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Zdvojnásobme výkon fotovoltaických elektráren
v ČR d
 o roku 2030 na minimálně5 000 MW
Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Česko musí vyřešit postupnou náhradu uhlí
v elektroenergetice a fotovoltaika bude na
této cestě hrát hlavní roli. Je bezemisní, má
dlouhou životnost (panely vydrží přes 30 let),
škálovatelná (lze postavit prakticky jakýkoliv
výkon) a klesající ceny panelů řadí solární elektřinu k aktuálně nejlevnějším na trhu. Náklady na 1 GW instalovaného výkonu u pozemní
FVE mírně přesahují 15 mld. Kč, což je min. 5
krát méně než v první vlně budování FV elektráren v ČR v letech 2008 až 2010.

Segment tzv. mikroinstalací (do 10 kW)
meziročně roste (díky programu Nová zelená
úsporám) dvojnásobným tempem.

V Německu, Francii i Polsku se osvědčily
aukce na veřejnou podporu. Vedou k předvídatelnému rozvoji nových projektů obnovitelných zdrojů a soutěž tlačí cenu dolů, takže
jsou výhodné i pro spotřebitele.

Potřebujeme budovat nové solární instalace
průběžně, uhlí nenahradíme fotovoltaikou za
pár let. K tomu je ale třeba zkrátit návratnost
střešních elektráren budovaných pro vlastní
spotřebu a zajistit dlouhodobou jistotu investorům, kteří se chystají elektrárny stavět na
volných plochách, především brownfieldech.
Fotovoltaika může mít dopad i do dalších
oblastí energetiky a dopravy - investoři ji rádi
kombinují s opatřeními proti blackoutu (akumulací), zvyšováním soběstačnosti (a tedy
i úsporami energií) a elektromobilitou.

V posledních dvou letech se přidaly také
firmy, které mohly získat podporu na instalace
fotovoltaických elektráren na střechy svých
provozoven nebo logistických center v rámci
operačních programů. Zájem firem potvrdila
poslední samostatná výzva, která začínala
s alokací 500 milionů korun a nakonec se sešlo 437 žádostí s celkovou žádostí o podporu
2,6 miliardy korun.
Legislativa bohužel limituje vznik nových projektů na bytových domech. Zejména obyvatelé
v SJV nebo BD jsou limitováni přístupem
k vlastní výrobě čisté energie a jejímu sdílení
složitými pravidly a nutností vytvořit tzv.
mikrogrid. Proto v této části obytných budov
vznikají pouze desítky nových projektů ročně.

Dalším instrumentem zvyšující dlouhodobou
jistotu investorů jsou smlouvy o prodeji energie (PPA – power purchase agreement). Jde
o přímé smlouvy mezi provozovatelem solární
(či větrné) elektrárny uzavřené většinou na
15 až 25 let. Díky tomu mohou dostat cenu
elektřiny i pod 50 EUR/MWh (přibližná cena
elektřiny na komoditních trzích).V nedávné
době takové kontrakty uzavřel například
Heineken ve Španělsku. Využívá je také
společnost LEGO nebo provozovatel letišť
v Paříži.

Zdvojnásobme výkon fotovoltaických elektráren
v ČR d
 o roku 2030 na minimálně5 000 MW
Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Alokujme adekvátní podporu z EU fondů
(Fond spravedlivé transformace, Modernizační fond, Národní plán obnovy).
• Nastavme stabilní a předvídatelný systém
kontinální podpory.
• Rozběhněme informační kampaň
o možnostech získání podpory a výhodách
místního využití čisté energie.
• Upravme legislativu:

• S
 olární instalace porostou o cca 500 MW
ročně
• Dojde ke schválení podmínek pro velké
pozemní elektrárny
• Změny povedou k vytvoření pipeliny
nových investic do FVE v objemu
3 - 5 000 MW.

• Z
 apojíme se do debaty o ideálním využití
prostředků z EU na transformaci energetiky, uhelných regionů a zeleného oživení.
• V
 ytvoříme koalici firem, které budou usilovat o využití solární energie v rámci vlastní spotřeby i vznik nových projektů pro
dodávky do sítě.
• V
 e spolupráci s odbornými svazy vypracujeme analýzy legislativních změn.

1) Aukce
2) Přímé PPA kontrakty pro producenty energie z obnovitelných zdrojů
3) Umožněme rozvoj FV na vodní hladině,
v podobě agrivoltaiky apod.
4) Zjednodušení pravidel pro vznik energetických společenství.

