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Úvodní slovo k výroční zprávě za rok 2020 se píše strašně 
špatně. Při rekapitulaci roku na mne vyskakuje jedno slovo, 
které doufám brzo zmizí z palcových titulků tuzemských 
i světových novin. Proto o něm psát nebudu a ani jej nebudu 
vypisovat. Pokud bychom se však s tímto jevem nesetkali, 
rezonovalo by, jak plně doufám jiné slovo, či vlastně sousloví: 
Uhlíková neutralita.

Co slovní spojení uhlíková neutralita znamená? Jedná se o dosažení rovnováhy 
mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry do takzvaných propadů 
(úložišť uhlíku). K dosažení tohoto cíle musí být celosvětové emise skleníkových 
plynů vyváženy zachycováním uhlíku. Pojem „uhlíková neutralita“ se používá 
v souvislosti s procesy uvolňování oxidu uhličitého spojenými s dopravou, výrobou 
energie, zemědělstvím a průmyslovými procesy. Cíl Evropské Unie je dosáhnout 
uhlíkové neutrality do roku 2050.1

Nechci se zde rozepisovat, zda je tento cíl reálný nebo není, ale rád bych se vyjádřil 
k jinému termínu, který se ve spojitosti s uhlíkovou neutralitou postupně vynořuje, 
a to s pojmem „greenwashing“, tedy násilné a často klamavé ozeleňování fi rem, 
produktů a činností. V CI2 jsme se za minulá léta naučili stanovovat uhlíkovou 
stopu a při pohledu na rozličné české i zahraniční společnosti, kdy detailně vidíme 
strukturu jejich emisí, pozorujeme jak obtížné je tyto emise snížit či úplně vyloučit. 
Nepůjde to bez celkové změny myšlení a uvažování nejenom manažerů společností, 
ale i jejich zaměstnanců a v poslední nebo první řadě zákazníků. Už jen jednoduchý 
a hloupý přechod na elektromobilitu ukazuje, jak nevědomost a laciné zkreslování 
skutečnosti nenahrává komplexnímu řešení.

Musím se pousmát a zároveň smutnět, jak trend ekologičnosti a uhlíkové neutrality 
přestupuje z odborných diskusí na pera různých reklamních agentur a „pýárystů“, 
kteří v domnění celosvětového blaha přebarví na zeleno cokoliv — od lízátka po ocel. 
Ano, společnost si to žádá, ale je to nutné dělat za každou cenu? Je nezbytné za každou 
cenu být lepší a dávat si neadekvátní cíle ve snížení emisí? Nejvíce mne zarazí 
fi rma, která se na nás obrátí s požadavkem na zajištění uhlíkové neutrality a přitom 
nic neví o struktuře emisí. Přičemž každému manažerovi musí být jasné, že co chci 
řídit, musím mít změřené.

V CI2 jsme se už před dvěma lety rozhodli, že nebudeme termín uhlíkově neutrální 
fi rma či výrobek používat. Že nebudeme dávat, až na jednu drobnou výjimku, 
značku uhlíkově neutrální výrobek. Vždy na našich výstupech uvidíte informace 
o skutečných emisích, a pokud se fi rma rozhodne svou stopu kompenzovat, tak toto 
musí být uvedeno vedle skutečné uhlíkové stopy. Možná to není správná a sexy 
cesta, ale chceme být v tomto důslední.

Přeji proto všem čtenářům naší výročky, všem spolupracovníkům a všem obchodním 
partnerům, aby se nebáli přemýšlet a uměli říkat pravdu ať už o zátěži svého výrobku 
na životní prostředí či o věcech mnohem bližších, o sobě. 

Hezké léto

  Za společnost CI2, o. p. s.
  Josef Novák / ředitel
  josef.novak@ci2.co.cz

1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADkov%C3%A1_neutralita
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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 podkladů, 

zpracování a úpravy výstupů).

