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Vážení příznivci společnosti CI2, o. p. s.,
dovolte mi, abych ve stručnosti shrnul rok 2018 z hlediska 
aktivit a výsledků.
Pokud se na něj podívám s odstupem téměř půl roku, musím konstatovat, že se 

jednalo o rok úspěšný. Neříkám, že nenastaly žádné nečekané změny, ale celkově 

převažovaly pozitiva. 

Činnost společnosti CI2, o. p. s. se ubírala ve všech prioritních oblastech, i když některé 

byly rozvíjeny intenzivněji než jiné. Mnohem větší důraz, než v letech předchozích, byl 

kladen na oblast sledování uhlíkové stopy a popularizaci změny klimatu. Tato skutečnost 

odrážela vývoj v české společnosti, kdy téma klimatické změny a na ně navazující 

oblasti, bylo mnohem více diskutované a v řízení českých firem více frekventované. 

Tento trend se objevuje i na Slovensku, kam se část našich aktivit rozšířila. 

Na tomto místě musím zdůraznit tři dlouhodobé projekty, ve kterých spatřuji pro CI2 

velký potenciál. Prvním z nich je projekt DELIVER (zkratka Developing resilient, 

low-carbon and more liveable urban residential area) financovaný z evropského 

dotačního schématu LIFE. CI2, o. p. s. je v něm partnerem slovenského projektu, 

který se zaměřuje na hodnocení a podporu klimatických otázek v městském prostředí 

a zejména v prostředí sídlišť. Úkolem CI2, o. p. s. je mimo jiné připravit nástroj 

umožňující hodnocení měst v otázkách jejich připravenosti a reakce na dopady 

změny klimatu. Jsme teprve na začátku, ale považujeme tento projekt za velmi 

slibný z důvodu naší dlouhodobé spolupráce s městy v ČR.

Druhou aktivitou, nebo spíše dlouhodobým projektem, je zahájení systematické 

podpory o�setových projektů. Jedná se o takové projekty, které eliminují uvolňování 

emisí skleníkových plynů do atmosféry (podpora obnovitelných zdrojů) nebo které 

pomáhají k jejich odčerpávání z atmosféry (nejčastěji výsadbové projekty). Díky 

projektu z Ministerstva životního prostředí jsme mohli nastavit interní systém správy 

offsetových projektů a možnosti kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím 

stávajících kalkulátorů. Propojily se tak oblasti, které CI2, o. p. s. předtím 

realizovalo, v jeden fungující přehledný portál umístěný na stránkách O�setujeme CO2 

(https://www.o�setujemeco2.cz). Jednotlivec nebo firma tak prostřednictvím „několika 

kliknutí“ může kompenzovat svou stopu a podpořit vybraný o�setový projekt. 

A za třetí musím jmenovat dlouhodobý projekt, který vrcholí vždy na konci roku. 

Jedná se o soutěž Zelená informacím. Jejím smyslem je nalézt nejlepší webové 

stránky měst s tematikou životního prostředí. Tato aktivita nepatří mezi výdělečné, 

naopak je každoročně dotována z jiných zdrojů organizace. Přesto v ní, společně 

s partnerskými organizacemi, vidíme smysl a vždy se na vyhlášení výsledků těšíme. 

V loňském roce jsme získali záštitu od odborné organizace CENIA – Česká informační 

agentura životního prostředí, což dodalo soutěži na vážnosti a navýšila se tím i odborná 

kapacita. Největším bonusem je vždy však společné setkání se zástupci měst, zejména 

s vedoucími životního prostředí. Jim patří to největší ocenění za zveřejňování 

informací na stránkách měst. 

Na závěr se chci věnovat změnám v organizaci. Pozitivním jevem bylo navýšení počtu 

členů týmu CI2. Důvodem bylo jednak navýšení objemu aktivit a rozvoj nových. 

Doufám, že nově příchozí kolegové doplní pevné základy organizace a napomohou 

k jejímu udržitelnému rozvoji.

Děkuji všem, kolegům, spolupracovníkům, partnerům i klientům za spolupráci v roce 

2018 a těším se ze spolupráce nové.