Investujme do energetické soběstačnosti. Osaďme své
budovy FV elektrárnou a / nebo zorganizujme hromadnou objednávku FV elektráren s kolegy a
 zaměstnanci
Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Využití solární energie přímo v místě spotřeby patří k nejdostupnějším řešením, kterými
může firma snížit svou uhlíkovou stopu a vyslat tak silný signál směrem k zákazníkům
nebo zaměstnancům. Záměr instalovat
vlastní fotovoltaickou elektrárnu často vede
k mnohem hlubší transformaci energetického
hospodářství firmy. Firmy se snaží maximalizovat soběstačnost souběžnými investicemi
do úsporných opatření, snižují emise přechodem na tepelná čerpadla nebo ji kombinují
s nákupem elektromobilů a dobíjecích stanic.

Zájem o fotovoltaiku na střechách firem vyvolalo zavedení podpory v rámci operačních
programů Ministerstva průmyslu Projekty se
pohybují od desítek po stovky kilowattů, někdy až 1 MWp. Poslední výzva určená přímo
pro solární instalace dokonce několikanásobně překročila svou alokaci. Nevýhodou
současného systému dotací je však jeho nekontinualita a protahující se vyhodnocování
žádostí. Oborové asociace však usilují o vytvoření pružného a předvídatelného systému
podpory pro nové instalace, pro které mají
být zdroje prostředky v rámci Moderničního
fondu. Lze ale využít také miliardy, které získá
ČR v rámci Fondu obnovy.

Česká společnost Malfini (původně Adler)
vybudovala na svém logistickém centru v Ostravě unikátní hybridní fotovoltaický systém.
Ten kombinuje různé panely optimálně nastavené pro výrobu v létě i zimě, dobíjení vysokozdvyžných vozíků i elektromobilů a akumulaci pro případ blackoutu.

Fotovoltaika je de facto bezúdržbové zařízení,
životnost panelů je 30-40 let. Návratnost bez
dotací se pohybuje kolem 10 let, s dotací pak
klesá k 5-6 rokům.

Díky podpoře vznikla solární elektrárna na
střechách společnosti LEGO (téměř 1 MWp),
Škoda Auto (440 kWp) či obchodních domech
Lidl (osm prodejen, úspora 20 % elektrické
energie)

Investujme do energetické soběstačnosti. Osaďme své
budovy FV elektrárnou a / nebo zorganizujme hromadnou objednávku FV elektráren s kolegy a
 zaměstnanci
Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Nechme si zpracovat energetický audit
firmy, případně nabídku od dodavatele FV
elektráren.
• Zorganizujme společnou objednávku FV
elektrárny se zaměstnanci.
• Posuňme to ještě o krok dál! Připravme
studii propojující FVE s (mikro)kogenerací,
dobíjením elektromobilů, nebo dokonce
akumulací.

• S
 egment firemních fotovoltaik poroste
o 100 MW ročně.

• B
 udeme sdílet příklady dobré praxe a motivovat firmy k přijetí závazku 100% obnovitelné firmy.
• B
 udeme sledovat důslednost dodržování
závazků:
1) K
 olik členských firem si nechalo zpracovat
audit nebo nabídku a kolik z nich ji skutečně realizovalo
2) K
 olik firem přizvalo do solárního programu
také své zaměstnance.

Přejděme na zelenou elektřinu. Nakupujme přímo od
výrobce pomocí PPA a / nebo si sjednejme dodávku od
některého z dodavatelů.
Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Téměř polovinu elektřiny v Česku stále vyrábíme v uhelných elektrárnách. Přechodem
na zelený tarif prokazatelně a významně
snížíte uhlíkovou stopu vašeho byznysu podpoříte tím i tržní tlak na výstavbu nových elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných
zdrojů.

Firmy v Česku (ŠKODA Auto, Kofola) i po
celém světě (Unilever, Apple, Amazon) se již
zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality, což
není možné bez přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Seznam 100 % renewable energy firem (fungujících v tomto režimu, nebo se závazkem
k určitému roku):
https://www.there100.org/re100-members

Podíl zelené elektřiny v posledních 7 letech
zůstává na +/- 13 %. Zahraniční zkušenosti
ukazují, že právě závazky firem odebírat čistou elektřinu z nových projektů obnovitelných
zdrojů mohou trh podpořit k růstu.

