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Kancelář Paktu starostů a primátorů se těší podpoře programu inteligentní energie v Evropě. 
Evropská komise ani jakákoli osoba jednající jejím jménem neodpovídá za to, jakým způsobem případně budou využity informace obsažené 
v této publikaci, ani za jakékoli chyby, jež v textech zůstaly navzdory péči, která byla jejich vypracování věnována.
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PROCES PAKTU KROK ZA KROKEM 

Signatáři Paktu starostů a primátorů 
u s i l u j í  o  s p l n ě n í  č i  d o k o n c e 
překonání cíle EU spojeného s 20% 
omezením emisí CO2 do roku 2020 
prostřednictvím zavedení akčního 
plánu pro udržitelnou energii (SEAP), 
který se zaměřuje na energetickou 
účinnost a využívání místních zdrojů 
obnovitelné energie.

Ke splnění cíle se signatáři zavazují 
podniknout řadu kroků:

Prvním krokem je vypracování bilance základních emisí (BEI) a 
realizace politického závazku v podobě konkrétních opatření.
Signatáři do jednoho roku od ofi ciálního přistoupení předloží svůj 
SEAP a hlavní výsledky BEI. SEAP, vypracovaný v úzké spolupráci s 
místními zainteresovanými subjekty a občany a schválený obecním 
zastupitelstvem, nastiňuje plánovaná opatření. Signatáři také souhlasí 
s tím, že budou každé dva roky od předložení SEAP sledovat jeho 
realizaci a podávat o ní zprávy.

Cílem této publikace je čtenářům stručně přiblížit proces vypra-
covávání SEAP. Přináší přehled hlavních prvků SEAP a v bodech 
představuje postup jeho předložení a posouzení. Následující stránky 
jsou také inspirací a nabízejí praktické tipy pro zahájení vypracovávání 
a realizace akčního plánu.

Vypracování akčního plánu: v úzké spolupráci s 
místními zainteresovanými subjekty a občany

Vypracování bilance základních emisí

Ustavení týmu pro Pakt

Stanovení dlouhodobé vize

Realizace strategie a opatření ke 
snížení emisí CO2

Sledování pokroků a podávání zpráv
KROK  2  Předložení akčního 

plánu pro udržitelnou energii

KROK  3  Předložení zprávy 
o realizaci

KROK 1  Podpis Paktu starostů a primátorů Začátek

Plánování

Realizace

lá

-20%

cíl do roku 2020: 

CO2

Sl
ed

ování a zpětná vazba
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FLEXIBILNÍ METODOLOGICKÝ RÁMEC AKTIVIT

JEDNODUCHOST, FLEXIBILITA A SROVNA-
TELNOST!

Pakt starostů a primátorů nabízí komplexní metodologický rámec 
pro vypracování a realizaci SEAP.

Metodologie Paktu byla vypracována ve spolupráci se Společným 
výzkumným centrem Evropské komise na základě praktických 
zkušeností skupiny sestávající ze zástupců orgánů místní samosprávy 
a odborníků a stojí na pevném technickém a vědeckém základě. 
Navrhovaná metodologie, koncepce a zásady v maximální možné 
míře splňují mezinárodní a evropské standardy (např. faktory emisí 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) či evropské referenční 
databáze údajů o životním cyklu (ELCD)). 

Metodologie paktu je fl exibilní a přizpůsobená místním okolnostem 
a přináší společný rámec pro podávání zpráv (v podobě internetového 
formuláře SEAP), díky němuž si mohou orgány místní samosprávy 
srovnávat výsledky s ostatními (např. v rámci místního orgánu v 
průběhu času a mezi místními orgány s podobnými charakteristikami). 

PODPŮRNÉ TECHNICKÉ MATERIÁLY PAKTU

• Příručka Jak vypracovat akční plán pro udržitelnou energii 
obsahuje pokyny krok za krokem a praktická doporučení 
pro veškeré procesy vypracovávání BEI a SEAP. Defi nuje soubor 
hlavních zásad procesů evidence a hlášení (ekvivalentu) CO2. 
Úřadům místní samosprávy také nabízí technické příklady 
opatření pro energetickou účinnost a obnovitelné energie, která 
lze realizovat na místní úrovni.

• Šablona SEAP je rámec, který signatáři využívají k předkládání 
údajů o místních emisích CO2 a hlavních opatření k jejich 
zmírnění. Tento interaktivní internetový nástroj signatáři Paktu 
vyplňují v angličtině a vytvářejí tak kostru jednotlivých SEAP 
a zároveň souhrnné statistiky on-line. Šablona se poskytuje s 
příslušnými pokyny (ve všech jazycích EU) a pomáhá signatářům 
údaje strukturovaně a systematicky sbírat a analyzovat.

•	 Na formuláři SEAP je založen formulář prováděcí zprávy, 
který zjednodušuje průběžnou realizaci SEAP. K dispozici bude 

DALŠÍ INFORMACE  
Veškeré materiály jsou k dispozici v internetové knihovně 
Paktu starostů a primátorů na adrese:
http://www.eumayors.eu/support/library_cs.html

Každý signatář může používat veškeré nástroje, které pro své účely 
považuje za vhodné. Musí však zajistit, že oznámená bilance naprosto 
odpovídá požadavkům Paktu, defi novaným níže.

