PROGRAM
SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2
V ROCE 2018
Souhrnná zpráva o realizaci programu

Členění
Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 se skládá ze dvou částí:
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

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

Ambasadoři
Ambasadory programu jsou významné osobnosti:
Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladna, člen Rady Státního fondu životního
prostředí; dříve předseda Svazu měst a obcí ČR
Ing. Veronika Černá, vedoucí týmu Green business, Skanska a. s.

Představení
programu
SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO 2 (SCO2) je dobrovolný
nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní
zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu
klimatu. Zapojit se do něj mohou také zahraniční subjekty.
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 snižová ní em i s í

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 vč. 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

s k le n íkových p lynů. Ce lý progra m , jediný svého druhu v ČR, by l
o d st a rtován v roce 2 01 5 .
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Značková část programu
Povědomí o významu ochrany klimatu i pociťování dopadů klimatické změny v ČR roste
a v souladu s tím řada subjektů promýšlí konkrétní kroky včetně sledování a snižování
svých vlastních emisí s odbornou garancí. Počet zapojených podniků do programu SCO2
i proto stále narůstá a tento trend pokračoval i v roce 2018. Pozitivní je skutečnost,
že do sledování své uhlíkové stopy se zapojují nové velké podniky, ale zajímá se o ni i řada
menších a drobných subjektů. Podíl podniků na celkových emisích skleníkových plynů
v ČR je podstatný a proto má podchycení rozsahu jejich emisí a konkrétní kroky k jejich
snižování velký význam.
Řada podniků je svými produkty nabízenými koncovým spotřebitelům aktivní ve veřejném
prostoru a jejich služby používá velké množství lidí. Tyto podniky tak mohou svým zapojením
do programu a zviditelněním klimaochranných aktivit podtrhnout důležitost celého tématu
a inspirovat další k podobnému postupu. Je proto potěšitelné, že některé produkty a služby
subjektů aktivních v programu SCO2 běžně zná a používá většina obyvatel ČR,
což přináší řadu možností pro zviditelnění těchto aktivit a přímé šíření příkladů a postupů,
jak je možné chránit klima. Tyto efekty vhodně podporuje a doplňuje také dlouhodobá
veřejná kampaň garanta programu SCO2, která zahrnuje informační i osvětové působení
ve veřejném a mediálním prostoru ve všech regionech Česka.
Některé ze subjektů, které se o sledování a snižování svých emisí i jejich ověření v programu
SCO2 v daném roce zajímají poprvé, buď přímo získají některou ze značek (takových je
pouze menšina), nebo zahájí přípravnou fázi shromažďování potřebných dat a prvotního
nastavení interních procesů pro získání potřebných informací ze svých interních systémů.
To je klíčový předpoklad pro navazující systematické kroky v oblasti ochrany klimatu,
které probíhají v rámci pravidelného reportingu vývoje vlastních emisí na porovnatelných
datech.

Přehled hlavních ukazatelů
realizace programu
k 31. 12. 2018
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V souhrnu za celý program SCO2 mezi zapojenými subjekty výrazně převažují velké
a střední podniky z řady odvětví. Mezi dosud registrovanými podniky byly zejména české
a nově také slovenské společnosti vyrábějící obaly a významné podniky z elektrotechnického,
potravinářského, nápojového či polygrafického průmyslu. Svého zástupce zde má například
i stavebnictví a automobilový průmysl. Zvýšil se také počet zapojených aktivních bank.
Do programu se také již zapojily první organizace z veřejného sektoru, zejména magistráty
velkých měst, ale i neziskové organizace aktivní v oblasti životního prostředí.
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Výsledky za rok 2018
Některou ze značek programu (dle výpočtů a ověření uhlíkové stopy za rok 2017) obdrželo
v roce 2018 celkem 13 subjektů — podniků a dalších organizací. Obvykle dosaženým
stupněm zapojení do programu byl základní stupeň (značka SLEDUJEME CO2), udělený
celkem 7 subjektům. Oproti předchozímu roku výrazně narostl počet podniků, které dosáhly
nejvyššího stupně v účasti v programu — značka SNIŽUJEME CO2 byla udělena hned pěti
subjektům. Značka UHLÍKOVÁ STOPA PRODUKTU v roce 2018 nebyla udělena, avšak
garant programu nově zajišťoval výpočty uhlíkové stopy pro několik významných akcí
(konferencí či firemních meetingů), které rovněž podporují aktivní opatření pro ochranu klimatu.

