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Psát úvodní slovo k výroční zprávě v době, kdy zpráva vzniká 
(nyní tedy v červnu 2020), není vůbec jednoduché. Člověk 
již žije jinými tématy, novými aktuálními úkoly a ty, které jsou 
popsány ve zprávě, již považuji za vzdálené, samozřejmé 
a uzavřené. Přesto skládání jednotlivých úkonů a projektů 
do souhrnné zprávy stojí za to. Mohu přitom zavzpomínat 
a říct si, že to stálo za to.

Stálo za to vybudovat portál O�setujeme CO2 (https://www.o�setujemeco2.cz) 

a dívat se, jak jednotlivci i společnosti kompenzují svou uhlíkovou stopu.

Stálo za to vyhledávat obce a partnery pro tvorbu nových alejí a finančně, ale i osobně 

s rýčem se podílet na jejich výsadbách.

Stálo za to jezdit do rozličných českých, moravských a slezských měst a tam 

diskutovat s lidmi na besedách a přednáškách o změnách klimatu, o potenciálních 

dopadech na českou krajinu a možnostech, jak jim čelit. 

Stálo za to jezdit na Slovensko a užívat jeho krásy. 

Stálo za to nabízet firmám výpočet uhlíkové stopy a vnímat je, jak s výsledky pracují 

a zahrnují principy klimatických nízkouhlíkových opatření do svého běžného provozu. 

Stálo za to spolupracovat s městy na sledování indikátorů udržitelnosti a uvědo-

movat si, jak je důležité se zjištěními pracovat a rozhodovat se dle nich. 

Stálo za to připravit dokument „Česko chrání klima“ a vnímat problémy jednotlivců, 

obcí, ale i firem a zejména vidět, jak hledají a tvoří řešení na zmírnění dopadů 

klimatických změn v tuzemských podmínkách. 

Stálo za to mluvit s lidmi z vedení měst a pomáhat jim hledat cesty, jak lépe a kva-

litněji sdělovat poznatky o životním prostředí svým obyvatelům.

Stálo za to spolupracovat s Vámi se všemi.

Stálo za to trávit čas s kolegy. 

Stálo za to založit společnost CI2, o. p. s.

  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, 
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

 Petr Pavelčík, Mgr., Ing. – odborný pracovník

 Michal Václavík – odborný pracovník

 Miroslav Lupač – odborný pracovník

 Romana Březovská, Mgr. – PR pracovnice na sociální sítě

 Renata Štípková – finanční management, účetnictví

 Vladimíra Khajlová, Mgr. – odborná pracovnice, na MD

Správní rada

 Eva Jeníková, Mgr., Ing. – členka, předsedkyně 
 Tomáš Hák, doc., Paedr., Ph.D. – člen

 Michal Václavík – člen

Dozorčí rada

 Eva Rázgová – členka, předsedkyně

 Helena Ouředníková, Mgr. – členka
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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 je:

„Tvoříme udržitelná
a 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, zemědělství, 
doprava, sociální sféra aj.).  

Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárod-

ních 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 udrži-

telného 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 histo-

ricky 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 2019 o tento segment tak velká 

poptávka. Jednalo se o následující města a jeden kraj:  

  Jihlava — Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 
přeprava

  Kopřivnice — Mobilita a místní přeprava, ekologická stopa města
  Opava — Cesty dětí do a ze školy
  Městská část Praha 10 — Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, 

mobilita a místní přeprava
  Městská část Praha 14 — Místní příspěvek ke změně klimatu (uhlíková stopa), 

Ekologická stopa města
  Pardubice — Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, mobilita a místní 

přeprava

  Velké Meziříčí – Ekologická stopa města 

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: 

  Rožnov pod Radhoštěm
  Kopřivnice

E-learningový portál

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 vzdělávacímu 

program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Indikátory udržitelného rozvoje jako 

nástroj rozvoje municipalit“ s číslem akreditace: AK/PV-193/2018 ve formě e-learningu.
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Rizika spojená
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.

„KLIMA SE MĚNÍ.
OD INFORMACÍ K AKCI“

Projekt tematicky navazoval na dříve realizované aktivity v oblasti vzdělávání 

a popularizace změny klimatu, jako byla výstava, besedy, přednášky, příprava 

infografik, podpora televizních dokumentů či příprava strategických dokumentů 

v oblastech adaptace nebo mitigace.

