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Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků  
na ochranu klimatu  
Města a obce se mohou připojit k úspěšné iniciativě akčních plánů pro 
udržitelnou energii a klima a tím se dobrovolně zavázat ke snižování emisí CO2 
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Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků  
na ochranu klimatu  
Města a obce se mohou připojit k úspěšné iniciativě akčních plánů pro udržitelnou 
energii a klima a tím se dobrovolně zavázat ke snižování emisí CO2 
 

Více než polovina emisí skleníkových plynů je vytvářena ve městech, proto mají místní orgány klíčovou roli při 
dosahování cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a jsou hlavními aktéry při provádění místních politik udržitelné 
energie. Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a 
energetickým opatřením. Cílem této iniciativy je svolat místní orgány, aby se dobrovolně zavázaly k provádění 
politik udržitelnosti na svém území. 

Panelovou debatu bude moderovat: Veronika Mecnarowská (ENVIROS). 

13:00 10 minut Zahájení 
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky  
Veronika Mecnarowská, tým Zelená města, Enviros 

Příležitosti pro česká města v rámci iniciativy Paktu starostů a primátorů 

13:10 15 minut Pakt starostů a primátorů 
Jaké jsou podmínky, výhody a povinnosti vyplývající z přistoupení k Paktu  
Robert Máček, ředitel a energetický specialista, ENVIROS 

13:25 25 minut Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) 
Obsah akčního plánu a druhy opatření vhodná pro realizaci    
Jiří Spitz, ENVIROS 

13:50 10 minut Dotace SECAPy 
Podpora MŽP pro zpracování akčních plánů 
Pavla Vidanová, ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 

14:00 10 minut SECAP Tábor 
Zkušenosti se zpracováním akčního plánu v městě Tábor 
Václav Klecanda, město Tábor 

14:10 10 minut Projekt H2020 EUCF 
Dotační program EU na zpracování investičních konceptů pro přípravu opatření vyplývajících 
z akčních plánů   
Vlasta Švejnohová, národní expert pro ČR a konzultant, ENVIROS 
Tereza McLaughlin Váňová, SEMMO 

14:20 10 minut Otázky a odpovědi 

Závěr a pozvánka na další akce 

14:30 5 minut Tomáš Janeba 

Poznámka: Změny v seznamu řečníků a programu jsou vyhrazeny. 
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Pakt starostů a primátorů  
Iniciativa Pakt starostů a primátorů byla spuštěna Evropskou komisí v roce 2008 s cílem zapojit a 
podporovat starosty a primátory, aby se zavázali ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. 
Sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie. Momentálně 
se obce zavázaly ke snížení emisí o 40 % do roku 2030. Formální závazek signatářů je převeden do 
konkrétních opatření a projektů provedením akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). 
Více na: www.paktstarostuaprimatoru.eu 

 

SECAP 
Akční plán pro udržitelnou energii a klima je klíčový dokument, který zahrnuje opatření, která místní 
úřady hodlají podniknout, aby dosáhly svého závazku. SECAP využívá výsledky bilance základních 
emisí pro určení nejvhodnějších oblastí činnosti a příležitostí pro dosažení cílů místních orgánů při 
snižování emisí CO2. Stanoví konkrétní opatření na snížení, společně s časovým rámcem a přidělenými 
odpovědnostmi, které převádějí dlouhodobou strategii do praxe. Mít vypracovaný SECAP otevírá 
městům i obcím možnosti získání financí na projekty v oblasti energie a klimatu.  

Více na: www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru a 
www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87 

 

EUCF 
EU City Facility je evropský projekt, který umožňuje městům i obcím získat finanční prostředky na 
zpracování investičního plánu a další služby vztahující se k implementaci kroků zadaných v jejich 
akčním plánu pro udržitelnou energii a klima. Momentálně probíhá druhá výzva k překládání návrhů, 
kde se žadatelé mohou ucházet o dotaci 60 000 EUR na zpracování svých investičních záměrů, které 
jsou prvním krokem k plnohodnotnému podnikatelskému a finančnímu plánu. 

Více na: www.eucityfacility.eu/home.html  


