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PROGRAM SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO 2
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ÚVODEM
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v roce 2017
nadále rostly a dosahují díky tomu nejvyšší hodnoty za
posledních 800 000 let. Spolu s dalšími skleníkovými plyny
a ostatními civilizačními vlivy lidstva na prostředí Země
způsobují zesílení skleníkového efektu s důsledkem rozkolísání klimatu a celkového růstu teplot. To má za následek
například delší a častější vlny horka a sucha, větší počet
extrémních událostí, jako jsou cyklóny a hurikány, stále
kyselejší oceány a vzestup mořské hladiny.
Státy Evropské unie byly v uplynulých desetiletích hlavním
iniciátorem ochrany klimatu prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů a aktuálně naplňují závazek snížení
emisí za celou EU minimálně o 40 % do roku 2030 (oproti
roku 1990). Tento závazek doplňuje celoevropský závazný
cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie
na minimálně 27 % a orientační cíl pro zvýšení energetické
účinnosti o nejméně 27 % (obojí do roku 2030).
Ochrana klimatu je proto stále více klíčovým tématem
také pro budoucnost podnikání. Mezi velkými globálními
společnostmi je ochranu klimatu již obvykle součástí priorit
nebo přímo zavedeným standardem. V České republice,
podobně jako v některých dalších zemích střední Evropy,
však klimaticky odpovědný přístup v podnikatelském ani
veřejném sektoru dosud není široce uplatňován.

Mezi důvody, které podnítily vznik programu SLEDUJEME
/ SNIŽUJEME CO2 (dále také SCO2), je vedle samotného
zviditelnění a vyzdvižení aktivních subjektů zejména zvýšení
úrovně povědomí a úrovně znalostí o principech, možnostech
a důležitosti realizace opatření v oblasti ochrany klimatu.
Záměrem programu SCO2 je proto podpořit přímé zapojení
podniků a dalších organizací do konkrétních aktivit pro ochranu
klimatu a motivovat podniky k dlouhodobé realizaci vlastních
opatření v tomto směru. Program svým působením a publicitou
také umožní celkové zvýšení povědomí firem a dalších organizací o principech a možnostech ochrany klimatu včetně jejich
začlenění do strategického řízení podniků.
Dosavadní průběh a rozvoj programu SCO2 pak ukazuje, že význam ochrany klimatu v České republice i okolních
zemích sice pozvolna, ale neustále roste a uvědomují si to
stále více také představitelé podniků i organizací státní správy
a samosprávy.
Proto věřím, že program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2
ve středoevropském prostoru společně s dalšími iniciativami
na místní úrovni napomohou efektivnější realizaci opatření pro
snižování dopadů lidské činnosti na klima Země.

Josef Novák
ředitel CI2, o. p. s.
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REALIZOVANÉ
OFFSETOVÉ PROJEKTY
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ODBORNÝCH
WORKSHOPŮ, ŠKOLENÍ,
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PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO 2

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení
podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho
účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí
skleníkových plynů. Celý program, jediný svého druhu v ČR, byl odstartován v červenci 2015. Zapojit se do něj mohou také
zahraniční subjekty.

ČLENĚNÍ PROGRAMU
Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 se skládá ze dvou částí:
•
•

1.

část Značková – udělování nezávislých značek kvality zapojeným subjektům na základě stanovení, výpočtu nebo validace
uhlíkové stopy.
část Offsetová – realizace a podpora českých offsetových projektů umožňujících snížení emisí skleníkových plynů.
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Obr.: Značky programu | Zdroj: CI2, o. p. s.

ZAŠTITA PROGRAMU
DRUHÝ STUPEŇ S OFFSETEM
VELIKOST M-L

Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

ZNAČKA NA VÝROBKU
VELIKOST L

Obr.: Loga organizací, které poskytly záštitu | Zdroj: web

4

AMBASADOŘI
Ambasadory programu jsou významné osobnosti na poli udržitelného rozvoje:
•
•
•

Ing. Dan Jiránek, místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí a bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Ing. Veronika Černá, vedoucí týmu Green business, Skanska a. s.
Prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

GARANT A PRAVIDLA PROGRAMU
Garantem odborné úrovně programu je obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., která zajišťuje jeho administraci a dohlíží
zejména na metodicky správné a úplné sledování emisí skleníkových plynů včetně naplnění stanovených podmínek pro udělované
značky ze strany subjektů účastnících se programu.
Garant programu je zodpovědný za jeho koordinaci a vydává aktuální pravidla programu, která jsou v platné verzi vždy dostupná
na adrese http://www.snizujemeco2.cz/cs/pravidla-programu.