Celkové výsledky od zahájení programu
Některou ze značek programu od jeho zahájení (červenec 2015) do konce roku 2018
obdrželo celkem 36 subjektů — podniků, úřadů a dalších organizací. Celkem bylo
účastníkům programu SCO2 od jeho zahájení propůjčeno již 70 značek, z toho nejvyšší
úroveň značky SNIŽUJEME CO2 byla udělena 12krát, 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 38krát, 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 čtyřikrát).

Offsetová část programu

Projekt:
Ovocná stromořadí
Na Cimbálku

V roce 2018 byl připraven a realizován nový obecně prospěšný offsetový projekt,
který umožňuje v rámci programu SCO2 zapojeným podnikům i jednotlivcům 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.
Název projektu: Ovocná stromořadí Na Cimbálku
Stav: realizováno (zahájení duben 2018)
Celkové snížení emisí CO2: min. 91 t CO2
Přijímající subjekt: Obec Budiměřice, Středočeský kraj (okres Nymburk)
Projekt podpořili: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a drobní dárci
Finanční podpora poskytnutá na vlastní realizaci: 22 500 Kč
Celkové financování zajištěné v rámci programu: 26 471 Kč
Doba trvání: 60 let (min.)
Popis: Na pozemcích ve vlastnictví Obce Budiměřice bylo ve volné krajině v katastru obce
za účasti místních obyvatel vysázeno celkem 30 ks vzrostlých třešní a hrušní do dvou
stromořadí v různých výškových úrovních. Vysazené stromky byly doplněny výsadbou
240 stanovištně původních domácích druhů keřů. Ovocná stromořadí se stanou významným
estetickým a ekologickým stabilizačním prvkem v okolní zemědělské krajině bez vzrostlé
zeleně. Rovněž budou sloužit jako větrolam a zdroj potravy ptactvu.
Na výsadbě se pod odborným dohledem podíleli občané obce a místní spolky. Péči o offsetový
projekt zajišťuje a jeho kompletní realizaci garantuje Obec Budiměřice, která na podzim
2018 a na jaře 2019 již také provedla nahrazení části původních sazenic, které se neujmuly,
novými stromky.
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Další offsetové projekty
Garant programu ve spolupráci s městy, obcemi a odbornými partnery připravuje
realizaci dalších offsetových projektů. Proto v průběhu roku 2018 pokračovalo
vyhledávání vhodných lokalit a ověřování možností a parametrů dalších potenciálních
projektů v různých regionech České republiky.
Pro rok 2019 jsou otevřeny a připraveny dva nové projekty — Dubová alej u obce Křenek
a Stromořadí dubů na okraji Městce Králové. Více informací a možnost kompenzovat
uhlíkovou stopu (osobní, uhlíkovou stopu akce ad.) podporou vybraného projektu
na offsetovém portále

			

www.offsetujemeco2.cz.

CHCETE CHRÁNIT KLIMA?
Kompenzujte svou uhlíkovou stopu.

OFFSETUJEMECO2.CZ

Informace pro zájemce, kontakty
Oficiální webový portál programu:

			

www.snizujemeCO2.cz

Portál s prezentací a možností on-line výpočtu uhlíkové stopy a podpory otevřených
offsetových projektů: https://www.offsetujemeco2.cz
Více informací o programu SLEDUJEME /SNIŽUJEME CO 2, možnostech zapojení,
požadavcích na sledování či ověření uhlíkové stopy, stejně jako odpovědi na konkrétní
dotazy získáte u obecně prospěšné společnosti CI2, o. p. s., aktuální kontakty najdete na

			

https://ci2.co.cz/cs/kontakty.