Nizozemské vlaky od roku 2017 pohání
energie větrných turbín: https://www.ns.nl/
en/about-ns/sustainability/climate-neutral/
green-energy-for-train-bus-and-station.html
Bosh začne nakupovat až 100 GWh ze tří
solárních projektů v Německu pomocí PPA:
https://www.renewablesnow.com/news/update-bosch-signs-3-ppas-for-new-solar-in-germany-709148/
Orange Polsko si zajistí 10 % své spotřeby
elektřiny pomocí PPA: https://www.renews.
biz/60644/orange-polska-connects-to-wpdwind/

Přejděme na zelenou elektřinu. Nakupujme přímo od
výrobce pomocí PPA a / nebo si sjednejme dodávku od
některého z dodavatelů.
Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Zahrňme aspekty ekologie a lokálnosti také
do výběrového řízení na dodavatele zelené
elektřiny.
• Pomozme vzniknout novému zdroji energií
díky tzv. Power purchase agreements - díky
jeho budoucí produkci pokryjeme část
vlastní spotřeby.

• L
 egislativní změny otevřou podmínky pro
vznik přímých PPA kontraktů.
• Poroste počet nákupů zelené elektřiny, jako
součást udržitelné strategie firem.

• B
 udeme informovat členské firmy o nabídkách dodavatelů, cenové prémii apod.
• Budeme sledovat, kolik členských firem si
nechalo zpracovat nabídku.
• Budeme prosazovat umožnění tzv. Power
purchase agreements.
• Budeme propojovat investory do FVE
s potenciálními odběrateli solární elektřiny
formou PPA.

Chtějme po svých dodavatelích odpovědný přístup
k půdě a krajině

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Většina firem neřeší, jaký dopad mají jejich
výrobky na krajinu. Nenakupují své suroviny
přímo od primárních dodavatelů a povědomí
o tom, jak jsou jejich suroviny vyráběny, je tak
velmi nízké. Jinými slovy, velká část ekologické stopy vzniká v dodavatelských řetězcích,
ve kterých se informace o dopadu na životní
prostředí snadno ztrácí.

Větší korporace se problémem začínají zabývat a hledají řešení v lepším řízení dodavatelských řetězců. Soustředí se ale zatím
především na uhlíkovou bilanci, popřípadě
globální biodiverzitu. Mezi nejznámější patří
závazky odebírat palmový olej nebo dřevo jen
od dodavatelů s certifikáty RSPO, resp. FSC.
Podobně řada evropských odběratelů vylučuje ze svých dodavatelských řetězců maso ze
zvířat krmených sojou, která byla vypěstována
na úkor amazonského pralesa.

Nejviditelnější v tuzemsku je Ikea, která pro
své dřevo požaduje surovinu z lesů, kde se
dodržují pravidla zdravého hospodaření FSC.

Produkční zemědělství a lesnictví tvoří asi 85
% české krajiny. Lepší péče o půdu se tak neobejde bez aktivní role firem a jejich aktivnějšího řízení svých dodavatelských řetězců.
Dodavatelské řetězce závislé na intenzivní
exploataci krajiny se stávají byznysovým
rizikem. Mohou narazit na materiální limity
přírodních zdrojů: nebude současný model
hospodaření dříve či později čelit nedostatku
vody, vyčerpání půdy nebo neudržitelnosti
pěstování lesů? Navíc se z nich potenciálně
stává masivní reputační riziko, protože pro
společnost přestává být přečerpávání přírody
akceptovatelné.

V ČR chybí systematičtější rámec, který by
toto uvažování cíleně propojil s transformací
české krajiny: zemědělskou půdou a lesy.
Pro menší domácí firmy bývá navíc poměrně
náročné stanovit priority a požadovat od
svých dodavatelů smysluplná opatření - nemají prostředky a kapacity, jimiž disponují velké
korporace.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy právě startuje nový program,
který bude firmám pomáhat se zaváděním
standardů péče o krajinu.

Chtějme po svých dodavatelích odpovědný přístup
k půdě a krajině

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Vyberme pilotní firmy, které seberou odvahu na zmapování vlastní ekologické stopy
i následnou změnu.
• Sestavme iniciativní skupinu několika firem
zaměřenou na stanovení prioritních kroků
v oblasti změny stavu české krajiny.
• Legislativní změny otevřou podmínky pro
vznik přímých PPA kontraktů.
• Poroste počet nákupů zelené elektřiny, jako
součást udržitelné strategie firem.

• P
 ilotní firmy po získání povědomí o své
ekologické stopě začnou vést s dodavateli
dialog o jejím snížení.
• Vznikne koncept pro univerzálně aplikovatelné sledování dopadu firem působících
v ČR na českou krajinu.