V rámci projektu se uskutečnily:

  Tematické besedy a osvěta mladé generace — besedy se uskutečnily v osmi 

městech osmi různých krajů, přičemž vedle středních škol byli do osvěty 

zahrnuti i žáci 2. stupně vybraných základních škol. 

  Motivační soutěž pro studenty s cílem stanovit, snížit svou uhlíkovou stopu 

a zamyslet se nad možnými klimaticky příznivými opatřeními. Soutěž je 

dostupná na https://mojeco2.cz/tymova-soutez
  Dokumentární film „Česko chrání klima“. Tvůrci díla se při jeho přípravě 

a realizaci zaměřili na výběr co nejpestřejšího vzorku efektivních opatření 

v oblasti ochrany klimatu, prováděných nejen městy a obcemi z různých 

částí Česka, ale i firmami, nevládními organizacemi a v neposlední řadě 

i konkrétními jednotlivci. Štáb absolvoval natáčení v téměř 20 lokalitách 

v rámci devíti krajů. Po finalizaci dokumentu se počítá s jeho intenzivním 

využitím při besedách s veřejností i na školách během roku 2020, a to formou 

promítání jednotlivých ukázek či celého pořadu.

  Besedy pro veřejnost  — besedy se uskutečnily v celkem osmi městech a jejich 

organizace proběhla v úzké součinnosti s tamními radnicemi či v kooperaci 

s místními spolky a občanskými iniciativami; při besedách byl kladen důraz 

na prezentaci konkrétních klimatických opatření na regionální a lokální 

úrovni z oblasti energetických úspor, péče o krajinu, čisté mobility nebo bu-

dování modrozelené infrastruktury. 

  Výstava „Klima se mění: od informací k akci“ — putovní klimatickou výstavu 

shlédli v průběhu roku 2019 občané dvanácti českých měst; v každém 

městě proběhla vernisáž výstavy za účasti vedení města a široké veřejnosti; 

pozitivním momentem bylo i to, že se ve většině navštívených měst podařilo 
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domluvit prohlídku výstavy s místními základními a středními školami, 

přičemž v Jihlavě, Brně, Jilemnici a Žďáru byla návštěva výstavy přímo 

zakomponována do programu besedy pro školáky.

  Medializace aktivit a šíření výstupů projektu. Byly připraveny tiskové 

zprávy, články v médiích, graficko-informační prvky, newsletter a zejména 

připraveny samostatné webové stránky projektu. https://klimasemeni.cz/

Doba realizace: leden—prosinec 2019

Nositel projektu: CI2, o. p. s.

Podpora: Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České 

republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

OBR.: Beseda se studenty v Jihlavě

OBR.: Natáčení dokumentu ve firmě LIKO-S ve Slavkově u Brna

„MÝTY A OMYLY — NEPRAVDY
A DEZINFORMACE V OBLASTI

ADAPTAČNÍCH A MITIGAČNÍCH
OPATŘENÍ“

Cíle projektu „Mýty a omyly“ bylo

 a) Vzdělávat zástupce veřejné správy v problematice změny klimatu na místní 

úrovni;

 b) Šířit povědomí o vhodných adaptačních a mitigačních opatřeních na místní 

úrovni a vyvracet dezinformace při jejich realizaci

 c) Reagovat na často a záměrně opakující se mýty a nepravdy v oblasti 

řešení změny klimatu, prostřednictvím přesných, vědecky podložených, 

správně interpretovaných a srozumitelných informací.

Průběh projektu byl tvořen dvěma aktivitami, první se zaměřovala spíše na veřejnou 

správu a druhá na veřejnost. V rámci první aktivity byl zorganizován třídenní 

workshop zaměřený na sdílení informací na adaptace a mitigací městského 

prostředí s konkrétním zaměřením na změnu klimatu, hodnocení zranitelnosti 

prostředí, tvorbu klimatických strategií, energetický management, zelené stře-

chy, mikroadaptace či elektromobilitu a využívání fotovoltaických panelů 

(15 účastníků). Dále byl připraven e-learningový kurz „Města a změna klimatu“ 

(https://elearning.ci2.co.cz/kurz/mesta-zmeny-klimatu) a byla vydána příručka: 

