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Strategický rámec udržitelného 
rozvoje ČR

• schválený vládou v lednu 2010
• základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje
• dlouhodobý rámec pro politické rozhodování 

v kontextu mezinárodních závazků, které ČR 
přijala nebo hodlá přijmout v rámci svého členství 
v OSN, OECD a EU při respektování specifických 
podmínek a potřeb ČR 



Strategický rámec udržitelného 
rozvoje ČR

Prioritní osy: 

• Společnost, člověk a zdraví 

• Ekonomika a inovace

• Rozvoj území

• Krajina, ekosystémy a biodiverzita

• Stabilní a bezpečná společnost



Strategický rámec udržitelného 
rozvoje ČR

Prioritní osa:

• Rozvoj území

Priorita:

• Účinněji prosazovat strategické a územní plánování

Cíl:

• Vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území



Státní politika životního prostředí 
ČR 2004 - 2010

Prioritní oblasti :
• ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti
• udržitelné využívání přírodních zdrojů (vč. vody), 

materiálové toky a nakládání s odpady
• životní prostředí a kvalita života (snižování zátěže 

toxickými kovy, snižování zátěže ovzduší emisemi, hluk, 
omezování průmyslového znečištění a rizik)

• ochrana klimatické systému Země a omezení dálkového 
přenosu znečištění.



Státní politika životního prostředí 
ČR 2004 - 2010

• Udržitelný rozvoj sídel

• Zvýšit efektivnost využití zastavěných území

• Řada opatření v oblasti energetiky, např.:

- zvýšit důraz na hodnocení životního cyklu stavby z 
hlediska energií  a na užití energeticky úsporných 
technologií

- podpořit úspory energií při vytápění a chlazení budov



Aktualizovaná Státní politika 
životního prostředí ČR 2004 - 2010

• ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

• ochrana a udržitelné využívání zdrojů

• ochrana přírody a krajiny

• bezpečné prostředí 



Aktualizovaná Státní politika 
životního prostředí ČR 2004 - 2010
Příklady navrhovaných opatření:
• Snížit energetickou náročnost budov a zavést povinné energetické 

standardy pro nové budovy - do roku 2020 snížit emise z tohoto sektoru 
o 30 % oproti roku 2005, podporovat zavádění procesů energetického 
managementu.

• Uplatňovat požadavky na energetickou náročnost budov v souladu se 
Směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

• Podporovat opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění 
prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo 
bytových domů.

• Podporovat snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov.



Státní energetická koncepce 
(2004)

• Cíl 2.1.3. Maximalizace úspor tepla
• Cíl s vysokou prioritou, směřující k maximalizaci úspor 

tepla v budovách ve sféře podnikatelské, státní,  komunální 
i u drobných odběratelů (domácností). Vtéto oblasti 
existuje jeden z největších potenciálů úspor energie, 
dosažitelných za přijatelných nákladů.



Aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (jaro 2010)

Příklady navrhovaných opatření:

• Zvyšovat tepelně-izolační vlastnosti bytových domů a usilovat o 
snížení spotřeby energie na jejich vytápění až o 30 % do roku 2030 ve 
srovnání s rokem 2005

• Zajistit po roce 2020 výstavbu všech nových budov jako 
nízkoenergetických. Do r. 2050 zabezpečit rekonstrukci významné 
části (až 70 %) stávajících budov na nízkoenergetický standard. 

(V těchto nových budovách by mohlo dojít až ke čtynásobku úspory 
tepla proti budovám se současným standardem).



Programy podpory
• EFEKT 2011 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných 

zdrojů energie pro rok 2011
B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

• Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti budov (zejména pro potřeby školství, 
zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případně topného 
zdroje (MPO).

• ZELENA ÚSPORÁM 
státní dotace na zateplení rodinných a bytových domů, na stavbu pasivního domu a na 
výměnu či instalaci zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie pro vytápění a 
přípravu teplé vody (SFŽP).

• PROGRAM PANEL
finanční podpora na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů s dosažením 
požadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít 
na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a realizací dalších 
opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění (SFRB).
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