Klasifikace informací: Veřejná

Environmentální prohlášení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje aktualizované pro rok 2021:
• je zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne
25. listopadu 2009, o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální
řízení podniků a auditu (EMAS) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017 a Nařízení Komise (EU) 2018/2026 ze dne 19. prosince 2018,
kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné
účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).
• zohledňuje doporučení Rozhodnutí komise (EU) 2019/61 ze dne 19. prosince 2018 o odvětvovém
referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových
indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví
veřejné správy (dále jen „Odvětvový referenční dokument“) podle nařízení (ES) č. 1221/2009
o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit
(EMAS).
Environmentální prohlášení popisuje přístup Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k životnímu
prostředí a předkládá informace o jeho vlivu na životní prostředí.
Environmentální prohlášení je ověřeno nezávislým ověřovatelem a je zveřejněno na webových stránkách
Moravskoslezského kraje (www.msk.cz). V tištěné podobě je pak k dispozici na recepci budovy
Krajského úřadu Moravskoslezského na adrese 28. října 117, 702 18 Ostrava.
Aktualizace environmentálního prohlášení bude zpracováno nejpozději v červnu 2023.
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1. Úvodní slovo ředitele krajského úřadu
Vážení občané, partneři,
již tradičně vám předkládáme environmentální prohlášení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
aktualizované pro rok 2021.
Uplynulý rok, stejně tak jako předchozí rok 2020, byl částečně ovlivněn pandemickými opatřeními, které
se promítly i do provozu úřadu. Zaměstnanci pracovali z prostředí svých kanceláří, ale i z domova. Tato
skutečnost nás však již nepřekvapila, byli jsme připraveni. Máme nastavené procesy umožňující
home office, zaměstnanci jsou vybaveni technikou a k dispozici máme ty nejmodernější technologie.
Standardní činnost úřadu tak byla bezezbytku zajištěna a měli jsme i prostor pracovat na dalším rozvoji
úřadu.
Omezení osobního kontaktu s našimi klienty, ale i samotnými zaměstnanci potvrdil význam elektronizace
veřejné správy, které se usilovně věnujeme již delší dobu. V minulém roce jsme se soustředili
na elektronický oběh zbývajících, ale o to náročnějších interních dokumentů, konkrétně personální
oblasti, administraci veřejných zakázek či smluv. Významný posun jsme učinili v elektronizaci finanční
kontroly – prakticky veškerý oběh i schvalování účetních dokladů probíhá pouze elektronicky. Možnost
elektronické komunikace úřadu se svými klienty je již samozřejmostí. Jsme připraveni (nezávisle
na státu) přijmout až devadesát procent veškerých podání, která směřují k vyřízení krajskému úřadu,
v elektronické podobě. Tímto nejen zefektivňujeme činnost úřadu, ale také dbáme na ochranu životního
prostředí.
To dokazuje i skutečnost, že jsme v roce 2021 úspěšně absolvovali certifikační proces systému
hospodaření s energií v souladu s normou ISO 50001, který je aplikován nejen na krajský úřad, ale i na
všechny příspěvkové organizace kraje a čtyři obchodní společnosti. Hospodárné využívání energií patří
totiž dlouhodobě ke strategickým cílům Moravskoslezského kraje. V oblasti environmentu jsme se také
intenzivně zabývali stávajícím registrem environmentálních aspektů s cílem ho významně zjednodušit.
Výsledkem je logicky uspořádaný přehled činností, kterými úřad ovlivňuje životní prostředí.
Další poměrně zásadní změnou prošly také sledované indikátory vlivu činnosti krajského úřadu na životní
prostředí. U vybraných indikátorů byl upraven způsob jejich interpretace, aby nebyla příliš obecná, ale
více vypovídající. To umožňuje snáze přijímat opatření vedoucí k optimalizaci provozních nákladů.
Předkládaným environmentálním prohlášením Vám, našim klientům, partnerům i dodavatelům, chceme
ukázat, že ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě pozornost. Vedle optimalizace provozních
nákladů úřadu zásadním způsobem podporujeme výše uvedenou elektronizaci agend, rozvoj
alternativních druhů dopravy, využíváme obnovitelné zdroje energie, hlásíme se k principům
SMART regionu, jsme členem Národní sítě zdravých měst a podobně. I po letech je Moravskoslezský
kraj stále jediným krajem v České republice, který má na svém úřadě certifikovaný systém
environmentálního řízení a auditu, tzv. EMAS.
I do budoucna se nadále chceme soustředit na zkvalitňování a zlepšování všech činností, a to nejen
v rámci systému EMAS, ale celého integrovaného systému řízení zavedeného na krajském úřadu. Svým
přístupem a činností pak pozitivně ovlivňovat naše okolí.

Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
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2. Představení organizace
2.1.

Základní informace o organizaci (historie organizace)

Název organizace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Sídlo:

28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

Oblast působení:

veřejná správa

Právní forma:

organizace veřejné správy

Odpovědný zástupce:

Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřadu

Počet zaměstnanců:

691 (evidenční počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2021)

Geografické pokrytí:

celé území Moravskoslezského kraje

Počet poboček:

---------------------

Webové stránky:

www.msk.cz

Moravskoslezský

kraj

vznikl

ke dni 1. ledna 2000

na

základě

ústavního

zákona

číslo 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů. Samosprávné kompetence získal Moravskoslezský kraj dne 12. listopadu 2000 na základě
zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravujícím
postavení a působnost kraje.
Kraj je územním společenstvím občanů a jeho primárním úkolem je péče o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů. Jako veřejnoprávní korporace má kraj vlastní majetek a příjmy
vymezené zákonem a hospodaří s vlastním rozpočtem. Plnění úkolů kraje zajišťují jeho orgány.
Jedním z těchto orgánů je krajský úřad.

2.2.

Přehled činností a služeb organizace

Krajský úřad svou činností naplňuje strategické vize vedení kraje a současně vykonává svěřené
úkoly v zastoupení státu. Klíčovým dokumentem je Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, která jednoznačně definuje dlouhodobé směry rozvoje krajského úřadu a je nástrojem pro
řízení realizace kroků ovlivňujících jeho činnost v delším časovém horizontu a ve vzájemné
provázanosti. Její součástí jsou i záměry v oblasti životního prostředí.
Krajský úřad plní úkoly v samostatné a přenesené působnosti. V samostatné působnosti plní krajský
úřad úkoly, které jsou mu uloženy zastupitelstvem kraje a radou kraje, a dále napomáhá činnosti
výborů a komisí. V přenesené působnosti krajský úřad zejména:
• přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,
• ukládá sankce podle zákona,
• poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
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• zabezpečuje

koordinaci

výstavby

a

provozu

informačního

systému

kompatibilního

s informačními systémy veřejné správy,
• provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí a
• vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.
Vnitřní členění krajského úřadu a náplně činností jeho jednotlivých odborů jsou stanoveny
Organizačním řádem, který je zveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Služby, které krajský úřad poskytuje občanům, jsou přehledně uvedeny na uživatelsky přívětivém
Portálu služeb. Většinu podání mohou občané učinit elektronicky a pokud potřebují na úřad dojít
osobně, mohou si prostřednictvím rezervačního systému předem dohodnout termín své návštěvy
a také rezervovat parkovací místo. To vše občanům nabízíme prostřednictvím již výše zmíněného
Portálu služeb, přístupného na webových stránkách Moravskoslezského kraje (www.msk.cz).

3. Integrovaný systém řízení
Krajský úřad má od roku 2017 zavedený integrovaný systém řízení, který mu
umožňuje pružně reagovat na změny požadavků ze strany právní úpravy,
klientů, ale i samotného krajského úřadu. To vede k soustavnému zlepšování
kvality poskytovaných veřejných služeb při respektování zásad trvale
udržitelného rozvoje a zajištění odpovídajícího stupně ochrany informací při
zajištění jejich integrity, dostupnosti a důvěrnosti.
Integrovaný systém řízení zahrnuje:
Obrázek č. 1 Logo ISŘ

• systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016, který
úřadu umožňuje systematicky zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb
splňujících

požadavky

zákazníka

a

příslušné

požadavky

zákonů

a předpisů.
• systém environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2016
a nařízení EMAS značící, že úřad vykonává svou činnost s ohledem na
životní prostředí.
• systém

řízení

bezpečnosti

informací

dle

zákona

o kybernetické

bezpečnosti

a

normy

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, díky kterému dokáže úřad chránit data a informace, s nimiž pracuje.
Všechny tři systémy jsou certifikovány a každoročně procházejí externím auditem. Zajištění a koordinace
úkolů v integrovaném systému řízení na krajském úřadu je svěřena útvaru podpory řízení, který je přímo
podřízen řediteli krajského úřadu. Samotný integrovaný systém řízení je popsán v Příručce řízení vydané
vnitřním předpisem, který je závazný pro všechny zaměstnance krajského úřadu.