© Shutterstock

v roce 2012 společně s pokyny. Bude se jednat o hlavní nástroj, 
který budou signatáři používat ke sledování pokroků a 
předkládání zpráv o dosavadním vývoji.
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AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII V KOSTCE

SEAP je klíčový dokument, v němž je uvedeno, jak signatář Paktu 
dosáhne do roku 2020 svého závazku. Je vytvořen na základě 
koncepce integrovaného plánování a holistického přístupu k 
místním energetickým systémům: je zaměřen na snižování poptávky 
po energii v několika hlavních odvětvích a na využívání místních 
obnovitelných zdrojů energie k uspokojení místní poptávky po 
energii.

OBSAH: CO PLÁN ZAHRNUJE?

•	 Hlavní výsledky bilance základních emisí, které poukazují na 
aktuální úroveň spotřeby energie a vymezují hlavní zdroje emisí 
CO2 – Kde se nacházíte?

•	 Dlouhodobá vize s vymezením celkového cíle emisí CO2, jehož 
plánujete dosáhnout do roku 2020, a prioritních oblastí opatření  
– Kam směřujete? 

•	 Soubor krátko- a střednědobých opatření, která plánujete v 
období realizace podniknout, s časovými rámci a přidělením 
odpovědnosti k dosažení těchto cílů – Jak toho dosáhnete? 

   INTEGROVANÝ PŘÍSTUP 

 „U nás ve Friedrichshafenu jsou klimatická a energetická hlediska 
jednou z priorit urbanistického plánování. Systém rozvoje 
městských oblastí v Německu nám umožňuje určit zásobování 
energií v oblastech nové výstavby a průmyslových parcích, ale také 
budoucí podobu mobility.
[...] Usilujeme o vytvoření města s krátkými přepravními trasami 
a špičkovým systémem městských autobusů. V rámci plánování 
využití půdy dnes určujeme podobu spotřeby energie v příštích 
desetiletích!“ Andreas Brand, starosta Friedrichshafenu 
(Německo)

   VYTYČENÍ AMBICIÓZNÍCH VIZÍ 

„U nás v Beckerichu bylo vypracování SEAP důležitým krokem pro 
oživení cílů, které jsme si vytyčili. Ukázalo se, že se ve své práci 
můžeme vždy zlepšovat a že prvořadou prioritou k dosažení našeho 
cíle, energetické nezávislosti, musejí být úspory energie.“  Camille 
Giraová, starostka městečka Beckerich (Lucembursko)

CÍLE PLÁNU

•	 Zajištění dlouhodobého politického závazku: SEAP je strate-
gický politický dokument, který schvaluje obecní zastupitelstvo 
(nebo příslušný orgán s rozhodovací pravomocí)

•	 Realizace strategie v podobě konkrétních opatření a přidělení 
lidských a finančních zdrojů k jejich realizaci: SEAP je funkční 
nástroj

•	 Zapojení místních činitelů do celého procesu od vypracování 
plánu po jeho realizaci: SEAP je nástroj pro komunikaci se 
zainteresovanými subjekty a občany

ZÁBĚR

V SEAP by měl být vymezen ucelený soubor opatření pro veškeré 
hlavní oblasti opatření (veřejných i soukromých). V zásadě se očekává, 
že SEAP se ve většině případů bude vztahovat na oblasti zohledněné 
v bilanci:

Vzhledem k tomu, že orgány místní samosprávy mají pouze omezený 
vliv na průmysl, musejí se rozhodnout, zda do SEAP začlení i toto 
odvětví (zařízení, na něž se vztahuje ETS1, jsou vyňata).

H L A V N Í  C Í L O V É  O B L A S T I

D A L Š Í  D O P O R U Č E N É  O B L A S T I

Doprava 
(veřejná, soukromá a 
komerční)

Průmysl
(s výjimkou ETS1)

Drobná
místní výroba
obnovitelné energie

Plánování využití 
půdy

Práce s občany a 
místními 
zainteresovanými 
subjekty

Jiné
(nakládání s odpadem
a čištění odpadních 
vod)

Veřejné zakázky

Stavby, vybavení 
a zařízení (obecní, 
terciární a obytná)

SEAP by měl také vycházet z oblastí aktivit, v nichž má orgán místní 
samosprávy zvláštní úlohu – jakožto plánovač, motivátor, spotřebitel 
nebo také výrobce – a patří sem:

1 ETS – Systém EU pro obchodování s emisemi

© Shutterstock
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BILANCE ZÁKLADNÍCH EMISÍ − ZÁKLAD SEAP

Bilance základních emisí (BEI) je zásadní prvek SEAP, který jasně 
ukazuje, „kde se nacházíte“, tj. popisuje stávající situaci orgánu 
místní samosprávy, co se týče spotřeby energie a emisí CO2. Připravuje 
půdu pro vypracování SEAP. Jakmile má orgán místní samosprávy 
BEI připravenu, může stanovit prioritní oblasti činnosti a možnosti 
dosáhnout cíle snížení emisí CO2. BEI mu pomůže volit potřebná 
opatření a stanovit, která z nich jsou prvořadá. Pravidelně se provádí 
monitoring bilance emisí (MEI) k posouzení možného snížení emisí 
v důsledku provedených opatření.

