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SEMINÁŘ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

OFFSETY A KOMPENZACE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 
JAKO SOUČÁST KLIMATICKÉ POLITIKY PODNIKŮ

CI2, o. p. s. ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj   
Vás zve na tematický seminář určený nejen pro zástupce podnikatelské sféry

Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita 
semináře je omezená. Registrace probíhá prostřednictvím on-line formuláře. 
Kontakt: Josef Novák, tel.: 736 162 066, josef.novak@ci2.co.cz

PLÁNOVANÝ PROGRAM

9:00  Registrace

9:30 Úvodní slovo – zástupce CI2 a CBCSD

9:40 Současné trendy globální, evropské 
a národní klimatické politiky 

10:10 Offsety a kompenzace skleníkových 
plynů – pravidla a příklady

10:40 Ofsetový program CI2, o. p. s. 

11:10 Motivace podpory offsetových projektů 
ze strany firem (zástupci českých firem) 

11:30 Příklady možných offsetových projektů 
(obnovitelné zdroje, nanotechnologie)

12:00 Ukončení semináře

https://ci2.co.cz/cs/offsety-kompenzace-sklenikovych-plynu-jako-soucast-klimaticke-politiky-podniku
mailto:josef.novak%40ci2.co.cz?subject=


Offsetové projekty jsou takové, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře či zamezují jejich 
vypouštění. V současné době se v případě programu Sledujeme/Snižujeme CO2 nejčastěji jedná o výsadby 
dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se na budování a podporu 
obnovitelných zdrojů energie.

Organizace CI2, o. p. s. představuje koncept dobrovolných offsetových projektů, který je realizován pouze 
na území České republiky a může mít podobu jak mitigačních, tak adaptačních opatření. Samotný projekt 
tak může přímo aktivně snižovat množství skleníko-
vých plynů v atmosféře, například má-li formu výsad-
by stromů, nebo může pomoci předcházet samotné-
mu vypouštění těchto plynů. V zahraničí již existuje 
nemalý počet organizací, které se offsetovým projek-
tům věnují a které tak slouží jako inspirace.

Myšlenku vzešlou z mezinárodních klimatických vy-
jednávání na nejvyšších úrovních lze převést do reali-
ty na lokální úrovni právě jako offsetový projekt. Jak 
ukazuje dosavadní spolupráce CI2, o. p. s. s některými 
společnostmi snažícími se snížit svoji uhlíkovou stopu, 
je kompenzace emitovaných skleníkových plynů více 
než součást korporátní politiky v oblasti společen-
ské udržitelnosti firem. Pro zapojené obce a města 
jsou projekty také příjemnou příležitostí, jak stmelit 
místní komunitu a zapojit mladší i starší generace do 
osvětových akcí. Pro neziskové organizace představu-
jí offsetové projekty možnost, jak realizovat efektivní 
pomoc subjektům či lokalitám, které to potřebují 
nejvíce.

    
  PŘÍKLADY PODPORY OFFSETOVÉHO PROJEKTU 

Společnost Kooperativa pojišťovna, a. s. se rozhodla kompenzovat dopravu regionálních manažerů na něko-
likadenní setkání, které se uskutečnilo na podzim roku 2017. Ti se dostavili buď letecky nebo vlakem. Jako pod-
klad pro stanovení výše offsetového příspěvku byl seznam způsobu dopravy a vzdálenosti cesty. Společnost 
CI2, o. p. s. následně stanovila uhlíkovou stopu dopravy a po výběru konkrétního projektu (Ovocná stromo-
řadí na Cimbálku) spočítala i celkovou sumu příspěvku. Ta činila 4 136 Kč, neboť 1 tuna CO2, u tohoto konkrét-
ního projektu, odpovídala nákladům projektu ve výši 410 Kč. Offsetový projekt byl realizován na jaře 2018.

  KONKRÉTNÍ VELIKOST OFFSETU 

Manažer nadnárodní společnosti letí na poradu projektového týmu do New Yorku. Během zpáteční cesty je 
vyprodukováno 753 kg CO2. Při ceně realizace offsetového projektu 450 Kč za 1 tunu CO2 je nezbytné pod-
pořit projekt částkou 339 Kč a tím kompenzovat celkové emise dopravy.

  STANOVENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Uhlíkovou stopu jedince i jednotlivých aktivit je možné stanovit na specializovaných českých kalkulačkách:

http://uhlikovastopa.cz/kalkulacka 
https://mojeco2.cz/

CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, 
sledováním a podporou kvality života ve městech a obcích. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména 
o činnosti systematicky podporující klimaticky odpovědný přístup jednotlivců, měst, podniků a státu.
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