushrooms, 
is a favorite recreational activity in the country, mainly for domestic consumption 
and practiced by private individuals [6,59–61]. The activities were revealed to be done 
by the general public with different demographic and socio-economic backgrounds, 
and various motivations, yet they do not aim to ensure household food security 
and concentrate less on economic purposes [4–6]. 

Conclusions 

The forest berry and mushroom picking activities can be further promoted in the Czech 
Republic as part of provisional or cultural services supporting the local bioeconomy without 
inhibiting the public's right to access the forest [62]. Furthermore, the country also respects 
nature's limits [63]. Hence, the promotion of the activities should be carefully examined, 
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e.g., using a cost-benefit analysis that includes economic and societal, and environmental 
benefits. Moreover, information on non-wood forest products disaggregated by region 
in the Czech Republic can be useful for forest owners and the public to enhance 
the promotion of these services. 
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Uhlíková stopa průmyslového podniku  

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS  

Úvod 

Uhlíková stopa je ukazatelem dopadu činnosti podniku či jakékoliv jiné organizace 
na životní prostředí (zejména na klimatické změny). Shromažďuje data o využívání 
vstupních zdrojů, produkci odpadu a emisích a měří množství skleníkových plynů 
odpovídající těmto dopadům. 

Hodnocení uhlíkové stopy je stále častěji vyžadováno bankami pro komerční financování 
projektů v souladu s principy EU Taxonomy, dalšími investory, obchodními partnery 
i zákazníky. Vykazování uhlíkové stopy a snižování emisí skleníkových plynů s cílem 
postupného dosažení uhlíkové neutrality je nedílnou součástí společenské odpovědnosti 
organizací (CSR). 

Výpočet uhlíkové stopy pomůže podniku získat přehled o činnostech, které produkují 
nejvíce emisí skleníkových plynů, a identifikovat opatření k jejich snižování či nalézt 
oblasti, které spotřebovávají nejvíce energie a zdrojů a ve kterých lze dosáhnout 
finančních úspor. Zároveň se může stát odrazovým můstkem při formulaci podnikové 
strategie snižování produkce skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality. 

Co vše zahrnuje uhlíková stopa? 

Uhlíková stopa se zabývá jak přímými emisemi (vznikají přímo při aktivitách podniku), 
tak nepřímými emisemi (nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem jeho aktivit). 
Při jejím měření a výpočtu je nejprve potřeba zmapovat činnosti podniku, které přispívají 
k produkci skleníkových plynů, a shromáždit relevantní data. Následně jsou tato data 
přepočtena pomocí emisních faktorů na emise skleníkových plynů, jejichž suma 
představuje uhlíkovou stopu podniku. 

Při kalkulaci uhlíkové stopy musí být respektovány principy mezinárodní normy 
ISO 140643, vlastní výpočet je pak nejčastěji realizován podle metodiky Greenhouse Gas 
Protocol (GHG Protocol)4. Sledovány a vykazovány jsou tři základní oblasti (tzv. scopes): 

• Scope 1: Přímé emise z činností podniku; 

• Scope 2: Nepřímé emise z nakupované energie; 

• Scope 3: Další nepřímé emise. 

Scope 1 zahrnuje emise vznikající přímo v lokalitě podniku např. při spalování paliv 
pro účely vytápění (typicky zemní plyn, topné oleje, biomasa apod.) a dále emise 
ze spotřeby pohonných hmot ve vlastních automobilech podniku. Spadají sem také 
fugitivní emise, především úniky chladiv z klimatizačních a obdobných systémů. 

V rámci Scope 2 jsou vykazovány emise související se spotřebou zejména elektrické 
energie, případně tepla, pokud je nakupováno dálkově. Může však zahrnovat i další druhy 
energie, které podnik nakupuje, jako jsou pára, chlad, stlačený vzduch apod. 

Veškeré další nepřímé emise, vztahující se k hodnotovému řetězci, ve kterém se podnik 
nalézá, jsou vykazovány ve Scope 3. Ten obsahuje celkem 15 samostatných kategorií: 

▪ Nákup zboží a služeb 
▪ Investiční majetek 
▪ Emise paliv a energií – přenosové ztráty 
▪ Distribuce (do firmy) 
▪ Odpady a voda 

                                               
3 ČSN EN ISO 14064-1 (010964) Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení 
a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace 
4 https://ghgprotocol.org 

https://ghgprotocol.org/
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▪ Služební cesty 
▪ Dojíždění zaměstnanců 
▪ Leasing (využívaný) 
▪ Distribuce (z firmy) 
▪ Zpracování produktů 
▪ Využívání produktů 
▪ Likvidace produktů 
▪ Leasing (poskytovaný) 
▪ Franšízy 
▪ Investice 

Zatímco scopy 1 a 2 jsou při vykazování uhlíkové stopy povinné, Scope 3 je (zatím) 
vykazován dobrovolně. Navíc pro podnik většinou nejsou relevantní všechny kategorie 
Scope 3, proto nejsou při výpočtu uhlíkové stopy uvažované. 