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

Své poslání uskutečňuje pomocí následujících činností a 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. – odborný pracovník, ředitel – statutární orgán 

 Viktor Třebický, RNDr., Ph.D. – odborný pracovník

 Vladimíra Khajlová, Mgr. – odborná pracovnice, od 10/2018 na MD

 Petr Pavelčík, Mgr., Ing. – odborný pracovník

 Michal Václavík – odborný pracovník, od 9/2018

 Miroslav Lupač – odborný pracovník, od 10/2018

 Romana Březovská, Mgr. – PR pracovnice na sociální sítě

 Renata Štípková – finanční management, účetnictví

Správní rada

 Tomáš Hák, doc., Paedr., Ph.D. – člen, předseda do 5/2018

 Eva Rábelová, Mgr., Ing. – členka, předsedkyně od 5/2018 

 Eva Rázgová, Mgr. – členka do 5/2018

 Michal Václavík – člen od 5/2018

Dozorčí rada

 Michal Václavík – člen a předseda do 5/2018

 Eva Rázgová – členka i předsedkyně od 5/2018

 Helena Ouředníková, Mgr. – členka 

 Dan Tichý, Mgr. – člen do 12/2018
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Tvoříme
nízkouhlíková
řešení
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Činnost společnosti CI2, o. p. s. se zaměřuje na prosazování 
udržitelného rozvoje ve spolupráci s veřejnou správou, sou-
kromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností.

Motta společnosti jsou dvě:

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

  Indikátory udržitelného rozvoje;

  Popularizaci problematiky změny klimatu; 

  Uhlíkovou stopu – sledování, management, kompenzování

  Environmentální reporting;

  Udržitelnou spotřebu; 

  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, zeměděl-
ství, 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 současné době pokračují v hodnocení indikátorů ECI města, která již mají nějakou 

časovou řadu. Vzhledem k tomu, že nejčastěji jsou hodnocení indikátory, které se 

sledují ve dvou až tříletých cyklech, nebyla v roce 2018 o tento segment tak velká 

poptávka. Jednalo se o následující města a jeden kraj: 

  Jilemnice — Ekologická stopa města

  Moravskoslezský kraj – dotazníkové šetření v Ostravě a Opavě k řešení 

mobility občanů

  Opava – Kvalita místního ovzduší 

  Praha 8 – Místní příspěvek městské části ke globální změně klimatu

  Štětí – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 

přeprava

  Velké Meziříčí – Ekologická stopa města 
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INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018

POZN.: Města Chrudim a Jihlava si zpracovala ekologickou stopu na portálu 
http://www.ekostopa.cz/mesto/ za asistence CI2, o. p. s.
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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: 

  Klatovy
  Kopřivnice

CI2, o. p. s. je akreditována jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra a bylo jí 

přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-17/2018. CI2, o. p. s. má akreditován vzdělá-

vacímu program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Indikátory udržitelného 

rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.

INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018
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se změnou
klimatu
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Změna klimatu je faktem, na němž se shodne naprostá většina 
vědecké komunity a na níž musí reagovat politici na různých 
úrovních. Změna klimatu se také s velkou pravděpodobností 
dotkne všech obyvatel České republiky.

Připravenost na tyto změny je však minimální, převládá skepse či nedůvěra k ar-

gumentům vědců či příslušných politik MŽP. Občané ani veřejná správa si toto 

téma nedokáže spojit s konkrétními opatřeními, které je možní uskutečnit v do-

mácnostech a/nebo osobním životě (veřejnost) či ve městech (veřejná správa). 

Neznají rizika spojená se změnou klimatu. Obě tyto důležité skupiny přitom mají 

specifické možnosti, jak na změnu klimatu reagovat, ať už prostřednictvím adap-

tačních, tak mitigačních opatření. K tomu však postrádají srozumitelné informace. 

Toto jsou základní předpoklady a východiska, na které aktivity CI2, o. p. s. v této 

oblasti navazují a řeší je.