Pracovníci

 Romana Březovská, Mgr. — PR pracovnice na sociální sítě

 Vladimíra Khajlová, Mgr. — odborná pracovnice, na mateřské dovolené

 Miroslav Lupač — odborný pracovník

 Josef Novák, Mgr., Ph.D. — odborný pracovník, ředitel — statutární orgán 
 Petr Pavelčík, Mgr., Ing. — odborný pracovník

 Jana Smolíková, Mgr. — odborná pracovnice

 Renata Štípková — finanční management, účetnictví

 Daniel Tichý, Mgr. — odborný pracovník

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

 Michal Václavík — odborný pracovník

Správní rada

 Helena Ouředníková, Mgr. — členka 
 Tomáš Třebický, Ing. — člen, předseda

 Martin Zoch, Mgr. — člen

Dozorčí rada

 Tomáš Hák, Paedr., Ph.D., Doc. — člen

 Eva Jeníková, Mgr., Ing. — členka, předsedkyně
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Činnost společnosti CI2, o. p. s. se zaměřuje na prosazování 
udržitelného rozvoje ve spolupráci s veřejnou správou, 
soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností.

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.

Z
P

R
Á

V
A

 O
 Č

IN
N

O
ST

I V
 R

O
C

E
 2

0
20

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2019 CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020



8

European
Common
Indicators



9

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

Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně 

mezinárodních a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou 

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

pojaté soubory.

Indikátory ECI

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common 

Indicators) byly v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou 

udržitelného rozvoje na místní úrovni. Postupem času, jsou však nahrazovány 

jinými metodami, jak hodnotit udržitelnost. Ani společnost CI2, o. p. s. se tomuto 

fenoménu již tolik nevěnovala. Asistovali jsme jen několika městům, se kterými 

máme dlouhodobou úspěšnou spolupráci, ale nové sledování indikátorů, i díky 

pandemii se nekonalo.   

Školení v oblasti indikátorů

CI2, o. p. s. poskytuje školení na téma udržitelný rozvoj, udržitelné rozvojové cíle, 

indikátory udržitelnosti a klimatická změna, určené pro zástupce veřejné správy. 

V roce 2020 se školení neuskutečnilo. 

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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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 

specifi cké 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.

Komunikace změny klimatu na sociálních sítích

Klíčovými platformami pro šíření informací o klimatických změnách jsou zejména 

sociální sítě. CI2, o. p. s. je aktivní zejména na Facebooku a na Instagramu.

Profi l CI2, o. p. s. na FB byl založen v dubnu 2018. Od 1. ledna 2020 do 31. prosince 

2020 dosáhly (reach) příspěvky CI2 ke 179 130 uživatelům této sociální sítě. 

Nejčastějšími návštěvníky profi lu CI2, o. p. s. byli uživatelé z Prahy, Brna a Bratislavy.

Profil CI2, o. p. s. na Instagramu byl založen v říjnu roku 2019. Od 1. ledna 2020 

do 31. prosince 2020 dosáhly příspěvky CI2 k 5 438 uživatelům Instagramu. 

V porovnání s rokem 2019 se jedná o téměř 16% nárůst. Nejčastějšími návštěvníky 

profi lu CI2 byli uživatelé z Prahy a Brna.
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„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 

infografi k, 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. V roce 2020 se usku-

tečnilo 4 klasické besedy a 2 on-line přednášky a debaty. Setkání byla 

doprovázena bohatou diskusí, žáci a studenti projevili o danou proble-

matiku intenzivní zájem. Bohužel, řada naplánovaných besed v období 

březen—prosinec 2020 (např. Kněžmost, Benešov, Semily) musela být 

kvůli koronavirové pandemii zrušena.

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

a zamyslet se nad možnými klimaticky příznivými opatřeními. Soutěž musela 

být období upravena. Na jednotlivých besedách byla tato aktivita zmiňována 

a studenti se registrovali do aplikace Moje CO2. Bohužel slavnostní vyhlášení 

prvního běhu soutěže (Den Země, Areál fi rmy LIKO-S, Slavkov u Brna) 

spojené s promítáním dokumentu (další aktivity) musela být zrušena. Slav-

nostní akt byl interně přesunut na září, avšak podzimní situace opět nedovolila 

zorganizovat tuto akci. Přesto splnění smyslu této aktivity, tedy posoudit své 

chování z hlediska vlivu na klima a emise skleníkových plynů, byla díky aktivnímu 

využívání systému naplněna. Celkem se přihlásilo 227 uživatelů v rámci 

aplikace MojeCO2.cz.