• P
 omůžeme firmám s nalezením finančních
či lidských zdrojů, které umožní lepší
orientaci v tématu a možnostech změny
v oblasti sledování dodavatelů.
• Budeme sledovat, kolik členských firem
skutečně při svých nákupech získané informace zohledňují.

Požadujme lokální a odpovědně vypěstované potraviny
ve školních a firemních jídelnách

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Stát, kraje, města a jimi zřizované instituce
a soukromé firmy nakupují velké množství potravin pro svoji vlastní potřebu. Jenom školní
jídelny ročně utratí cca 8 miliard korun.

Udržitelné podnikové stravování zatím není
v Česku příliš rozšířené. Jedním z dobrých
příkladů je společnost Perfect Canteen, jež
poskytuje podnikové stravování v několika
firmách.

V ČR funguje program Skutečně zdravá škola,
který ve školách prosazuje udržitelné stravování i všestranné vzdělávání o jídle. Do
programu je dnes v ČR zapojeno přes 400
škol. Stejná organizace pak pomáhá i dalším
organizacím. Například Jídelna ministerstva zemědělství získala v programu Skutečně
zdravá jídelna stříbrný certifikát.

Firmy - a také veřejné instituce - mohou pro
své stravování cíleně nakupovat produkty ekologického zemědělství, které pečuje
o půdu, lépe zadržuje vodu v krajině a vrací
do ní přírodu. Hromadné stravování tak může
vytvářet nebo zvětšovat trh udržitelně produkovaných potravin a podporovat tak ekonomiku kvality a udržitelnosti.
Podobné programy přinášejí celou řadu výhod
pro zemědělce (přímý vztah s odběrateli,
lepší plánování sklizně, odbyt i pro vizuálně
nedokonalé výpěstky a další) a prokazatelně
zvyšují spotřebu ovoce a zeleniny.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
(134/2016) od ledna 2021 de facto zavedla
povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. V dalších
měsících budou zadavatelé řešit, jak k této
nové povinnosti přistoupit.
Vyhláška o školním stravování (107/2005),
podle níž se jídelny musí řídit, prozatím
nestanovuje žádná kritéria kvality a původu
používaných potravin.

Podobný, rozsahem i dopadem o řád větší
program Food for Life funguje ve Velké Británii. Ten pomáhá školám, ale i nemocnicím
a dalším institucím se zaváděním sezonních,
lokálních a udržitelně vyrobených potravin.
Jídla certifikovaná programem Food for Life
dnes nabízí řes 50 % základních škol v Británii.

Požadujme lokální a odpovědně vypěstované potraviny
ve školních a firemních jídelnách

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Zrevidujme vyhlášku o školním stravování
(107/2005 Sb.) zohledňující současný stav
i hodnoty, ke kterým směřují.
• Vytvořme a realizujme koncept celoživotního vzdělávání pro pracovníky jídelen.
• Diskutujme s objednateli a provozovateli veřejného stravování o šetrnějším
zásobování.

• P
 rogramy kontroly kvality v podnikovém
stravování se rozšíří o 20 firem během 1
roku a o 100 firem během 3 let.
• V
 eřejné instituce ve svých výběrových
řízeních systematicky upřednostní odpovědné dodavatele.
• Minimálně 100 inovativnějších farem a potravinářských podniků (alespoň částečně)
přejdou na ekologický model zemědělství.

• P
 omůžeme firmám s nalezením finančních
či lidských zdrojů, které jim umožní lepší
orientaci v tématech šetrnějšího stravování.
• Z
 propagujeme příklady dobré praxe, stejně
jako překážek a rizik.
• P
 odpoříme legislativní změny - připravíme
vlastní návrh novellizace vyhlášky o školním stravování.

Navrhujme a realizujme kvalitní zelené střechy a další
přírodní prvky ve veřejném prostoru

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Přírodní prvky na budovách a ve veřejném
prostoru prokazatelně zvyšují komfort uživatelů a zmenšují negativní dopady výstavby
na krajinu.

Ozeleňování střech, popřípadě fasád, je dnes
významným architektonickým i funkčním trendem
větších měst. Po botanické stránce vznikají v Česku
často kvalitní druhově bohaté realizace i realizace
funkční z pohledu prosperity suchomilných rostlin.

Z ČR pochází a zde sídlí firma LIKO-S, která
se podobnými instalacemi zabývá celosvětově.
Její kancelářská budova Liko-Noe má zelenou
střechu i fasády a pracuje pouze s energiemi
z přírodních zdrojů. Je často prezentována
jako model pro budovy budoucnosti a za svůj
progresivní koncept získala několik cen.