Výstava:
 „KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY.“

Cílem projektu bylo překonat výše popsané bariéry spočívající zejména v neinfor-

movanosti veřejnosti a veřejné správy v oblasti změny klimatu. Nástrojem pro po-

pularizaci byla zejména putovní výstava pro veřejnost, která byla postupně od září 

do prosince umístěna v pěti městech Čech, Moravy a Slezska.
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Výstava s názvem „Klima se mění. Změň se i ty“ na 12 panelech ukazuje, co mohou 

dělat lidé, ale i příklady širších a systematických opatření, která mohou realizovat 

jen města samotná. Kromě přizpůsobení se změnám (adaptace) jde také o zmírňo-

vání dopadů (odborně zvané mitigace), neboli snižovaní emisí skleníkových plynů, 

které za změnou klimatu z velké části stojí. Kromě fyzické výstavy byla zhotovena 

i on-line verze, která je dostupná na stránkách http://www.klimasemeni.cz, a je možno 

si tam jednotlivé panely zobrazit. Výstava je k zapůjčení i v roce 2019. Pro více 

informací pište na info@ci2.co.cz. 

Vedle putovní výstavy uspořádala CI2, o. p. s. v zapojených městech besedy pro studenty 

i veřejnost, publikovala články a rozhovory v místních a regionálních médiích a de-

batovala s místními politiky.

Doba realizace: duben—prosinec 2018

Nositel projektu: CI2, o. p. s.

Spolupracující města: Uherský Brod, Velké Meziříčí, Krnov, Kopřivnice, Svitavy 

Podpora: Projekt realizován s podporou Ministerstva životního prostředí. 
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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, vý-
robků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které od-
povídají 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 umož-

ňuje realizovat projekty a zakázky na různých úrovních. Jedná se o uhlíkovou stopu pod-

niku, uhlíkovou stopu produktu, uhlíkovou stopu veřejné instituce, poradenství v oblasti 

změny klimatu, verifikaci uhlíkové stopy a reporting v rámci CDP (Carbon Disclosure 

Project). Od roku 2018 je CI2, o. p. s. oficiálním zástupcem CDP pro oblast ČR.

CI2, o. p. s. je rovněž prostřednictvím Viktora Třebického držitelem dvou oficiálních 

akreditací které umožňují 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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UHLÍKOVÁ STOPA – SLEDOVÁNÍ, MANAGEMENT, KOMPENZOVÁNÍ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018
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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 2018 CI2, o. p. s. realizovala aktivity na úrovni podniků, institucí a úřadů: 

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

  Česká spořitelna, a. s. – ověření uhlíkové stopy společnosti

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

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

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

  Kofola Československo, a. s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Letiště Praha, a. s. – ověření uhlíkové stopy společnosti

  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

  Skanska, a. s. – ověření uhlíkové stopy společnosti, poradenství v oblasti 

uhlíkové stopy

  Slovenská Grafia, a.s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Vitana a. s. – stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

UHLÍKOVÁ STOPA – SLEDOVÁNÍ, MANAGEMENT, KOMPENZOVÁNÍ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018
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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, 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.

  prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí 

Univerzity Karlovy

Přehled hlavních ukazatelů realizace programu k 31. 12. 2018

Některou ze značek programu (dle výpočtů a ověření uhlíkové stopy za rok 2018) 

obdrželo v roce 2018 celkem 13 subjektů  — podniků a dalších organizací. Obvykle 

dosaženým stupněm zapojení do programu byl základní stupeň (značka SLEDU-

JEME 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.
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35
SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH

DO PROGRAMU

3
REALIZOVANÉ

OFFSETOVÉ PROJEKTY

70
VYDANÝCH ZNAČEK

V PROGRAMU

97
PŘÍSPĚVKY NA OFFSETOVÉ

PROJEKTY (tis. Kč)

2015:0001 2015:0001

PRVNÍ STUPEŇ
VELIKOST M-L

PRVNÍ STUPEŇ S OFFSETEM
VELIKOST M-L
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V roce 2018 byl připraven a realizován nový o�setový projekt. Jednalo se o:

„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 o�setový 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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KOMPENZACE
UHLÍKOVÉ STOPY

CHYTŘE

OFFSETOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ LIST

Místní projekty pro globální klima

OFFSETOVÉ PROJEKTY 
PRO ČESKÉ FIRMY
PROČ BY ČESKÉ FIRMY MĚLY OFFSETOVAT? 