  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 fi rmami, nevládními organizacemi a v neposlední řadě i konkrétní-

mi jednotlivci. Štáb absolvoval natáčení v téměř 20 lokalitách v rámci devíti 

krajů. Film o stopáži 33 minut byl ofi ciálně zveřejněn na youtubovém účtu 

projektu při příležitosti Dne Země. Jeho premiéru provázela i kampaň na soci-

álních sítích a zveřejnění ofi ciální tiskové zprávy: https://www.youtube.com/
watch?v=V83voeuUNCY. V květnu 2020 byl dokument, spolu s dalšími aktu-

álními osvětovými počiny v oblasti ochrany klimatu, představen na tiskovém 

brífi nku Klimatické koalice.

  Besedy pro veřejnost — besedy se uskutečnily v celkem čtyřech městech 

(z toho 2× klasickou formou a 2× on-line) 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 budování modro-

zelené infrastruktury. 
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  Výstava „Klima se mění: od informací k akci“ — putovní klimatickou výstavu shlédli v průběhu roku 

2020 občané čtyř měst (Frýdek-Místek, Ústí nad Labem, Hostinné, Praha 3); v každém městě 

proběhla vernisáž za účasti vedení města a široké veřejnosti; pozitivním momentem bylo i to, že se 

ve většině navštívených měst podařilo domluvit prohlídku výstavy s místními základními a středními 

školami. Ve spolupráci s Agenturou Koniklec se podařilo připravit on-line verzi výstavy. Ta byla 

publikována ve formě 13 krátkých videí na: https://www.youtube.com/watch?v=PZPljl8mc8Q&list=-
PLCfzRyxxO9Xp8UBa_EBkCy3dxBqoJpSie&ab_channel=AgenturaKoniklec

  Medializace aktivit a šíření výstupů projektu. Byly připraveny tiskové zprávy, články v médiích, gra-

fi cko-informační prvky, newsletter a zejména aktualizovány samostatné webové stránky projektu. 

  Tematická brožura. Na základě zkušeností projektového týmu z realizace projektových opatření byla 

v roce 2020 připravena a vyrobena příručka s názvem „Jak komunikovat změnu klimatu na lokál-

ní a regionální úrovni“. Příručka je zároveň malým ohlédnutím za dvouletým průběhem tohoto 

projektu a obsahuje nejdůležitější tipy a způsoby, jak široké téma jako je klimatická změna, jed-

noduše prezentovat veřejnosti, a přináší řadu metod, které vychází ze zkušeností autorů se zvy-

šováním povědomí na místní a regionální úrovni. Je dostupná na stránce: https://klimasemeni.
cz/nova-publikace-jak-komunikovat-zmenu-klimatu-na-lokalni-a-regionalni-urovni/. Příručka 

vyšla v nákladu 300 ks a byla distribuována zájemcům z řad veřejné správy, neziskových orga-

nizací, vzdělávacích institucí a dalších subjektů. 

  Klimatický balíček pro místní komunikaci — Současně s vydáním publikace byl připraven „klimatický 

balíček“. Jednalo se o webovou stránku v rámci https://klimasemeni.cz/klimaticky-balicek-pro-ko-
munikaci-zmeny-klimatu/, na kterou byly umístěny popisy a odkazy na materiály, které mohly 

být použity pro zvýšení popularizace tématu klimatické změny na místní úrovni. Stránka pak byla 

ve formě odkazu distribuována cílové skupině. 

  Nově zařazená aktivita: Tvorba podcastů. V důsledku nemožnosti šíření informací na besedách 

a seminářích se realizátoři projektu zaměřili i na tvorbu podcastů. Během realizace projektu bylo 

připraveno 5 dílů zařazených do sekce Klimatický podcast CI2. Ty byly umístěny na webové stránky 

projektu: https://klimasemeni.cz/podcast/, byly medializovány prostřednictvím sociálních sítí.

 Doba realizace: leden 2019—prosinec 2020

 Nositel projektu: CI2, o. p. s.

