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Milí čtenáři, 
Dovolte mi, abych stručně uvedl výroční zprávu organizace 
CI2, o. p. s. za rok 2017. Z hlediska fungování naší organizace 
se nejednalo o rok nijak průlomový.

Nezačali jsme se zabývat novými tématy, nenastaly větší personální změny, nikoho 

jsme nemuseli propustit, ani jsme nemuseli nikoho nabírat. Takže by se mohlo 

zdát, že se nic nedělo a že jsme nic zásadního neudělali. Tak to bezesporu není. 

Pokud bych přesto měl popsat rok 2017 několika slovy, byly by to následující tři 

začínající na P: Propracovanost, Popularizace a Propojování. 

V minulém roce jsme se zaměřili nikoli na vývoj nových věcí, nýbrž na jejich dodělání, 

přepracování a uzpůsobení. Rozvíjeli jsme stávající témata a přibližovali jsme je 

jejich uživatelům. Jako příklad bych rád jmenoval dvě aktivity. První aktivitou byl 

třídenní workshop pro zástupce veřejné správy konaný ve Svitavách. Jeho tématem 

byly adaptace měst na změnu klimatu. Na tomto intenzivním školení se zástupci 

desítky českých měst seznámili nejen se základními termíny a postupy, ale zapojili 

se do praktických cvičení i přednášek odborníků z praxe. Dle zpětné vazby, 

kterou jsme od nich měli se jednalo o velmi příjemnou, zajímavou a užitečnou 

akci. Druhým příkladem je dokončení dvou kalkulaček uhlíkové stopy. Jedna je 

použitelná pro stanovení celkové roční osobní stopy a druhá se zaměřuje na stavení 

emisní zátěže jednotlivých vybraných aktivit jednotlivců. Jedna je dostupná 

na stránkách http://www.uhlikovastopa.cz a druhá na https://www.mojeco2.cz.cz. 

Obě kalkulačky tak slouží jako odborný nástroj pro popularizaci tématu změn klimatu. 

Rovněž jsme v předešlém roce zapracovali na intenzivnějším šíření informací o uhlíkové 

stopě a nízkoemisních aktivitách. K tomu sloužily zejména čtyři semináře pro veřejnou 

a podnikatelskou sféru. Ty se zaměřily na úspory energií a s tím spojené otázky 

změny klimatu. Povedlo se sestavit velmi zajímavý program, který reflektoval 

aktuální otázky spojené s obnovitelnými zdroji, elektromobilitou, energetickým 

managementem i nutností transformace celého sektoru směrem k nízkouhlíkové 

ekonomice. Dále považuji za úspěch zdokonalení a zintenzivnění naší komunikace 

na sociálních sítích, kdy počet příznivců naší organizace několikanásobně narostl. 

Ukazuje se tak, že téma změny klimatu, úsporného života a ochrany životního 

prostředí je důležité pro stále větší skupinu obyvatel. Pokud ještě nejste fanouškem 

CI2, o. p. s. na Facebooku, připojte se hned (https://www.facebook.com/Ci2Ops/). 

A co nás čeká v roce 2018? Budeme rozvíjet stávající oblasti, tedy problematiku 

emisí skleníkových plynů, adaptací na změnu klimatu, indikátorů udržitelnosti, 

udržitelného obchodu a environmentálního reportingu, a snažit se je propojovat. 

Začali jsme na tom pracovat již vloni, ale doufám, že první veřejné výsledky toho-

to našeho interního snažení budou patrné co nevidět. Nechceme nabízet jen dílčí 

opatření, ale rádi bychom uživatelům nabídli komplexní „nízkouhlíkové“ řešení, 

čímž naplníme nejen naše motto, ale i naše přesvědčení.

A na závěr bych rád poděkoval Vám, našim podporovatelům a partnerům, bez 

kterých by naše snažení nenašlo kýženou ornou půdu, a popřál, aby se nastavené 

trendy a očekávání povedly splnit.

Pokud budete ve výroční zprávě či v naší činnosti něco postrádat, kontaktujte mne.

  Za společnost CI2, o. p. s.
  Josef Novák / ředitel
  josef.novak@ci2.co.cz
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Cílem společnosti CI2, o. p. s. je prosazovat udržitelný rozvoj 
ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělá-
vacími institucemi a veřejností.

Své poslání bude společnost uskutečňovat poskytováním těchto služeb:

  realizace vzdělávacích programů a akcí, typu:

  – školení a vzdělávací akce pro zástupce veřejné správy, soukromé sféry, 

   vzdělávacích institucí a veřejnost;

  – pořádání diskusních akcí, přednášek, seminářů a konferencí;

  publikační činnost (vydávání knih a informačních a vzdělávacích materiálů);

  informační a poradenské služby pro veřejnou správu, soukromou sféru, 

vzdělávací instituce a veřejnost;

  věda a výzkum v oblasti udržitelného rozvoje na místní, regionální a národní 

úrovni;

  tvorba a provozování internetových vzdělávacích a informačních serverů;

  konzultace a služby ke vzdělávacím a osvětovým projektům (přípravy 

projektů, konzultace k realizaci projektů, zpracování informačních pod-

kladů, zpracování a úpravy výstupů).

Pracovníci

 Josef Novák, Mgr., Ph.D. – projektový manažer, ředitel – statutární orgán 

 Viktor Třebický, RNDr., Ph.D. – projektový manažer

 Vladimíra Khajlová, Mgr. – projektová manažerka

 Petr Pavelčík, Mgr., Ing. – projektový manažer

 Romana Březovská, Mgr. – stážistka

 Renata Štípková – finanční management, účetnictví

Správní rada

 Tomáš Hák, doc., Paedr., Ph.D. – předseda, člen

 Eva Rábelová, Mgr., Ing. – členka 

 Eva Rázgová, Mgr. – členka 

Dozorčí rada

 Michal Václavík – předseda 

 Leona Kupčíková, PhDr. – členka (do 6/2017

 Helena Ouředníková, Mgr. – členka (od 6/2017)

 Dan Tichý, Mgr. – člen
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Činnost společnosti CI2, o. p. s. se zaměřuje na prosazování 
udržitelného rozvoje ve spolupráci s veřejnou správou, 
soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností.

Motto společnosti zní:

„Tvoříme udržitelná řešení“
Zaměřujeme se zejména na následující prioritní témata:

  Indikátory udržitelného rozvoje;

  Uhlíkovou a ekologickou stopu;

  Environmentální reporting;

  Udržitelná spotřeba;

  Tematické strategické plány.

Nejvýznamnější aktivity v jednotlivých prioritních tématech jsou popsány dále.
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Indikátor udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje je kvanti-
tativní nebo kvalitativní informace, která poskytuje ucelenou 
a základní informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného 
rozvoje (ovzduší, voda, příroda, krajina, průmysl, zemědělství, 
doprava, sociální sféra aj.). 

Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně 

mezinárodních a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou 

indikátory sdružovány do ucelených souborů či sad, např. složkově nebo sektorově 

pojaté soubory.

Indikátory ECI

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common 

Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou 

udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud 

Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských městech. 

V roce 2003 začala být aplikována do českých měst a metodika byla přizpůsobena 

tuzemským podmínkám. V současnosti ji jako celek nebo jen její dílčí části využívá 

nebo historicky využívalo cca 50 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Všechny výsledky lze nalézt na výsledkovém indikátorovém portálu

http://indikatory.ci2.co.cz. 