SPOLUPRÁCE A PARTNEŘI
Na realizaci offsetové části programu se doposud podílely také další spolupracující municipality a organizace:
•
•
•

Obec Rybníky (okres Příbram)
Obec Budiměřice (okres Nymburk)
Paměť krajiny, s. r. o.
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VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU
PROGRAMU V ROCE 2017
Program SCO2 byl zahájen v polovině roku 2015,
a proto byl rok 2017 druhým uceleným kalendářním rokem
jeho fungování. Proto je na místě stručné ohlédnutí pro
představení stěžejních milníků programu od jeho zahájení,
stejně jako rekapitulace hlavních událostí a výsledků, které
v souvislosti s programem a jeho realizací v roce 2017
přispěly k osvětě, odbornému sledování a snižování vlivu
činnosti podniků a dalších organizací na klima a tím také
k ochraně klimatu v České republice i dalších zemích.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI

LEDEN 2017
Garant programu SCO2, organizace CI2, o.p.s., se stala
oficiálním českým odborným partnerem globální iniciativy CDP
pro Českou republiku. Důležitost sledování emisí a význam
programu SCO2 v ČR tak byly potvrzeny i na mezinárodní
úrovni. CDP (dříve Carbon Disclosure Project) je nezávislá organizace, která po celém světě pomáhá největším a vedoucím
společnostem ve svých oborech sledovat a publikovat informace o vlivu na životní prostředí, zejména pak se zaměřením
na oblast ochrany klimatu. CDP současně zastupuje zájmy
nejvýznamnějších investorů z celého světa, kteří disponují
více než 90 bilionů USD v aktivech. Prostřednictvím programů
CDP a jejího on-line reportovacího systému je možné publikovat zejména standardní údaje, které se týkají vlivu na
oblast změny klimatu a jeho ochrany. Touto globálně standardizovanou formou v r. 2016 informace investorům poskytlo
více než 5000 nejvýznamnějších společností z téměř všech
států světa.

BŘEZEN 2017
Prvním ministerstvem, které sleduje uhlíkovou stopu
a tedy emise skleníkových plynů z provozu svého úřadu,
se symbolicky stalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
České republiky. Ministerstvo životního prostředí se totiž
jako národní garant ochrany klimatu nově zapojilo do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 a nechalo si jako
čtvrtá veřejná instituce v ČR spočítat svoji uhlíkovou stopu
za výchozí rok sledování (2016). MŽP ČR je současně institucí, která programu SCO2 již dříve udělilo svoji záštitu.

KVĚTEN 2017
Ve spolupráci garanta programu SCO2 a České
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) byl
uspořádán seminář „Uhlíková stopa českého byznysu“,
který zúčastněným zástupcům podniků zprostředkoval
důležité informace o principech a možnostech omezování
negativních dopadů na změnu klimatu, bilancoval dosavadní vývoj a trendy sledování emisí a ochrany klimatu
v českém podnikatelském sektoru. Důležitou součástí programu byly prezentace zástupců aktivitních podniků pro
podporu předávání získaných poznatků a zkušeností mezi
zapojenými podniky, odborníky a zájemci z dalších firem či
organizací v rámci uspořádaného semináře.

ÚNOR 2017
Do programu SCO2 se zapojil první subjekt z oblasti telekomunikací, který zároveň v ČR reprezentuje globálně (mimo
Čínu) největšího světového mobilního operátora podle počtu
zákazníků. Společnost Vodafone Czech Republic, a.s., tímto
krokem také pro český trh a veřejnost zdůraznila klíčovou
oblast globální strategie udržitelnosti za celou Vodafone Group,
kterými jsou nízkouhlíková řešení a minimalizace uhlíkové
stopy společnosti. Společnost Vodafone díky této dlouhodobé
strategii a úspěšnému snižování svých emisí získala jako
jeden z mála zapojených subjektů v programu SCO2 rovnou
prestižní značku SNIŽUJEME CO2. V současnosti Vodafone
globálně realizuje spektrum opatření pro dosažení velmi ambiciózního cíle snížit svoje emise o 50% do roku 2020.