Uhlíková stopa průmyslového podniku 

Jako příklad výpočtu byl zvolen velký podnik zabývající se výrobou elektrických zařízení 
(NACE 27) s výrobním závodem v České republice. 

Podnik spotřebovává elektrickou energii a je zásobován teplem z místní teplárny. Většinu 
jeho emisí souvisejících s palivy a energií (scopy 1 a 2) tak tvoří nepřímé emise (scope 2). 
Přímé emise pochází pouze z provozu osobních automobilů a úniků chladiv 
z klimatizačních jednotek. 

Vlevo je uveden graf ukazující převládající vliv nepřímých emisí. Pro porovnání je vpravo 
ukázán graf z jiného výrobního podniku, který vytápí svůj provoz plynovými kotli – a jeho 
přímé emise jsou tak významnější. I v jeho případě však emise pocházející ze spotřeby 
elektrické energie převažují. 

  

V případě výrobních podniků jsou mnohem významnější emise pocházející z dalších, 
tj. „ne-energetických“ procesů, které se odrážejí v jednotlivých kategoriích Scope 3. 
Dominující jsou emise vztažené k nákupu vstupních surovin a materiálů (kategorie 3.1), 
jež ukazují emisní náročnost těžby a zpracování surovin až do chvíle, kdy je podnik 
nakupuje – tzv. cradle-to-gate emise (od kolébky po bránu závodu). 

Následující grafy zobrazují, jak výrazně se změní jak podíl jednotlivých scopů, tak celková 
uhlíková stopa, pokud do výpočtu zahrneme i Scope 3. 
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Skutečnost, zda výrobní podnik vykazuje pouze povinné scopy 1 a 2, nebo zahrne 
i scope 3, tak rozhodujícím způsobem ovlivňuje výši celkové uhlíkové stopy i příslušných 
relativních ukazatelů. V tomto konkrétním případě například relativní uhlíková stopa 
podniku činí zhruba 650 kg CO2e na tunu produkce (scope 1+2), resp. 4 750 kg CO2e 
na tunu produkce – tedy 7x více! 

Při vykazování uhlíkové stopy a zejména pak při případném porovnávání jednotlivých 
podniků (a jejich výrobků) musí být jasně uvedeno, jaké oblasti byly do výpočtu zahrnuté. 

Možnosti snižování uhlíkové stopy 

Ačkoliv nejvýznamnější část uhlíkové stopy u výrobních podniků je generována při výrobě 
nakupovaných materiálů, tyto emise mohou podniky řídit jen obtížně. Proto se zaměřují 
spíše na tradiční oblasti, jako jsou spotřeba elektrické energie či zemního plynu, jejichž 
uhlíkovou stopu mohou snižovat zaváděním energeticky úsporných opatření a/nebo 
instalací obnovitelných zdrojů energie. 

Další oblastí, kterou podniky řeší je doprava, a to jak pokud jde o vlastní spotřebu 
pohonných hmot, tak o externí dopravu (dodávky materiálů a distribuce konečných 
výrobků). Zde mohou podniky uvažovat o energeticky úsporných opatřeních ve smyslu 
optimalizace cest a dopravních služeb a/nebo výběru dopravních společností, které 
provozují nízkoemisní vozidla 

Avšak ani diskutovaná oblast materiálů není opomíjena. Podniky se snaží v mezích 
technologických možností materiály interně recyklovat a znovuvyužívat, v některých 
případech se pokouší měnit design produktů tak, aby výsledná spotřeba materiálů, a tedy 
uhlíková stopa, byla co nejnižší. 

Zajímavou položkou jsou také chemické látky, u kterých je ve větší míře potřeba uvažovat 
i o jiných negativních environmentálních dopadech, než jsou emise skleníkových plynů 
(např. toxicita pro životní prostředí, pracovní podmínky apod.). Snižováním a optimalizací 
jejich spotřeby je tak možné snížit negativní environmentální dopady společnosti, stejně 
tak jako hledáním environmentálně šetrnějších alternativ k aktuálně používaným 
chemickým látkám. 
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Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich 
ekonomické hodnocení  

Ing. Marek Hekrle; Ing. Jan Macháč, Ph.D., Institut pro ekonomickou 
a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