3.1.

Politika integrovaného systému řízení

Krajský úřad přijal Politiku integrovaného systému řízení, jejíž aktuálnost pravidelně posuzuje
v rámci interních auditů integrovaného systému řízení. Politika integrovaného systému řízení je
zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje (www.msk.cz).
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3.2.

Environmentální systém řízení

Již od roku 2012 máme jako jediný kraj v České republice v krajském úřadu zaveden certifikovaný
systém environmentálního řízení a auditu EMAS. V rámci jeho každoročního ověřování
obhajujeme také certifikát ISO 14001. Nejvyšším představitelem tohoto systému je ředitel
krajského úřadu.

Obrázek č. 2 Osvědčení o zavedení systému EMAS a Certifikát ISO 14001

Stav životního prostředí není jak vedení kraje, tak i krajskému úřadu lhostejný. Proto v této oblasti
uskutečňujeme řadu aktivit. V praxi to znamená, že dobrovolně přijímáme opatření snižující negativní
dopady činnosti úřadu na životní prostředí. Měřitelnými ukazateli jsou například spotřeba energií, vody,
papíru, pohonných hmot a množství vytříděného odpadu.
Dále pak uskutečňujeme řadu aktivit nad rámec legislativních požadavků. Úřad se tak mimo jiné snaží
pozitivně motivovat k odpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí nejen své zaměstnance
a příspěvkové organizace, ale také veřejnost.
Dlouhodobě podporujeme rozvoj alternativních druhů dopravy a využívání obnovitelných
zdrojů energie. Krajský úřad odstartoval v roce 2012 průlomový a vysoce efektivní projekt
kotlíkových dotací, který je dnes již celonárodním programem. Postupně se i díky těmto aktivitám daří
v kraji snižovat emise.
Již tradiční aktivitou je také finanční podpora ozdravných pobytů dětí předškolního věku
a budování Chytrého regionu v souladu s principy EMAS.
Kraj je také od roku 2010 zapojen do místní Agendy 21. V rámci této aktivity se každoročně konají
osvětové akce pro veřejnost.
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3.3.

Audity environmentálního systému řízení

Environmentální systém řízení a auditu EMAS prochází pravidelně interními a externími audity.
Interní audity probíhají ve stanoveném intervalu 1 x za rok, a to v souladu s jejich stanoveným
programem. Interní audity zahrnují jak fyzickou kontrolu objektu KÚ a rozhovory se zaměstnanci
krajského úřadu, tak i posouzení aktuálnosti a vhodnosti Integrované politiky systému řízení včetně
kontroly plnění stanovených environmentálních cílů a programů. Tyto audity provádí interní
auditoři, kteří jsou zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazení do krajského úřadu.
Každoročně je systém environmentálního řízení a auditu EMAS také prověřen externím dozorovým
auditem, který je v nastaveném intervalu 1 x za 3 roky nahrazen externím tzv. opakovacím
auditem. Krajský úřad prošel úspěšně tímto externím opakovacím auditem právě v uplynulém roce
2021.
Vhodnost, efektivnost a přiměřenost systému EMAS je v pravidelných ročních intervalech
ověřována také externím environmentálním ověřovatelem.

4. Environmentální aspekty
Krajský úřad má své identifikované environmentální aspekty uvedené a vyhodnocené v Registru
environmentálních aspektů, který byl zpracován při zavádění systému environmentálního řízení,
tj. v roce 2012.
V roce 2021 byla provedena aktualizace tohoto stávajícího registru environmentálních aspektů s cílem
jej zjednodušit, zpřehlednit a odstranit v něm duplicity. Princip aktualizace spočíval v seskupení
stávajících environmentálních aspektů do „logických“ celků a jejich následného rozdělení na aspekty
spojené:
• s provozem objektu KÚ (většinou mají negativní dopad do životního prostředí),
• se samotnou činností Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím které dochází
k pozitivnímu ovlivňování stavu životního prostředí.
Po provedení této úpravy je v aktualizovaném registru environmentálních aspektů uvedeno celkem
14 aspektů, přičemž 8 z nich je spojeno s provozem objektu KÚ.

Obrázek č. 4 Počet aspektů v Registru environmentálních aspektů
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Významnost environmentálních aspektů je vyhodnocována ve spolupráci s jednotlivými odbory
krajského úřadu a v souladu se zpracovanou metodikou. Při hodnocení jsou u každého aspektu
posuzovány čtyři kritéria (plnění právních a ostatních požadavků; dopad do životního prostředí;
pravděpodobnost výskytu; vliv na organizaci), která mají stanovené své bodové stupnice. Konečná
významnost aspektu je pak dána součinem bodových hodnot přidělených jednotlivým kritériím.
Bodová stupnice významnosti environmentálních aspektů
Bodový rozsah

Popis

3 až 9

nevýznamný environmentální aspekt

nízká
významnost

10 až 18

běžný environmentální aspekt
(jistá oblast pro zlepšení ve formě cílů a programů,
pokud vedení organizace rozhodne je stanovit)

střední
významnost

300 a více bodů

významný environmentální aspekt
(je nezbytné stanovit neprodleně nápravné opatření
včetně environmentálních cílů a programů)

vysoká
významnost

Tabulka č. 1 Bodová stupnice významnosti environmentálních aspektů

Každému environmentálnímu aspektu je věnována patřičná pozornost. V rámci zavedeného systému
EMAS je cílem krajského úřadu snižovat dopady negativních aspektů do životního prostředí, a naopak
posilovat aspekty s pozitivním dopadem do životního prostředí. Své záměry v této oblasti krajský úřad
zpracovává každý rok do environmentálních cílů definujících konkrétní oblast zlepšování, a také:
• upřesňuje a dokumentuje postupy dobré praxe s šetrným vztahem k životnímu prostředí,
• u všech zaměstnanců podporuje zlepšování environmentálního povědomí prostřednictvím
vzdělávání, osvěty, a komunikace.
V případě aspektů spojených s provozem objektu KÚ se jedná o přímé environmentální aspekty, nad
kterými má krajský úřad přímou kontrolu. Mimo jiné se jedná také o dlouhodobě sledované indikátory
(spotřeba energií, spotřeba materiálů, odpadové hospodářství).
Přímé environmentální aspekty
Environmentální aspekt

Významnost aspektu

Vznik odpadu včetně nebezpečného z vlastní činnosti úřadu a provozu
objektu KÚ
Vznik a vypouštění odpadních vod
Únik media, chladící látky z technického zařízení nebo technologie
nainstalované v objektu KÚ

nízká významnost
(negativní aspekt)

Havárie dieselagregátu umístěného v objektu KÚ jako náhradního
zdroje elektrické energie
Čerpání energie a zdrojů
Úkapy oleje, únik motorové nafty nebo benzínu
Vznik požáru v objektu KÚ
(spojeno se vznikem hasební vody a emisemi do ovzduší)
Emise do ovzduší
Tabulka č. 2 Přímé environmentální aspekty
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střední významnost
(negativní aspekt)

Pro informaci dodáváme, že k činnostem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím
kterých dochází k pozitivnímu ovlivňování stavu životního prostředí (tedy k nepřímým
environmentálním aspektům) patří zejména:
• zajišťování, poskytování dotací s pozitivním vlivem na životní prostředí a realizace krajských
projektů v oblasti životního prostředí,
• minimalizování negativních vlivů na životní prostředí v Moravskoslezském kraji
(např. prostřednictvím správní a kontrolní činnosti, přezkoumáním rozhodnutí, připomínkováním
návrhů právních předpisů),
• podpora rozvoje čisté mobility v Moravskoslezském kraji,
• posilování environmentálního povědomí.
Mnohdy jsou tyto činnosti (nepřímé environmentální aspekty) výsledkem působení jak úřadu, tak
i třetích stran a v přiměřené míře mohou být úřadem ovlivněny.

5. Environmentální cíle
Environmentální cíle, které vycházejí z Politiky integrovaného systému řízení jsou propojeny
s environmentálními aspekty. Stanovovány jsou vždy na kalendářní rok včetně aktivit vedoucích k jejich
naplnění. V průběhu roku je sledováno jejich naplňování. Souhrnné vyhodnocení jejich naplnění je pak
prováděno v intervalu 1 x za rok.
Pro rok 2021 bylo u 5 environmentálních cílů stanoveno celkem 25 aktivit vedoucích k jejich naplnění.
Z celkového vyhodnocení vyplynulo, že ze stanovených aktivit bylo splněno 23 aktivit. Příčinou
nenaplnění 2 stanovených aktivit pak byla omezení přijatá v souvislosti s odvrácením pandemie COVID19/SARS-Cov-2.