V roce 2017 pomohla CI2, o. p. s. sledovat vybrané indikátory ECI následujícím městům: 

  Jihlava – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 

přeprava, ekologická stopa

  Jilemnice – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 

přeprava

  Kopřivnice – Mobilita a místní přeprava, ekologická stopa

  Krnov – Mobilita a místní přeprava, místní příspěvek ke změně klimatu

  Litoměřice – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 

přeprava

  Opava – Místní příspěvek ke změně klimatu

  Praha 8 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 

přeprava, místní příspěvek ke změně klimatu

  Velké Meziříčí – Ekologická stopa
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Místně specifická sada indikátorů

Místně specifické indikátory jsou takové indikátory, které odrážejí konkrétní dění a konkrétní 

požadavky obce či regionu, pro které jsou navrženy. Místně specifické indikátory mohou doplňovat 

a často také doplňují indikátorové sady, které používají jiné obce či města ke vzájemnému srovnávání 

(například ECI). To s místně specifickými indikátory obecně dělat nelze, neboť jsou přímo „ušity 

na míru“ konkrétní obci či městu.

V roce 2017 byly společností CI2, o. p. s. navrženy místně specifické sady indikátorů pro města:

  Hodonín
  Liberec

Školení v oblasti indikátorů

Dále jsme uskutečnili školení na téma udržitelný rozvoj, udržitelné rozvojové cíle, indikátory udržitelnosti 

a klimatická změna, určené pro zástupce veřejné správy, v následujících městech: 

  Liberec
  Rokytnice nad Jizerou 
  Třebíč
  Velké Meziříčí
  Vlašim – školení pro pedagogy v rámci jejich vzdělávání k EVVO
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Uhlíková stopa je měřítkem dopadu fungování firmy či jiné 
jednotky (stát, město, jednotlivec atd.) na životní prostředí 
a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým 
ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství 
skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám či produktům 
firmy. Uhlíkovou stopu je vedle úrovně podniků možné stanovit 
na dalších úrovních – národní, městské, individuální. Uhlíkovou 
stopu v současné době měří a vykazují tisíce firem v zahraničí 
a desítky firem v České republice, zejména dceřiných firem 
nadnárodních společností. Stanovení uhlíkové stopy je však 
přínosné pro jakoukoliv firmu, které není lhostejný dopad 
na životní prostředí a moderní „zelený“ image. 

Hlavním důvodem pro stanovení uhlíkové stopy podniku je v praxi požadavek 

od klienta v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů (výpočet v rámci celého 

řetězce firem), rozhodnutí mateřské firmy či marketingové využití uhlíkové stopy. 

Stále větší počet firem si stanovuje ambiciózní cíle snižování vlastních emisí 

skleníkových plynů, případně takto působí i na své partnery a dodavatele. 

V případě měst může stanovení uhlíkové stopy přispět k identifikaci slabých 

míst, kde například dochází k plýtvání energie. Napomůže také porovnat vliv 

jednotlivých sektorů ve městě (energie, bydlení, doprava, odpady, land-use) 

na změnu klimatu a jejich vzájemné srovnání.

Uhlíková stopa je jednou z prioritních oblastí CI2, o. p. s. Know-how získané 

v uplynulých letech v oblasti výpočtu uhlíkové stopy je v rámci České republiky 

unikátní, což umožňuje realizovat projekty a zakázky na různých úrovních. 

Jedná se o uhlíkovou stopu podniku, uhlíkovou stopu produktu, uhlíkovou stopu 

veřejné instituce, verifikaci uhlíkové stopy a reporting v rámci CDP (Carbon 

Disclosure Project). V roce 2017 se CI2, o. p. s. stala oficiálním zástupcem CDP 

pro oblast ČR.

CI2, o. p. s. je rovněž prostřednictvím Viktora Třebického 
držitelem oficiální akreditace „Airport Carbon Verifier 
Certificate“, která umožňuje provádět oficiální ověřování 
emisí skleníkových plynů letišť a držitelem evropského 
osvědčení pro ověřování emisí skleníkových plynů z námořní 
dopravy (GHG Emissions Verifier/Validator – EU MRV 
Regulation).
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Nedílnou součástí práce CI2, o. p. s. v dané oblasti je popularizace 
– přednášky pro širokou i odbornou veřejnost a studenty vysokých škol. 

V roce 2017 CI2, o. p. s. realizovala aktivity na úrovni podniků, institucí a úřadů: 

  ALLTUB CENTRAL EUROPE, s. r. o. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Centrum Veronica Hostětín – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  CI2, o. p. s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Delta Electronics (Slovakia), s. r. o. – stanovení uhlíkové stopy společnosti 

  Glanzstoff-Bohemia s.r.o. – poradenství v oblasti uhlíkové stopy

  Magistrát města Brna – stanovení uhlíkové stopy úřadu

  Magistrát města Opavy – stanovení uhlíkové stopy úřadu

  Magistrát města Ostravy – stanovení uhlíkové stopy úřadu

  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – stanovení uhlíkové stopy úřadu

  Ministerstvo životního prostředí ČR – stanovení uhlíkové stopy úřadu

  MONETA Money Bank, a. s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti, poradenství v oblasti 

uhlíkové stopy

  Moravia Cans, a. s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  ORI MARTIN SPA – BRESCIA – ověření uhlíkové stopy produktů

  Rondo AG – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Rondo obaly s. r. o. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Sberbank CZ – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Slovenská Grafia a.s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Šroubárna Kyjov spol. s r. o. – stanovení uhlíkové stopy společnosti produktu

  Vitana a. s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Vodafone Czech Republic, a. s. – ověření uhlíkové stopy společnosti

Obdobným indikátorem jako uhlíkové stopa je ekologická stopa. Poskytuje širší perspektivu – převádí 

spotřebu zdrojů na plochu biologicky produktivní země. Je dobře využitelná z hlediska popularizace 

tématu udržitelného rozvoje. CI2, o. p. s. se ekologické stopě a její popularizaci věnuje dlouhodobě 

na různých úrovních – od jednotlivce po výpočet ekologické stopy na úrovni města. V roce 2017 

Viktor Třebický a Josef Novák přednášeli o ekologické stopě pro veřejnost (např. ve Velkém Meziříčí 

a Kopřivnici). 

CI2, o. p. s. stanovila v roce 2017 ekologickou stopu městům Jihlava, Kopřivnice a Velké Meziříčí. 
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Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj 
ochrany životního prostředí, který vychází z cílů meziná-
rodních a národních dohod v oblasti ochrany klimatu. Cílem 
programu, zahájeného v červenci 2015, je zvýšit povědomí 
o problematice ochrany klimatu a podpořit konkrétní opatření 
a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů v ČR. Jedná 
se o jediný program tohoto druhu v České republice. 

Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 (dále 

také SCO2) se skládá ze dvou částí: 

  Část Značková – udělování značek na základě stanovení, výpočtu 

nebo validace uhlíkové stopy.

  Část Offsetová – realizace offsetových projektů s cílem snížit emise 

skleníkových plynů.

Ambasadory programu jsou významné osobnosti na poli udržitelného rozvoje:

  Ing. Dan Jiránek, místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí 

a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR.

  Ing. Veronika Černá, vedoucí týmu Green business, Skanska a. s.

  prof. Bedřich Moldan, zástupce výkonného ředitele Centra pro otázky 

životního prostředí Univerzity Karlovy.

Základní indikátory programu:

Program SCO2 byl zahájen v polovině roku 2015, a proto byl rok 2017 druhým 

uceleným kalendářním rokem jeho fungování. Některou ze značek programu 

(dle výpočtů a ověření uhlíkové stopy za rok 2017) obdrželo v roce 2017 

celkem 19 subjektů. Celkem bylo účastníkům programu SCO2 v roce 2017 uděleno 

26 nových značek.  

V rámci offsetové části programu byl v roce 2017 připraven, podpořen a realizován 

nový offsetový projekt Vegetační odpočinková alej Rybníky, který je lokalizován 

na okraji obce Rybníky (Středočeský kraj).