Abstrakt 

Současná česká města stále více hledají prostor a finanční prostředky na investice 
do opatření zelené a modré infrastruktury. Tato opatření mají podobu například výsadeb 
stromů, realizace zelených střech, dešťových záhonů, jezírek a propustných parkovišť 
a pomáhají městům adaptovat se na extrémní výkyvy počasí jako jsou vlny veder 
a přívalové deště. Poskytují stín, ochlazují vzduch, zadržují dešťovou vodu, zabraňují 
jejímu odtoku do kanalizace a poskytují řadu dalších přínosů, které pozitivně ovlivňují 
kvalitu života obyvatel. Realizace těchto opatření v praxi však vždy bude čelit konkurenci 
jiných projektů, které mohou být obyvateli města vždy vnímány jako přednější, levnější 
nebo lepší. Jedním z prostředků, jak s občany komunikovat smysl a přínosnost opatření, 
je využití ekonomického hodnocení, které je založeno na metodě tzv. analýzy nákladů 
a užitků (cost-benefit analýza). Ekonomické hodnocení umožňuje peněžně vyjádřit 
náklady a přínosy související s investicí a údržbou opatření. Nákladovost a přínosnost 
opatření lze následně porovnat a stanovit, zda jsou náklady opatření z pohledu investora 
a společnosti přiměřené. Peněžně vyjádřené přínosy lze také využít jako ekonomický 
argument při komunikaci opatření směrem k občanům. 

Příspěvek se zaměří na představení výsledků ekonomického hodnocení pro konkrétní 
opatření, která byla v posledních několika letech realizována v českých městech. V rámci 
příspěvku budou pro vybraná opatření (např. zelené střechy a další) prezentovány jejich 
peněžně vyčíslené náklady a přínosy, a to včetně přínosů z lepšího hospodaření s vodou 
nebo zvýšení estetické hodnoty území. Ukazuje se, že část přínosů, které mají povahu 
pozitivních externalit, lze pomocí vhodných metod oceňování vyjádřit v peněžní hodnotě 
a poté porovnat s náklady na pořízení a údržbu opatření. Jak ukazují výsledky 
pro konkrétní realizace v českých městech, celospolečenské přínosy opatření mohou 
převyšovat náklady i několikanásobně. Příspěvek navazuje na připravovanou knižní 
publikaci, která přináší přehled opatření realizovanými v České republice z pohledu 
ekonomického hodnocení jejich přínosů a nákladů.  

Poděkování 

Autoři tohoto příspěvku děkují projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT SMART 
City – SMART Region – SMART Community; a projektu UJEP-IGA-JR-2021-45-008-2 
(Ekonomické a institucionální aspekty plánování a implementace přírodě blízkých 
adaptačních opatření), které umožnily dosáhnout výsledků publikovaných v rámci tohoto 
příspěvku na konferenci. 

Podrobná identifikace autorů 

Ing. Marek Hekrle, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. E-mail: marek.hekrle@ujep.cz 

Ing. Jan Macháč, PhD., Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. E-mail: jan.machac@ujep.cz 

  

mailto:jan.machac@ujep.cz


 

59 

 

Udržitelný pstruhový rybolov v České republice  

Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D., prof. Ing. Petr Šauer, CSc., 
Vysoká škola ekonomická v Praze  

Abstrakt 

Pstruhový sportovní rybolov v České republice představuje významnou volnočasovou 
aktivitu obyvatelstva. V současné době však musí čelit významným environmentálním 
změnám. V rámci jeho udržitelnosti byl dotazován okruh 121 respondentů z řad českých 
sportovních rybářů, jaký je jejich názor na tuto problematiku. Respondenti byli toho názorů, 
že udržitelný pstruhový rybolov je možný pouze s legislativní a organizační podporou 
státu, a že stávající rybářský svaz nemá dostatečné nástroje tento stav zachovat. Bylo 
zjištěno, že kopírovat vzorce z jiných zemí nemá smysl, protože organizace sportovního 
rybolovu v České republice nemá v evropském kontextu obdobu. 

Úvod 

Sportovní rybolov v České republice má více než stopadesátiletou tradici. Členská 
základna zabývající se touto volnočasovou aktivitou se v období let 1890 – 2020 rozrostla 
z několika tisíců rybářů k číslu blížícímu se půl milionu obyvatel. Odlovem na udici bylo 
v roce 2021 z tekoucích vod v územní působnosti Českého rybářského svazu odloveno 
26 tisíc kusů pstruha obecného, uskutečněných v průběhu cca 25 tisíc docházek 
do pstruhových revírů (Mořický a kol. 2022). 

Dlouhodobým problémem rybářské politiky pstruhového rybolovu je pokles početnosti 
původních druhů, z nichž největší význam má v současné době pstruh obecný. Oproti roku 
1990 poklesly jeho úlovky 60 %, z 14,2 t na 8,5 t. 

Tento úbytek početnosti přináší společnosti i ekonomickou újmu, protože případný odliv 
rybářů a jejich rodin z mikroregionů znamená i druhotný dopad na místní podnikatele. 