Obrázek č. 5 Naplnění aktivit stanovených u environmentálních cílů v roce 2021

Nesplnění dvou stanovených aktivit ze zcela objektivních důvodu nemělo vliv na celkové splnění
environmentálních cílů. Tyto byly v roce 2021 splněny. Jejich konkrétní způsob naplnění je uveden níže.
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Podpora principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji
● Environmentální cíl 1:
Specifický cíl: Posílit environmentální povědomí a zlepšit komunikaci s odbornou
(cílová hodnota) i laickou veřejností a obcemi v kraji prostřednictvím realizace
minimálně 9 akcí se vztahem k environmentálnímu vzdělávání,
výchově a osvětě a k udržitelnému rozvoji.
Komentář k naplnění cíle:
Cíl splněn

Z naplánovaných 11 aktivit bylo zrealizováno 10. Zbývající 1 aktivita
nebyla zrealizována z důvodu omezení v souvislosti s pandemií.

Poskytováním dotací zlepšit životní prostředí v Moravskoslezském
kraji, zvýšit informovanost o udržitelném rozvoji a podpořit rozvoj
komunitního plánování s veřejností
Specifický clí: Administrace 2 dotačních programů v oblasti životního prostředí
(cílová hodnota) a místní Agendy 21.

● Environmentální cíl 2:

Komentář k naplnění cíle:
Cíl splněn

V roce 2021 byla provedena administrace 2 dotačních programů
v oblasti životního prostředí a místní Agendy 21.

● Environmentální cíl 3:

Zlepšování
environmentálního
profilu
krajského
úřadu
a minimalizování negativních vlivů na životní prostředí při každodenní
činnosti krajského úřadu
Specifický cíl: Zlepšení klíčových indikátorů provozu, které mohou mít dopad
(cílová hodnota) na životní prostředí (spotřeba energie, vody, papíru, pohonných
hmot, odpady) a dosažení těchto výsledků a hodnot v rámci činnosti
krajského úřadu: (žádné nehody, které by měly vliv na poškození
životního prostředí (únik oleje, pohonných hmot apod.); žádné sankce
za poškození životního prostředí; žádné oprávněné stížnosti
vyplývající z činností krajského úřadu, které by mohly mít
environmentální dopady).
Cíl splněn

Komentář k naplnění cíle:

V roce 2021 došlo oproti roku 2020 k poklesu spotřeby el. energie o
0,25 %; vody o 3 %; PHM o 4 %; kancelářského papíru o 21 % a
spotřeby pohonných hmot o 9 %. Nárůst zaznamenala spotřeba tepla
o 14 % a produkce odpadů o 8 %. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno
v tomto Prohlášení v části Indikátory vlivu činnosti organizace na ŽP.
● Environmentální cíl 4:
Podpora integrace vybraných prvků integrovaného systému řízení
systémů řízení do korporace
Specifický cíl: Implementace environmentálních principů do korporace.
(cílová hodnota)
Komentář k naplnění cíle:
Cíl splněn

V roce 2021 došlo v rámci obměny vozového parku krajských
příspěvkových organizací k pořízení 9 nízkoemisních vozidel (5 ks
CNG; 4 ks plug-in hybridů). Také byla zavedena a certifikována norma
ČSN EN ISO 50001.

● Environmentální cíl 5:

Adaptační opatření na změnu klimatu na budovách v majetku
Moravskoslezského kraje.
Specifický cíl: Výstavba vzorové nízkoenergetické budovy s ohledem na přijatou
(cílová hodnota) Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny
klimatu.
Cíl splněn

Komentář k naplnění cíle:
Realizace výstavby domova pro osoby se zdravotním postižením
a výstavy chráněného bydlení v pasivním standardu pro organizace
SAGAPO v Bruntále.

Tabulka č. 3 Vyhodnocení environmentálních cílů za rok 2021
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Pro rok 2022 byly stanoveny environmentální cíle, prostřednictvím kterých chce krajský úřad snižovat
negativní dopady své činnosti na životní prostředí a dále zlepšovat svůj environmentální profil.
Environmentální cíle stanovené na rok 2022 uvádí následující tabulka.

Environmentální cíle na rok 2022
Cíl č. 1 Podpora principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji
Posílit environmentální povědomí a zlepšit komunikaci s odbornou i laickou
Specifický cíl:
(cílová hodnota) veřejností a obcemi v kraji prostřednictvím realizace minimálně 9 akcí se vztahem
k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a k udržitelnému rozvoji
Stanovené
aktivity

1.1

Upořádání akce Den udržitelného rozvoje.

1.2

Uspořádání akce Den zdraví.

1.3

Uspořádání 11. ročníku osvětové akce „Na úřad bez auta!“ v rámci kampaně
Evropský týden mobility.

1.4

Uspořádání krajské osvětové akce v rámci kampaně Ukliďme Česko.

1.5

Osvěta v oblasti výrobků s ukončenou životností na základě spolupráce
s kolektivním systémem ASEKOL, a.s.

1.6

Osvěta v oblasti výrobků s ukončenou životností na základě spolupráce
s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s.

1.7

Osvěta v nakládání s odpady na základě spolupráce s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a.s.

1.8

Administrace a průběžné
vodohospodářské akce.

1.9

Administrace a průběžné vyhodnocení dotačního programu Podpora návrhu
řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce.

1.10

Sázení stromů ve spolupráci s Biskupskými lesy – zopakování akce „Stromy
pro Ondřejník“ konané v říjnu ve spolupráci Biskupskými lesy. V roce 2022
bychom chtěli akci opakovat na jiné lokalitě dle výběru vlastníka lesa
(Biskupské lesy). Akce je zaměřená na osvětu v souvislosti s kůrovcovou
kalamitou a problematikou hospodaření v lesích.

1.11

Administrace a průběžné vyhodnocení
odpadového hospodářství pro rok 2022.

vyhodnocení

dotačního

dotačního

programu

programu

Drobné

Podpora

Cíl č. 2 Poskytováním dotací zlepšit životní prostředí v Moravskoslezském kraji, zvýšit informovanost
o udržitelném rozvoji a podpořit rozvoj komunitního plánování s veřejností.
Administrace
Specifický cíl:
(cílová hodnota) Agendy 21.
Stanovené
aktivity

2 dotačních

programů

životního

prostředí

a místní

1.1

Administrace a vyhodnocení dotačního programu Podpora dobrovolných
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

1.2

Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního
prostředí.

1.3

Dotační program LIFE – COALA – dotační program MS kraje zaměřený
na naplňování Adaptační strategie na změny klimatu. Realizace projektu
2022 – 2032, dle jednotlivých etap stanovených projektem. Nositelem MS kraj
plus partneři (MSiD).
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v oblasti

Cíl č. 3 Zlepšování environmentálního profilu krajského úřadu a minimalizování negativních vlivů na
životní prostředí při každodenní činnosti krajského úřadu.
Zlepšení klíčových indikátorů provozu, které mohou mít dopad na životní prostředí
Specifický cíl:
(cílová hodnota) (spotřeba elektrické energie, vody, papíru, pohonných hmot, odpady) a dosažení
těchto výsledků a hodnot v rámci činnosti krajského úřadu: – žádné nehody, které
by měly vliv na poškození životního prostředí (únik oleje, pohonných hmot apod.);
žádné sankce za poškození životního prostředí; žádné oprávněné stížnosti
vyplývající z činností krajského úřadu, které by mohly mít environmentální dopady.
Stanovené
aktivity

1.1

Snížit průměrnou spotřebu benzínu a nafty referentských vozidel na 100 km
o 1 % oproti roku 2019.

1.2

U nákupu nových elektrospotřebičů
energetickou náročností.

1.3

Sledování
5 základních
ukazatelů
přímých
environmentálních
aspektů – spotřeba tepla, spotřeba elektřiny, spotřeba vody, spotřeba
kancelářského papíru (počet balíků papíru), vyprodukované množství odpadu
a jejich snížení v období od 2019 do roku 2023 o min. 2 % v porovnání
s rokem 2018.

1.4

Provedení nácviku havarijní připravenosti pracovníků údržby při možném
úniku nafty z dieselagregátu a nácviku chování řidičů – údržbářů při možném
úniku pohonných hmot, olejů a provozních kapalin z vozidel.

pořizovat

výrobky

s co

nejnižší

Cíl č. 4 Podpora integrace vybraných prvků integrovaného systému řízení systémů řízení do korporace.
Implementace environmentálních principů do korporace.
Specifický cíl:
(cílová hodnota)
Stanovené
aktivity

1.1

V rámci sledování a analýzy vozového parku krajských příspěvkových
organizací (Car policy) a jeho následné obměně zohledňovat prioritu pořízení
vozidla na CNG u příspěvkových organizací, které mají v dosahu plnicí stanici
CNG nebo pořízení elektromobilu v závislosti na místních podmínkách.

