
 

Abstrakt 

Hlavním cílem této disertační práce je vyčíslení environmentální zátěže spojené se spotřebou domácností v 

České republice. Pro vyjádření zátěže životního prostředí byly vybrány emise tří skupin plynů, konkrétně emise 

způsobující změnu klimatu, okyselování a tvorbu fotosmogu. Tyto emise vznikají jednak při spotřebě paliv v 

domácnostech a zpravidla bývají označovány jako přímé emise domácností. Nebo vznikají při výrobě a 

distribuci zboží a služeb a bývají zpravidla označovány jako nepřímé emise domácností. I když nepřímé emise  

pochází ze spalování při výrobě energie a z dalších průmyslových procesů a zemědělské činnosti, nikoliv z 

domácností, jsou důsledkem poptávky domácností po konečných produktech. Proto takto vzniklé emise jsou 

považovány za důsledek spotřeby domácností. Výsledné hodnoty emisí jsou uváděny pro průměrnou 

domácnost a domácnosti rozdělené na výdajové decily. Emise rostou s výdaji na člena domácnosti v celkové 

spotřebě i v jednotlivých spotřebních skupinách napříč všemi decily. V případě emisí souvisejících se změnou 

klimatu pochází více než polovina z vytápění (41 %) a elektřiny (21 %). Pro okyselení, topení (31 %), potraviny 

(24 %) a elektřina jsou dominantní zdroje. Tvorbu smogu převážně zapříčiňují emise NMVOC, které pocházejí 

převážně z dopravy (30 %) a topení (26 %). 

Dalším cílem této práce je navrhnout postup, který v rámci možností metody vede k co nejpřesnějšímu 

určení těchto emisí.  Jádrem výpočtů tohoto postupu je multiregionální input-ouput analýza rozšířena o 

environmentální proměnné. S touto metodu jsou spojeny další kroky, které jsou nutné pro výpočet. Některé 

jsou triviální jiné naopak velmi komplexní. Každý z nich má v podstatě za cíl zvýšit přesnost vypočítaných 

hodnot. Buď minimalizuje zkreslení způsobené nutnými převody mezi různými klasifikacemi, v nichž jsou 

použitá data dostupná, nebo umožňuje zachování co největšího počtu produktových skupin. Zachování většího 

počtu produktových skupin má jednak přínos pro adresnější interpretaci výsledků. A jednak se větším detailem 

minimalizuje zkreslení při převodu mezi různými klasifikacemi a to proto, že větší detail umožňuje lepší 

napojení spotřebovávaných produktů, jejich výrobních procesů a z nich pocházejících emisí. 

Dále jsem se zaměřil na význam emisí maloobchodních marží a možné ovlivnění výsledků emisí v závislosti 

na jejich potenciální variabilitě. Zjistil jsem, že rozdílně distribuované maloobchodní marže napříč decily 

výdajů domácností spotřeby produktů významně neovlivňují velikost celkových emisí uhlíku. Malý celkový 

účinek je způsoben převládajícími emisemi z vytápění a elektřiny, bez maloobchodních marží, a emisními 

intenzitami maloobchodních marží, které nejsou příliš daleko od emisních intenzit výroby potravin a zboží. 

 

 

 

 

 

 

 

 