 Podpora: Projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě  

 rozhodnutí ministra životního prostředí.
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OBR.: Titulní stránka publikace

POZN.: Data jsou za celou dobu realizace projektu

Besedy ve školách 
17

Besedy pro veřejnost
15

Účastníci výstavy
15 500
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KALKULAČKA
UHLÍKOVÉ STOPY

CI2, o. p. s. byl  v minulosti u zrodu několika internetových kalkulátorů ekologické 

a uhlíkové stopy, které běžným uživatelům umožňují vyjádřit jejich vliv udržitelnost 

jejich vlastní domácnosti a životního stylu a vliv na emise skleníkových plynů 

(uhlíkovou stopu). Nejdéle existujícím je kalkulátor osobní ekologické stopy 

(https://www.hra-o-zemi.cz), který existuje již od roku 2005. V roce 2019 byl 

zásadně aktualizován a stránky dostaly nový design. Provozovatelem tohoto 

kalkulátoru je nezisková organizace Zelený kruh, CI2 zajišťuje správnost výpočtu. 

CI2, o. p. s.  rovněž spravuje kalkulátor uhlíkové stopy aktivit na stránkách

https://mojeco2.cz.

V roce 2020 začala realizace projektu podpořeného Velvyslanectvím Velké Británie 

v České republice (Foreign &  byla aktualizace kalkulátoru osobní uhlíkové stopy 

(https://www.uhlikovastopa.cz). Oblast změny klimatu a příslušných politik je 

pro Velkou Británii velmi důležitá, neboť tato země v listopadu 2021 hostí v Glasgow 

významné jednání „COP26“ — 26. konferenci smluvních stran OSN o změně klimatu. 

Toto jednání by mělo zhodnotit pokrok jednotlivých zemí v naplňování cílů 

Pařížské úmluvy. Proto se hostitelská země COP velmi věnuje otázce klimatických 

politik a snižování emisí.

Cílem osobního kalkulátoru uhlíkové stopy je přiblížit oblast změny klimatu široké 

veřejnosti, umožnit jim spočítat jejich vlastní příspěvek ke změně klimatu a případně 

modelovat možné změny. V roce 2020 proběhly přípravné fáze projektu — příprava 

algoritmu kalkulačky a příprava nového rozhraní stránek. Oficiální spuštění 

kalkulačky a její představení široké veřejnosti je naplánováno na polovinu roku 

2021. CI2, o. p. s.  se podílí i na vzniku propagačního animovaného videa ke kal-

kulátoru a objasnění problematiky oblasti změny klimatu. 

Doba realizace: leden 2020—duben 2021

Nositel projektu: CI2, o. p. s.

Partner projektu: British Embassy Prague
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Uhlíková stopa je měřítkem dopadu fungování fi rmy či jiné 
jednotky (stát, město, jednotlivec atd.) na životní prostředí 
a zejména na klimatické změny.

Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, 
výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které 
odpovídají aktivitám či produktům fi rmy.

Uhlíkovou stopu je vedle úrovně podniků možné stanovit 
na dalších úrovních — národní, městské, individuální. Uhlíkovou 
stopu v současné době měří a vykazují tisíce fi rem v zahraničí 
a desítky fi rem v České republice, zejména dceřiných fi rem 
nadnárodních společností. Stanovení uhlíkové stopy je však 
přínosné pro jakoukoliv fi rmu, které není lhostejný dopad 
na životní prostředí a moderní „zelený“ image.2 

Hlavním důvodem pro stanovení uhlíkové stopy podniku je v praxi požadavek 

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

řetězce fi rem), rozhodnutí mateřské fi rmy 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, verifi kaci uhlíkové stopy a reporting v rámci CDP (Carbon Disclosure 

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

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

akreditací které umožňují provádět ofi ciální ověřování emisí skleníkových plynů letišť 

a držitelem evropského osvědčení pro ověřování emisí skleníkových plynů z námořní 

dopravy (GHG Emissions Verifi er/Validator — EU MRV Regulation).

U
H

LÍ
K

O
V

Á
 S

TO
PA

 

UHLÍKOVÁ STOPA – SLEDOVÁNÍ, MANAGEMENT, KOMPENZOVÁNÍ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs



20



21

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

pro širokou i odbornou veřejnost a studenty vysokých škol.