Na akademické úrovni jsou diskutovány tyto tři hlavní příčiny: 

Přestože počet vydaných povolenek ke pstruhovému rybolovu a tedy počet docházek 
k vodě klesá, rybolovná technika se zlepšuje a náčiní se zjemňuje. Do rybářských revírů 
dochází spíše specialisté, kteří dokážou nalovit pstruhy i při jejich sníženém početním 
stavu. Místně je tak na populace pstruhů vytvářen velký rybářský tlak. Je proto zapotřebí, 
aby i nadále Český a Moravský rybářský svaz měnil interní pravidla pro pstruhový rybolov. 

Snižování koncentrace organických látek ve vodních tocích může souviset se změnami 
v potravní základně pro pstruha obecného. S implementací legislativy EU vyplynula 
pro ČR povinnost efektivnějšího čištění odpadních vod. S plněním cílů této rámcové 
směrnice v jednotlivých povodích dochází při narůstající eutrofizaci vodního prostředí 
ke změnám složení společenstev vodních bezobratlých, tedy potravní základny 
preferovaných rybích druhů. Postupně dochází k částečné degradaci biotopu a mohou být 
omezeny podmínky pro dlouhodobé přežívání rybích obsádek v požadované početnosti. 

Podpora zvláště chráněných druhů živočichů, kteří jsou významnými rybími predátory, 
limituje možnosti přežití obsádek pstruha obecného. Jedná se zejména o zvláště chráněný 
druh, vydru říční. V ČR je vydra říční zařazena mezi druhy silně ohrožené (Poledník, 
2009). K této ochraně dochází přesto, že tyto druhy již dosahují původního areálu rozšíření 
a jejich počty nekorespondují se skutečností, že 80 % plochy ČR je hospodářsky upravená 
krajina s antropicky modifikovanými produkčními možnostmi udržitelného rybolovu. 

Stávající systém organizace pstruhového rybolovu je neudržitelný. Již v současné době 
je některými organizačními složkami rybářského svazu prováděna reorganizace 
managementu pstruhového hospodaření. Změny však musí být přijímány systematicky 
a celoplošně, na celém území České republiky. Je proto nezbytně nutné zjistit, do jaké 
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míry lze zachovat stávající svazový systém hospodaření na pstruhových revírech, 
a do jaké míry je nutná větší intervence státu? 

Metodika a data 

V rámci zajištění co nejvyšší míry validity a realiability byl osloven okruh 121 respondentů 
z řad sportovních rybářů, vlastnících pstruhovou povolenku. Byl sestaven dotazník 
s ordinálním hodnocením, stupnicí 1-5 dle významu (hodnota 1 zcela odpovídá 
skutečnosti, hodnota 5 zcela neodpovídá skutečnosti). 

Dotazník byl anonymní a byl distribuován osobně, prostřednictvím členů výborů 
jednotlivých místních organizací a také webovým portálem. Okruhy otázek směřovaly 
ke zjištění míry informovanosti o současném stavu pstruhového rybolovu v ČR, vlastním 
postojům k problematice, motivací k této volnočasové aktivitě, sociálnímu statusu rybářů 
a zejména k možným alternativám změn v politice pstruhového rybolovu.  

Datové soubory pro kvantitativní analýzu byly zbaveny chybějících dat a nahrazeny 
průměry. Takto seřazená data byla následně rozdělena dle četností na absolutní, relativní 
a kumulativní (Řezanková 2007). 

Distribuce hodnot byla zobrazena v případě hlavních vysvětlovaných proměnných 
krabicovými grafy, zhotovených v programu R core (Crawley, 2007). 

Polynomické matice byly hodnoceny jednofaktorovou analýzou rozptylu čtverců, ANOVA 
(P – 0,05) s následným Tukey testem s Bonferroniho korekcí (Sokal a Rolhf 1995). 

Výsledky 

V rámci udržitelného rozvoje se nabízejí tři možné scénáře, jak pokračovat v politice 
pstruhového rybolovu. První scénář počítá s ponecháním lovu pstruhů v ČR ve stávajícím 
rozsahu. Druhý scénář je založen na variantě již navržené a zpracované reorganizace 
pstruhového lovu, je již rozpracován v gesci rybářského svazu. Třetí scénář s intervencí 
státu do sportovního rybolovu je uchopitelný teprve po změně rybářské politiky v ČR. 

Testovány byly všechny tři scénáře (stávající úroveň hospodaření, restrukturalizace 
v rámci rybářského svazu a státní intervence) dohromady: 
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Obrázek 1 
Preference tří variant sportovního rybolovu dle zájmu respondentů. 