•	 Možnost dosáhnout uhlíkové neutrality – společnosti díky podpoře o�setových 
projektů a kompenzaci zbylých vzniklých emisí skleníkových plynů mohou směřovat 
k uhlíkové neutralitě. Tedy ke stavu, kdy jejich činnost ve výsledku neprodukuje 
žádné emise skleníkových plynů.

•	 Možnost efektivně přispět k plnění mezinárodních závazků – relativně nízké 
náklady spojené se snižováním emisí činí z dobrovolných projektů poměrně atraktivní 
a současně finančně nenáročný nástroj. Dobrovolné o�setové projekty zmírňují 
dopady změny klimatu a tím přispívají k ochraně životního prostředí v České republice.

•	 Možnost všeobecného snížení emisí s ohledem na společenskou spravedlnost 
– jednou z výzev spojených se změnou klimatu je i snaha čelit požadavkům plynou-
cím z rozvojových zemí. Historicky jsou rozvinuté země, mezi které se řadí i Česká 
republika, zodpovědné za emitování více skleníkových plynů než rozvojové země.

•	 Možnost projevu korporátní společenské odpovědnosti – firmy, ale i obce či města 
mohou na základě dobrovolného snižování emisí těžit ze vztahů s veřejností a posilovat 
tak své aktivity v oblasti CSR. 

INFORMAČNÍ LIST

Místní projekty pro globální klima

OFFSETOVÉ PROJEKTY 
PRO OBCE
PODPORA VÝSADEB DLOUHOVĚKÝCH DŘEVIN NA ÚZEMÍ OBCÍ
Jste představitel obce a máte zájem vysadit alej, sad nebo skupinu stromů?

V rámci našeho programu Sledujeme/Snižujeme CO2 (SCO2) Vám můžeme finančně 
pomoci. Podporujeme výsadbu dlouhověkých stromů, které z dlouhodobého hle-
diska odčerpávají z atmosféry skleníkové plyny, a tak přispívají k ochraně klimatu.
V současné době hledáme vhodné lokality pro výsadbové projekty, do kterých 
bychom mohli v průběhu několika let směřovat prostředky získané zejména 
od větších firem, ale i jednotlivců zapojených do programu Sledujeme/Snižujeme 
CO2. Společně bychom pak mohli realizovat menší o�setový projekt, s minimální 
administrativní zátěží pro obec, což je výhoda oproti složitým žádostem o dotace.

Co jsou OFFSETOVÉ PROJEKTY?
Jedná se o projekty, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře
či zamezují jejich vypouštění. V současné době se v případě aktivit CI2, o. p. s. 
nejčastěji jedná o výsadby dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi 
projekty patřit i ty zaměřující se např. na budování a podporu obnovitelných 
zdrojů energie.
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O�setové projekty:
NÁSTROJ NA SNÍŽENÍ EMISÍ

SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A KE ZVÝŠENÍ 
RESILIENCE ÚZEMÍ

Cílem řešeného projektu bylo vyvinutí informačních a technických nástrojů na podporu 

a realizaci kompenzací uhlíkové stopy a realizace o�setových projektů. Jednotlivé 

kroky realizace vycházely z již existujících postupů v rámci programu „Sledujeme / 

Snižujeme CO2“ (poskytnutí značky a realizace o�setových projektů) a existujících 

kalkulátorů uhlíkové stopy.

Projekt se sestával z dvou hlavních linií: (1) vytvoření podmínek a nástrojů a (2) 

zajištění informovanosti a propagace. Klíčovou aktivitou projektu bylo naprogramování 

portálu https://o�setujemeco2.cz. Portál umožňuje 

  přesměrování na výpočet osobní uhlíkové stopy a návrat zpět se zachováním  

  výsledku 

  výpočet uhlíkové stopy akce – nově naprogramovaná funkcionalita

  správu o�setových projektů – projekty volné k financování, uzavřené, stav   

  konta jednotlivých projektů

  platbu o�setového projektu na základě výše uhlíkové stopy a jednotkové ceny  

  o�setového projektu prostřednictvím platební brány nebo bankovního převodu

  správu všech plateb a generování dokladu o zaplacení a přijetí daru

Další klíčová linie projektu se zabývala popularizací a propagací projektu. Bylo naplá-

nováno a úspěšně provedeno vyrobení a propagace materiálů pro různé cílové skupi-

ny. Jednalo se o: a) Sérii článků pro cílovou skupinu v mediích, b) Infolisty pro podniky 

a pro obce, c) sérii infografik pro cílovou skupinu, animovaný videospot.