MĚSTA A SÍDELNÍ KRAJINA ČR V DOBĚ ZMĚNY KLIMATU. Stručný přehled 

problematiky pro představitele veřejné správy. 
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97 ze 100 klimatických vědců se domnívá,
že lidé jsou příčinou změny klimatu

POPULARIZACE ZMĚNY KLIMATU CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2019

OBR.: Dvoudenní workshop v Novém Jičíně

OBR.: Infografika zaměřená na Mýty a omyly ve změně klimatu

Druhá aktivita se zaměřovala na přípravu a zejména sdílení informací o mýtech 

a dezinformacích v oblasti změny klimatu. Byly připravený stránky https://
klimasemeni.cz/myty-o-klimatu/, na kterých byly základní informace zveřej-

ňovány. Dále byly připraveny a publikovány infografiky a v neposlední části byly 

informace aktivně šířeny prostřednictvím sociálních sítí, informačních článků, 

přednášek i besed.

Doba realizace: březen—prosinec 2019

Nositel projektu: CI2, o. p. s.

Podpora: Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí. Obsah nemusí 

vyjadřovat stanoviska MŽP.
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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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Nedílnou součástí práce CI2, o. p. s. v dané oblasti je popularizace – přednášky 

pro širokou i odbornou veřejnost a studenty vysokých škol.

V roce 2019 CI2, o. p. s. realizovala aktivity na úrovni podniků, institucí a úřadů: 

  Citfin — stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

  Curaden Czech, s.r.o. — stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Česká zemědělská univerzita — stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

  Doosan Škoda Power s.r.o. — ověření uhlíkové stopy společnosti

  Europack, a. s. — stanovení uhlíkové stopy produktu

  ImpactHUB – stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Inven Capital, SICAV, a.s. — stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Kofola Československo, a. s. — stanovení uhlíkové stopy společnosti a produktu

  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group — stanovení uhlíkové 

stopy společnosti

  Krajský úřad Středočeského kraje — stanovení uhlíkové stopy úřadu

  Leo Express Global, a.s. — stanovení uhlíkové stopy produktu

  MONETA Money Bank, a. s. — stanovení uhlíkové stopy společnosti, poradenství 

v oblasti uhlíkové stopy

  Moravia Cans, a. s. — stanovení uhlíkové stopy společnosti a produktu

  Pražská energetika, a.s. — stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Progres Ekotech, s. r. o. — stanovení uhlíkové stopy produktu

  Riga International Airport — ověření uhlíkové stopy společnosti

  Rondo AG — stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

  Skanska, a. s. — poradenství v oblasti uhlíkové stopy

  Skanska Reality, a.s. — stanovení 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 2019
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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. 2019

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

obdrželo v roce 2019 celkem 20 subjektů — podniků a dalších organizací. Obvykle 

dosaženým stupněm zapojení do programu byl základní stupeň (značka SLEDUJEME 

CO2), udělený celkem 16 subjektům.

Vyšší úroveň značky „SNIŽUJEME CO2“ získaly tři subjekty. Oproti předchozímu 

roku narostl počet podniků, které se podílely na o�setových projektech a obdržely 

kromě základní úrovně značky i dodatek „a pomáháme ostatním“. Značka UHLÍKOVÁ 

STOPA PRODUKTU v roce 2018 byla udělena třikrát.
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PROGRAM SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2
CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2019
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CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2019

V roce 2019 bylo připraveno a realizováno celkem pět nových o�setových projektů, 

což oproti vždy jednomu projektu v předchozích třech letech znamenalo významný 

posun. Ten je zapříčiněn zejména vyšším zájmem o kompenzaci své stopy jednotlivci 

i společnostmi a zejména existencí a provozem portálu O�setujemeCO2.cz

Byly připraveny, podpořeny a realizovány následující projekty: 

Tuny CO2
Velikost projektu 

(Kč)
Stromů a keřů 

(ks)

Lipová alej ve sv. Janu p. Skalou 
- Sedlec 89 38 478 19

Dubová alej u obce Křenek 82 38 329 16

Javorové stromořadí podél cesty
do Polerad 85 31384 28

Rozšíření stoletého stromořadí 
v obci Rybníky 144 79 905 38 / 100

Stromořadí dubů na okraji Městce 
Králové 77 31 714 15

ZDROJ: https://www.o�setujemeco2.cz/

OBR.: Sázení nové zeleně v obcích Středočeského kraje
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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.
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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 2019 bylo shromáždit 

a zpracovat podklady pro zapracování pražské ročenky za roky 2018.