  VYUŽÍVÁNÍ KOMPLEXNÍ BILANCE  
 „Kvalitní bilance emisí a vědecká přípravná práce jsou podle 
mého názoru klíče k úspěchu. Díky tomu, že samostatné správní 
jednotky už od počátku chápou rozsah a důsledky svých závazků, 
jsou schopny svůj slib lépe splnit a realizovat ambiciózní opatření.“ 
Frank Smeets, náměstek ministra pro životní prostředí v 
provincii Limburg (Belgie), územní koordinátor Paktu

PŮSOBNOST

Pakt v podstatě vychází z územního přístupu a zaměřuje se na emise spojené se spotřebou a (případně) výrobou energie na území spadajícím 
pod dotyčný orgán místní samosprávy.

KONCEPCE BEI

CO2N2O CH4

Přímé emise ze spalování
pohonných hmot na daném území

Další přímé emise
na daném území,
v závislosti 
na volbě 
oblastí BEI

(Nepřímé) emise z výroby energie, 
která se spotřebovává na daném 
území, 
bez ohledu na to, 
kde se elektřina vyrábí

Stavby, vybavení
a zařízení (obecní, 
obytná, terciární)

Doprava (veřejná, 
soukromá, komerční)

Průmysl
s výjimkou ETS

(volitelné)

Čistírny
pevného odpadu
a odpadních vod

(volitelné)

Místní zařízení
na výrobu energie
(elektřina ≤ 20 MW, 

teplo/chlazení dle okolností)
s výjimkou ETS

COGENE-
RATION

Ú Z E M Í  S A M O S T A T N É  S P R Á V N Í  J E D N O T K Y

POWER 
PLANT

Ohlašované 
jednotky

„Standardní“ (IPCC) – zahrnují emise CO2, které vznikají v důsledku spotřeby energie na území spadajícím pod orgán místní samosprávy ať už 
přímo (ze spalování pohonných hmot na tomto území), nebo nepřímo (ze spalování pohonných hmot v souvislosti s výrobou elektřiny/tepla 
či s chlazením mimo dané území, přičemž spotřeba probíhá na něm).
Posouzení životního cyklu – vztahuje se na celý životní cyklus každého poskytovatele energie, tj. zahrnuje nejen emise ze spalování pohonných 
hmot, ale také emise v rámci celého řetězce dodávek energie (získávání pohonných hmot, přeprava, zpracování).

Doporučeným referenčním rokem je v případě většiny mezinárodních standardů (Kjótský protokol, hodnotící zprávy IPCC) rok 1990.
Orgán místní samosprávy by si však měl zvolit rok, pro který má k dispozici nejucelenější a nejspolehlivější údaje.

Tuny CO2 – pokud se orgán místní samosprávy rozhodne hlásit pouze emise CO2.
Tuny ekv. CO2 – v případě, že se orgán místní samosprávy rozhodne pracovat i s jinými skleníkovými plyny jako např. CH4 a N2O. Množství CH4 
a N2O převeďte na ekvivalent CO2 vynásobením emisí skleníkového plynu jeho potenciálem globálního oteplování.

Faktory 
emisí

Výchozí 
rok
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INSPIRACE PRO VYPRACOVÁNÍ SEAP

SBĚR A ANALÝZA DAT

  Worms, Německo:  přibližně 83 000 obyvatel

Sběr dat je při přípravě bilance základních emisí často dosti proble-
matický. K vypracování BEI město Worms navázalo spolupráci s 
místním dodavatelem energie a jinými zainteresovanými subjekty 
prostřednictvím několika „dnů setkání“. Znamenalo to možnost 
připravit se na rozsáhlejší a efektivnější spolupráci účastníků. 
Samotný proces spolupráce byl velmi úspěšný: místnímu úřadu se 
podařilo od dodavatelů elektřiny a plynu získat přesná a vyčerpávající 
data o spotřebě energie v hlavních stavbách, zařízeních a průmyslo-
vých odvětvích. Kromě toho sdružení kominíků a společnost spravující 
obecní byty poskytly údaje o spotřebě energie v domácnostech, ale i 
další informace o všech stávajících systémech vytápění.

Údaje spojené s emisemi z dopravy vycházely z výkonu a spotřeby 
pohonných hmot u vozidel, která se pohybují na území Wormsu. 
Chybějící data byla získána na základě výběrových šetření, jež 
proběhla na celém území s cílem měřit zejména soukromou dopravu 
(tj. počet vozidel, najeté kilometry atd.).