Doba realizace: duben–prosinec 2018

Nositel projektu: CI2, o. p. s.

Podpora: Projekt realizován s podporou Ministerstva životního prostředí.

CO2
OFFSET

CO2
OFFSET1
=

REDUKCE JEDNÉ TUNY
OXIDU UHLIČITÉHO

EMISE
SKLENÍKOVÝCH

PLYNŮ
OFFSETY

PROGRAM SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2
CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018
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PROGRAM SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2
CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018

DRUHÝ CYKLUS SEMINÁŘŮ II
— 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 (dva v Praze, jeden v Olomouci a jeden v Brně) 

v Praze, Olomouci a Brně. Při organizaci seminářů v Praze byla navázána spolupráce 

s Letištěm Praha, a. s., účastníci tak mohli po oba dny využít nabídky exkurzí.

Organizátoři seminářů spojili tato dvě témata, vzájemně propojená motivací ke sní-

žení 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 spo-

třeba 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 červnu a září 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

Doba realizace: duben—říjen 2018

Koordinátor projektu: CI2, o. p. s.

Podpora: Podpořeno ze Státního programu na podporu úspor energie na období 

2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
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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 environ-
mentálním profilu. V případě měst a obcí se jedná o 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.

Soutěž:
ZELENÁ INFORMACÍM 2018

Smyslem soutěže „Zelená informacím“ je najít nejzdařilejší prezentace životního 

prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem soutěže je dále moti-

vovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním 

prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Slavnostní vyhlášení již osmého ročníku se uskutečnilo v prostorách Ministerstva 

životního prostředí České republiky dne 17. ledna 2019. Pětičlenná odborná porota 

vybírala mezi webovými prezentacemi 275 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc 

ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti aj. Na stupních 

vítězů se umístila města: Ostrava, Praha, Opava.

Potřetí v historii soutěže, a vždy v dvouletých intervalech, získalo nejvyšší ocenění 

město Ostrava a na pomyslném žebříčku vystřídalo Svitavy. Druhé místo obsadila 

Praha, která se dlouhodobě pohybuje na čelních místech, ale zatím nikdy soutěž 

nevyhrála. Město Opava se na stupních vítězů ocitlo podruhé.

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
TÁ

LN
Í R

E
P

O
R

T
IN

G
 O

B
C

Í A
 F

IR
E

M

ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING OBCÍ A FIREM CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018



28



29ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING OBCÍ A FIREM CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018

Podruhé byla zavedena tematická (3P) kategorie, tentokrát zaměřená na klima. V ní 

se hodnotí proaktivní přístup, pozitivní zaměření a praktická využitelnost informací 

pro obyvatele města. Nejlépe o problematice klimatu informuje město Frýdek-Místek. 

Zde hodnotící komise vyzdvihla vysvětlující texty a rady občanům, proaktivní přístup 

a osvěta v omezování emisí CO2 a skvělý uživatelsky přívětivý mapový portál.

Soutěž Zelená informacím spojuje města, která si váží životního prostředí a chtějí se 

o to podělit se svými obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy 

a nadšení lidí, kteří věří, že informační a komunikační technologie mohou životní 

prostředí měst zlepšit.

Doba realizace: červen–prosinec 2018

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Partneři a spolupracující organizace: Agentura Koniklec, o. p. s., Centrum pro otázky 

životního prostředí University Karlovy v Praze, Svaz měst a obcí ČR a CENIA, české 

informační agentura životního prostředí. 

Podpora: vlastní zdroje
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ROČENKA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

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 roku 2000. Cílem zakázky CI2, o. p. s.  v roce 2018 bylo 

shromáždit a zpracovat podklady pro zapracování pražské ročenky za roky 2016 

a 2017.