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

Doba realizace: leden—prosinec 2019

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Spolupráce: Ing. Vít Gajdůšek

Partneři: Externí dodavatelé dat o životním prostředí 

Podpora: Magistrát hlavního města Prahy
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PROSTŘEDÍ MĚSTA HRANICE
ZA ROK 2018 

Město Hranice se rozhodlo připravit ve spolupráci s CI2, o .p. s. zprávu o stavu 

životního prostředí. Důvodem pro její sestavení byla touha mít informace pohromadě 

a zejména snaha předat je svým občanům. Zpráva se věnuje životnímu prostředí 

jak v jeho širších souvislostech, tak i v jednotlivých oblastech, jako je již zmiňované 

ovzduší, voda, okolní příroda, městská zeleň, odpadové hospodářství, hluk nebo 

vzdělávání, výchova i osvěta. Dokument ale zachycuje i to, co město v uvedeném 

roce ke zlepšení životního prostředí dělalo.

Ke stažení na https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/ci2-hranice2019-28082019

Doba realizace: březen—září 2019

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Spolupráce: Městský úřad Hranice

Podpora: Město Hranice

ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING OBCÍ A FIREM CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2019

Spolupráce: Městský úřad Hranice

Podpora: Město Hranice
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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 roku 2019 se práce CI2 soustředily 

zejména na přípravu indikátoru hodnotící adaptační i mitigační charakteristiky 

měst a budov. Do projektu se zapojilo Hlavní město Praha. Hlavním výstupem 

této části je Klimasken, umístěný na stránkách https://www.klimasken.cz/.

Klimasken je nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých 

budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. Nástroj je sestaven 

z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, 

vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a prak-

tického testování v SR a ČR. Hodnocení klimaskenu je znázorněno prostřednictvím 

tzv. klimatického štítku.

Webové stránky projektu: http://odolnesidliska.sk/, https://www.klimasken.cz/
 

Doba realizace: leden 2019 — prosinec 2019

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

projektu (Slovensko), BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie (Sloven-

sko), CI2, o. p. s., IEPD – Inštitút pre pasívne domy, združenie FO a PO s cieľom podpo-

rovať 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 2019
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36 FINANČNÍ ZPRÁVACI2, o. p. s. / výroční zpráva 2019

Rozvaha (Bilance)
k 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)

AKTIVA 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 1 695 2 613

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 85 1 160

B.II.1. Odběratelé (311) 52 85 1 160

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 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 1 579 1 443

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 26 6

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

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 553 1 437

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 0 0

B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 31 10

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 31 10

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

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 1 695 2 613

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 6 780 10 452
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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 1 311 3 349

A.I. Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 58 282

A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 11 11

A.I.2. Fondy (911) 87 47 271

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

(921) 88 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 89 1 253 3 067

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

90 X 1 813

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

91 -90 X

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

92 1 343 1 254

B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 384 -736

B.I. Rezervy celkem (ř. 95) 94 0 0

B.I.1. Rezervy (941) 95 0 0

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

B.II.1. Dlouhodobé úvěry (953) 97 0 0

B.II.2. Vydané dluhopisy (953) 98 0 0

B.II.3. Závazky z pronájmu (954) 99 0 0

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0

B.II.6. Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 93 -736

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 17 127

B.III.2. Směnky k úhradě (322) 106 0 0

B.III.3. Přijaté zálohy (324) 107 0 0

B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 0 0

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 93 140

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 -3 -2

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

(336) 111 54 71

B.III.8. Daň z příjmů (341) 112 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 14 25

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 -77 84

B.III.11. Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 -1 176

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0

B.III.14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367) 118 0 0

B.III.15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 0

B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0

B.III.17. Jiné závazky (379) 121 -5 -5

B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 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) 123 0 0