Velmi přínosný byl nástroj pro kalkulace (ECORegion), díky němuž 

město získalo kvalitní metodologii a příslušné konverzní faktory.
V průběhu šesti let, od roku 2004 do 2009, vznikaly bilance a byly 
zjištěny hlavní zdroje emisí CO2 i příslušný potenciál jejich snížení.

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA SCÉNÁŘÍCH A VYPRA-
COVÁNÍ STRATEGICKÝCH HODNOCENÍ VLIVU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
  Dublin, Irsko:  přibližně 506 000 obyvatel

Jedním ze SEAP, v nichž se využívají scénáře, je akční plán Dublinu, 
který zohledňuje tři různé scénáře do roku 2020.

Ve scénáři zohledňujícím běžné podmínky se popisuje prognóza v 
případě nečinnosti. V rámci ostatních dvou scénářů se analyzuje vliv 
některých specifických opatření. Ve Scénáři 1 se navrhuje soubor 
opatření, která lze realizovat snadno, co se týče nákladů i obtížnosti. 
Scénář 2 naproti tomu počítá s vyššími náklady a dlouhodobějším 
horizontem. 
Na základě těchto scénářů se v dublinském akčním plánu jasně 

vymezuje reálnost cíle orgánu místní samosprávy spojeného se 
snížením emisí CO2 do roku 2020 a zdůrazňují se problémy, které bude 
ke splnění závazků třeba překonat.

K začlenění hledisek životního prostředí (tj. biologická rozmanitost, 
počet obyvatel, zdraví lidí, živočichové, rostliny, půda, voda, vzduch, 
klimatické faktory, hmotná aktiva, kulturní dědictví a krajina) do 
akčního plánu bylo také provedeno Strategické hodnocení vlivů 
na životní prostředí2.

IDENTIFIKACE VNĚJŠÍCH PROMĚNNÝCH, KTERÉ 
MAJÍ VLIV NA SPOTŘEBU ENERGIE 
  Barcelona, Španělsko:  přibližně 1 628 000 obyvatel

Pro určení prioritních oblastí aktivit orgánu místní samosprávy má 
zásadní význam komplexní přezkum jeho aktuálních podmínek 
spotřeby energie, emisí CO2 a jiných socioekonomických faktorů. 
Barcelonský SEAP obsahuje podrobný rozbor vnějších proměnných, 
které mají vliv na spotřebu energie. Jedná se například o počet 
obyvatel, zastavěnou plochu a hrubý domácí produkt (HDP). Díky 
analýze HDP zjistila Barcelona v průběhu hodnocení určité rozvolnění 
vztahu hospodářského růstu a spotřeby energie. 

2 Další informace: viz směrnice 2001/42/ES o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí.
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PŘIDĚLENÍ LIDSKÝCH A FINANČNÍCH ZDROJŮ NA 
KAŽDÉ OPATŘENÍ

  Riga, Lotyšsko:  přibližně 750 000 obyvatel

V SEAP by se mělo každé opatření definovat z velmi praktických 
hledisek. Riga ve svém SEAP stanoví harmonogram realizace a jasně 
vymezuje odpovědnost. Identifikuje také prostředky a možné 
zdroje financování pro vytvoření a realizaci zvolených opatření – jen 
několik příkladů za všechny:

MÍSTNÍ ZAINTERESOVANÉ SUBJEKTY U KULATÉHO 
STOLU

  Mulhouse Alsace Agglomération, Francie: 
  přibližně 252 000 obyvatel

SEAP Mulhouse Alsace Aggloméra-
tion vyplynul z rozsáhlého dialogu 
s místními zainteresovanými 
subjekty .  Již v roce 2007 toto 
společenství měst zřídilo poradní 
orgán, který se podílí na vypraco-

vávání a realizaci akčního plánu. Tento orgán má nyní přibližně 100 
členů (volených zástupců a delegátů z příslušných odborů, sdružení, 
vysokých škol, společností a z řad odborníků a občanů). Členové si 
na pravidelných setkáních vyměňují zkušenosti a znalosti, rozvíjí 
se na nich spolupráce jednotlivých oborů a členové díky interakci 
získávají lepší přehled o místní problematice. Poradní orgán se účastní 
zásadních fází vypracovávání, realizace, sledování a hodnocení SEAP. 
Díky tomuto transparentnímu procesu zapojení mají místní zainte-
resované osoby novou možnost, jak sdílet nápady a návrhy.
Účast občanů zajišťuje také celá řada pravidelných osvětových akcí 
(informační dny, veřejná setkání, výstavy atd.). K mobilizaci občanů 
byly na místní úrovni připraveny různé propagační materiály jako 
například leták Clima’ctor nebo sada Climatebox (obsahující například 
úsporný kohoutek, sprchovou hlavici šetřící vodu, tři úsporné žárovky 
atd.)