Obr.: Uhlíková stopa českého byznysu | Zdroj: CBCSD
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ČERVEN 2017
Organizace CI2, o. p. s., vydala druhou nezávislou
zprávu mapující stav reportingu a zveřejňování informací
společnostmi podnikajícími v Česku. Studie s názvem
„UHLÍKOVÁ STOPA ČESKÉHO BYZNYSU” ukazuje, jakým
způsobem 50 nejvýznamnějších společností v České republice prezentuje své emise skleníkových plynů a jak
je plánuje snižovat. Zpráva navazuje na pilotní analýzu
„Uhlíková stopa českého byznysu“, vydanou v roce 2015
a pokračuje tak v jednoznačném záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších
podniků působících v České republice (podniky dle tržeb
v roce 2015.
S t u d i e
nepřichází s celkově
pozitivními
závěry
–
podnikatelské
prostředí v České
republice
dosud
většinou
nevnímá
důležitost sledování
emisí
skleníkových
plynů,
dokonce
ani u podniků se
zahraničním
vlastníkem není situace úplně příznivá.
Nejdůležitější závěr
studie je skutečnost,
Obr.: Publikace Uhlíková stopa Českého
že dvě pětiny podniků
byznysu | Zdroj: CI2, o. p. s.
nereportují
emise
skleníkových plynů vůbec a ani nemají stanovený cíl snížení
emisí, problematiku změny klimatu tedy prakticky neřeší.
Dvě třetiny z nich jsou společnosti s českým vlastníkem.
Pozitivnější situace je v případě společností zavazujících
se ke snížení emisí skleníkových plynů, kterých je zhruba
polovina ze všech analyzovaných společností.

ŘÍJEN 2017
Byla zahájena realizace nového offsetového projektu
„Vegetační odpočinková alej Rybníky“ ve Středočeském kraji
(okres Příbram). Tento projekt umožní za dobu svého trvání
odčerpat nejméně 33,8 tun CO2 z ovzduší. Jde o již třetí
obecně prospěšný offsetový projekt, který v rámci programu

SCO2 umožňuje zapojeným subjektům přímo na území ČR
podpořit konkrétní klimaochranné projekty v obcích. Tyto projekty umožňují kompenzovat stopu (emise vzniklé z) konkrétní aktivity podniků, ale i jednotlivců, nebo z pořádání akce,
typicky konference. Dosavadní firemní příspěvky kompenzovaly například emise z pořádání evropské či národní
podnikové konference a vyjadřují široký kontext klimatické
a společenské odpovědnosti podniků sledujících a omezujících své emise skleníkových plynů.
V rámci projektu bylo vysázeno celkem 11 ks vzrostlých
jeřábů obecných do stromořadí, které lemuje odpočinkové
místo při lidmi hojně využívané místní procházkové trase vedoucí k lesu. Na výsadbě se pod odborným dohledem podílely místní spolky, a zejména rodiny s dětmi – každý strom
má tak jako patrona svojí vlastní rodinu z obce Rybníky. Péči
o offsetový projekt zajišťuje a jeho kompletní realizaci garantuje Obec Rybníky.

LISTOPAD 2017
Za účasti řady odborných lektorů a expertů byl uspořádán
cyklus seminářů na téma „Úspory energie a uhlíková stopa“,
které v rámci vzdělávání zástupců podniků i veřejného sektoru
o úsporách energií rovněž informovaly o významně souvisejícím tématu ochrany klimatu. Záměrem seminářů bylo ukázat
souvislosti a vzájemné propojení obou témat (zvyšování energetické úspornosti a snižování emisí skleníkových plynů).
Semináře v Plzni, Hradci Králové, Jihlavě a Ostravě představily
také program SNIŽUJEME/SLEDUJEME CO2, jako odbornou
podporu, kterou v rámci ochrany klimatu poskytuje zapojeným
subjektům i dalším zájemcům garant programu SCO2.