B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0

B.III.21. Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0

B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) 126 0 0

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 291 0

B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 0 0

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 291 0

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 1 695 2 613

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 6 780 10 452

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 4 177 0 4 177

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 1 050 0 1 050

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

(501-3) 3 126 0 126

A.I.2 Prodané zboží (504) 4 0 0 0

A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 0 0 0

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 6 151 0 151

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 11 0 11

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 762 0 762

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) 10 0 0 0

A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb (57x) 11 0 0 0

A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18) 13 2 802 0 2 802

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 2 150 0 2 150

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 619 0 619

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 7 0 7

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 17 26 0 26

A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 0

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

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 5 0 5

A.V. Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) 21 168 0 168

A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541) 22 13 0 13

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0 0

A.V.18 Nákladové úroky (544) 24 0 0 0

A.V.19 Kursové ztráty (545) 25 16 0 16

A.V.20 Dary (546) 26 0 0 0

A.V.21 Manka a škody (548) 27 0 0 0

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 139 0 139
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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) 30 0 0 0

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 0 0

A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0 0

A.VI.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0

A.VI.27 Tvorba rezerv a opravných položek (556-9) 34 0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 152 0 152

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

(58x) 36 152 0 152

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

A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 38 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 39 4 177 0 4 177

B. Výnosy (ř. 67) 40 5 990 0 5 990

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 2 543 0 2 543

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 2 543 0 2 543

B.II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46) 43 42 0 42

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

(681) 44 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 42 0 42

B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 3 404 0 3 404

B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 48 0 0 0

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 3 404 0 3 404

B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 50 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 1 0 1

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2) 52 0 0 0

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 53 0 0 0

B.IV.7 Výnosové úroky (644) 54 0 0 0

B.IV.8 Kursovné zisky (645) 55 0 0 0

B.IV.9 Zúčtování fondů (648) 56 0 0 0

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 1 0 1

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) 59 0 0 0

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 60 0 0 0

B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 61 0 0 0

B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 62 0 0 0

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 63 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 5 990 0 5 990

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 – 64 + 38) 65 1 813 0 1 813

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 – 66) 67 1 813 0 1 813

 Kontrolní číslo (ř. 1 až 67)   999 44 294 0 44 294

FINANČNÍ ZPRÁVACI2, o. p. s. / výroční zpráva 2019
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Přehled přijatých grantů

Tabulka obsahuje seznam realizovaných projektů financovaných z grantů v roce 2019. Částky 

uvedené ve druhém sloupci jsou skutečně přijaté v roce 2019 bez ohledu na realizační období 

projektu. Kde je částka 0, tam byl projekt před nebo dofinancován.  

PROJEKT Přijato v roce 2019
(v Kč) Donor

Klima se mění. Od informací k akci. 0,00 Kč Státní fond životního prostředí 
České republiky

Mýty a omyly — nepravdy a dezinformace v oblasti 
adaptačních a mitigačních opatření

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

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

0,00 Kč Program LIFE, Evropská komise
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2019

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, soukromou 

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 Jeníková, Mgr. Eva Rázgová

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

Mgr. Eva Rázgová (3.000 Kč)

c) Účetní období: kalendářní rok 2019

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: 6

 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 2019 nebude rozdělen.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 2. 6. 2020

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 2019 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 68,5 % celkové stopy (32,6 % doprava služební a 35,9 % 

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 upřed-

nostňovat 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 jsme snížili emise 

související s nakupovanou elektřinou, neboť jsme se přestěhovali do kanceláří využívající prodejce 

„zelené elektřiny“. 

Dalším krokem k nulové uhlíkové stopě je kompenzace (neboli o�setování) 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 o�setového projektu. Rovněž i uhlíková 

stopa za rok 2019 bude o�setovaná na podzim roku 2020.

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

Uhlíková stopa CI2, o. p. s.
2019

4 075,4 kg CO2 ekv.

2,3 %  Energie

9,3 %  Produkty, služby

17,0 %  Energie WTT

3,0 %  Odpady

3,0 %  Služební cesty

35,9 %  Cesty do práce

GRAF 1: Uhlíková stopa CI2, o. p. s. (2019)
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GRAF 2: Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013—2019 (kg CO2 ekv.)

GRAF 3: Uhlíková stopa CI2, o. p. s. 2013—2019 (g CO2 na 1 FTE)
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Zpráva o činnosti CI2, o. p. s. za rok 2019

Správní a dozorčí rada CI2, o. p. s. schválila zprávu o činnosti a hospodaření organizace dne 26. června 2020. 
Za CI2, o. p. s.

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