VÝVOJ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

  Maranello, Itálie: přibližně 17 000 obyvatel

Díky identifikaci monitorovacích identifikátorů může obec zhod-
notit, jak si stojí na cestě k dosažení svých cílů. SEAP obce Maranello 
zahrnuje řadu indikátorů ke sledování realizace každého opatření 
– tady je několik příkladů:

Opatření Doba 
realizace

Odpovědnost za 
realizaci

Požadované 
prostŘedky (v 

milionech eur)
Možné zdroje financování

Energetické audity a 
komplexní renovace 
6 000 panelových domů

2009-2020
Sdružení vlastníků bytů, 
schválené osoby

3,4 (audity) 
+872 (renovace)

Městský rozpoěet, strukturální fondy, prostěedky 
z pějěek, revolvingový fond, státní a městská 
podpora, spoleěnost poskytující energetické 
služby (ESCO), spoleěnost poskytující energe-
tické služby na úrovni obce (MESCO)

Renovace osvětlení ulicí a 
městských parků 2010-2020

Obec Riga, agentura 
Rigas gaisma 2,84 Městský rozpoěet, strukturální fondy

Vytvoření sítě dobíjecích 
míst pro elektrické a 
hybridní automobily v 
Rize

2011-2020
Latvenergo (doda-
vatel tepla, vlastní 2 
teplárny v Rize)

14,19
Strukturální fondy, financování z 
Latvenergo, městský rozpoěet

DALŠÍ INFORMACE  
Tematický leták Inspirativní systémy financování: Podněty k 
zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů 
http://www.eumayors.eu/support/library_cs.html

Opatření Navržené indikátory

Reorganizace hromadné 
dopravy pro turisty

Počet turistů využívajících 
hromadnou dopravu

Rozšíření cyklostezek Najeté km

Instalace fotovoltaických systémů 
na veřejné budovy Instalované MWp

Studie proveditelnosti pro 
výstavbu zóny s udržitelnými 
stavbami

Spotřeba energie v nových, 
moderně vybavených 
budovách (kWh/m2)

DALŠÍ INFORMACE  
Internetový katalog SEAP:
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_cs.html
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ZAMĚŘENO NA AKCE 

„KROTITELÉ WATTŘ“: ENERGETICKÉ AUDITY

 Cascais, Portugalsko

Oblast aktivit: Obecní a obytné stavby, stavby terciárního sektoru
Odpovědný odbor: Obecní energetická agentura v Cascais
Realizace (zahájení/ukončení): od roku 2008

Popis aktivity: 
Cílem projektu Caça Watts je podporovat 
občany v úsporách energie a fi nancí. Tech-
nici z obecní energetické agentury v jeho 
rámci provádějí energetické audit budov. 
Cílem je zjistit charakteristiky používání 
energie a provést tepelnou analýzu pláště 
staveb pomocí termografi cké kamery. Poté 
technici na základě údajů z energetického 
auditu a analýzy účtů za energii vypra-
cují technickou zprávu, v níž doporučí 
opatření k větším úsporám energie. Tuto 
službu poskytují za nízké ceny k pokrytí 

provozních nákladů, ale také 
propagaci této iniciativy. Každý 
rok se v obci Cascais provádí 
přibližně 100 energetických 
auditů.

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY K OMEZENÍ 
DOJÍŽDĚNÍ AUTOMOBILY DO PRÁCE

  Città di Castello, Itálie

Oblast aktivit: Doprava 
Odpovědný odbor: Odbory veřejných staveb, údržby a životního 
prostředí 
Realizace (zahájení/ukončení): 1999–2011

Popis aktivity:
Cílem této akce je podpořit cyklistickou 
dopravu z centra města do severní části 
obce (do průmyslové oblasti Cerbara). 
Cyklostezka bude dlouhá 3,1 km a 
předpokládá se, že ji každý den bude 
využívat 250–500 osob, díky čemuž se sníží 
počet automobilů o 150–300. Cyklostezka 
se využívá především pro cesty mezi 
bydlištěm a pracovištěm a neprobíhá 
kolem vlakového nádraží, kde se brzy zřídí 
systém půjčování kol. 

ZELENÉ ŠKOLKY

  Bistrita, Rumunsko

Oblast aktivit: Obecní budovy a zařízení, místní produkce energie z 
obnovitelných zdrojů
Odpovědný odbor: Obec
Realizace (zahájení/ukončení): 2011–2016

Popis aktivity:
Cílem této akce je nahradit v sedmi mateř-
ských školkách systémy prostorového 
vytápění a bojlery, které fungují na zemní 
plyn, dvěma technologiemi využívajícími 
obnovitelnou energii: geotermálními 
tepelnými čerpadly a solárními panely. 
Zároveň se v budovách školek zlepší 
tepelná izolace. V každé školce tento plán 
přímo pomůže 300 dětem a učitelům. 
Potřeba realizovat toto opatření je dána 
velkou poptávkou mateřských školek po 
vytápění (239 kWh/m2/rok) v současné 
době.