LEDEN – PROSINEC 2017
Po celý rok byl program průběžně prezentován odborné
i široké veřejnosti na rozličných tematických setkáních
a odborných akcích. Program SCO2 byl součástí prezentací a odborných diskusí o ochraně klimatu a uhlíkové
stopě na celkem 11 seminářích, konferencích, přednáškách
a workshopech. Program SCO2 byl také v polovina ledna
prezentován zástupcům především státní správy (městům
různé velikosti České republiky) na slavnostním vyhlášení
7. ročníku soutěže Zelená informacím. Soutěže, jejímž
smyslem je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí
na oficiálních internetových stránkách měst.
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ZNAČKOVÁ ČÁST
PROGRAMU

CELKOVÉ VÝSLEDKY OD ZAHÁJENÍ PROGRAMU
Podle celkové statistiky programu, získalo některou ze
šesti typů značek od jeho zahájení (červenec 2015) do konce
roku 2017 celkem 31 subjektů – podniků, úřadů a dalších organizací. Celkem bylo účastníkům programu SCO2 od jeho
zahájení propůjčeno již 57 značek, z toho nejvyšší značka
SNIŽUJEME CO2 byla udělena 7krát, certifikát spojený se
značkou UHLÍKOVÁ STOPA PRODUKTU doposud získalo
19 výrobků. Nejčastější způsob zapojení do programu byl
jeho základní stupeň, reprezentovaný značkou SLEDUJEME
CO2, která byla doposud udělena 31krát, některé subjekty ji
získaly opakovaně. V programu je také pět subjektů zapojených kontinuálně od jeho začátku po celou dobu dosavadního běhu programu (tedy každý z nich už získal některou ze
značek programu třikrát).

Počet subjektů zapojených do programu postupně
narůstá, což se potvrdilo také v roce 2017. Je pozitivní
skutečností, že více než dvě pětiny (44 %) z dosud zapojených subjektů získalo některou ze značek programu nebo
podpořilo offsetový projekt opakovaně. Z toho vyplývá, že
zapojené subjekty v souladu s cíli programu sledují svou
uhlíkovou stopu a plánují své cíle v oblasti ochrany klimatu
v delším časovém horizontu.
Mezi zapojenými subjekty výrazně převažují velké
a střední podniky z nejrůznějších odvětví. Mezi dosud
registrovanými podniky byly zejména české a nově také
slovenské společnosti vyrábějící obaly a významné podniky z potravinářského či polygrafického průmyslu. Svého
prvního zástupce zde již má například také automobilový
průmysl. Zvýšil se také počet zapojených bank. A v roce
2017 se do programu se také zapojily další nové první organizace z veřejného sektoru, zejména magistráty velkých
měst.

Přehledně zobrazuje vývoj hlavních ukazatelů programu
v obou dosavadních ucelených kalendářních letech následující tabulka:
Hlavní ukazatele vývoje programu SCO2

2016
2017
(stav k 31.12.)
20
31
31
57
45 000 59 000
2
3

Celkový počet subjektů v programu
Celkový počet vydaných značek
Příspěvky na offsetové projekty celkem
Realizovaných offsetových projektů

VÝSLEDKY ZA ROK 2017
Některou ze značek programu (dle výpočtů a ověření
uhlíkové stopy za rok 2017) obdrželo v roce 2017 celkem
19 subjektů – podniků, úřadů a dalších organizací. Celkem
bylo účastníkům programu SCO2 v roce 2017 uděleno 26
nových značek. Nejčastěji dosaženým stupněm zapojení do
programu byl základní stupeň (značka SLEDUJEME CO2),
udělený celkem 15 subjektům. Dva podniky jsou pak držiteli
nejvyššího stupně v účasti v programu – značky SNIŽUJEME
CO2. Značku UHLÍKOVÁ STOPA PRODUKTU získali v roce
2017 dva výrobci (pro celkem 9 svých výrobků).
2016: 2003

... IS THE AMOUNT OF EMITTED GREENHOUSE GASES.
CARBON FOOTPRINT MAY INVOLVE AN INDIVIDUAL,
PRODUCT OR EVENT. BUT IT IS MOST OFTEN USED
IN CONNECTION WITH THE PRODUCTS AND DEFINES
THE AMOUNT OF ALL GREENHOUSE GASES, WHICH
WERE RELEASED IN THE MANUFACTURE OF
A PARTICULAR PRODUCT. SIMILAR PRODUCT
CHARACTERISTICS IS USED TO SELECT THE PRODUCT
WHOSE PRODUCTION HAS MINIMAL IMPACT
ON THE ENVIRONMENT.
THESE ARE INDICATORS OF ENVIRONMENTAL BURDEN
THAT ARE DERIVED FROM THE OVERALL
ENVIRONMENTAL IMPRINT.
CARBON FOOTPRINT CALCULATION IN ACCORDANCE
WITH ISO 14064 AND GHG PROTOCOL STANDARDS
AND PRINCIPLES.