Další informace o programu a také podrobná samostatná výroční zpráva o průběhu 

jeho realizace v roce 2017 je k dispozici na webovém portálu programu na 

http://snizujemeco2.cz.
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Projekt: Nástroje pro hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení 
individuálních emisí skleníkových plynů 

Hlavním cílem dvouletého vědecko-výzkumného projektu bylo vytvořit metodiku pro hodnocení 

kauzálního dopadu klimatických kampaní na změnu individuálního mitigačního nebo adaptačního 

chování, anebo jeho motivačních faktorů (např. postojů, znalostí a představ). Vzniklá metodika 

přispěje ke zvýšení efektů kampaní realizovaných například NNO a tím ke zlepšení efektivity 

vynaložených prostředků na klimatické kampaně. Výstupy projektu by tak měly zvýšit důvěru 

donorů a širší veřejnosti v to, že klimatické kampaně jsou efektivními nástroji klimatické politiky. 

Metodika je dostupná v archivu výstupů projektu na adrese: https://osf.io/d82qx/)

Rolí CI2, o. p. s. jako spoluřešitele projektu bylo vytvořit internetovou kalkulačku uhlíkové stopy. 

Ta je zveřejněna na stránkách http://uhlikovastopa.cz/kalkulacka. 

 

Doba realizace: 1. 1. 2016–31. 12. 2017

Koordinátor: Katedra environmentálních studií, Masarykova Univerzita

Partner: CI2, o. p. s. 

Podpora: Podpořeno grantem z Technologické agentury České republiky, číslo projektu TD03000282
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Projekt: MOJE CO2 – osobně chráním klima!

Významný potenciál pro úspory emisí skleníkových plynů a energií se nachází také v sektoru 

domácností. Aby dostupné možnosti pro veřejnost bylo možné moderně přiblížit a současně prakticky 

ukázat, vznikla osobní aplikace MOJE CO2 – pomocník vhodný pro každý počítač, tablet i „chytrý“ 

mobilní telefon s přístupem k internetu.

MOJE CO2 je osobní webová aplikace, která pomáhá lidem doma i na cestách sledovat a šetřit energii 

a uhlíkovou stopu. Kromě vyčíslení spotřeby aplikace informuje o velikosti uhlíkové stopy jako 

jednoduchého vyjádření vlivu lidských činností na životní prostředí a zejména klima. Registrovaní 

uživatelé také mohou svoje výsledky sdílet na sociálních sítích, porovnávat jejich vývoj v čase, nastavit 

si upozornění k vlastním výpočtům nebo je srovnávat s dalšími uživateli.

Tematicky jde o aktivity v oblastech: bydlení, doprava a životní styl. Aplikace ukazuje spotřebu u běžných 

aktivit, kde téměř každý může dosáhnout nemalých úspor změnou využívaných zdrojů energie, 

technologií či zařízení, způsobu provozu nebo chování. Součástí je sekce tipů naplněná užitečnými 

radami a doporučeními k možnostem úspor.

Jak MOJE CO2 vypadá a funguje, snadno vyzkoušíte na https://www.mojeco2.cz.

 

Doba realizace: 1. 9. 2016–31. 12. 2017

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Podpora: Nadace Vodafone ČR a Státní program na podporu úspor energie na období 2017–2021 

– Program EFEKT 2 pro rok 2017.
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Projekt: Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa 

Cílem uskutečněných seminářů bylo 

aktivně šířit informace, vzdělávat 

subjekty a jednotlivce v oblasti 

úspor ve spotřebě energií a dále 

informovat o významně souvisejícím 

tématu ochraně klimatu a uhlíkové 

stopě. Zmíněný cíl byl naplněn díky 

pořádání čtyř seminářů ve městě 

Plzeň, Hradec Králové, Jihlava 

a Ostrava.

Organizátoři seminářů spojili tato 

dvě témata, vzájemně propojená 

motivací ke snížení spotřeby energie 

a produkce skleníkových plynů, z velmi 

prozaických důvodů. Reagují tak 

na dokument Klimaticko-energetický 

rámec EU do roku 2030 „Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030“. Obě 

témata – tedy spotřeba energií a ochrana klimatu, vyjádřená uhlíkovou stopou, mají stejné určení 

– je žádoucí snížit stávající rozsah. Program seminářů byl připraven pro dvě základní cílové skupiny 

– pro zástupce veřejné správy a podnikatelské subjekty a další zájemci.

Zmiňované semináře proběhly v měsíci listopad a program seminářů byl koncipován z následujících 

příspěvků. 

  Uhlíková stopa úřadu, podniku a energie

  Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy 

  Hospodaření s energií a úspory v rámci úřadu a podniku 

  Otázka promítnutí kritéria energetické úspornosti/udržitelnosti/do výběrových řízení

  Proč rozvíjet rozvoj OZE, podmínky v ČR

  Udržitelná mobilita 

  Úspěšné příklady energetických úspor 

  Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy 

V rámci semináře vznikly sborníky abstraktů zvlášť pro obě cílové skupiny, ty jsou společně s prezen-

tacemi umístěny na http://ci2.co.cz/cs/cyklus-seminaru-na-tema-uspory-energie-uhlikova-stopa.

Vybrané příspěvky byly v rámci semináře, konaného v Hradci Králové, natočeny a za účelem šíření 

byl tento videozáznam uveřejněn na youtube kanálu CI2, o. p. s.

https://slideslive.com/ci2/uspory-energie-a-politika-klimatickych-zmen.

Doba realizace: duben–prosinec 2017

Koordinátor: CI2, o. p. s., experti na vybrané oblasti

Podpora: Podpořeno ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program 

EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
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Úspory energie  
a politika klimatických změn

konFerence
obsah

Viktor Třebický
Jiří Pohl

Ladislav Tintěra
Arne Springorum
Martin Mikeska

Jaromír Marušinec
Petr Vozka, Vladimír Sochor

Milan Kazda
Petr Knápek

Martina Frolíková

9. listopadu 2017
16. listopadu 2017

plzeň
Techmania Science cenTer o. p. S., U plan-
eTária 2969/1, 301 00 plzeň, meeTing room

hradec králové
cenTrUm andragogiky, S. r. o., k dolíkám 
809/8b, 503 11 hradec králové

sborník
abstraktů

Realizováno v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“  
podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021,  

Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.  



22

Zprávy, data,
analýzy
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Environmentální reporting, neboli zveřejňování informací 
o životním prostředí města, obce, regionu, ale i podniku, 
je informační nástroj, kterým město/obec/region/podnik 
dobrovolně informuje zájmové skupiny o svém environmen-
tálním profilu. V případě měst a obcí se jedná o své občany, 
zastupitele či úředníky, v případě podniku o dodavatele, 
konkurenty nebo potenciální zákazníky apod.

Environmentální reporting zajišťuje informování o vlivech, jimiž působí na životní 

prostředí, o stavu, který vytváří, a o aktivitách, které v této oblasti vykonal, 

popřípadě zamýšlí vykonat, aby životní prostředí zlepšil či negativní dopady 

zmírnil. Je to jedna z možností environmentální komunikace.

Organizace CI2, o. p. s. se environmentálním reportingem zabývá od počátku 

své činnosti. Mezi hlavní aktivity patří:

  Vytváření zpráv (ročenek) o stavu životního prostředí dle standardů daných 

metodikou.

  Shromažďování informací a dat o životním prostředí a jejich příprava k publikování 

(ve formě tištěné či elektronické).

  Analýza webových stránek měst a obcí z pohledu dostatečného množství 

informací o životním prostředí. 

  Organizace soutěže Zelená informacím.
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Projekt: Soutěž Zelená informacím 2017

Smyslem soutěže „Zelená informacím“ je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních 

internetových stránkách měst. Cílem soutěže je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému 

elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných 

indikátorů.

Slavnostní vyhlášení ročníku 2017 se uskutečnilo v centrále společnosti SKANSKA, a. s. v Praze-Karlíně 

dne 18. ledna 2018. Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst 

s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, 

přístupnosti aj. Na stupních vítězů se umístila města: Svitavy, Ostrava, Tábor.