HLAVNÍ ÚDAJE 

 Předpokládané 
snížení emisí CO2: 
27,68 t ekv. CO2/rok 

 Předpokládané 
úspory energie: 
75 000 kWh ročně 

 Získané fi nanční 
úspory: 99,5 €/rok na 
domácnost 

 Investiční náklady: 
55 000 €
Zdroje fi nancování: 
Obecní a obecní 
energetická agentura

HLAVNÍ ÚDAJE 

 Předpokládané 
snížení emisí CO2: 
50,5 t CO2/rok na 
jednu mateřskou 
školku 

 Předpokládané 
úspory energie: 
250 MWh/rok 
odebraného zemního 
plynu na jednu 
školku 

 Předpokládané 
fi nanční úspory: 
5 050 €/rok na jednu 
školku 
 Zdroje fi nancování: 

Obec a Státní fond 
pro životní prostředí

HLAVNÍ ÚDAJE

 Předpokládané 
snížení emisí CO2:
108 t ekv. CO2/rok 

 Předpokládané 
úspory energie:
450,1 MWh/rok

 Investiční náklady:
200 000 €

 Zdroje fi nancování:
Obec a ministerstvo 
pro životní prostředíZdroj: Cascais Energia
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OSVĚTA NA POLI ENERGETIKY PROSTŘEDNICTVÍM 
INTELIGENTNÍCH MĚŘIDEL

 Sabadell, Španělsko

Oblast aktivit: Informační a komunikační 
technologie (IKT) 
Odpovědný odbor: Obec 
Realizace (zahájení/ukončení): 2010–
2020

Popis aktivity:
Jeden rok od přistoupení k Paktu zahájilo 
město pilotní kampaň pro domácí úspory 
energií, v jejímž rámci domácnostem 
půjčuje na šest měsíců inteligentní měřicí 
zařízení. Tohoto pilotního projektu se 
dobrovolně účastní padesát jedna domác-

ností a očekává se, že jejich bude více než 100. Inteligentní měřidlo 
instalovala obec zdarma a jeho uživatelé mohou využít bezplatné 
podpory v telefonickém klientském centru. Prostřednictvím tohoto 
zařízení mají domácnosti bezprostředně k dispozici údaje o spotřebě 
energie (v kWh), nákladech (v eurech) a emisích CO2 (v tunách CO2), 
a tak si mohou udělat reálnou představu, jaký má jejich každodenní 
činnost vliv na životní prostředí, ale také na účty za energii.

INSTALACE KOGENERAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

  Moldava nad Bodvou, Slovensko

Oblast aktivit: Místní výroba energie z obnovitelných zdrojů 
Odpovědná společnost: skupina Cofely (provozovatel sítě dálkového 
vytápění) 
Realizace (zahájení/ukončení): 2010–2020

Popis aktivity:
Původním záměrem Moldavy nad Bodvou 
byl provoz místního systému dálkového 
vytápění k omezení závislosti na uhlí. Obec 
zadala výstavbu zařízení na kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla, které bude městu 
dodávat teplo ze sítě dálkového vytápění 
(pro přibližně 2 100 městských bytů) a 
elektřinu pro pouliční osvětlení.

POUŽITÍ TECHNOLOGIE LED V LAMPÁCH POULIČ-
NÍHO OSVĚTLENÍ

  L’Estany, Španělsko

Oblast aktivit: Městské pouliční osvětlení 
Odpovědný odbor: Úřad starosty a odbor pro životní prostředí 
Realizace (zahájení/ukončení): 2010

Popis aktivity:
Obec l’Estany nedávno vybavila systém 
pouličního osvětlení technologií LED (light-
-emitting diode, dioda emitující světlo). Ve 
středověkém centru se pouze vyměnily 
žárovky, aby se nenarušil historický dojem 
a zachovalo se kulturní dědictví, a na 
větších silnicích a ulicích pak byl nahrazen 
celý systém. Díky instalaci 219 lamp s LED 
došlo ke konečnému snížení spotřeby 
energie o 75 %. Tento udržitelný přechod 

HLAVNÍ ÚDAJE

 Předpokládané 
snížení emisí CO2:
144,6 kg CO2/rok na 
domácnost 

 Předpokládané 
úspory energie:
134 kWh/osoba/rok

 Investiční náklady:
34 000 €

 Zdroje fi nancování:
Obec a katalánská 
regionální samos-
práva

HLAVNÍ ÚDAJE 

 Předpokládané 
snížení emisí CO2: 
11 378,2 t CO2/rok 

 Předpokládané 
úspory energie: 
10 953,9 MWh/rok 

 Předpokládaný podíl 
energie z obnovi-
telných zdrojů: 
19 130 MWh/rok 

 Investiční náklady: 
10 000 000 €

Zdroj: obec Sabadell

Zdroj: Carles Roman

HLAVNÍ ÚDAJE

 Předpokládané 
snížení emisí CO2:
35,69 t CO2/rok 

 Předpokládané 
úspory energie:
80,56 MWh/rok

 Investiční náklady:
51 000 €

 Zdroje fi nancování:
Obec a provincie 
Barcelona

DALŠÍ INFORMACE   
Internetový katalog příkladů dobré praxe: 
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_cs.html

na efektivnější technologii fi nančně podpořila provincie Barcelona, 
místní koordinátor Paktu.