V roce 2020 CI2, o. p. s. realizovala aktivity na úrovni podniků (uhlíkové stopa 

společnosti a produktu, politika GHG a metodická pomoc), institucí a úřadů:

  ACTIVE 24, s.r.o. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  ADLER Czech, a. s. — Ověření uhlíkové stopy společnosti

  ADLER Czech, a.s. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  AL INVEST Břidličná, a.s. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  CPI Property Group — Ověření uhlíkové stopy společnosti, CDP Reporting, 

cíle snižování uhlíkové stopy 
  Curaden Czech s.r.o. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

  Eltek, s. r. o. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Institut umění — Divadelní ústav — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

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

stopy společnosti a pomáháme ostatním

  Krajský úřad Libereckého kraje — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  LIGUM, spol. s r. o. — Uhlíková stopa produktu

  Magistrát města Brna — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Městská část Praha 7 — Stanovení uhlíkové stopy společnosti 
  MONETA Money Bank, a. s. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti,

  CDP Reporting 

  Moravia Cans, a. s. — Uhlíková stopa produktu

  Orkla Foods Česko a Slovensko — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

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

  Rajo, a. s. — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Skanska Reality, a. s. — Metodická pomoc pro stanovení Scope 3 emisí 

  Výzkumný Ústav železniční, a. s. (VUZ) — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  WebSupport — Stanovení uhlíkové stopy společnosti

  Wüstenrot hypoteční banka, a. s. a Wüstenrot — stavební spořitelna, a. s. 
— Stanovení uhlíkové stopy společnosti

UHLÍKOVÁ STOPA – SLEDOVÁNÍ, MANAGEMENT, KOMPENZOVÁNÍ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020
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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. 2020

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

2020) obdrželo v roce 2020 celkem 24 subjektů — podniků a dalších organi-

zací. Obvykle dosaženým stupněm zapojení do programu byl základní stupeň 

(značka SLEDUJEME CO2), udělený celkem 22 subjektům. Vyšší úroveň značky 

„SNIŽUJEME CO2“ získaly dva subjekty. Značka UHLÍKOVÁ STOPA PRODUKTU 

v roce 2020 byla udělena čtrnáctkrát.
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V roce 2020 bylo připraveno a realizováno celkem pět nových off setových projektů. 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nemocí covid-19 byla realizace 

dalších projektů odložena na rok 2021.

Byly připraveny, podpořeny a realizovány následující projekty: 

Tuny CO2
Velikost projektu 

(Kč)
Stromů a keřů 

(ks)

Javorové stromořadí podél cesty 
do Polerad — II. etapa 78 46 900 30

Jabloňov — stromořadí na Březejc 77 58 962 40

Podpora výskytu tisu červeného 
v Libereckém kraji — lokalita 
Ruprechtice

30 29 475 25

Stromový koridor Pod Kamenným 
vrchem — Míkovice, Podolí
— I. etapa

79,1 52 175 23

Výsadba stromů v obci Rybníky 
— III. etapa 29,48 29 305 11

Portál Off setujeme CO2: https://www.off setujemeco2.cz/

Zpracovatelé za CI2, o. p. s.: Mgr. Jana Smolíková, Mgr. Ing. Petr Pavelčík

Zdroj fi nancování: vlastní zdroje

ZDROJ: https://www.off setujemeco2.cz/

OBR.: Realizace projektu Jabloňov — stromořadí na Březejc, 7. 11. 2020
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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 profi lu. 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 se stala ročenka Praha 

životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od roku 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. (Zpracování kom-

pletů informačních materiálů Praha životní prostředí 2018 a 2019) v roce 2020 

bylo shromáždit a připravit podklady pro zpracování pražské ročenky za rok 2019. 

Současně s ročenkou je v českém a anglickém jazyce vydávána také souhrnná 

elektronická brožura s vybranými údaji mapová příloha.

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

Doba realizace: leden—prosinec 2020

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Zpracovatelé za CI2, o. p. s.: Michal Václavík, Mgr. Josef Novák, Ph.D.

Spolupráce: Ing. Vít Gajdůšek

Partneři: Externí dodavatelé dat o životním prostředí 

Podpora: Magistrát hlavního města Prahy
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ZELENÁ INFORMACÍM 

Smyslem soutěže „Zelená informacím“ je najít nejzdařilejší 
prezentace životního prostředí na ofi ciálních internetových 
stránkách měst. Cílem soutěže je dále motivovat města 
k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů 
o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných 
indikátorů.