Poprvé v historii soutěže získalo nejvyšší ocenění město Svitavy a na pomyslném žebříčku vystřídalo 

Ostravu. Cenu z rukou Josefa Nováka a Jany Krutákové, členky Komise životního prostředí Předsednictva 

Svazu měst a obcí ČR a poslankyně Parlamentu ČR, převzali Marek Antoš a Tereza Vrbková z odboru 

životního prostředí Svitavy, kteří mají největší zásluhu za podobu svitavských stránek.

Doba realizace: červen–prosinec 2017

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Partneři: Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze, Agentura Koniklec, o. p. s.

Podpora: vlastní zdroje
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Projekt: Ročenka MHMP – sběr podkladů 

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním 

prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná 

tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová 

struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Cílem zakázky CI2, o. p. s. v roce 2017 bylo 

shromáždit a zpracovat podklady pro zapracování pražské ročenky za rok 2015.

Pražské ročenky životního prostředí jsou k dispozici na stránkách http://portalzp.praha.eu/

Doba realizace: únor–březen 2017

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Partneři: Externí dodavatelé dat o životním prostředí 

Podpora: Magistrát hlavního města Prahy

  
 

 
 

 

 
Výběr informací z Elektronické zprávy

o životním prostředí v Praze

Informační systém 

o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha životní prostředí
Vybrané údaje 2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Praha – základní charakteristika

Praha je hlavním městem České republiky. Zároveň 
2jejím městem největším svojí rozlohou (496 km ) 

a počtem obyvatel (1,27 mil. k 31. 12. 2015). Z hle-
diska kvality prostředí musí Praha řešit obdobné 
otázky jako jiná velká města ve světě. Jedná se pře-
devším o vliv automobilové dopravy, hluk, hospoda-
ření s vodou a energiemi, nakládání s odpady, ale 
také udržitelné využívání území, péči o čistotu, zeleň 
a cenné přírodní lokality na území města. 
Ve svém Programovém prohlášení pro volební ob-
dobí 2014–2018 Rada hlavního města Praha ozna-
čuje zdravé životní prostředí jako jeden ze základních 
předpokladů kvalitního života lidí. Mezi hlavními 
záměry v oblasti životního prostředí jsou uvedeny 
např. zastavení úbytku zelených ploch; snižování 
negativního dopadu hluku na občany; zvýšení podílu 

vodních prvků, zlepšování čistoty vody ve Vltavě 
a dalších pražských tocích a v přírodních koupalištích; 
další zavádění protipovodňových opatření na Vltavě 
i jejích přítocích; prosazení nové koncepce odpado-
vého hospodářství hl. m. Prahy s cílem snížit množ-
ství komunálního odpadu; podpora separovaného 
sběru biologicky rozložitelného odpadu; podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; 
ochrana unikátních přírodních území, zapojení Prahy 
do Národní sítě Zdravých měst a Místní agendy 21, 
podpora zapojování veřejnosti do péče o životní 
prostředí. V oblasti dopravy pak modernizace, roz-
víjení a provozování dopravní infrastruktury tak, aby 
podporovala dobré fungování hl. m. Prahy a jeho 
další rozvoj, a aby byla šetrná k životnímu prostředí. 
Prioritou je podpora městské hromadné dopravy.

* Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011/ census 2011, definitivní
** Stav k 31. 12. 2014 Zdroj: ČSÚ, ČHMÚ, ČÚZK, MPSV

2Rozloha [km ] 496,2
Správní členění 

počet městských částí 57
počet katastrálních území 112

Poloha (střed města) 
zeměpisná šířka (s. š.), zeměpisná délka (v. d.) 50°4'53.193“ N, 14°25'38.39“ E

Nadmořská výška [m n. m.] 
maximální (Zličín) 399
minimální (Suchdol) 177

Klima (Praha - Karlov) 
průměrná roční teplota vzduchu [°C] 11,4
roční úhrn srážek [mm] 358,4

Řeka Vltava 
délka toku [km] 30

3 -1průtok – Malá Chuchle [m .s ] 143
Druhy pozemků [ha]

zemědělská půda 19 847
lesní pozemky 5 173
vodní plochy 1 088
zastavěné plochy 5 003
ostatní plochy 18 505

Obyvatelstvo – počet obyvatel k 31. 12. 2015  1 267 449
– ženy 652 780
– muži 614 669
střední stav obyvatelstva 1 262 507

2hustota zalidnění obyvatel na 1 km 2 554,5
Domy, byty *  

počet obydlených domů 92 927
počet obydlených bytů 587 832
index počtu obydlených domů 2001–2011 [%] 9,37

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele **  
– Kč 881 411
– EURO 32 311

Podíl nezaměstnaných osob [%] 4,20

OVZDUŠÍ A OCHRANA KLIMATU

 Celkový index kvality ovzduší (IKO) na stanicích v aglomeraci Praha v roce 2015
– zastoupení jednotlivých hodnot indexu

Zdroj: ČHMÚ

Praha 9-Vysočany 
(dopravní stanice)

Praha 2-Riegerovy sady 
(městská stanice)

Praha 4-Libuš 
(předměstská stanice)

Praha 6-Suchdol 
(předměstská stanice)

Praha 8-Kobylisy 
(předměstská stanice)
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Hlavní město Praha se dlouhodobě vyznačuje zvýše-
nou úrovní znečištění ovzduší. Na území města do-
chází k překračování imisního limitu pro oxid dusičitý 
NO , suspendované částice PM  a benzo(a)pyren. 102
Jako hlavní příčinu zvýšené úrovně znečištění ovzdu-
ší na území pražské aglomerace lze jednoznačně 
označit automobilovou dopravu. Jelikož dopravně 
nejzatíženější komunikace v Praze často procházejí 
oblastmi s vysokou hustotou osídlení, je nadlimitní-
mi koncentracemi znečišťujících látek generovaných 
dopravou zatížena značná část obyvatel hlavního 
města. Porovnání vývojových řad koncentrací zne-
čišťujících látek nicméně ukazuje, že v nejvíce pro-
blematických parametrech dochází přes určité me-
ziroční výkyvy k postupnému zlepšování kvality 
ovzduší.

Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek 
(TZL) se v roce 2015 doprava podílela z 92 % a na 
celkových emisích oxidů dusíku (NO ) ze 76 %. Do-x

mácnosti na území aglomerace Praha přispěly k cel-
kovým emisích TZL zhruba ze 6 %.

Doprava spolu s energetickým sektorem je též vý-
znamným zdrojem emisí skleníkových plynů. V Praze 
bylo v roce 2015 vyprodukováno 5,94 t emisí CO . 2 ekv
na obyvatele. Po stagnaci v letech 2010–2014 tak 
došlo k opětovnému nárůstu emisí. Zvýšení emisí 
souvisí především s větší produkcí elektrické energie 

získané s využitím procesů, které generují více skle-
níkových plynů.

Imisní situace na území aglomerace Praha se v po-
rovnání se situací v roce 2014 mírně zlepšila.

V roce 2015 došlo k mírnému poklesu koncentrací 
suspendovaných částic PM . Průměrné roční kon-10
centrace i průměrné 24hodinové koncentrace PM  10

byly na všech stanicích pod hodnotami imisních 
limitů. Na žádné ze sledovaných lokalit též nedošlo 
k překročení imisního limitu pro průměrnou roční 
imisní koncentraci suspendovaných částic PM .2,5

V případě koncentrací oxidu dusičitého (NO ) bylo 2

oproti roku 2014 zaznamenáno mírné snížení úrovně 
znečištění, přesto však stále dochází k překročení 
ročního imisního limitu pro NO  na dvou lokalitách 2

(dopravních) ze dvanácti. Hodnota imisního limitu 
pro max. hodinové imisní koncentrace NO  byla na 2
všech stanicích pod hodnotou zákonného limitu. 
Koncentrace benzo[a]pyrenu byly v roce 2015 v po-
rovnání s hodnotami koncentrací v předešlých letech 
znatelně nižší, k překročení ročního imisního limitu 
nedošlo na žádné ze sledované lokalitě. Koncentrace 
ozonu v roce 2015 překročila povolený imisní limit 
pouze na jediné stanici (Praha 4 – Libuš). U všech 
dalších sledovaných znečišťujících látek jsou imisní 
limity plněny.