1.2

Provedení I. dozorového auditu nad certifikovaným systémem energetického
managementu s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 korporace MSK.

Cíl č. 5 Adaptační opatření na změnu klimatu na budovách v majetku Moravskoslezského kraje.
Výstavba vzorové nízkoenergetické budovy s ohledem na přijatou Adaptační
Specifický cíl:
(cílová hodnota) strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.
Stanovené
aktivity

1.1

Využití budov v majetku kraje k realizaci demonstrační výstavby vzorové
nízkoenergetické budovy s využitím adaptačních opatření na změnu klimatu.

1.2

Propagace této vzorové instalace v rámci vzdělávání veřejné správy a široké
veřejnosti.

Tabulka č. 4 Environmentální cíle na rok 2022
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6. Indikátory vlivu činnosti organizace na životní prostředí
6.1.

Externí indikátory vlivu

Krajský úřad se dlouhodobě snaží svou činností přispět ke zlepšení životního prostředí. V této oblasti
krajský úřad uskutečňuje řadu aktivit mnohdy i nad rámec legislativních požadavků. Obecně lze
tyto aktivity rozdělit do tří oblastí, a to:
• minimalizování negativních vlivů na životní prostředí v Moravskoslezském kraji,
• posilování environmentálního povědomí,
• rozvoj čisté mobility.
Některé z těchto aktivit se pokusíme níže trochu přiblížit a případně i uvést konkrétní výsledky.

• Minimalizování negativních vlivů na životní prostředí v Moravskoslezském
kraji
➢ Dotace poskytované v oblasti životního prostředí
V oblasti životního prostředí jsou poskytovány dotace v rámci dotačních programů v oblasti
životního prostředí a dále pak také individuální dotace. V uplynulých letech 2019 – 2021
činil celkový objem poskytnutých dotací v oblasti životního prostředí 130,9 mil. Kč. Z tohoto
celkového objemu činily dotace poskytnuté v rámci dotačních programů 99 mil Kč
a individuální dotace pak činili 31.9 mil. Kč.

Obrázek č. 6 Objem dotací poskytnutých v oblasti životního prostředí

Kotlíkové dotace
Snižování počtu starých kotlů výměnou za nízkoemisní zdroje tepla se stalo současným
trendem. Průlomový a vysoce efektivní projekt tzv. kotlíkových dotací, který odstartoval
krajský úřad se stal celonárodním programem.
Projekty na výměnu starých kotlů na pevná paliva realizuje Moravskoslezský kraj od roku
2015 v rámci Operačního programu Životního prostředí a programu Nová zelena úsporám.
V období let 2016 – 2021 došlo, za přispění dotace v celkové výši 2,293 mld. Kč, k výměně
téměř 19.000 kotlů. Na výměnu každého kotle přispěl ze svého rozpočtu Moravskoslezský
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kraj částkou 7.500 Kč. Nemalou měrou přispělo i téměř 90 obcí kraje, které se rozhodly
podpořit výměny kotlů svých občanů z obecních rozpočtů (2.000 Kč – 15.000 Kč na jeden
vyměněný kotel v závislosti na konkrétní obci).

Obrázek č. 7 Přehled o počtu vyměněných kotlů v rámci Kotlíkových dotací

Celková finanční částky vynaložené v jednotlivých letech na výměnu kotlů uvádí následující
tabulka.
Rok

Finanční částka vynaložena na výměnu kotlů

2016

272 918 914,75 Kč

2017

260 402 641,00 Kč

2018

600 210 892,00 Kč

2019

378 229 290,00 Kč

2020

424 199 842,00 Kč

2021

356 770 647,00 Kč

Tabulka č. 5 Finanční částky vynaložené na výměnu kotlů v jednotlivých
letech

V roce 2021 bylo v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji vyměněno
2.954 starých kotlů na tuhá paliva (většinou prohořívací nebo odhořívací na uhlí) za
moderní nízkoemisní zdroje tepla (tepelné čerpadlo, kondenzační plynový kotel a
nejmodernější kotel na biomasu – typ zplyňovací nebo automatický). Tato výměna starých
kotlů pomohla ke snížení množství vypouštěných znečišťujících látek (emisí) z těchto zdrojů
do ovzduší ve výši, jakou uvádí graf níže. Výpočet množství snížených emisí byl proveden
v souladu s metodickým dokumentem „Sdělení odboru ovzduší ke způsobu výpočtu
očekávaných efektů při náhradě stávajících kotlů v rodinných domech moderními zdroji
vytápění pro účely zpracování analýzy proveditelnosti k žádostem krajů v rámci
Specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 OPŽP 2014 – 2020“ vydaným Ministerstvem životního
prostředí.
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Obrázek č. 8 Graf: Výsledný efekt výměny starých kotlů za nové nízkoemisní zdroje tepla na
množství snížených emisí (rok 2021); zdroj dat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

➢ Dobrovolné dohody
Uzavírání dobrovolných dohod mezi krajem a významnými průmyslovými podniky v regionu
patří k důležitým nástrojům k omezování zátěže životního prostředí. Moravskoslezský kraj,
stejně jako zástupci průmyslu, mají jako zúčastněné strany společný zájem na zlepšování
kvality životního prostředí, a proto se nad rámec zákonných požadavků Evropské unie
a České republiky zavázaly k plnění řady opatření a realizaci aktivit, které jsou obsahem
dobrovolných dohod.
Vyhodnocení dobrovolných dohod, které byly uzavřeny na období 2017 – 2020 proběhlo
v uplynulém roce 2021.
V současné

době

jsou

projednané

a

připravené

k podpisu

dobrovolné

dohody

se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o.; Lenzing Biocel Paskov a.s.; OKK Koksovny, a.s.
a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Podpisy těchto dohod proběhnou v měsíci květnu a červnu.

➢ Nadlimitní čištění silnic
Nad rámec zákona zvýšil Moravskoslezský kraj četnost čištění pozemních komunikací
v obcích, kde v blízkosti zástavby s vysokou hustotou obyvatel vedou komunikace I., II.
a III. Třídy s vysokou intenzitou dopravy. V roce 2021 musel být původně stanovený
finanční příspěvek na nadlimitní čištění ve výši 12 mil. Kč z důvodu opatření přijatých
v souvislosti s pandemii COVID-19 zredukován. Na základě rozhodnutí Rady kraje byl
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zredukován na 7 mil. Kč. Z tohoto důvodu byl realizován pouze první cyklus nadlimitního
čištění v měsíci květnu. Pro informaci dodáváme, že stejně tak tomu bylo i v roce 2020.
V tomto případě byl původně stanovený finanční příspěvek ve výši 19 mil. Kč zredukován
taktéž na částku 7 mil. Kč.

Obrázek č. 8 Přehled o nákladech na nadlimitní čištění silnic

➢ Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku
V období s nejvyšší pravděpodobností vzniku a trvání smogových situací Moravskoslezský
kraj finančně podporuje ozdravné pobyty dětí předškolního věku. Pro informaci dodáváme,
že v roce 2021 proběhly ozdravné pobyty dětí pouze v rámci akcí přesunutých z roku 2020
z důvodu pandemických opatření.

Obrázek č. 9 Přehled o počtu dětí účastnících se ozdravných pobytů

➢ E-learning pro příspěvkové organizace a zaměstnance KÚ MSK
Moravskoslezský kraj začal v roce 2021 využívat jak pro zaměstnance úřadu, tak i pro
zaměstnance příspěvkových organizací kraje vzdělávání formou E-learningu. V současné
době je zaměstnancům k dispozici celkem 9 kurzů jako je například školení bezpečnosti
práce a požární ochrany, školení řidičů referentských vozidel, školení k ochraně osobních
údajů nebo i školení kybernetické bezpečnosti. U těchto 9 nabízených kurzů bylo v roce
2021 zaznamenáno, že je absolvovalo 2 507 účastníků z řad zaměstnanců úřadu
a 719 účastníků z řad zaměstnanců příspěvkových organizací kraje.
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• Posilování environmentálního povědomí (informace o zajímavých aktivitách)
Posilováním environmentálního povědomí se kraj snaží pozitivně motivovat veřejnost
a samozřejmě zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací kraje k odpovědnému přístupu
k ochraně životního prostředí.
Příkladem lze zmínit třeba „Manuál zodpovědného
turisty anebo Nechovej se v lese jako člověk“, který
vytvořil Moravskoslezský kraj v roce 2020 ve spolupráci
s CHKO, KČT a LESY ČR. Manuál v tištěné a elektronické verzi
poskytuje návod, jak by se každý, kdo zamíří do přírody, měl
chovat. Širokou veřejnost vtipnou formou upozorňuje na co
nejšetrnější přístup návštěvníků k prostředí, ať už v lesích, na
turistických trasách, u přehrad nebo v kempech. Manuál
zodpovědného turisty vznikl v důsledku návalové turistiky,
která zahltila nejznámější turistické cíle Moravskoslezského
kraje během covidové pandemie. Kraj se jeho zpracováním
a vydáním

snaží

dopomoci

zodpovědnému

chování

lidí

v přírodě, upozornit na nejpalčivější problémy a předcházet
trvalému poškození turisty oblíbených destinací.
V roce 2021 vznikla videa a byly vyrobeny tabule, které
vycházející ze zmiňovaného Manuálu. Tabule byly umístěny do
turisticky atraktivních lokalit, letáky a videa byly zaslány
partnerům v oblasti cestovního ruchu za účelem propagace
kampaně.