Slavnostní vyhlášení již devátého ročníku se uskutečnilo na on-line setkání, které 

proběhlo na Den Země 22. dubna 2021. Čtyřčlenná odborná porota vybírala 

mezi webovými prezentacemi 276 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, 

které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti, aktualizaci 

a srozumitelnosti. Na stupních vítězů se umístila města: Ostrava, Praha, Krnov.

Počtvrté v historii soutěže, získalo nejvyšší ocenění město Ostrava a na pomyslném 

žebříčku počtu vítězství se odpoutalo od dalšího moravskoslezského města 

Krnova, které má vítězství tři. Druhé místo obsadila Praha, která se dlouhodobě 

pohybuje na čelních místech, ale zatím nikdy soutěž nevyhrála. Na třetím místě 

se umístilo město Krnov, které tak navázalo na tři první místa z let 2011 až 2013.

V kategorii skokan roku zvítězilo město Hranice.

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. Ukazuje se, že pro kvalitní webovou prezentaci je 

nezbytná politická podpora vedení města a zároveň i nadšení a odborný přínos 

pracovníků odboru životního prostředí. Výsledky z roku 2020 dále ukázaly, 

že dlouhodobě nejlépe prezentují informace o životním prostředí města z Moravsko-

slezského kraje. V posledním hodnocení jich bylo v TOP 30 devět.

Doba realizace: říjen 2020—duben 2021

Koordinátor: CI2, o. p. s.

Zpracovatelé za CI2, o. p. s.: Mgr. Lubomír Bartoš, Mgr. Josef Novák, Ph.D.

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

životního prostředí University Karlovy v Praze, CENIA, česká informační agentura 

životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR

Podpora: vlastní zdroje.

ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING OBCÍ A FIREM CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020

Hodnoceno měst
276

Ročník soutěže
10

OBR.: Příprava na vyhlášení on-line výsledků soutěže Zelená informacím z improvizovaného studia
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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 zra-

nitelné 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.

CI2 se zapojuje do specifi ckého 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.
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Výsledky tesovaných měst:

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

Doba realizace: leden 2020—prosinec 2020

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)

Zpracovatelé za CI2, o. p. s.: Mgr. Josef Novák, Ph.D., RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., 

Miroslav Lupač

Podpora: Evropská komise, fi nanční nástroj pro životní prostředí:

Program LIFE pro programové období 2014—2020; vlastní zdroje

TVORBA TEMATICKÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNŮ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020
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Liberecký kraj

Liberecký kraj je jedním z prvních krajů v republice, který má plán adaptace 

na změnu klimatu. Dokument pro kraj zpracovala v roce 2020 obecně prospěšná 

společnost CI2. Cílem dokumentu je prostřednictvím APA ZK zintenzivnit politiku 

ochrany klimatu a přizpůsobení se jeho změně.

Účelem je zvýšení připravenosti kraje a jeho obyvatel čelit dlouhodobému suchu, 

říčním povodním, vydatným srážkám a záplavám, zvyšování teplot a jejich extré-

mům a mimořádným výkyvům počasí. Budou navržena opatření ve všech sekto-

rech, které tvoří strategii rozvoje kraje, které sníží zranitelnost a zvýší adaptivní 

kapacitu kraje. Ve všech krocích této politiky bude kraj dávat přednost adaptačním 

opatřením, která budou zároveň snižovat emise skleníkových plynů. V zájmu sníže-

ní emisního příspěvku kraje bude kraj sledovat emise vytvářené provozem vlastních 

zařízení a usilovat aktivně o jejich snižování. U adaptačních opatření bude vždy 

promýšlen přínos pro kvalitu života obyvatel i návštěvníků kraje.

Webové stránky projektu: https://sucho.kraj-lbc.cz/akcni_plan

Doba realizace: leden 2020—prosinec 2020

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo Akční plán adaptace na změnu klimatu 

dne 23. února 2021.

Zpracovatel: CI2, o. p. s.