Pozn.: Celoroční vyhodnocení IKO bylo realizováno na 5 stanicích, kde byly měřeny minimálně látky NO , PM  a O .2 10 3
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OVZDUŠÍ A OCHRANA KLIMATU

Měrné emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, 2001, 2005, 2010–2015

Vývoj ročních charakteristik PM , Praha, 2000–201510

Emise z dopravy – vybrané polutanty, 2015
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Zdroj: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
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Vyhodnocení jakosti vody ve vybraných profilech drobných vodních toků – 
podíly zatřídění do tříd jakosti vody za hodnocená období

Kvalita vody ve Vltavě a Berounce se na území Prahy 
a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. 
Pro většinu sledovaných ukazatelů byla v období 
2014–2015 voda na těchto profilech klasifikována 
prvním až třetím stupněm hodnotící škály, s výjim-
kou mikrobiologických a biologických ukazatelů kla-
sifikovaných prvním až pátým stupněm, v celkovém 
hodnocení (výsledné třídy jakosti) byly 2 profily kla-
sifikovány 4. stupněm a 2 profily 5. stupněm (tj. 
zhoršení oproti předchozímu období). Na drobných 
vodních tocích byla voda hodnocena dle procentu-
álního zastoupení výsledků měření v jednotlivých 
třídách jakosti vody při zatřídění naměřených 
hodnot po pětiletých obdobích, resp. pro období 
2014–2015. Zastoupení hodnot spadajících do páté 
případně čtvrté třídy jakosti vody se postupem času 
zmenšuje, kvalita vody se postupně zlepšuje. Tento 
trend byl zaznamenán u 25 profilů z celkového počtu 
38 monitorovaných profilů. 

Zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale 
vysoké úrovně. Cenný zdroj vody pro hlavní město 
představuje vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy 
přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. Na 

3celkovém množství 114,6 mil. m  pitné vody vy-
robené v roce 2015 se vodní zdroj Želivka podílel 
72,9 %. Na veřejnou vodovodní síť jsou napojeny 
téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody 

v domácnostech z veřejné vodovodní sítě v dlouho-
dobém horizontu klesá, v  roce 2015 zůstala na hod-
notě roku 2014 (v roce 2013 činila cca 111 l/ osobu za 
den, v roce 2014 a 2015 cca 106 l/ osobu/den).

Ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % 
v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 
2007 na úrovni do 21 % – v roce 2015 ztráty činily cca 
17,6 %. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována 
a vyhovuje tuzemským i evropským standardům

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % 
domácností. Za rok 2015 bylo čištěno cca 113,9 mil. 

3m  odpadních vod (jde o 100 % odpadních vod), 
z čehož 93,1 % na Ústřední čistírně odpadních vod 
(ÚČOV), zbývající na pobočných čistírnách v okra-
jových částech města. Objem znečišťujících látek, 
které jsou vypouštěny do povrchových vod, vy-
hovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě 
snižován.

Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana 
vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci 
dalších dílčích etap. V roce 2015 byl ve vazbě na 
městský okruh plně dokončen poslední úsek etapy 
0007 – Troja, část 14 Troja – městský okruh. Pokra-
čuje příprava opatření na ostatních tocích a doplnění 
a rozšíření PPO na základě zkušeností z povodně 
2013.

Zdroj: OCP MHMP

Třídy jakosti vody:

2001–2005 2006–2010 2011–2015 2014–2015

Botič 12C/5 
úsek – ústí

Dalejský potok
15D/4 – ústí

Kunratický potok 
14D/4– ústí

Litovicko-Šárecký 
potok 16E/5 – ústí

Rokytka 13D/7 
úsek – ústí
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www.zelenejobchod.cz

ZeleNEJ obchod
... je OBCHOD

splňující nejdůležitější
zásady ekologicky
šetrného provozu.

... je ZNAČKA
garantující zákazníkům
ekologicky přívětivé
prostředí pro jejich
nákup.

Smyslem označení ZeleNEJ obchod
je rozšířit mezi spotřebitele a podnikatelské subjekty

v České republice povědomí o environmentálně šetrné
a odpovědné produkci a spotřebě. 

TIPY A RADY
PRO ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNOU

A ODPOVĚDNOU SPOTŘEBU

www.zelenejobchod.cz

Aplikace MOJE CO2
– úspory ve spotřebě energií

a uhlíkové stopy

Pomáhá lidem doma i na cestách sledovat a šetřit 
energii. Kromě vyčíslení spotřeby aplikace informuje 
o velikosti uhlíkové stopy jako jednoduchého vyjádření 
vlivu lidských činností na životní prostředí a zejména 
klima. A pokud si zřídíte účet, můžete svoje výsledky 
sdílet na sociálních sítích, porovnávat vývoj v čase, 
nastavit si upozornění k vlastním výpočtům nebo je 
srovnávat s dalšími uživateli.
Tematicky jde o aktivity v oblastech: bydlení, doprava 
a životní styl. Aplikace ukazuje spotřebu u běžných 
aktivit, kde téměř každý může dosáhnout nemalých 
úspor změnou využívaných zdrojů energie, technologií 
či zařízení, způsobu provozu nebo chování. Součástí je 
sekce tipů naplněná užitečnými radami a doporučeními 
k možnostem úspor.

Označení ZeleNEJ obchod mohou získat subjekty ze sektoru 
maloobchodu, velkoobchodu, gastronomie (restaurace/
kavárna/bistro), služeb a e-shopů na základě naplnění jasně 
stanovených kritérií. Označením ZeleNEJ obchod se mohou 
prokázat ty podnikatelské subjekty, které nadstandardním 
způsobem naplňují principy ochrany životního prostředí, 
udržitelného rozvoje a environmentálně šetrného provozu. 
Kritéria (základní a výběrová) vycházejí ze standardů udržitel-
né spotřeby a z definovaných oblastí zastupujících činnosti a aktivity 
daného podnikatelského subjektu, se kterými se subjekt 
setkává během svého provozu a zároveň má možnost jejich 
ovlivnění. 
Přidělení odpovídajících bodů odpovídá splnění základních 
či výběrových kritérií. Množství získaných bodů je vyděleno 
celkovým počtem potenciálních bodů a je vypočítán procen-
tuální podíl vyjadřující míru plnění kritérií označení ZeleNEJ 
obchod. Posléze je subjektu přidělena příslušná úroveň značky 
ZeleNEJ obchod.

Současné běžné chladničky 
třídy A++ uspoří asi 45 %
energie oproti deset let starému 
spotřebiči stejné velikosti
(objem 230 l vč. mrazáku).

Za každý 1 °C nižší 
teploty ušetříme 
cca 6 % na jejím

vytápění. Správný 
provoz a údržba 
radiátorů může 
zvýšit účinnost 

topného systému 
až o čtvrtinu.

PŘÍKLADY TIPŮ

www.mojeco2.cz
Přizpůsobeno

i pro mobily a tablety.

i

 OCHRANA KLIMATU 

KOMPENZUJTE svoji osobní uhlíkovou stopu, uhlíkovou
stopu podniku, či pořádanou podnikovou akci, workshop 
nebo konferenci. Prostřednictvím uhlíkové kalkulačky
nejprve stanovte uhlíkovou stopu a poté ji kompenzujte
v rámci českého programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2.

více  www.uhlikovastopa.cz
  www.snizujemeco2.cz
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„ZeleNEJ obchod“ – místo pro environmentálně šetrné nákupy 
a spotřebu 

Cílem projektu „ZeleNEJ obchod - místo pro environmentálně šetrné nákupy a spotřebu“ 

bylo rozšířit mezi podnikatelské subjekty a spotřebitele v České republice povědomí 

o environmentálně šetrné a odpovědné produkci a spotřebě.