Pražské ročenky životního prostředí jsou k dispozici na stránkách

http://portalzp.praha.eu/

Doba realizace: září—prosinec 2018

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Spolupráce: Ing. Vít Gajdůšek

Partneři: Externí dodavatelé dat o životním prostředí 

Podpora: Magistrát hlavního města Prahy

Praha životní prostředí 
2016

Elektronická zpráva o stavu životního prostředí

Magistrát hlavního města Prahy
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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 

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.

DELIVER:
SÍDLIŠTĚ JAKO ŽIVÁ MÍSTA,

ODOLNÁ VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU

Hlavním cílem projektu „DELIVER: Developing resilient, low-carbon and more 

LIVablE urban Residential area – Sídliště jako živé místa odolné vůči změně klimatu“ 

je zvyšovat odolnost sídlišť na dopady změny klimatu a to za pomoci realizace 

vyváženého spektra adaptačních a mitigačních opatření. Tímto se zároveň docílí 

snížení „uhlíkové stopy“, zlepšení kvality života obyvatel, zvýšení ochrany zdraví, 

jakož i snížení finančních nákladů na správu a údržbu majetku obyvatel i městské 

části, jakož i podporu biodiverzity.

Projekt se skládá z pěti specifických cílů:

 1. Zvýšení znalostní báze v oblasti vyhodnocení klimatické odolnosti a uhlíkové 

stopy v prostředí sídlišť

 2. Ukázat a propagovat integrovaný přístup k použití jednotlivých adaptačních 

a mitigačních opatření v MČ Bratislava-Karlova Ves (přístup podporující 

synergie a redukující antagonismy) s důrazem na podporu přírodě blízkých 

řešení a biodiverzity.

 3. Zvýšit zapojení veřejnosti do procesu boje proti změně klimatu s cílem posílit 

jejich klimatickou odolnost / bezpečnost a zároveň podpořit biodiverzitu.

 4. Navrhnout změny a zlepšení národní legislativy, která se týká změny klimatu

 5. Zvýšit povědomí a zpřístupnit výsledky projektu DELIVER pro ostatní 

města v členských státech EU s podobnými problémy.
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CI2 se zapojuje do specifického cíle 1, ve kterém se podílí na přípravě on-line 

hodnotícího nástroje, který napomůže místní samosprávě, ale i jednotlivcům 

bydlícím na sídlištích v hodnocení klimatické připravenosti (adaptace a mitigace) 

jejich města, místní části či budovy. Během prvního půl roku projektu byla 

připravena desk study popisující různé domácí, ale zejména zahraniční přístupy 

v hodnocení adaptací a mitigací na různých úrovních.

Webové stránky projektu: http://odolnesidliska.sk/

Doba realizace: červenec—prosinec 2018

Koordinátor a partneři: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – hlavní partner/koor-

dinátor projektu (Slovensko), BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske zdru-

ženie (Slovensko), CI2, o. p. s., IEPD – Inštitút pre pasívne domy, združenie FO 

a PO s cieľom podporovať uplatnenie princípov pasívnych domov a udržateľnej 

architektúry (Slovensko), KRI – Karpatský rozvojový inštitút, expertní organizace 

na oblast změny klimatu (Slovensko)

Podpora: Evropská komise, finanční nástroj pro životní prostředí: Program LIFE 

pro programové období 2014—2020; vlastní zdroje

TVORBA TEMATICKÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNŮ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018



36

Granty, rozvaha,
výkaz zisků
a ztrát.
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Rozvaha (Bilance)
k 31. 12. 2018 (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  1 577 1 695

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) 51 477 85

B.II.1. Odběratelé (311) 52 480 85

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 -3 0

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 1 094 1 579

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 26 24

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

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 553 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 1 577 1 695

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 6 308 6 780
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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 1 363 1 311

A.I. Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 20 58

A.I.1. Vlastní jmění (901) 11 11 11

A.I.2. Fondy (911) 4 9 47

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 1 343 1 253

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

301 X -90

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

X 128 X

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

914 1 215 1343 

B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 214 384

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) 104 214 93

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 93

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 0 0 -3

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

(336) 46 58 54

B.III.8. Daň z příjmů (341) 0 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 83 16 14