PRODUCT CARBON
FOOTPRINT

2016: 4006

CARBON FOOTPRINT

www.ci2.co.cz

www.ci2.co.cz

CARBON FOOTPRINT OF A PRODUCT (CPF) IS A SUM
OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND REMOVALS
IN A PRODUCT SYSTEM EXPRESSED AS CO2E
EQUIVALENTS (CO2E) AND BASED ON A LIFE CYCLE
ASSESSMENT USING THE SINGLE IMPACT CATEGORY

OF CLIMATE CHANGE. GREEN HOUSE GASES GHGS
ARE EMITTED AND REMOVED THROUGHOUT THE LIFE
CYCLE OF A PRODUCT (I.E. CRADLE-TO-GRAVE) FROM
RAW MATERIAL ACQUISITION THROUGH PRODUCTION,
USE AND END-OF-LIFE TREATMENT.
CARBON FOOTPRINT CALCULATION IS
IN ACCORDANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION
OF CPF GIVEN BY ISO NORM 14067:2013.

231 g
eq.

Datteln entsteint
www.ci2.co.cz

Vitana, a. s.

Vetter Slovakia spol. s r.o.
COMPANY

COMPANY

Datteln entsteint 200 g

Carbon Footprint Calculation of company

PRODUCT/AREA

PRODUKT/AREA

2016

2012

2015

YEAR OF
CALCULATION

200 g packing

YEAR OF
CALCULATION

REFERENCE YEARS

UNIT
RESULT

RESULT
g CO2e

t CO2e

DIRECT EMISSIONS TO AIR

3,748

INDIRECT EMISSIONS FROM PURCHASED ENERGY

2,419

24.2 %

21

9.2%

g CO2e

Transportation from
the country of origin

32

13.9%

g CO2e

t CO2

3,844

76.2%

g CO2e

Packaging of final product

Emissions which are not created directly in the company, but are the result of the
company activities (e.g. purchase of electricity, heat or steam)

OTHER INDIRECT EMISSIONS

176

Raw materials

37.4 %

Emissions from activities which fall under a particular company
(e.g. emissions from furnaces in the company, company cars or emissions
from industrial processes)
t CO2e

2

Dispatching to client

38.4 %

0.7%

Emissions which result from activities of the company but are not classified
as "indirect emissions from purchased energy" (e.g. business
trips by air, landfill of waste, etc.).

10,011 t CO2e
Carbon footprint of Vitana, a. s . (2015/2014) increased annually by 2.3%,
due to increased consumption of energy and fuel in the plant in Byšice,
which dominates the overall footprint (88%). Significant reduction of
energy consumption and carbon footprint in previous years ensured
the preservation of brand “Reducing CO2”. Greenhouse gas emissions
from energy consumption (Scope 1 and Scope 2) decreased in 2015
(compared to 2012-2014 average) by 8.2%. These emissions represent
62% of the total climate burden. A significant source of emissions is
the production of sludge (31%). Vitana, a. s. managed to achieve a decline
in relative indicators - carbon footprint related to production volume.
Carbon footprint relative to turnover rose annually by 4.3%.

231 g CO2e

TOTAL

TOTAL

2.87 kg CO2e
PER CZK 1,000 OF REVENUES

Cradle–to-client methodology of Carbon footprint of a Product (CFP)
was employed in the assessment. Use of product and end-of-life
phases were not incorporated. Total CFP is dominated by production
of raw crop – dates. Total share of raw product is 76%. Packaging
of final product has only minor effect to overall CFP – 9%. Transport
from country of origin produces 14% of GHG emissions of given
product and dispatching to client has negligible effect to total CFP.

decreasing

30. 11. 2016

13. 12. 2016
DATE

Not determined
DETERMINATION OF TREND

DESCRIPTION

DETERMINATION OF TREND

RECOMMENDATION

Praha
PLACE

DATE

Praha
PLACE

SIGNATURE

SIGNATURE
CI2, o. p. s., Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

CI2, o. p. s., Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná, Czech republic

Obr.: Použití značek programu na etiketě produktu
Pivovarského domu Ostrava | Zdroj: http://www.
hobitclub.net/pivovar.html

Obr.: Příklad certifikátu uhlíkové stopy podniku |
Zdroj: CI2, o. p. s.