Zmiňovaného záměru bylo dosaženo informováním spotřebitelů a podnikatelských 

subjektů (obchodů), dále stanovením kritérií environmentálně šetrného obchodu 

a služeb a jejich testováním u podnikatelských subjektů. Značku ZeleNEJ obchod 

získaly dva obchody (kamenný obchod a e-shop) a jedna restaurace.

Primárně byly definovány následující kategorie subjektů, kteří mohou získat označení 

ZeleNEJ obchod, a to ze sektoru: maloobchodu, velkoobchodu, gastronomie (restaurace/

kavárna/bistro), služeb a e-shopů na základě naplnění jasně stanovených kritérií. 

Prostřednictvím stanovených kritérií označení ZeleNEJ obchod lze motivovat 

podnikatelské subjekty k environmentálně šetrnému provozu, tzn. pohlížet i na jiné 

oblasti ŽP (nákup zboží, používání pracích a čisticích prostředků, hospodaření 

s vodou ad.) než jsou standardní oblasti, které podnikatelský subjekt z legislativních 

důvodů kontroluje (např. odpadové hospodářství). Splněním definovaných kritérií 

environmentálně šetrného obchodu a služeb označení ZeleNEJ obchod podnikatelský 

subjekt prokazuje svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí. 

Z konkrétních výstupů projektu ZeleNEJ obchod: 

  Kritéria environmentálně šetrného obchodu a služeb

  Vytvoření značek ZeleNEJ obchod a webové stránky - www.zelenejobchod.cz
  Animovaný videospot k environmentálně šetrnému provozu

  http://www.zelenejobchod.cz/zelenej-obchod/ 
  Osvětový materiál – TIPY A RADY PRO ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNOU 

A ODPOVĚDNOU SPOTŘEBU

  http://www.zelenejobchod.cz/wp-content/uploads/zeleNEJ_verejnost.pdf 

Doba realizace: duben–prosinec 2017

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Podpora: Podpora projektů NNO pro rok 2017 Ministerstvem životního prostředí ČR.
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INFORMAČNÍ LIST

Environmentálně šetrný provoz obchodu a služeb

ZeleNEJ obchod
Mezi podnikatelskými subjekty v České republice v současnosti zřetelně roste 
tendence zabývat se otázkou své společenské odpovědnosti (CSR) a zároveň 
se podílet na ochraně životního prostředí. Zatím však jen velmi málo podnikatel-
ských subjektů má povědomí o možnostech a přínosech zavedení standardu 
environmentálně šetrného obchodu a služeb v rámci svého podnikání, tedy 
získání označení ZeleNEJ obchod.

Smyslem označení ZeleNEJ obchod je rozšířit mezi podnikatelské subjekty 
a spotřebitele v České republice povědomí o environmentálně šetrné 
a odpovědné produkci a spotřebě. Splněním stanovených kritérií environmentálně 
šetrného obchodu a služeb označení ZeleNEJ obchod prokazuje podnikatelský 
subjekt svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí.

je obchod splňující nejdůležitější zásady ekologicky šetrného 
provozu a značka garantující zákazníkům ekologicky přívětivé 
prostředí pro jejich nákup.

CI2, o. p. s., je nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými 
aktivitami pro udržitelný rozvoj a podporu kvality života ve městech a obcích. 
V oblasti environmentálně šetrné spotřeby a produkce motivuje podnikatelské 
subjekty a spotřebitele k odpovědnému nákupu v České republice.
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Adaptace
na změnu
klimatu
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Adaptace měst na změnu klimatu

Je téměř jisté, že města v Česku budou významně zasažena očekávanými dopady 

změny klimatu. Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí v městských oblastech, které jsou 

často zranitelné a nedostatečně připravené na projevy klimatické změny, jako 

jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo záplavy. Kromě populace městské 

oblasti soustřeďují vysoký podíl socio-ekonomických aktivit a produkce skleníkových 

plynů. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich 

zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel 

(bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy 

a přírodní kapitál.
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Projekt: Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu

Cílem projektu bylo lépe porozumět 
dopadům změny klimatu mezi zástupci 
státní správy a samosprávy a další důležité 
skupiny ve V4 regionu.

V rámci projektu byl vytvořen společný 

vzdělávací kurz založený na zkušenostech 

(dobrých i špatných) čtyř neziskových 

organizací s adaptacemi na změnu klimatu, 

tak aby byl použitelný ve všech čtyřech 

zemích Visegrádského regionu. Třídenní 

intenzivní vzdělávací kurz se zaměřoval na možnosti měst a obcí reagovat na změny klimatu a v každé 

zemi se výsledná podoba kurzu mírně lišila. V České republice se kurz skládal z části e-learningové 

(jeden den) a části prezenční (dva dny), aby jeho účastníci mohli teoreticky získané znalosti ověřit 

v prakticky zaměřených školeních během dvou dnů.

Navržený kurz byl následně uskutečněn pro zástupce českých, moravských a slezských měst v září 

2017 ve Svitavách. Po absolvování úvodní e-learningové části účastníci ze Svitav, Boskovic, Jablunkova, 

Opavy, Nového Jičína, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Vrchlabí, Tábora a Třeboně diskutovali 

s odborníky o relevantních tématech (o strategiích přizpůsobení se změnám klimatu či tvorbě 

adekvátních adaptačních opatřeních na místní a regionální úrovni) a přebírali zkušenosti týkající se 

realizace konkrétních opatření ve veřejném prostoru a v urbanizovaném prostředí.

Účastníci oceňovali nejenom široký záběr tématu, ale zejména kvalitní lektory, kteří vysvětlovali principy 

adaptací na konkrétních příkladech z České republiky či středoevropského prostoru. Mezi nejlépe 

hodnocené přednášky (dle hodnocení účastníků) lze jmenovat „Zelenou infrastrukturu“ v podání Evy 

Jeníkové a Kláry Salzmann, dále „Hospodaření s dešťovou vodou“ od Radima Vítka a rovněž „Mediální 

obraz klimatické změny“ pod vedením Daniela Tichého. Dále se workshop zaměřil na teoretičtější 

a strategičtější otázky a zábavné soutěže.

Celé dva dny panovala příjemná atmosféra, jak ve školícím středisku mezi účastníky a lektory, tak i venku, 

kde účastníci navrhovali adaptační opatření v konkrétním veřejném prostoru města Svitav. Zástupcům 

města Svitav patří velký dík, za spolupráci při přípravě workshopu a doprovodného programu. 

Dále v rámci projektu vznikla sbírka příkladů dobré praxe adaptačních opatření z V4 regionu, které mohou 

být modelově použitelné v celém V4 regionu. Zpráva předkládá soubor dvanácti úspěšných adaptačních 

opatření z prostředí obcí a měst Visegrádského regionu, které byly sebrány v Polsku, Česku, Maďarsku 

a Slovensku. Zaměření jednotlivých adaptačních opatření je různé. Zabývá se například vodním hospo-

dářstvím, městskou zelení, budovami, ochranou prostranství před vlny veder či měkkými opatřeními. 

Příklady mohou sloužit jako inspirace úspěšných příkladů pro další města v daném regionu.

Doba realizace: březen 2017–prosinec 2017

Koordinátor: Energiaklub (Maďarsko)

Partneři: CI2, o. p. s., Carpathian Development Institute (Slovensko), Institute for Sustainable Development 

Foundation (Polsko)

Podpora: Projekt je podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem. 
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Projekt: Krnov – klimaticky odpovědné město

Cílem projektu bylo, jak šířit informace změně klimatu, adaptačních a mitigačních opatřeních 
prostřednictvím informační a vzdělávací kampaně v Krnově, tak vytvořit základy klimaticky zod-
povědné politiky zaměřené na využívání adaptačních a mitigačních opatření na změnu klimatu. 
V neposlední řadě se projekt zaměřil na využití poznatků získaných v Krnově k šíření do dalších 
měst a regionů České republiky.