Odlehlé, min., max., Q1, Q2 – medián, Q3 

Z distribuce skórových hodnot, prezentovaných v obr. 1 vyplývá jednoznačná preference 
varianty 3, která předpokládá zainteresovanost státu do řízení sportovního rybolovu. 
Zjevná preference této varianty (medián = 1, tj. zcela odpovídá) je podpořena rovněž 
signifikantně průkaznými hodnotami – P < 0,05. 
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Obrázek 2 
Preference varianty státní intervence do sportovního rybolovu dle příslušnosti 
k socioekonomické skupině. Odlehlé, min., max., Q1, Q2 – medián, Q3 

Preferenci státní intervence do pstruhového rybolovu na základě příslušnosti respondentů 
socioekonomickým skupinám znázorňuje obr. 2. Medián u skupin studenti a učni (SU), 
pracující se zaopatřenými dětmi (PN), pracující (PD) a nepracující důchodci (ND) 
je shodný, 1 – zcela odpovídá. Pracující s nezaopatřenými dětmi (PN) vykazují medián 
2 – spíše odpovídá. Kvartilové rozpětí je odlišné mezi dvojicemi studenti (učni) + pracující 
se zaopatřenými dětmi a pracující – nepracující důchodci. Jediná významně odlišná 
skupina, P < 0,05, je pracující s nezaopatřenými dětmi. 

Diskuse 

Výsledky vykazují silnou preferenci varianty tři, tedy intervence státu. Interpretace 
možných scénářů udržitelného pstruhového sportovního rybolovu vyvolává přesto mezi 
odborníky polemiku (Randák 2020, Spurný 2020). Například Spurný (2020) zastává názor, 
že není nutné považovat všechny dosavadní postupy za nesmyslné a přiklání 
se ke třetímu scénáři s řízenou regulací rybích predátorů. Oproti tomu Randák (2020) 
pracuje spíše s druhou variantou, která se blíží již započaté transformaci rybářství. 
Možnost nečinnosti (první scénář) je v kontextu těchto autorů neúčinný. 
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Konceptualizace lovu pstruhů v ČR je problematická již z toho důvodu, že model 
středoevropského vnitrozemského pstruhového rybolovu těchto rozměrů nemá obdobu. 
Například ve Spolkové republice Německo a v Rakousku je oproti České republice 
podstatně větší podíl soukromých revírů. Kontrolou výkonu rybářského práva je pověřena 
speciální rybářská profesionální policie, státní policie, obecní a říční policie. Podmínky pro 
provoz sportovního rybolovu jsou velmi přísné, kontrola ze strany státu je silně 
profesionální (Lukowicz a kol 2007). V Polsku je pstruhový sportovní rybolov podobně jako 
u nás svazový, řeky jsou ve srovnání s našimi vodami poměrně málo zarybněné. Kontroly 
rybolovu jsou v dikci státu, ale velice formální (Matouš 2020). Sportovní rybolov 
na Slovensku má obdobná pravidla jako v České republice, tzn. je podmíněn propůjčením 
rybářského práva formou státního rybářského lístku a zakoupením příslušné povolenky 
k rybolovu. Povolenky vystavuje Slovenský rybárský zväz. Kontrolu dodržování 
rybářského řádu zajišťuje rybářská stráž a organizační složky policie. Vymáhání legitimity 
sportovního rybolovu je podobné jako u nás. 

Odlišný model je švýcarský. Federální úřad pro životní prostředí stanovuje předpisy 
upravující rybolov ve Švýcarsku v rámci místního zákona o rybářství. Důraz je kladen 
na ochranu přirozených populací pstruhů obecných a jejich životního prostředí. Kontrola 
rybolovu je vysoce profesionální, přestupky jsou pod hrozbou finančních sankcí, 
nebo zákazu činnosti. Místní zákon na ochranu zvířat stanoví, že každý, kdo chce lovit 
ryby ve Švýcarsku, musí prokázat, že má dostatečné znalosti o problematice. K tomu musí 
absolvovat krátký školicí kurz a získat osvědčení o způsobilosti. Při rybolovu je kladen 
důraz na ponechávání si nepůvodních druhů ryb (Lindern a Mosler, 2014). 

V Norsku je rybolov v pstruhových vodách oproti mořskému podmíněn zakoupením 
licence. Vlastní lov ryb na udici je možný po zakoupení místní povolenky, která má platnost 
zpravidla na jeden revír. Na povolenku není právní nárok, někteří provozovatelé 
rybářských revírů ji poskytují pouze jako součást balíku služeb. Na některých velkých 
jezerech a vodách v málo obydlených oblastech v severní části země je rybolov možný 
také bez povolenky, pouze s platnou licencí (Aas, 1996). 