Obrázek č. 10 Manuál
zodpovědného
turisty

Opomenout nelze ani osvětu prostřednictvím projektů v oblasti výrobků s ukončenou
životností a v nakládání s odpady:
-

osvěta v oblasti výrobků s ukončenou životností na základě spolupráce s kolektivním
systémem ASEKOL, a.s. Projekt byl podpořen částkou 200.00 Kč.

-

osvěta v oblasti v oblasti výrobků s ukončenou životností na základě spolupráce
s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. Projekt byl podpořen částkou 200.000 Kč.

-

osvěta v nakládání s odpady na základě spolupráce s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM a.s. Projekt byl podpořen částkou 900.000 Kč.

Jistou tradicí je také konání osvětových akcí pro veřejnost v rámci místní Agendy 21,
do které je kraj zapojen již od roku 2010. V uplynulém roce 2021
proběhli tři osvětové akce, a to Den Země a dvakrát Den zdraví.
Den

Země

proběhl

v dubnu

2021

ve

spolupráci

Moravskoslezského kraje s městským obvodem Moravská Ostrava
a Přívoz a Institutem komunitního rozvoje. Tato akce proběhla
v online prostředí, a to z důvodu omezení přijatých v souvislosti
s odvrácením pandemie COVID-19/SARS-Cov-2. Nicméně online
forma neubrala na zajímavosti této akce. V rámci online vysílání
na YouTube vystoupila celá řada zajímavých řečníků s tematikou
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Obrázek č. 11 Logo Zdravý
Moravskoslezský kraj

udržitelného rozvoje. Jednotlivé diskusní příspěvky byly prokládány zajímavými dokumenty s
tématikou ochrany životního prostředí.
Den zdraví s podnázvem „Festival zdraví a zdravého životního stylu“ proběhl
16. 9. 2021 na Masarykově náměstí v Ostravě. Akci uspořádal Moravskoslezský kraj spolu
s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Celodenní program byl zaměřen na podporu
péče o zdraví, osvětu i prevenci. Návštěvníci festivalu mohli využít bezplatná poradenství
partnerů akce, kterými byli Revírní bratrská pokladna, Krajská hygienická stanice, Státní
zdravotní ústav, Podané ruce, Záchranná zdravotní služba Moravskoslezského kraje, Ostravská
univerzita, organizace Rozkoš bez rizika a další.
Pro děti byla připravena Nemocnice pro medvídky, kde si zábavnou formou vyšetří a odoperují
speciálního plyšového medvídka. Pro příchozí milující pohyb byla k dispozici exhibice koloběžek
z Koloběžkárny s možností vyzkoušení jízdy na koloběžce. Ostatní doprovodný program
zahrnoval mj. cvičení pod širým nebem s Ivetou Mikovou, představení prorodinné politiky
Fajne rodiny anebo prezentace vyškolených metodiků z organizace IFMSA CZ Ostrava.
Další Den zdraví s podtitulem „Pohni se svým zdravím“ se konala 29. září na prostranství
u kruhového objezdu na Hlavní třídě. Akci
uspořádal Moravskoslezský kraj ve spolupráci
s městským obvodem Poruba.
Pro všechny návštěvníky byl na Hlavní třídě
v Ostravě-Porubě připraven bohatý program.
Návštěvníci si tu mohli také nechat změřit
cholesterol,

zjistit

svoji

krevní

skupinu

a skutečný věk cév, vyšetřit si zrak, poradit se,
co s plochými nohami nebo se naučit, jak
správně čistit zuby či poskytnout první pomoc.

Obrázek č. 12 Den zdraví v roce 2021

Prohlédli si sanitky, výcvik rovnováhy, canisterapii,
využili služby fyzioterapeuta, odborníka na výživu a odvykání kouření, vyzkoušeli chůzi se
slepeckou holí, procvičili si paměť. Zajímali se také o prevenci onkologických onemocnění
střev. Dopoledne hlavně školáci, odpoledne celé rodiny.
Na akci probíhali také diskuze s odborníky na témata jako dobrovolnická činnost (ADRA
Ostrava), psychohygiena v době covidu (s psychologem Karlem Černínem) nebo o očkování
proti podzimním a zimním nákazám (s přednášejícím Alešem Hozákem). U stanoviště
organizace rozkoš bez rizika se mohli příchozí otestovat na HIV pozitivitu.
Akci svými prezentacemi a stánky podpořily organizace Revírní bratrská pokladna, Státní
zdravotní ústav, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Krevní centrum, Krajská hygienická
stanice nebo VŠB-TUO.
Den zdraví v Porubě měl zábavnou formou upozornit na význam prevence onemocnění
a zdravého životního stylu. Cíl akce upozornit veřejnost na to, že je důležité nemocem
předcházet, že je lepší udělat si čas teď na zdraví, než později být nemocný, byl nad očekávání
splněn. Návštěvníkům zahrála v odpoledních vstupech hudební skupina z řad lékařů ostravské
fakultní nemocnice pod názvem Trauma band.
Svou zmínku si určitě zaslouží i desátý ročník tradiční akce „Na úřad bez auta!“, který
se pro zaměstnance úřadu konal dne 17. září 2021 a úřad se tak připojil již tradičně
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k celoevropské kampani s názvem „Evropský týden mobility“. Tématem pro tento rok bylo
„Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“ se sloganem Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.
Zaměstnanci, kteří se k této již zaběhnuté akci připojí, nevyužili k dopravě do a z práce svůj
osobní automobil, ale dopravili se na úřad jiným alternativním dopravním prostředkem,
například na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo veřejnou dopravou, popř. pěšky.
Samozřejmě se „počítali“ i zaměstnanci, kteří k cestě do práce využívají veřejnou dopravu
nebo alternativní dopravní prostředky pravidelně. Podpořili jsme tak myšlenku celého
Evropského týdne mobility s cílem upozornit na stále narůstající automobilovou dopravu
ve městech a ukázat lidem i jiné alternativní možnosti dopravy po městě.
Pro zaměstnance úřadu byla také v roce 2021 po „koronavirové“ pauze opětovně
uspořádána akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Akce se konala 24. září 2021
v přírodní rezervaci Niva Morávky okolo toku řeky v Raškovicích a Morávce, kde zaměstnanci
sesbírali 1,12 tuny odpadu.

• Rozvoj čisté mobility
Využívání vozidel na alternativní pohon (elektromobily, auta na CNG, hybridní vozidla) včetně
výstavby nabíjecích stanic podporuje Moravskoslezský kraj nejen v rámci EMAS, ale i v rámci
Strategie rozvoje chytrého regionu „Chytřejší kraj“ (elektromobily, auta na CNG, hybridní
vozidla). Moravskoslezský kraj mimo jiné řeší i obnovu vozového parku krajského úřadu a
svých příspěvkových organizací za nízkoemisní vozidla. V rámci krajské korporace jezdí po
silnicích 73 nízkoemisních vozidel, a to 11 ks elektromobilů, 2 ks hybridů, 53 ks CNG a 7 ks
plug-in hybridů.
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6.2.