Důležitou součástí projektu byla informační a vzdělávací kampaň. Ta se uskutečnila se v rámci festivalu 

Ekompilace 2017 a pokračovala do poloviny října 2017. Během ní byla mezi obyvateli města 

distribuovaná anketa spojená s informačním letákem. Výsledky ankety mimo jiné ukázaly, že občané 

si stále více uvědomují již probíhající změnu klimatu ve formě stále častějších projevů v Krnově 

a jeho okolí (přívalové deště, silné nárazy větru, sucho). Kampaň se dále zaměřila na veřejnou správu 

a na studenty (proběhlo školení na Městském úřadě a osvětová přednáška s besedou na místním 

Gymnáziu).

Dále byla připravena klimaticky zodpovědná politika Krnova. Jedná se o koncepční dokument reagující 

na změnu klimatu na území města. V rámci přípravy byl sestaven tým osob, mající za úkol dokument 

připravit. Jedním z podkladů byla i analýza řízených rozhovorů s významnými osobami na dané 

téma. Dále byla připravena analýza zranitelnosti území včetně mapových výstupů v GIS a sestavena 

navazující návrhová část. Finální podoba koncepce bude představena až v roce 2018.

Posledním balíkem aktivit bylo šíření poznatků z Krnova do jiných měst. To proběhlo dvojím způsobem. 

První byl dvoudenní workshop pro zástupce Českých měst ve Svitavách a druhým výstupem byla 

brožura příkladů dobré praxe v Krnově, doplněná o adaptační opatření z Českých měst. Všechny 

výstupy projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu:

http://adaptace.ci2.co.cz/cs/2017-krnov-klimaticky-odpovedne-mesto 

Doba realizace: 1. 7. 2017–31. 12. 2017

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Partnerské město: Krnov

Podpora: Podpořeno grantem z MŽP v rámci Programu na podporu NNO pro rok 2017. 
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Rozvaha (Bilance)
k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

A K T I V A Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 – 28) 1 0 0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) 2 0 0

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0

A.I.2. Software (013) 4 0 0

A.I.3. Ocenitelná práva (014) 5 0 0

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 0 0

A.II.1. Pozemky (031) 11 0 0

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0

A.II.3. Stavby (021) 13 0 0

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 0 0

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15 0 0

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0 0

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 0

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 0 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27) 21 0 0

A.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0

A.III.2. Podíly – podstatný vliv (062) 23 0 0

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 27 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 28 0 0

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0

A.IV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 0 0

A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

(082) 35 0 0

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
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aktiva Číslo 
řádku

Stav
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav
k poslednímu 
dni účetního 

období

a b 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80) 40  1 510 1 577

B.I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 41 0 0

B.I.1. Materiál na skladě (112) 42 0 0

B.I.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0

B.I.3. Nedokončená výroba (121) 44 0 0

B.I.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

B.I.5. Výrobky (123) 46 0 0

B.I.6. Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

B.I.8. Zboží na cestě (139) 49 0 0

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 0 0

B.II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 51 210 477

B.II.1. Odběratelé (311) 52 210 480

B.II.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy (314-
ř.50)

55 0 0

B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 0 0

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 -3

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

(336) 58 0 0

B.II.8. Daň z příjmů (341) 59 0 0

B.II.9. Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

B.II.10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

B.II.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 0 0

B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 
orgánů územních samostatných celků

(348) 64 0 0

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 0 0

B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 0 0

B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 71 1 294 1 094

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 37 24

B.III.2. Ceniny (213) 73 0 0

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 237 1 070

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0

B.III.8. Peníze na cestě (+/-261) 79 20 0

B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 6 6

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 6 6

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 0 0

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 1 510 1 577

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 6 040 6 308
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pasiva Číslo 
řádku

Stav
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav
k poslednímu 
dni účetního 

období

c d 3 4

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) 84 1 230 1 363

A.I. Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 15 20

A.I.1. Vlastní jmění (901) 11 11 11

A.I.2. Fondy (911) 4 9 4

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a 
závazků

(921) 0 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 89 1 215 1 343

A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-
963)

X 128 301

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-
931)

301 X X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-
932)

914 1 215 914

B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 280 214

B.I. Rezervy celkem (ř. 95) 94 0 0

B.I.1. Rezervy (941) 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) 96 0 0

B.II.1. Dlouhodobé úvěry (953) 0 0 0

B.II.2. Vydané dluhopisy (953) 0 0 0

B.II.3. Závazky z pronájmu (954) 0 0 0

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 0 0 0

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 0 0 0

B.II.6. Dohadné účty pasivní (389) 0 0 0

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 280 214

B.III.1. Dodavatelé (321) 1 8 1

B.III.2. Směnky k úhradě (322) 0 0 0

B.III.3. Přijaté zálohy (324) 0 0 0

B.III.4. Ostatní závazky (325) 0 0 0

B.III.5. Zaměstnanci (331) 103 112 103

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 0 0 0

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

(336) 46 58 46

B.III.8. Daň z příjmů (341) 0 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 83 16 83

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 35 25 35

B.III.11. Ostatní daně a poplatky (345) 12 0 12

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 0 0 0

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 0 0 0

B.III.14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367) 0 0 0

B.III.15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 0 0 0

B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 0 0 0

B.III.17. Jiné závazky (379) 0 -5 0

B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 0 0 0
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pasiva Číslo 
řádku

Stav
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav
k poslednímu 
dni účetního 

období

c d 3 4

B.III.19. Eskontní úvěry (232) 0 0 0

B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 0 0 0

B.III.21. Vlastní dluhopisy (255) 0 0 0

B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) 0 0 0

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 0 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 0 0

B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 0 0 0

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 0 0 0

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 1 510 1 577

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 6 040 6 308

Výkaz zisků a ztrát
k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku
Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská celkem

1 2 3

A. Náklady (ř. 39) 1 3 005 0 3 005

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 908 0 908

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek

(501-3) 49 0 49 44

A.I.2 Prodané zboží (504) 0 0 0 0

A.I.3 Opravy a udržování (511) 1 0 1 0

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 100 0 100 106

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 19 0 19 9

A.I.6 Ostatní služby (518) 739 0 739 748

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)

9 0 0 0

A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 0 0 0 0

A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb (57x) 0 0 0 0

A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 0 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18) 13 2 079 0 2 079

A.III.10 Mzdové náklady (521) 1 627 0 1 627 1 539

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 435 0 435 431

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 5 0 5 5

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 12 0 12 0

A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 0 0 0 0

A.IV. Daně a poplatky celkem (ř. 20) 19 5 0 5

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 5 0 5 0

A.V. Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) 21 13 0 13

A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541) 0 0 0 0

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 0 0 0 0

A.V.18 Nákladové úroky (544) 0 0 0 0

A.V.19 Kursové ztráty (545) 3 0 3 2

A.V.20 Dary (546) 4 0 4 0

A.V.21 Manka a škody (548) 0 0 0 0

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 6 0 6 4
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Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku
Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská celkem

1 2 3

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem (ř. 30 až 34)

29 0 0 0

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 0 0 0 0

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 0 0 0 0

A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 0 0 0 0

A.VI.26 Prodaný materiál (554) 0 0 0 0

A.VI.27 Tvorba rezerv a opravných položek (556-9) 0 0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 0 0 0

A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

(58x) 0 0 0 327

A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0

A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 39 3 005 0 3 005

B. Výnosy (ř. 67) 40 3 133 0 3 133

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 1 270 0 1 270

B.I.1 Provozní dotace (691) 1 270 0 1 270 1 808

B.II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46) 43 31 0 31

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

(681) 0 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 31 0 31 226

B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 0 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 1 830 0 1 830

B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 0 0 0 0

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 1 830 0 1 830 1 480

B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 0 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 2 0 2

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2) 0 0 0 0

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 0 0 0 0

B.IV.7 Výnosové úroky (644) 0 0 0 0

B.IV.8 Kursovné zisky (645) 0 0 0 0

B.IV.9 Zúčtování fondů (648) 0 0 0 0

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 2 0 2 2

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem (ř. 59 až 63)

58 0 0 0

B.V.11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

(652) 0 0 0 0

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 0 0 0 0

B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 0 0 0 0

B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 0 0 0 0

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 3 133 0 3 133

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 – 64 + 38) 65 128 0 128

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 0 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 – 66) 67 128 0 128

FINANČNÍ ZPRÁVACI2, o. p. s. / výroční zpráva 2017
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Přehled přijatých grantů
Tabulka obsahuje částky skutečně přijaté v roce 2017 bez ohledu na realizační období projektu.