Závěr 

V současné době, kdy je nutná systémová změna v organizaci pstruhového rybolovu, 
většina rybářů nemá zájem o aktivitu ze strany rybářského svazu. Jsou toho názoru, 
že tento subjekt nemá prostředky ani organizační možnosti, jak situaci zlepšit. Žádají proto 
větší intervenci státu formou legislativních restrikcí vůči nadměrným užíváním 
povrchových tekoucích vod, regulaci početnost vydry říční a zpřísnění podmínek 
pstruhového sportovního rybolovu. 
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Assessment of the perceptions of the impact of invasive aquatic weeds 
on socio-economic activities and their management on two major water 
bodies in Ghana 

Stephen Awuni, Czech University of Life Sciences Prague 

In-person presentation 

Preferred presentation format: Oral presentation 

Aquatic ecosystems provide enormous services such as impoundment for potable water 
and hydroelectricity generation, provision of fish, and support for other forms of aquatic 
life, and transportation, among others. However, the menace of invasive aquatic weeds 
negatively impacts the provision of these services with a cascading effect on society. 
The rationale behind this study was to assess the perceptions and management of some 
invasive aquatic weeds in two communities in Ghana. Qualitative and quantitative methods 
such as interviews of key stakeholders were used to collect primary data 
in the communities affected. The invasive aquatic weeds identified include water hyacinth 
(Eichhornia crassipes), pistia (Pistia stratiotes), and Salvinia species. The results show 
perceptions based on socioeconomic impacts encountered by the communities such 
as reduction in fish catch, serving as a breeding ground for mosquitoes, difficulties 
in transportation, and harbouring of venomous reptiles. The perceptions on weed 
management show that the communities preferred physical control of the weeds. 
Biological control was seen as more environmentally friendly than chemical control. 
The communities had mixed perceptions of biological control, though they preferred 
physical and biological control. Various uses of aquatic weeds were also seen as a means 
of management such as composting, mulching, and feeding pigs.  

Keywords: 

invasive weeds control; water hyacinth and Salvinia; socioeconomic impact; aquatic 
ecosystem; communities. 
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Socio-Economic Analysis of Wood Charcoal Production 
as a Significant Output of Forest Bioeconomy in Africa  

Isaac Nyarko, Czech Univesity of Life sciences Prague 

Abstract 

Wood charcoal (WCH) is a sustainable biofuel for rural and urban users because of its 
higher energy density and emission of marginal smoke when compared with firewood. 
Besides helping the poor majority who cannot afford kerosene, electricity or liquid 
petroleum gas (LPG), WCH is a key source of income and livelihood. This work aimed 
at quantifying the volume of WCH production as well as appraising its socio-economics, 
including environmental impacts, especially the impact of long-term deforestation and 
forest degradation in Africa. Historically robust data from the databases of UN-FAO, 
FAOSTAT, International Energy Agency (IEA), United Nations Statistics Division, UN-
DESA energy statistics yearbook, and the Forest Resources Assessment (FRA) were 
used. The data analysis involved descriptive statistics, multivariate analysis, and 
geospatial techniques. The result revealed that East Africa had the highest average wood 
charcoal production which was 32,058,244 tonnes representing 43.2% of the production 
whereas West Africa had 23,831,683 tonnes denoting 32.1%. Others were North Africa 
(8,650,207 tonnes), Middle Africa (8,520,329 tonnes), and South Africa (1,225,062 tonnes) 
representing 11.6%, 11.5% and 1.6% respectively. The correlation matrix showed that 
WCH production for the three decades had a significant positive correlation with 
all the measured parameters (such as areas of forest cover, export quantity, export value, 
GDP, human population, climate season, average income per citizen, and literacy rate). 
Wood charcoal is an essential livelihood support system. New policies including 
commercial wood charcoal production and licensing for revenue and ecological 
sustainability are required. Enterprise-based approaches for poverty reduction, 
smallholders’ tree-growing, wood charcoal-energy conserving technologies, improved 
electricity supply and agricultural productivity are encouraged. The novelty of this study 
can also be explained by the diverse parameters examined in relation to WCH production 
which no other studies in the region have done. 
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Environmentální účetnictví a vodní stopa – příklady špatné praxe  

Libor Ansorge, Lada Stejskalová, Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, v. v. i. 

Rozšířený Abstrakt 

Úvod 

Vodní stopa patří mezi populární environmentální nástroje a ve svém principu představuje 
určitou formu environmentálního účetnictví se zaměřením na přímou a nepřímou spotřebu 
vodních zdrojů. Vodní stopa může sloužit k posuzování udržitelnosti lidské činnosti 
z pohledu užívání vodních zdrojů i naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN a to nejen 
v SDG 6, který je zaměřený na vodu [1, 2]. Vodní stopa však může být, a bohužel 
i je, nevhodně interpretována, což vede k podhodnocování skutečného užívání vod 
spojených s lidskou činností, obdobně jako jsou „zneužívány“ jiné environmentální 
indikátory na principu stop [3]. K nevhodné interpretaci stop dochází jednak z důvodu 
ignorování relativně úzkého zaměření jednotlivých stop, neboť stopy se cíleně zaměřují 
na specifické environmentální problémy [4] a pomocí relativně jednoduchých vazeb 
srozumitelnou formou přibližují environmentální problémy rozhodovací sféře, veřejnosti 
a dalším skupinám [3]. Bohužel k nevhodné interpretaci také dochází z neznalosti 
či chybného pochopení metodiky nebo se zdůvodněním „vylepšení metodiky“. Mnohé 
z těchto „vylepšení metodik“ vodní stopy jsou založeny na určité logické myšlenkové 
úvaze, kterou však její autoři nedostatečně analyzovali z pohledu principů vodní stopy 
či fyzikálních zákonitostí a logických vazeb. 