Interní indikátory vlivu

Environmentální výkonnost zavedeného systému EMAS vyjadřují měřitelné indikátory vlivu činnosti
krajského úřadu na životní prostředí, které jsou sledovány. Tyto indikátory zohledňují činnosti
vykonávané krajským úřadem s dopadem do životního prostředí (přímé environmentální aspekty)
a také požadavky a doporučení Odvětvového referenčního dokumentu.
Ke sledovaným indikátorům patří zejména spotřeba energie (elektrické energie a tepla), spotřeba
vody, spotřeba surovin a materiálu (spotřeba kancelářského papíru a spotřeba pohonných hmot)
a množství vyprodukovaného odpadu. Tyto uvedené indikátory patří k hlavním a úřad si u nich
stanovil cíl snížit je v období od roku 2019 do roku 2023 o minimálně 2 % v porovnání s rokem
2018.
V roce 2022 došlo k rozšíření a úpravě způsobu interpretace vybraných indikátorů a to tak, aby
byla daleko více vypovídající. Mezi sledované indikátory byla nově začleněna spotřeba elektrické
energie u dobíjecích stanic pro elektromobily umístěných na parkovištích u objektu KÚ. V případě
úpravy interpretace vybraných indikátorů se pak konkrétně jedná o spotřebu energií, spotřebu vody
a spotřebu pohonných hmot. Tato nová úprava byla použita již pro interpretaci sledovaných
indikátorů za uplynulý rok 2021. Pro možnost sledování trendu vývoje byly přepracovány do této
nové podoby interpretace také hodnoty vybraných indikátorů za rok 2020 a 2019. Provedené změny
v interpretaci zaznamenaných hodnot budou popsány níže u konkrétních indikátorů, kterých
se změna týká.
Nařízení EMAS umožňuje nevykazovat indikátory, které nejsou vzhledem k činnosti organizace
relevantní. Krajský úřad nepovažuje za relevantní, vzhledem ke své činnosti, indikátor týkající
se biologické rozmanitosti.
V souladu s nařízením EMAS jsou hodnoty hlavních indikátorů environmentální výkonnosti za rok
2021 uvedeny v následující tabulce.
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Hodnoty hlavních indikátorů environmentální výkonnosti za rok 2021
Celková roční
hodnota

Hodnota na jednoho
zaměstnance

Hodnota na
m2

Spotřeba tepelné energie včetně
energie vyrobené z obnovitelných
zdrojů

1 515 MWh

2 192 kWh

76,60 kWh

Spotřeba elektrické energie včetně
energie vyrobené z obnovitelných
zdrojů

1 182 MWh

1 711 kWh

59,79 kWh

Spotřeba energie u dobíjecích
stanic pro elektromobily

3 316 MWh

neuváděno

neuváděno

4 783 m3

6,92 m3

neuváděno

Spotřeba kancelářského papíru

2 850 balíků

4,12 balíků

neuváděno

Spotřeba pohonných hmot

43 228 litrů

62,56 litrů

neuváděno

Spotřeba chemických látek

12 kg

0,02 kg

neuváděno

45,23 tun

65,46 kg

neuváděno

0,19 t

0,27 kg

neuváděno

87,189 t CO2ekv

0,126 t CO2ekv

neuváděno

39,2 tun

56,7 kg

neuváděno

Indikátor

Spotřeba vody

Množství odpadu
Množství nebezpečného odpadu
Emise skleníkových plynů
z provozu automobilů a
dieselagregátu
Hmotnostní průtok různých
používaných materiálů

Tabulka č. 6 Hodnoty hlavních indikátorů environmentální výkonnosti za rok 2021

Pro doplnění informace je v následující tabulce uveden počet zaměstnanců krajského úřadu v letech
2019 až 2021.
rok 2019

rok 2020

rok 2021

685

689

691

Počet zaměstnanců krajského úřadu

Tabulka č. 7 Počet zaměstnanců krajského úřadu v letech 2019 až 2021

Konkrétní hodnoty sledovaných indikátorů za poslední tři roky, tj. za rok 2019 až 2021 jsou uvedeny
níže. V rámci srovnání byly hodnoty zaznamenané za rok 2021 porovnávány s hodnotami
zaznamenanými v roce 2019, v němž běžný chod krajského úřadu, tak i objektu KÚ ještě nebyl omezen
opatřeními přijímanými v souvislosti s odvrácením pandemie COVID-19/SARS-Cov-2.
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• Spotřeba energie
K energiím, které jsou krajským úřadem spotřebovány patří elektrická a teplená energie. Tyto
energie využívá krajský úřad běžným způsobem, to je pro zajištění provozu objektu KÚ a pro
zajištění provozu výpočetní techniky a další techniky.
➢ Spotřeba tepelné energie
U spotřeby tepelné energie je patrný její nárůst. Oproti roku 2019 vzrostla její spotřeba
o 20 %. Celková roční spotřeba tepelné energie je nově přepočítávána také na denostupně.
Z přepočtu vyplývá, že rok 2019 byl o něco chladnější než následující dva roky. Nicméně i tak
přepočtené hodnoty ukazují, že klimatické podmínky nijak zásadně neovlivňují skutečnou
(fakturovanou) spotřebu tepelné energie.
Nárůst spotřeby v hodnoceném roce 2021 může být paradoxně způsoben nepřítomnosti
zaměstnanců v objektu KÚ v důsledku práce z domova. To způsobilo menší sdílení tepla
v prostoru jednak ze samotné přítomnosti osob, jednak z výpočetní techniky, kopírovacích
zařízení apod.

Obrázek č. 13 Přehled o celkové roční spotřebě tepelné energie v objektu KÚ

Celková roční spotřeba tepelné energie je nově vyjadřovaná také jako měrná spotřeba tepla na
m2 podlahové plochy objektu KÚ. Pro informaci uvádíme, že pro vyjádření této měrné spotřeby
bylo vycházeno ze skutečné (tj. fakturované) hodnoty.

Obrázek č. 14 Přehled o měrné spotřebě tepelné energie na m2 podlahové plochy objektu KÚ
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Do celkové spotřeby tepelné energie je započítáno také teplo vyrobené fototermickým
systémem, které se oproti roku 2019 zvýšilo v roce 2021 o 27 %.

Obrázek č. 15 Přehled o množství tepla vyrobeného v objektu KÚ fototermickým
systémem

➢ Spotřeba elektrické energie
Spotřeba elektrické energie oproti roku 2019 poklesla v hodnoceném roce 2021 o 7 %.
S určitostí nelze říci, že se jedná o trend nebo že je tento pokles způsoben omezením provozu
objektu KÚ a činnosti samotného úřadu v důsledku pandemických opatření. Na sníženou
spotřebu má samozřejmě určitý vliv používání LED osvětlení, vypínání výpočetní techniky apod.
Nicméně objektivní porovnání spotřeby elektrické energie bude možné nejdříve po opětovném
roce běžného provozu objektu KÚ.
Vliv na spotřebu bud mít také fotovoltaický systém nainstalovaný v objektu KÚ, který by měl být
zprovozněn v letošním roce. Takto vyrobené množství energie je sledováno jako indikátor
a první hodnoty k zaznamenání očekáváme nejdříve v příštím roce.

Obrázek č. 16 Přehled o celkové roční spotřebě elektrické energie v objektu KÚ

Pokles spotřeby elektrické energie se projevil také v její měrné spotřebě na m2 objektu KÚ.
Jedná se o nový způsob interpretace spotřeby elektrické energie.
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Obrázek č. 17 Přehled o měrné spotřebě elektrické energie na m2 podlahové plochy
Objektu KÚ

• Spotřeba elektrické energie u dobíjecích stanic pro elektromobily
Spotřeba elektrické energie u dobíjecích stanice pro elektromobily zřízených na parkovišti
u objektu krajského úřadu je nově stanovený indikátor. Na parkovišti u objektu krajského úřadu
jsou zřízené 4 veřejné dobíjecí stanice, které využívá mimo jiné krajský úřad k dobíjení svých
2 elektromobilů. Pro zajímavost dodáváme, že v celém Moravskoslezském kraji je zřízeno celkem
39 dobíjecích stanic.

Obrázek č. 18 Přehled o celkové spotřebě elektrické energie u dobíjecích stanic
pro elektromobily zřízených na parkovišti u objektu KÚ

• Spotřeba vody
Krajský úřad spotřebovává vodu pouze pro zajištění svého provozu, tj. provoz sociálních zařízení,
kuchyněk, myčky aut využívané v rámci autoprovozu a v rámci zajištění stravovacích služeb
v objektu krajského úřadu. Zdrojem vody je pro krajský úřad pouze veřejný vodovod. Krajský
úřad neshromažďuje dešťovou vodu a ani nevyužívá recyklovanou šedou vodu.
Spotřeba vody poklesla v porovnání s rokem 2019 v roce 2021 o 27 %. Stejně jako
u spotřeby elektrické energie nelze u tohoto indikátoru označit zcela jednoznačně pokles spotřeby
za trend. Objektivní porovnání spotřeby vody bude možné nejdříve po opětovném roce běžného
provozu objektu KÚ. Tedy po roce provozu, který nebude ve znamení pandemických opatření.
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Obrázek č. 19 Přehled o celkové roční spotřebě vody v objektu KÚ

Pokles spotřeby vody se projevil také v její spotřebě na jednoho zaměstnance.

