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PŘÍLOHA 3: SEZNAM ZKRATEK 

AEKO agroenvironmentálně-klimatická opatření 
AIM automatizovaný imisní monitoring 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
API aplikační rozhraní (angl. Application interface) 
CH4 metan 
CO oxid uhelnatý 
CO2 oxid uhličitý 
COP Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (angl. Conference of Parties) 
CZGBC Česká rada pro šetrné budovy (angl. Czech Green Building Council) 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČKA Česká komora architektů 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČVUT UCEEB České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 
DSO dobrovolný svazek obcí 
ECI Společné evropské indikátory pro hodnocení udržitelnosti na místní úrovni (angl. European Common Indicators) 
EU Evropská unie 
FVE fotovoltaická elektrárna 
GIS geografický informační systém 
GJ gigajoule 
Ha hektar 
ICT informační a komunikační technologie 
IoT internet věcí (angl. Internet of Things) 
IPCC Mezivládní panel pro změnu klimatu (angl. Intergovernmental Panel on Climate Change) 
IPR Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
IS informační systém 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) 
Kč koruna česká 
KES koeficient ekologické stability 
Km kilometr 
LCA analýza životního cyklu (angl. Life Cycle Analysis) 
LTE technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích (angl. Long Term Evolution) 
m2 metr čtvereční 
m3 metr krychlový 
MAS místní akční skupina 
Mbit megabit 
MIM manuální imisní monitoring 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
MW megawatt 
MZe Ministerstvo zemědělství 
NNO nevládní neziskové organizace 
NO2 oxid dusičitý 
NOx oxidy dusíku 
O3 ozon 
ORP obec s rozšířenou působností 
OZE obnovitelné zdroje energie 
P+R parkoviště typu „zaparkuj a jeď“ (ang. Park and Ride) 
PM2,5 částice polétavého prachu menší než 2,5 μm (angl. Particulate matter) 
PM10 částice polétavého prachu menší než 10 μm (angl. Particulate matter) 
SEAP akční plán pro udržitelnou energii (Sustainable Energy Action Plan) 
SECAP akční plán pro udržitelnou energii a klima (angl. Sustainable Energy and Climate Action Plan) 
SMOČR Svaz měst a obcí České republiky 
SO2 oxid siřičitý 
SOVAK Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. 
SUMP Plán udržitelné městské mobility (angl. Sustainable Urban Mobility Plan) 
t tuna 
ÚAP územně-analytické podklady 
ŽP životní prostředí 
μm mikrometr 

 