Data a metody 

Ve světových databázích (Web of Science, Scopus, Google Scholar) byly vyhledány 
publikované články zaměřené na vodní stopu, které používají různé modifikace či varianty 
výpočtu vodní stopy. Tyto modifikace byly posouzeny z hlediska jejich kompatibility 
s metodikou vodní stopy. 

Výsledky a diskuse 

Příklad 1 Modifikace modré vodní stopy vodních nádrží 

Jedním z prvních příkladů nevhodné modifikace vodní stopy je dílo novozélandských 
autorů zaměřené na vodní stopu hydroenergetiky [5]. V tomto díle jeho autoři přišli 
se dvěma alternativními přístupy k definici pojmu „spotřeba“ vody spojená s provozem 
vodních nádrží. Základní metodika vodní stopy [6] definuje spotřebu vody spojenou 
s vodní nádrží jako ztrátu vody z vodní nádrže výparem. Hydroenergetika je všeobecně 
považována za environmentálně příznivý zdroj elektrické energie. Výpočet vodní stopy 
řady hydroelektráren však prokázal, že ztráty vody výparem z nádrží, jež slouží k výrobě 
elektrické energie, představují značné objemy vody [7], a tudíž hydroenergetika nemusí 
být zejména v aridních a semiaridních oblastech environmentálně příznivým a udržitelným 
způsobem výroby elektrické energie. Oba alternativní přístupy však poměrně radikálně 
zmenšují hodnoty „spotřeby“ vody vodní nádrží a tudíž staví hydroenergetiku do „lepšího 
světla“. 

První varianta výpočtu spotřeby vody představená Herath et al. [5] je založená 
na myšlence, že z místa vodní nádrže by existoval výpar i v případě, že by nádrž nebyla 
postavena. Spotřeba vody je tak dána rozdílem mezi výparem z nádrže a výparem 
z území, pokud by nádrž nebyla postavena. Tento princip chápání spotřeby vody 
je označován jako „Net consumption“ a stal se velmi oblíbeným a byl použit v celé řadě 
studií vodní stopy. Teprve podrobná metodická analýza z roku 2021 [8] ukázala, že tento 
postup není konformní s definicí vodní stopy podle Water Footprint Assessment Manuálu 
[6]. 
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Obrázek 1 
Výpočet vodní stopy nádrže pomocí Net consumption method – převzato z [8] 
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Jedním z hlavních problémů (z pohledu environmentálního účetnictví) je, že tato metoda 
výpočtu nevyjadřuje skutečnou spotřebu, ale změnu spotřeby vyvolanou výstavbou vodní 
nádrže. Dalším, významným problémem je, že zahrnuje i „výpar z nedotčené přírody“, 
který nemá s lidskou činností nic společného (viz obr. 1). 

Druhý přístup, který představili Herath et al. [5] je označován jako metoda čisté bilance 
a je založen na myšlence, že stejně jako se z hladiny vodní nádrže vypařuje voda, 
tak na ni dopadají dešťové srážky. Spotřeba vody je proto tvořena rozdílem mezi výparem 
a srážkami na hladinu vodní nádrže. Tento přístup si nezískal takovou pozornost 
a objevuje se ve studiích vodní stopy mnohem řidčeji než předchozí postup výpočtu. Není 
totiž tak těžké logicky dovodit, že dešťové srážky představují „interní vodní zdroj“, který 
slouží ke krytí spotřeby v podobě výparu. Lze si to představit jako analogii k situaci, kdy 
továrna na svém pozemku zachytává dešťové srážky místo, aby je bez užitku odvedla 
kanalizací do nejbližšího vodního toku. Díky tomu si továrna snižuje potřebu čerpat vodu 
z jiných vodních zdrojů (tzv. modrou vodní stopu) nikoliv však celkovou spotřebu vody 
(tj. celkovou vodní stopu). 

Příklad 2 Odpočet vypouštěných odpadních vod od šedé vodní stopy bodových zdrojů 

Šedá vodní stopa je jednou z částí celkové vodní stopy. Šedá vodní stopa je definována 
jako objem sladké vody, který je potřebný pro asimilaci znečišťujících látek na základě 
přirozených koncentrací pozadí a stávajících standardů kvality vody. 