Projekt Přijato v roce 2017
(v Kč) Donor

Nástroje pro hodnocení dopadu kampaní 
zaměřených na snížení individuálních emisí
skleníkových plynů

297 000 Kč Program Omega – Technologická 
agentura České republiky

Nadace Vodafone 15 000 Kč Program Laboratoř
Nadace Vodafone 2016/2017

ZeleNEJ obchod – místo pro environmentálně šetrné 
nákupy a spotřebu

200 000 Kč Program na podporu projektů NNO 
– Ministerstvo životního prostředí

Krnov – Klimaticky odpovědné město 111 367 Kč Program na podporu projektů NNO 
– Ministerstvo životního prostředí

Mobilní aplikace: MOJE spotřeba energie
– moje stopa

196 560 Kč Program Efekt – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa 200 000 Kč Program Efekt – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích
na změnu klimatu 

79 920 Kč Visegrad Fund

UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách měst s využitím 
ekosystémově založených přístupů k adaptacím

170 466 Kč Program CZ 02 – Životní prostředí, 
Ministerstvo financí. 
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2017

Rozvahový den: 31. 12. 2017

Údaje jsou uváděny v korunách

Název a sídlo účetní jednotky:

CI2, o. p. s.

Jeronýmova 337/6

252 19 Rudná

Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

O, vložka 195

IČ: 26415585, právní forma: obecně prospěšná společnost

DIČ: CZ 26415585

a) Vznik právní subjektivity: 25. ledna 2001

Hlavní předmět činnosti: prosazování udržitelného rozvoje ve spolupráci s veřejnou správou, soukro-

mou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností

Poslání: podporovat a prosazovat udržitelný rozvoj

Ostatní činnosti: nejsou

Statutární orgán: ředitel obecně prospěšné společnosti – Mgr. Josef Novák

b) Zakladatelé: Mgr. Kateřina Čapounová, Mgr. Eva Rábelová, Mgr. Eva Rázgová

Vklady do vlastního jmění: Mgr. Kateřina Čapounová (3.000,- Kč), Mgr. Eva Rábelová (3.000,- Kč), 

Mgr. Eva Rázgová (3.000,- Kč)

c) Účetní období: kalendářní rok 2017

Použité účetní metody: dle zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 

Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí software Info Office Blatná

Způsob a místo úschovy: na CD romech a sestavách v příručním archivu účetní jednotky

Aplikace obecných účetních zásad: Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky ani odchylky od me-

tod daných výše uvedených postupů účtování a neúčtuje v cizí měně.

d) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

e) Způsoby oceňování: nebyly použity

f) Účasti v obchodních společnostech: nejsou

g) Úpisy akcií a podílů v obchodních společnostech: nejsou

h) Akcie a podíly: nejsou

i) Majetkové cenné papíry: nejsou

j) Dlužené částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: nejsou
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k) Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: nejsou

l) Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností: viz výkaz zisku a ztráty

m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 4

 z toho řídící pracovníci: 1

Osobní náklady: viz výkaz zisku a ztráty

n) Odměny a funkční požitky: nebyly stanoveny

o) Účast členů statutárních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků s nimiž účetní jednotka 

uzavřela obchodní smlouvy: nebyla

p) Zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování : účetní jednotka 

nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod

r) Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty: nejsou takové položky

s) Dlouhodobé bankovní úvěry: nejsou

t) Veřejné sbírky: nebyly

u) Způsob vypořádání výsledku hospodaření: HV za rok 2017 nebude rozdělen.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 23.03.2018

Osoba odpovědná za účetnictví / statutární orgán: Mgr. Josef Novák, Ph. D
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Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 

Uhlíková stopa CI2, o. p. s. za rok 2017 činila přibližně 4,5 tuny CO2 ekv. (přesně 4,535 tuny). 
V porovnání s předchozím rokem (2016) se jedná o pokles o 10 %. Co toto číslo znamená a jak 
si jej vysvětlit? Káže CI2, o. p. s. vodu a pije víno?

CI2, o. p. s. je malá organizace. Její uhlíková stopa se skládá z energií a materiálů spotřebovaných 

v kanceláři, ze služebních cest zaměstnanců za klienty a z cest zaměstnanců do práce. Vzhledem 

k tomu, že počet zaměstnanců zůstal stejný, a výkon organizace (vyjádřený v množství projektů) 

rovněž, způsobilo pokles uhlíkové stopy přestěhování do „energeticky úspornější kanceláře“.

 

Největší vliv na výši uhlíkové stopy měla jako již tradičně doprava – jak služební cesty, tak cesty 

do zaměstnání. Tyto dvě položky tvoří cca 73,5 % celkové stopy (31,3 % doprava služební a 42,2 % 

doprava zaměstnanců do práce). Je to významná položka, a to i přes to, že pro cesty po republice 

preferujeme cesty hromadnou dopravou. Vidíme, že každá cesta nejetá automobilem má velký vliv 

na celkovou environmentální zátěž. O to důležitější je při každé naší činnosti, při každé cestě či nákupu 

nového zařízení zvažovat, jaký dopad na výši uhlíkové stopy tyto činnosti mají.

Cílem CI2, o. p. s. je nulová uhlíková stopa. K jejímu dosažení vede velmi dlouhá cesty. Z toho důvodu 

budeme dále preferovat zejména snížení emisí skleníkových plynů (mitigační opatření). Budeme 

upřednostňovat veřejnou dopravu jako dominantní dopravní prostředek při služebních cestách 

a po cestách v Praze chceme více využívat kolo či městkou hromadnou dopravu. V oblasti energie 

chceme přesněji stanovit spotřebu elektřiny u přístrojů, které používáme a pokusit se jejich 

efektivnější využití.

Dalším krokem k nulové uhlíkové stopě je offset zbývajících emisí pomocí opatření vedoucí například 

k výsadbě nových stromů. Každý rok podporujeme offsetový projekt v rámci programu Sledujeme 

/ Snižujeme CO2, kam jsme prostředky související s uhlíkovou stopou organizace věnovali. Ty byly 

použity na realizaci konkrétního offsetového projektu. Rovněž i uhlíková stopa za rok 2017 bude 

offsetovaná na podzim roku 2018. Více na www.snizujemeco2.cz.

Uhlíková stopa CI2, o. p. s.
2017

4 535 kg CO2 ekv.

 Energie

 Doprava služební

 Doprava do práce

 Spotřeba materiálu, odpady

14,9 %
11,7 %

31,3 %
42,2 %

GRAF 1 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. (2017)



GRAF 1 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013–2017 (kg CO2 ekv.)

GRAF 1 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013–2017 (g CO2 na 1 000 Kč výnosu)

GRAF 1 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013–2017 (g CO2 na 1 FTE)
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Zpráva o činnosti CI2, o. p. s. za rok 2017

Správní a dozorčí rada CI2, o. p. s. schválila zprávu o činnosti a hospodaření organizace dne 29. května 2018. 
Za CI2, o. p. s.

Mgr. Josef Novák, Ph. D., ředitel – statutární zástupce



Kontakty

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

E-mail: info@ci2.co.cz
www.ci2.co.cz, http://indikatory.ci2.co.cz, www.snizujemeco2.cz
IČ: 264 15 585 / Bankovní spojení: Fio banka, a.s., 2800405224/2010
Datová schránka: wus5vef
© CI2, o. p. s.