Zpracovatelský tým: Mirek Lupač, RNDr. Viktor Třebický, Mgr. Daniel Tichý, 

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., expert, Mgr. Ing. Petr Pavelčík

Pracovní skupina: Pracovní skupina byla tvořena zástupci zpracovatele a pracovníky 

Odboru životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Koordinátorkou pracovní 

skupiny je Ing. Tereza Pokorná.

Podpora: Liberecký kraj

TVORBA TEMATICKÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNŮ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020
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Třebíč

Město Třebíč se stalo dalším významným městem České republiky, které v roce 2020 

navázalo spolupráci s CI2, o. p. s. s cílem vytvoření městské adaptační strategie. 

Strategie by měla konkrétně reagovat na podmínky města a a navazovat na národní 

i nadnárodní směr politiky v oblasti životního prostředí (např. Strategie EU pro při-

způsobení se změně klimatu; 2013 a 2021, Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR; 2015). Zároveň má za cíl analyzovat socioekonomické a ekologic-

ké dopady změny klimatu přímo v lokalitě města Třebíče a nabídnout na míru šitá 

opatření vedoucí k jejich eliminaci, zmírnění, případně adaptaci na ně. Vytvořený 

dokument musí být také plně v souladu s již hotovými studiemi, koncepty a dalšími 

dokumenty schválenými městem Třebíčí. Strategie má být následně schválena vole-

nými orgány města. V roce 2020 probíhaly úvodní jednání zpracovatelského týmu 

se zástupci města a dále vznikala analytická část strategie (analýza zranitelnosti 

města), která byla odezvána začátkem roku 2021. V návaznosti na analytickou část 

vznikne v roce 2021 návrhová a implementační část. 

Doba realizace: srpen 2020—prosinec 2021

Zpracovatel: CI2, o. p. s.

Zpracovatelský tým: Mgr. Josef Novák, Ph.D., RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., Mirek 

Lupač, Ing. Arch. Petr Klápště, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Jiří Barouš, 

Bc. Sylva Korelusová, Mgr. Lenka Opočenská, Mgr. Romana Březovská.

Pracovní skupina: Pracovní skupina je vytvořena zástupci města Třebíč a zástupci 

zpracovatelského týmu. 

Podpora: Město Třebíč, Evropská unie (Evropský sociální fond, Operační program 

Zaměstnanost)

TVORBA TEMATICKÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNŮ CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

CI2, o.p.s.

Praha, 30. června 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: CI2, o.p.s.
Adresa: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
IČ: 264 15 585
Předmět činnosti: 

• prosazování udržitelného rozvoje ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou,
vzdělávacími institucemi a veřejností

Příjemce zprávy

zakladatel po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

21.6.2021 – 30.6.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace CI2, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace CI2, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodní
části přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace CI2,
o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost, že jde o první audit v historii společnosti a údaje srovnávacího
období tedy nebyly ověřeny.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
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 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
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Rozvaha (Bilance)
k 31. 12. 2020 (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 fi nanční 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 fi nanční 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 2 613 5 426

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 1 160 2 584

B.II.1. Odběratelé (311) 52 1 160 695

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 0 502

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 1 376

B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 9

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

B.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 71 1 443 2 779

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 6 11

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

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 437 2 768

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 fi nanční majetek (259) 78 0 0

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

B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 10 63

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 10 16

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 0 47

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 2 613 5 426

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 10 452 21 704
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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 3 349 4 717

A.I. Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 282 416

A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 11 11

A.I.2. Fondy (911) 87 271 405

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění fi nančního majetku a 
závazků

(921) 88 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 89 3 067 4 301

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

90 X 1 235

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

91 1 813 X

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

92 1 254 3 066

B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 -736 709

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 -736 709

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 127 28

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) 109 140 149

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 -2 0

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

(336) 111 71 74

B.III.8. Daň z příjmů (341) 112 0 189

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 25 27

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 84 242

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

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

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 0

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 fi nanční výpomoci (379) 127 0 0

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

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

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

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 2 613 5 426

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 10 452 21 704

Výkaz zisků a ztrát
k 31. 12. 2020 (v celých tis. Kč)

Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku
Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská celkem