Výpočet šedé vodní stopy WFgrey vychází ze základní obecné rovnice [6]: 

 

Kde: Li je množství emitované látky i do vod   [hmotnost/čas] 
Cmax,i je max. přípustná koncentrace látky i ve vodách [hmotnost/objem] 
Cnat,i je přirozená koncentrace látky i ve vodách  [hmotnost/objem] 

Princip šedé vodní stopy vychází z myšlenky, že množství emitovaného znečištění musí 
být menší nebo maximálně rovné tzv. kritickému množství látky i v toku. Kritické množství 
představuje takové množství látky i ve vodním toku, při kterém by byla zcela vyčerpána 
asimilační kapacita vodního toku, tj. rozdíl mezi Cmax,i – Cnat,i [6 s. 34]. Hodnota šedé vodní 
stopy tak není závislá ani na aktuální koncentraci látky i ve vodním toku ani na aktuálním 
odtoku z povodí. V rámci posouzení udržitelnosti se ale stanovený objem šedé vodní stopy 
porovnává s odtokem z povodí, a pokud je odtok z povodí nižší než stanovená šedá vodní 
stopa, je situace považována za neudržitelnou. 

V roce 2016 byl zveřejněn článek psaný čínsky [9], který od vodní stopy spočítané podle 
rovnice 1, odečítá množství vypouštěných odpadních vod. Tato úprava vychází 
pravděpodobně z myšlenky, že odtok z povodí představuje přítok z povodí k místu 
vypouštění odpadních vod. Tento předpoklad však ignoruje několik základních fyzikálních 
skutečností: 

1. Odtok od místa vypouštění se rovná součtu přítoku z povodí k místu vypouštění 
a objemu vypouštěné odpadní vody, tj. odtok z povodí se nerovná přítoku z povodí 
k místu vypouštění. 

2. Též vypouštěná odpadní voda ředí emitované znečištění, takže pokud by přítok 
z povodí k místu vypouštění byl právě rovný šedé vodní stopě spočítaný podle 
obecné rovnice (1), tak od místa vypuštění bude výsledná koncentrace látky i nižší 
než Cmax,i. 

3. Vypouštěné odpadní vody musely být nejprve odebrány z nějakého vodního 
zdroje. V případě průmyslových závodů často ze stejného vodního toku do jakého 
jsou o pár metrů dále vypouštěny (obr. 2). Takže při konstantní produkci znečištění 
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by se měnila šedá vodní stopa jen na základě množství odebrané a po pár metrech 
vypuštěné odpadní vody. 

 

Obrázek 2 
Příklad obvyklého průmyslového vypouštění 

Ve skutečnosti je tento přístup obdobou metody čisté bilance [5] popsané v prvním 
příkladu, tj. říká, kolik vody musí přitékat do místa vypouštění znečištění, aby došlo 
k naředění vypouštěné odpadní vody na úroveň, kdy znečištění obsažené v odpadních 
vodách nepřesáhne maximální povolenou koncentraci ve vodním toku. Bohužel, ačkoliv 
bylo na chyby tohoto přístupu upozorněno [10], i nadále lze nalézt používání tohoto 
chybného přístupu v odborné literatuře.  

Příklad 3 zanedbání přirozeného pozadí (varianta příkladu 2) 

V roce 2022 byl publikován článek [11], ve kterém je rovnice pro výpočet šedé vodní stopy 
odvozena pomocí směšovací rovnice. Bohužel úplně stejně jako v případě předchozího 
případu vycházeli autoři z předpokladu, že šedá vodní stopa odpovídá množství 
potřebnému k naředění vypouštěných odpadních vod a nikoliv k naředění vypouštěného 
znečištění. Takže výsledná rovnice není korektní a podhodnocuje velikost šedé vodní 
stopy. Při zanedbání přirozeného pozadí Cnat,i pak je odvozená rovnice shodná jako 



 

71 

 

v předchozím příkladu. Water Footprint Assessment Manual umožňuje použít hodnotu 
přirozeného pozadí Cnat,i=0 v případech, kdy tato hodnota není přesně známa. Zároveň 
však upozorňuje, že v těchto případech může docházet k podhodnocení šedé vodní stopy 
[6 s. 32]. Autoři výše uvedeného článku počítají šedou vodní stopy pro ukazatel BSK5, 
ChSK, celkový fosfor, celkový dusík a celkové nerozpuštěné látky. Všechny tyto ukazatele 
se běžně v přirozeném prostředí vyskytují, takže zanedbání přirozené koncentrace těchto 
látek ve vodách dále snižuje hodnotu napočítané šedé vodní stopy. 

Závěr 

V provedené studii jsme se zaměřili na modifikace výpočtu vodní stopy publikované 
v odborné literatuře. Byly analyzovány tři případy, kdy autoři publikovaly celkem 4 rovnice 
odlišné od rovnic zveřejněných ve Water Footprint Manuálu a byla provedena analýza 
jejich souladu s principy vodní stopy. 2 rovnice byly zaměřeny na výpočet modré vodní 
stopy a dvě rovnice na výpočet šedé vodní stopy. Ukázalo se, že všechny 4 rovnice 
nenaplňují principy definované ve Water Footprint Manuálu a tudíž nevyjadřují hodnotu 
vodní stopy. 
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