Obrázek č. 20 Přehled o měrné spotřebě vody objektu KÚ na zaměstnance

U spotřeby vody na zaměstnance pouze dodáváme, že Odvětvový referenční dokument stanovuje
u tohoto indikátoru hodnotu tzv. srovnávacího kritéria 6,4 m3/rok. Toto srovnávací kritérium bylo
krajským úřadem překročeno o 0,52 m3/691 zaměstnanců/rok.

• Spotřeba materiálu
V případě krajského úřadu coby nevýrobní organizace nemá spotřeba materiálů zásadní vliv na
životní prostředí. U tohoto indikátoru uvádíme spotřebu kancelářského papíru a pohonných hmot.
➢ Spotřeba kancelářského papíru
V případě spotřeby kancelářského papíru lze konstatovat pokles. V porovnání s rokem 2019
poklesla jeho spotřeba v roce 2021 o 28 %. U tohoto indikátoru lze klesající spotřebu označit
za trend, který je úzce spojen s elektronizaci činnosti krajského úřadu, tj. snahou, aby veškeré
dokumenty apod., které to dovolují byly výhradně v elektronické podobě.
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Obrázek č. 21 Přehled o celkové roční spotřebě kancelářského papíru na krajském úřadu

Vzrůstající tendenci ve spotřebě kancelářského papíru zaznamenává podíl využívání
recyklovaného kancelářského papíru. Tento se oproti roku 2019 zvýšil v roce 2021 o 7 %, a to
i přesto, že je stále nezbytné v určitých agendách zajišťovaných krajským úřadem používat
klasický kancelářský papír.

Obrázek č. 22 Srovnání roční spotřeby nerecyklovaného a recyklovaného kancelářského
papíru na krajském úřadu

Pokles spotřeby kancelářského papíru je patrný i z denní spotřeby listů kancelářského papíru na
jednoho zaměstnance, která v porovnání s rokem 2019 taktéž poklesla o 28 %.
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Obrázek č. 23 Přehled o denní spotřebě listů kancelářského papíru na zaměstnance

I u tohoto indikátoru stanovuje Odvětvový referenční dokument hodnotu tzv. srovnávacího
kritéria, a to ve výši 15 listů/na den/na zaměstnance. Toto srovnávací kritérium bylo krajským
úřadem dodrženo a defacto jeho hodnota ani nebyla dosažena. Spotřeba listu kancelářského
papíru na krajském úřadu na jeden den a jednoho zaměstnance je v porovnání s hodnotou
srovnávacího kritéria nižší o 9,3.
➢ Spotřeba pohonných hmot
Spotřeba pohonných hmot poklesla v porovnání s rokem 2019 v roce 2021 o 30 %.
Na pokles spotřeby měla bezesporu vliv pandemická opatření. Na druhou stranu je ale nutné
poznamenat, že se zaměstnanci naučili ve vetší míře využívat online prostor a většina osobních
setkání, která vyžadovala pracovní cesty, byla nahrazena on-line jednáním.
Pro informaci dodáváme, že do celkové spotřeby pohonných hmot byly nově zařazena všechna
vodidla krajského úřadu, která využívá. Počet vozidel, u kterých je sledována spotřeba
pohonných hmot, se z původních 36 zvýšil na 46 vozidel.

Obrázek č. 24 Přehled o celkové roční spotřebě pohonných hmot u vozidel úřadu

Díky většímu množství vozidel na CNG (z celkového počtu 46 vozidel jich jezdí na CNG 20)
se snižuje i spotřeba motorové nafty a benzínu. Pokles spotřeby u jednotlivých druhu paliv
v porovnání s rokem 2019 pak v roce 2021 činí v případě motorové nafty 26 %
a u automobilového benzínu 60 %.
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Obrázek č. 25 Přehled o celkové roční spotřebě jednotlivých druhů paliva u vozidel úřadu

Obrázek č. 26 Přehled o spotřebě pohonných hmot na zaměstnance

Dochází také k poklesu emisí skleníkových plynů z provozu automobilů a dieselagregátu. Oproti
roku 2019 emise poklesly v roce 2021 o 31 %.

Obrázek č. 27 Přehled o ročních emisích skleníkových plynů z provozu automobilů
a dieselagregátu
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• Množství odpadů
Odpady vzniklé v budově krajského úřadu jsou tříděny na jednotlivé druhy, a to papír, plasty,
směsný odpad, sklo a bioodpad. V rámci podmínek místní svozové společnosti zajišťující odvoz
odpadů, lze do nádoby na plastový odpad rovněž vhazovat kovy, tetra-packy, hliník, CD a DVD,
víčka od jogurtů. V budově krajského úřadu jsou umístěny také 2 kompostéry na bioodpad.
Krajský úřad produkuje i velmi malé množství nebezpečného odpadu, a to především z provozu
údržby a autogaráží. V budově krajského úřadu jsou rovněž umístěny jak pro zaměstnance, tak
i pro veřejnost sběrné nádoby na zpětný odběr drobných elektrospotřebičů a baterií a sběrná
nádoba na odběr zářivek a spořivek.
Množství odpadů se v roce 2021 zvýšilo v porovnání s rokem 2019 o 10 %. Tento nárůst je spojen
s odvozem objemného odpadu v celkovém množství 6,66 t.

Obrázek č. 28 Přehled o celkovém množství odpadů v budově krajského úřadu

V případě produkce odpadů je patrné, že se daří udržovat podíl vytříděného odpadu přibližně
na stejné úrovni.

Obrázek č. 29 Přehled o podílu vytříděného odpadu
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Konkrétní informace o množství odpadů v budově krajského úřadu je uveden v následující
tabulce.
2019

2020

2021

40,97 t

42,04 t

45,23 t

59,81 kg

61,02 kg

65,46 kg

10,8 t

10,72 t

10,796 t

28,46 t

31,12 t

27,77 t

21,16 t

23,31 t

19,80 t

• sklo

0,9 t

0,97 t

0,95 t

• plasty

4,8 t

5,2 t

5,4 t

• biologicky rozložitelný odpad

1,6 t

1,64 t

1,48 t

0,192 t

0,2 t

0,19 t

0,47 %

0,48 %

0,42 %

Celkové množství odpadu
Množství odpadu na 1 zaměstnance
Směsný odpad
Vytříděný odpad celkem
Z toho:
• papír a lepenka

• nebezpečný odpad
podíl množství nebezpečného
odpadu z celkového

Tabulka č. 8 Konkrétní množství odpadů v budově krajského úřadu v roce 2021

6.3.

Další možné vlivy činnosti krajského úřadu na životní prostředí

Mezi další možné vlivy činnosti krajského úřadu na životní prostředí lze zahrnout:
• Klimatizační jednotky
Na střechách budovy krajského úřadu je umístěno celkem 24 klimatizačních jednotek, které
pro chlazení využívají látky R407C a R410A. U klimatizačních jednotek je prováděn pravidelný
servisní a kontrolní činnost.
Za celou dobu jejich provozu nedošlo k úniku látek využívaných k chlazení.
• Náhradní zdroj elektrické energie
Náhradní zdroje elektrické energie (dieselagregát) je využíván výhradně pro zajištění náhradní
dodávky elektrické energie v budově krajského úřadu v případě jejího přerušení. Náhradní
zdroj elektrické energie je umístěn v suterénu budovy a pro jeho provoz má krajský úřad
zpracovaný Provozní řád dieselagregátu. V tomto dokumentu jsou popsány povinnosti osob
odpovědných za obsluhu a provoz dieselagregátu. Také probíhají pravidelná školení havarijní
připravenosti (včetně praktického cvičení) při možném úniku nafty zejména při jejím
doplňování do nádrže dieselagregátu.
Za celou dobu provozu náhradního zdroje nedošlo k úniku motorové nafty ani jiných
provozních kapalin.
• Provoz objektu KÚ šetrný k životnímu prostředí
Provoz objektu krajského úřadu probíhá v maximální možné míře šetrně k životnímu prostředí.
Pro zajištění provozu objektu krajský úřad zejména využívá obnovitelné zdroje energie.
Na střechách budovy krajského úřadu je nainstalováno 80 ks solárních panelů na ohřev vody
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a také je v budově zavedena individuální regulace teplovodního systému (tzv. IRC regulace).
V roce 2021 byla také dokončena výstavba fotovoltaického systému, který bude uveden do
provozu v průběhu roku 2022. Dále jsou k osvětlení v kancelářích využívány úsporné
LED zářivky, používán je také šetrný tisk a v neposlední řadě byly optimalizovány náklady na
tisk. Naprostou samozřejmostí je také třídění odpadů. Na krajském úřadu jsou v provozu
3 kompostéry zpracovávající bioodpad vyprodukovaný v budově úřadu. Krajský úřad také
zajišťuje výrobu prezentačních předmětů z recyklovaného materiálu atd.
• Využívání moderních technologií
Krajský úřad ve své činnosti dnes již běžně využívá moderní technologie. Příkladem lze uvést
využívání prostředí Microsoft 365, do jehož online prostoru se přesunula celá řada aktivit, a to
od osobních jednání přes větší školící akce až ke schvalování dokumentů apod. V prostorech
budovy krajského úřadu je také možné využívat moderní videokonferenční místnost. Tato je
přístupna, dle potřeby, všem zaměstnancům.
• Energetické audity
Budova krajského úřadu prochází pravidelně energetickými audity. V roce 2013 byl provedený
energetický audit budovy A až F a v roce 2016 budovy G. Budova krajského úřadu má také
průkaz energetické náročnosti. Tento budovu hodnotí z hlediska všech energií, které do ní
vstupují. Průkaz energetické náročnosti byl vydán v roce 2009 a budova dle něj spadá do
energetické náročnosti třídy C.
• Systém energetického managementu
Hospodárné využívání energií patří dlouhodobě ke strategickým cílům Moravskoslezského
kraje. Již v roce 2014 byl na krajském úřadu a v příspěvkových organizacích zaveden systém
energetického managementu hospodaření s energií. V průběhu roku 2021 byl celý systém
zaktualizován podle platných norem a rozšířen o 4 obchodní společnosti, ve kterých má
Moravskoslezský kraj 100 % majetkovou účast (vyjma Letiště Ostrava, a. s.).
Koncem listopadu 2021 Moravskoslezský kraj prokázal efektivní implementaci systému, shodu
s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019 a získal pro své energetické hospodářství
Certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 s platností na 3 roky.
• Územní energetická koncepce
Povinnost zpracovat územní energetickou koncepci pro území jednotlivých krajů je uložena
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Územní
energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií
na území kraje a musí vycházet ze státní energetické
koncepce. Zpracovává se na dobu 25 let.
Původní územní energetická koncepce Moravskoslezského
kraje byla přijata 1. 9. 2004. V říjnu roku 2016 bylo
dokončeno