1 2 3

A. Náklady (ř. 39) 1 4 281 0 4 281

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 938 0 938

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

(501-3) 3 53 0 53

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 40 0 40

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 6 0 6

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 839 0 839

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 2 980 0 2 980

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 2 261 0 2 261

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 687 0 687

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 8 0 8

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 17 24 0 24

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

A.IV. Daně a poplatky celkem (ř. 20) 19 6 0 6

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 6 0 6

A.V. Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) 21 17 0 17

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

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 1 0 1
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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) 35 151 0 151

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

(58x) 36 151 0 151

A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 189 0 189

A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 38 189 0 189

NÁKLADY CELKEM 39 4 281 0 4 281

B. Výnosy (ř. 67) 40 5 516 0 5 516

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 1 712 0 1 712

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 1 712 0 1 712

B.II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46) 43 90 0 90

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

(681) 44 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 90 0 90

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 3 712 0 3 712

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

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 3 712 0 3 712

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

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

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2) 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 2 0 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) 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 fi nančního majetku (655) 62 0 0 0

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

VÝNOSY CELKEM 64 5 516 0 5 516

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 – 64 + 38) 65 1 424 0 1 424

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 189 0 189

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 – 66) 67 1 235 0 1 235

 Kontrolní číslo (ř. 1 až 67)   999 42 036 0 42 036

FINANČNÍ ZPRÁVACI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020



53FINANČNÍ ZPRÁVA CI2, o. p. s. / výroční zpráva 2020

Přehled přijatých grantů

Tabulka obsahuje seznam realizovaných projektů financovaných z grantů v roce 2020. Částky 

uvedené ve druhém sloupci jsou skutečně přijaté v roce 2020 bez ohledu na realizační období 

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

PROJEKT Přijato v roce 2020
(v Kč) Donor

Klima se mění. Od informací k akci. 784 903,00 Kč Státní fond životního prostředí 
České republiky

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

0,00 Kč Program LIFE, Evropská komise

Czech Carbon Footprint Calculator 0,00 Kč British Embassy Prague
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2020

Rozvahový den: 31. 12. 2020

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 2020

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: 7

 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) Způsob zjištění základu daně z příjmu v členění za jednotlivá zdaňovací období

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

Ztráta/zisk - 90 tis. 1 813 tis. 1 424 tis.

Nezdanitelný výnos 3 123 tis. 5 990 tis. 89 tis.

Nedaňové náklady 3 213 tis. 4 177 tis. 89 tis.

Úleva pro neziskové subjekty 0,00 0,00 427 tis.

Výsledná daň 0,00 0,00 189 tis.

Daňový základ 0,00 0,00 996 tis.

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

t) Dlouhodobé bankovní úvěry: nejsou

u) Veřejné sbírky: nebyly

v) Způsob vypořádání výsledku hospodaření: HV za rok 2020 nebude rozdělen

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 6. 2021

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 2020 činila přibližně 3,4 tuny CO2 ekv. (přesně 3,388 tuny). 
V porovnání s předchozím rokem (2019) se jedná o významný pokles o 16,8 %. Uhlíková stopa 
organizace setrvale klesá již od roku 2015. Co toto číslo znamená a jak si jej vysvětlit? 

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

bovaných v kanceláři, ze služebních cest zaměstnanců za klienty, z cest zaměstnanců do práce, 

z produkce odpadů a v neposlední řadě z nepřímých emisí spojených s energiemi a palivy (ztráty, 

WTT). Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců mírně narostl, a výkon organizace (vyjádřený 

v množství projektů) se mírně snížil, byl pokles uhlíkové stopy nejvíce zapříčiněn útlumem služeb-

ních cest v době pandemie.

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

do zaměstnání. Tyto dvě položky tvoří cca 50,9 % celkové stopy (26,56 % doprava služební a 24,4 % 

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. Nově 

byla do výpočtu uhlíkové stopy zahrnuta práce z domova, která odpovídala spotřebě elektřiny 

z domácího počítač. 

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 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 off 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 off setového projektu. Rovněž i uhlíková 

stopa za rok 2020 bude offsetovaná na podzim roku 2021. 

Více na www.snizujemeco2.cz a www.off setujemeco2.cz. 
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Zpráva o činnosti CI2, o. p. s. za rok 2020

Správní a dozorčí rada CI2, o. p. s. schválila zprávu o činnosti a hospodaření organizace dne 21. června 2021. 
Za CI2, o. p. s.

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