Obr.: Příklad certifikátu uhlíkové stopy produktu |
Zdroj: CI2, o. p. s.
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OFFSETOVÁ ČÁST PROGRAMU
V roce 2017 byl připraven a realizován další obecně prospěšný offsetový projekt, který umožňuje v rámci programu SCO2
zapojeným podnikům přímo na území ČR podpořit konkrétní klimaochranné projekty v obcích. Tyto projekty podle zásady
„pomáháme ostatním“ v rámci programu vyjadřují společnou klimatickou a společenskou odpovědnost podniků sledujících
a omezujících své emise skleníkových plynů.

PROJEKT: VEGETAČNÍ ODPOČINKOVÁ ALEJ RYBNÍKY
•

Stav: realizováno (zahájení říjen 2017)

•

Celkové snížení emisí CO2: min. 33,8 t CO2

•

Přijímající subjekt: Obec Rybníky, Středočeský kraj (okres Příbram)

•

Projekt podpořili: SKANSKA, a. s.

•

Finanční podpora poskytnutá na vlastní realizaci: 13 824 Kč

•

Celkové financování zajištěné v rámci programu: 16 264 Kč

•

Doba trvání: 70 let (min.)

Popis: Na pozemcích ve vlastnictví Obce Rybníky bylo na okraji sídla za účasti místních obyvatel vysázeno celkem 11 ks vzrostlých jeřábů obecných. Bylo tak vytvořeno stromořadí, které lemuje odpočinkové místo při lidmi hojně využívané místní procházkové trase vedoucí k lesu. Na výsadbě se pod odborným dohledem podílely místní spolky a zejména rodiny s dětmi – každý strom
má tak jako patrona svojí vlastní rodinu z obce Rybníky. Péči o offsetový projekt zajišťuje a jeho kompletní realizaci garantuje Obec
Rybníky.

DALŠÍ OFFSETOVÉ PROJEKTY
Garant programu ve spolupráci s městy, obcemi a odbornými partnery připravuje realizaci dalších offsetových projektů.
Proto v průběhu roku 2017 pokračovalo vyhledávání vhodných lokalit a ověřování možností a parametrů dalších potenciálních
projektů v různých regionech České republiky.
Poznámka: Garant programu připravil v rámci programu první malý pilotní offsetový projekt již v roce 2015 ve spolupráci
s městem Nový Bor. Tento projekt se taktéž započítává do statistik programu SCO2, avšak vzhledem ke svému ověřovacímu
charakteru poskytnul pouze nepatrnou kapacitou pro uhlíkové offsety.

Obr.: Výsadba vegetační odpočínkové aleje v Rybníkách | Zdroj: Petr Pavelčík
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ZAPOJENÉ SUBJEKTY A UDĚLENÉ ZNAČKY (2017)
Název subjektu

Udělená značka

ALLTUB CENTRAL EUROPE, s. r. o.

Sledujeme CO2

Centrum Veronica Hostětín

Sledujeme CO2

CI2, o. p. s.

Sledujeme CO2 a pomáháme ostatním

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.

Sledujeme CO2

Magistrát města Brna

Sledujeme CO2

Magistrát města Opavy

Sledujeme CO2

Magistrát města Ostravy

Sledujeme CO2

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Sledujeme CO2

Ministerstvo životního prostředí ČR

Sledujeme CO2

MONETA Money Bank, a. s.

Sledujeme CO2

Moravia Cans, a. s.

Sledujeme CO2

ORI MARTIN SPA - BRESCIA

Uhlíková stopa produktu

Rondo AG

Snižujeme CO2

Rondo obaly s. r. o.

Sledujeme CO2

Sberbank CZ

Sledujeme CO2

Slovenská Grafia a.s.

Sledujeme CO2

Šroubárna Kyjov spol. s r. o.

Uhlíková stopa produktu

Vitana a. s.

Sledujeme CO2

Vodafone Czech Republic, a. s.

Snižujeme CO2
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE
Oficiální webový portál programu: www.snizujemeCO2.cz
Více informací o programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, možnostech zapojení, požadavcích na sledování či ověření uhlíkové stopy, stejně jako odpovědi na konkrétní dotazy získáte u obecně prospěšné společnosti CI2, o. p. s.
Obr.: Schéma možností zapojení se do programu |
Zdroj: CI2, o. p. s.

KONTAKTY
Mgr. Petr Pavelčík
E-mail: petr.pavelcik@ci2.co.cz, Tel.: +420 733 457 578
CI2, o. p. s., Kancelář: Rumunská 15, 120 00 Praha 2, Sídlo: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
info@ci2.co.cz,
http://www.ci2.co.cz, http://snizujemeco2.cz