Výhody realizace SEAP

 Nová pracovní místa na místní úrovni
 Menší účty občanů za energii
 Příjemné podmínky pro život
 Efektivní využívání veřejných fi nancí
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POSOUZENÍ SEAP: K DOSAŽENÍ SPOLEHLIVÝCH A 
POROVNATELNÝCH VÝSLEDKŮ 

Po předložení se formulář a kompletní dokument SEAP přeposílají 
Společnému výzkumnému centru (JRC) Evropské komise, které je 
pověřeno postupem posouzení:

1. KONTROLA ZPŮSOBILOSTI 
zajišťuje kvalitu akčních plánů signatářů

Způsobilý SEAP musí splňovat tato kritéria:  

SEAP musí schválit obecní zastupitelstvo (nebo odpovídající 
úřední orgán). 

SEAP musí obsahovat konkrétní cíl snížení emisí CO2 (nejméně 
o 20 % do roku 2020). 

V SEAP se musejí uvádět hlavní výsledky 
BEI pro alespoň 3 ze 4 hlavních oblastí*. 

V SEAP se musí uvádět přesvědčivý 
soubor opatření v nejméně 2 ze 4 
hlavních oblastí*. 

Formulář SEAP musí být správně 
vyplněn (všechna zelená políčka jsou 
povinná) a musí odpovídat komplet-
nímu akčnímu plánu.

PŘEDLOŽENÍ SEAP 

• KDY? Do jednoho roka od přistoupení – referenčním datem je 
den ofi ciálního usnesení obecního zastupitelstva 

• JAK A KDE? Prostřednictvím internetového systému předkládání 
dokumentů (Můj Pakt) 

• CO? Dokument SEAP i formulář SEAP 

JAK NA TO?? 

1. Vstupte do extranetu Můj Pakt po přihlášení na adrese 
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/sign-in_cs.html.

2. Načtěte kompletní dokument SEAP, který náležitě schválilo 
obecní zastupitelstvo (nebo odpovídající úřední orgán), v 
mateřském jazyce a/nebo v angličtině ve formátu PDF.

3. Vyplňte anglicky internetový formulář SEAP – účelem je 
shrnout výsledky bilance základních emisí a hlavní prvky SEAP.
Formulář musíte pečlivě vyplnit s uvedením dostatečně 
podrobných informací tak, abyste náležitě představili obsah 
akčního plánu. Pokyny k vyplnění formuláře SEAP a jeho kopii 
(ve formátech PDF a Excel) najdete ve speciálním dokumentu 
na internetových stránkách knihovny Paktu na adrese http://
www.eumayors.eu/support/library_cs.html.

4. Vstupte do části Předložit SEAP a klikněte na
Předložit SEAP.

*HLAVNÍ 
OBLASTI 
1) Obecní budovy, 
vybavení/zařízení 
2) Budovy 
terciárního sektoru, 
vybavení/zařízení 
3) Obytné budovy 
4) Doprava

Předložení 
formuláře 

SEAP

Úpravy a nové 
předložení

PŘEDLOŽENÍ SEAP
(signatář)

POSOUZENÍ SEAP 
(Společné výzkumné centrum)

Načtení 
kompletního 

akčního plánu 
(PDF)

Kontrola 
způsobilosti

Kontrola 
konzistentnosti 

dat

Zveřejnění výsledků BEI/
SEAP

v  pro� lu signatáře

Signatář obdrží zprávu se 
zpětnou vazbou

V případě, že SEAP nevyhovuje

PŘEHLED POSTUPŮ PŘEDKLÁDÁNÍ A POSUZOVÁNÍ SEAP
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2. KONTROLA KONZISTENTNOSTI DAT
zajišťuje konzistentnost bilancí signatářů

Vypracování BEI a vyplnění formuláře SEAP vyžaduje práci s mnoha 
údaji, a tak může snadno dojít k chybě. Nedílnou součástí procesu 
posouzení je proto kontrola koherence údajů uvedených ve formuláři 
SEAP.  V jejím rámci se například srovnávají nahlášené údaje s jinými 
relevantními soubory dat, především ze státních statistik, aby se 
zjistily veškeré případné nesrovnalosti (např. v řádu číselných údajů, 
chyby ve faktorech emisí atd.).

ZPRÁVA SE ZPĚTNOU VAZBOU 

Po posouzení obdrží signatář zprávu se zpětnou vazbou, která obsa-
huje hlavní výsledky analýzy a případně také doporučení, jak SEAP 
vylepšit.

INTERNETOVÝ PROFIL SIGNATÁŘE: ZVIDITELNĚNÍ 
ÚSPĚCHŮ SIGNATÁŘŮ

Poté, co SEAP posoudí JRC, se hlavní výsledky zveřejní na stránkách 
Paktu starostů a primátorů. Výsledný katalog SEAP, který bude k 
dispozici na stránkách, přehledně (s čísly a grafy) představí hlavní 
aspekty SEAP. Díky němu budou výsledky viditelné a transparentní 
a signatářům poskytnou možnost ke srovnání i ke sdílení dat. Jeho 
zásadní prvky budou zahrnovat cíl celkového snížení emisí CO2, údaje 
o spotřebě energie a emisích CO2, ale i přehled hlavních opatření navr-
žených v akčním plánu. Každý signatář bude mí vlastní internetovou 

stránku, na níž se zobrazí nejdůležitější prvky SEAP, což bude ostatní 
subjekty motivovat k zapojení.