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 35 25 -77

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 -5

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 0 291

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

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 0 0 291

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 1 577 1 695

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 6 308 6 780

Výkaz zisků a ztrát
k 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)

Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku
Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská celkem

1 2 3

A. Náklady (ř. 39) 1 3 213 0 3 213

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 928 0 928

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

(501-3) 54 0 54 44

A.I.2 Prodané zboží (504) 0 0 0 0

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

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 131 0 131 106

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

A.I.6 Ostatní služby (518) 738 0 738 748

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 2 223 0 2 223

A.III.10 Mzdové náklady (521) 1 705 0 1 705 1 539

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 482 0 482 431

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 6 0 6 5

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 30 0 30 0

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

A.IV. Daně a poplatky celkem (ř. 20) 19 1 0 1

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 1 0 1 0

A.V. Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) 21 61 0 61

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) 10 0 10 2

A.V.20 Dary (546) 51 0 51 0

A.V.21 Manka a škody (548) 0 0 0 0

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 0 0 0 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 3 213 0 3 213

B. Výnosy (ř. 67) 40 3 123 0 3 123

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 1 143 0 1 143

B.I.1 Provozní dotace (691) 1 143 0 1 143 1 808

B.II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46) 43 22 0 22

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

(681) 0 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 22 0 22 226

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 1 859 0 1 859

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

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 1 859 0 1 859 1 480

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

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 99 0 99

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) 99 0 99 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 3 123 0 3 123

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 – 64 + 38) 65 -90 0 -90

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 0 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 – 66) 67 -90 0 -90

FINANČNÍ ZPRÁVACI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018
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Přehled přijatých grantů
Tabulka obsahuje částky skutečně přijaté v roce 2018 bez ohledu na realizační období projektu. 

Projekt Přijato v roce 2018
(v Kč) Donor

Výstava "Klima se mění. Změň se i ty.” 199 000,00 Kč Program na podporu projektů NNO 
– Ministerstvo životního prostředí

O�setové projekty: Nástroj na snížení emisí
skleníkových plynů a ke zvýšení resilience území

200 000,00 Kč Program na podporu projektů NNO 
– Ministerstvo životního prostředí

Druhý cyklus seminářů
– úspory energií a uhlíková stopa

197 000,00 Kč Program Efekt – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

LIFE – DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon 
and more LIVablE urban Residential area

810 980,48 Kč Program LIFE, Evropská komise



44 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ K 31. 12. 2018CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2018

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018

Rozvahový den: 31. 12. 2018

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 2018

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 O¦ce 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 metod 

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 2018 nebude rozdělen.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 23.03.2019

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 2018 činila přibližně 4,1 tuny CO2 ekv. (přesně 4,124 tuny). 
V porovnání s předchozím rokem (2017) 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 70,8 % celkové stopy (34,4 % doprava služební a 36,4 % 

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 kompenzace (neboli o�setování) zbývajících emisí pomocí 

opatření vedoucí například k výsadbě nových stromů. Každý rok podporujeme o�setový projekt 

v rámci programu Sledujeme/Snižujeme CO2, kam jsme prostředky související s uhlíkovou stopou 

organizace věnovali. Ty byly použity na realizaci konkrétního o�setového projektu. Rovněž i uhlíková 

stopa za rok 2018 bude o�setovaná na podzim roku 2019.

Více na www.snizujemeco2.cz a www.o�setujemeco2.cz. 

Uhlíková stopa CI2, o. p. s.
2018

4 124 kg CO2 ekv.

 Energie

 Doprava služební

 Doprava do práce

 Spotřeba materiálu, odpady

16,3 %
12,8 %

34,4 %
36,4 %

GRAF 2 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. (2018)
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GRAF 3 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013–2018 (kg CO2 ekv.)

GRAF 4 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013–2018 (g CO2 na 1 000 Kč výnosu)

GRAF 5 | Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013–2018 (g CO2 na 1 FTE)
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Zpráva o činnosti CI2, o. p. s. za rok 2018

Správní a dozorčí rada CI2, o. p. s. schválila zprávu o činnosti a hospodaření organizace dne 18. června 2019. 
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.