zpracování

periodického

vyhodnocení

jejího

uplatňování, ze kterého vyplynula potřeba zpracovat novou
koncepci.
Novou Územní energetickou koncepci Moravskoslezského
kraje

schválilo

Zastupitelstvo

kraje

dne

16. 9. 2021.

V průběhu zpracování koncepce však Evropská rada přijala
cíl snížení emisí do roku 2030 na úrovni alespoň 55 %,
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Obrázek č. 30 Územní energetická
koncepce MSK

ke kterému byla 14. 7. 2021 zveřejněna první část prováděcí legislativy (tzv. legislativní balíček
„Fit for 55“). Toto opatření bude mít zásadní vliv na celý průmysl, včetně sektoru energetiky.
Protože Moravskoslezský kraj cítí povinnost adekvátně reagovat na nové potřeby v oblasti
energetiky, rozhodlo zastupitelstvo kraje současně o budoucí aktualizaci koncepce, která by
měla probíhat v návaznosti na právě probíhající aktualizaci Státní energetické koncepce tak,
aby mohla plně odpovídat nově stanoveným cílům Státní energetické koncepce a následně je
rozvinout s ohledem na konkrétní specifika Moravskoslezského kraje.
• Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu
Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu byla vydána v lednu
2020 a přispívá k naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027, zejména
pak Strategického cíle 4.3 Adaptace na dopady klimatické změny. Jedná se o průřezový
dokument a nástroj pro podporu adaptací na území kraje.
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7. Komunikace se zainteresovanými stranami
7.1.

Externí komunikace

U externí komunikace je kladen důraz zejména na výměnu informací mezi krajským úřadem
a odbornou i laickou veřejností. Informace poskytované krajským úřadem jsou objektivní,
nestranné, pravdivé, vyvážené a ověřitelné v jeho činnosti. Komunikace je zajišťována převážně
prostřednictvím:
• webových stránek (www.msk.cz) – odkaz na část webových stránek věnujících se systému
environmentálního řízení a auditu EMAS je umístěn přímo na hlavní stránce, tím
je zjednodušeno nalezení informací,
• elektronické úřední desky,
• Portálu služeb, Portálu kraje,
• sociálních sítí (Facebook, Instagram, Tweeter),
• elektronického zpravodaje P.O.SPOLU,
• propagačních materiálů a časopisů,
• komunikace s úřady a institucemi (plnění právních předpisů v oblasti životního prostředí ať už
prostřednictvím vydaných různých rozhodnutí nebo vykazováním předepsaných informací
o vlivech krajského úřadu na životní prostředí),
• tiskových zpráv a tiskových konferencí,
• dotazníkového šetření,
• veřejných projednávání, kulatých stolů a workshopů,
• televizních pořadů (např. Ekomagazín), osvětových akcí a soutěží.

7.2.

Interní komunikace

Interní forma komunikace v oblasti životního prostředí je podporována komunikací mezi různými
úrovněmi řízení krajského úřadu a také napříč všemi jeho odbory. Tato forma komunikace je
zaměřena na všechny zaměstnance krajského úřadu. Informace o systému environmentálního
řízení, environmentálních cílech, vlivu a dopadech činnosti krajského úřadu na životní prostředí jsou
zaměstnancům předávány zejména prostřednictvím:
• porad ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů, porad v rámci odborů a v rámci oddělení,
• interního elektronického zpravodaje NedoJEDENý KRAJíc,
• intranetu,
• meziodborových jednání,
• e-learningového školení zaměstnanců úřadu,
• Zprávy pro přezkoumání integrovaného systému řízení vedením krajského úřadu, která je po
svém projednání vždy v elektronické podobě přístupná všem zaměstnancům.
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Také samotní zaměstnanci se mohou aktivně zapojit. Své podněty na vylepšení činnosti úřadu mohou
podávat prostřednictvím inovačních návrhů, emailové poštovní schránky nebo přímo odborné skupině
pro integrovaný systém řízení.

8. Vyhodnocení souladu s legislativními aspekty
Vývoj legislativy nejen v environmentální oblasti v České republice krajský úřad průběžně sleduje
a odpovídá za její dodržování v rámci své činnosti a působnosti. Pro umožnění sledování právních
požadavků je na všech pracovištích krajského úřadu nainstalována síťová verze softwarové aplikace
beck-online, která je volně přístupna každému zaměstnanci.
Zásadní legislativní požadavky v environmentální oblasti, které se přímo dotýkají činnosti krajského
úřadu, jsou zařazovány do Přehledu závazných povinností spojených s provozem krajského úřadu.
Některé požadavky právních předpisů se vztahují přímo na environmentální aspekty identifikované
v Registru environmentálních aspektů.
Hodnocení souladu s právními a jinými předpisy je prováděno během interních auditů integrovaného
systému řízení a průběžně také každým vedoucím zaměstnancem na jednotlivých odborech a útvarem
podpory řízení zodpovědným za rozvíjení integrovaného systému řízení.
Na činnosti krajského úřadu v oblasti ochrany životního prostředí se vztahují:
• Právní předpisy ČR a EU
Vedení krajského úřadu zajistilo pro všechny zaměstnance přístup k aktuálním právním předpisům.
Za průběžné sledování změn v legislativě a za jejich uplatňování v praxi odpovídají vybraní
zaměstnanci v rámci své působnosti.
• Právní předpisy Moravskoslezského kraje
Přehled právních předpisů (Nařízení Moravskoslezského kraje a Obecně závazné vyhlášky
Moravskoslezského kraje), vztahujících se k činnostem jednotlivých odborů, je stanoven
v Organizačním řádu krajského úřadu, který je zveřejněn na webových stránkách (www.msk.cz)
a na intranetu.
• Vnitřní předpisy ředitelé krajského úřadu a rady kraje
Všechny vnitřní předpisy jsou k dispozici na intranetu krajského úřadu. Po vydání nového vnitřního
předpisu nebo změně stávajícího dojde k jeho zveřejnění na intranetu krajského úřadu a zároveň
k upozornění všech zaměstnanců na tuto skutečnost.
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9. Závěr
Environmentální prohlášení aktualizované pro rok 2021 bylo zpracováno na základě objektivních
podkladů poskytnutých jednotlivými odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tyto podklady
byly ověřeny v rámci provedeného interního auditu integrovaného systému řízení.
Environmentální prohlášení aktualizované pro rok 2021 bylo projednáno s vedením krajského úřadu.

V Ostravě dne 10. května 2022

Zpracovala:
Ing. Martina Prokopová, Ph.D.

…………………………………

manažer kvality, útvar podpory řízení

podpis

Ověřil a schválil:
Ing. Tomáš Kotyza, MBA

…………………………………

ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
zvláštní zástupce pro systém EMAS
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podpis
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