Internetové profily signatářů:
jaké jsou jejich výhody?

 Signatáři a jejich opatření si mohou snadno zobrazit 
ostatní signatáři Paktu i veřejnost

 Každý se může dozvědět o hlavních úspěšných opat-
řeních signatářů a jejich podílu na místních změnách k 
přechodu na udržitelné energetické systémy

 Transparentní sdílení provedených opatření

 Podpora sebehodnocení

 Získání inspirace z jiných akčních plánů nebo inspi-
rování jiných měst

(…)
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NOVINKY 

Signatáři Paktu toto internetové fórum (dostupné v části stránek 
Paktu chráněné heslem) mohou využívat k pokládání otázek, na něž 
odpovídají ostatní signatáři nebo podpůrný tým Paktu.
Jedná se o internetovou platformu, kde mohou diskutovat o překáž-
kách a opatřeních, sdílet úspěšná řešení a zkušenosti, určovat opatření, 
která by mohli také provést, a inspirovat se konkrétními nápady ke 
zlepšení vlastních procesů.

WEBINÁŘE A TEMATICKÉ DISKUSNÍ SKUPINY V 
REÁLNÉM ČASE

Cílem této nové koncepce tematických diskusních skupin je pomoci 
signatářům, koordinátorům a podpůrným strukturám Paktu sdílet 
osvědčené postupy a zkušenosti pomocí různých průkopnických a 
interaktivních řešení včetně internetové konference s cílovými diváky. 
Tyto webináře věnované konkrétním tématům zahrnují prezentace 
odborníků v reálném čase a diskuse prostřednictvím chatu v reálném 
čase s otázkami a odpověďmi.

TEMATICKÉ WORKSHOPY A DALŠÍ AKCE K NAVA-
ZOVÁNÍ KONTAKTŮ

Cílem akcí k vytváření kapacit je usnadnit podrobné diskuse, sdílení 
znalostí a navazování styků signatářů, koordinátorů a podpůrných 
struktur Paktu.
Zúčastněte se dalších akcí – podívejte se na program na stránkách 
Paktu (http://www.eumayors.eu/agenda_cs.html)!

Pakt starostů a primátorů přináší různé možnosti komunikace a navazování kontaktů ke sdílení zkušeností a získání inspirace z úspěšných 
iniciativ:

Platformy pro členy Paktu:
jaké jsou jejich výhody?

 Přístup k vynikajícím odborným znalostem 
prostřednictvím užitečných diskusí s odborníky

 Možnost přímé výměny zkušeností a vzájemné 
podpory členů Paktu

 Identifi kace společných problémů a řešení, která lze 
uplatnit i v jiných obcích

 Získání větší podpory pro konkrétní problémy na 
místní úrovni...

Zdroj: Kancelář pro Pakt Starostů a primátorě

PRŮKOPNICKÉ PLATFORMY PRO INTERAKCI: 
SDÍLEJTE ZNALOSTI SE SVÝMI PROTĚJŠKY!
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KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ TECHNICKOU PODPORU?

TECHNICKÝ HELPDESK PAKTU

Úřad Paktu starostů a primátorů provozuje systém technické podpory 
a poskytuje signatářům informace a pokyny k vypracování a realizaci 
bilancí emisí a akčních plánů. Podporu pro podrobnější technické 
dotazy poskytuje také Společné výzkumné centrum Evropské komise.
Máte-li další otázky, podívejte se do Často kladených dotazů na 
stránkách Paktu (ty vycházejí z dotazů, které podpůrný tým dostává 
nejčastěji) nebo napište e-mail na adresu: 
technical.info@eumayors.eu.

KOORDINÁTOŘI A PODPŮRNÉ STRUKTURY PAKTU

Koordinátoři Paktu, k nimž patří provincie, regiony a státní úřady, 
podporují signatáře při provádění bilance emisí i přípravách a realizaci 
SEAP. 
Sítě orgánů místní samosprávy, které se označují jako podpůrné 
struktury Paktu, poskytují signatářům poradenství na míru a zaměřují 
se na synergie s již existujícími iniciativami. 
Podívejte se na seznamy koordinátorů a podpůrných struktur 
Paktu v okolí signatářů na internetových stránkách Paktu.

MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ENERGETICKÉ AGENTURY

Velmi užitečnými partnery signatářů Paktu jsou také místní a regi-
onální energetické agentury (pokud se v okolí signatáře nacházejí). 
Jejich znalosti místních poměrů a podpora by měly být velkou 
výhodou při přípravě bilance emisí a SEAP nebo také navazování 
spolupráce s jinými členskými obcemi Paktu v daném regionu.
Podívejte se na seznam energetických agentur z celé Evropy na 
internetové mapě Paktu.
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www.eumayors.eu
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