Stavby by proto měly být koncipovány s využitím dobře nadesignovaných přírodních
prvků, jejichž cílem je omezit vznik tepelných
ostrovů, zvýšit kvalitu ovzduší, podporovat biodiverzitu, zajistit dobré hospodaření
s dešťovou vodou a minimalizovat přidanou
aktivní spotřebu energie na vlastní provoz
i dlouhodobou údržbu.
Klíčovým řešením jsou zelené střechy,
popřípadě fasády, vhodné jsou ale i další
zelené plochy a prvky, např. drobné mokřady
a další biotopy, kvetoucí louky domácích druhů rostlin a další.

Skladby se často navrhují s estetickým důrazem
bez kvantifikace přínosů jednotlivých technických
řešení. Neuvádějí hodnoty klíčových vlastností
(např. hmotnost v nasyceném stavu, kapacita vody
zadržené v souvrství, původ a složení použitých
materiálů). Proto jsou nedostačující pro potřeby
projektantů i investorů. Přejímání návrhových
skladeb ze zahraničí bez jejich funkčních úprav pro
kontinentální podnebí nebo ignorování záměrných
cyklů u skladeb vzniklých pro jihoevropské státy
vede k nevěrohodnosti funkčního dopadu zelených
konstrukcí jako efektivní adaptace staveb na
měnící se klima. Rovněž řešení zeleně v areálech
a veřejném prostoru staveb často nevyužívá příležitosti k zadržování vody, mitigaci tepelného ostrova
a především podpoře biodiverzity.
Příkladem dobré praxe je brněnský dotační program Zeleň střechám!

V Německu funguje systém certifikací
zelených střech a fasád FLL již od roku
2002 a je využíván i v dalších zemích. Řeší
především praktické otázky implementace
zelených střech - jejich sklon, nosnost, odtok
vody, izolaci a další.
Inspirací může být i ve Velké Británii vytvořený rádce Buglife UK.

Navrhujme a realizujme kvalitní zelené střechy a další
přírodní prvky ve veřejném prostoru

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Sestavme pracovní skupinu expertů a firem
zabývající se různými rozměry tématu pro
lepší organizaci a efektivitu.
• Vytvořme dvě metodiky:
1) o implementaci zelených střech a fasád
sloužící složkám státní správy, stejně jako
investorům a projektantům
2) o podpoře biodiverzity a adaptaci na
změny klimatu při řešení zelených ploch
a prvků v areálech budov

• A
 lespoň tři krajská města dají zeleným
stavbám zelenou - spustí dotační program
podporující zelené střechy či jiné přírodní
prvky ve výstavbě.
• Stát zahrne zelené střechy jako uznatelné
náklady v rámci dotačních programů.

• Z
 koordinujeme sestavování a činnost pracovní skupiny.
• Podpoříme tvorbu metodiky.
• Budeme komunikovat potřebu zelených
prvků s veřejnou správou.

Přestaňme skládkovat využitelný odpad
dobrovolně dříve, než to nařídí stát

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Skládkování má mnoho negativních vlivů na
životní prostředí - znečištění vody a půdy,
exhalace, změny klimatu. Od roku 2030 bude
skládkování využitelných odpadů zakázáno
zákonem.

V letech 2021 až 2030 poroste poplatek za
ukládání odpadu na skládky. Během tohoto
období se tak alternativní nakládání s odpady
(především jejich recyklace) stane ekonomicky výhodnější než jejich skládkování.

Seznam společností, které se připojili k výzvě:
https://www.zerolandfillcommitment.com/

Firmy mohou využít příležitost a zkombinovat
přípravu na plnění legislativních povinností s odpovědnou firemní politikou. Proaktivní přístup se závazkem dřívějšího konce
skládkování pomůže nejen krajině, ale může
poukázat na slabá místa v systému, odhalit
chybějící infrastrukturu nebo nalákat do oboru nové profesionály.

Od roku 2030 je sice uzákoněn zákaz skládkování využitelných odpadů, konečný termín
byl ale Poslaneckou sněmovnou nakonec
posunut oproti původnímu plánu o 6 let.
Společnost Cyrkl.com proto přišla s výzvou
“Zero landfill 2024”, ve které zve firmy k dobrovolnému závazku ukončit skládkování
v původním termínu.

Přestaňme skládkovat využitelný odpad
dobrovolně dříve, než to nařídí stát

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Neřiďme se oficiálními zákazy a zavažme
se dobrovolně ke konci skládkování již od
1.1.2025.
• V roce 2021 můžeme pro dodržení svých
závazků:
1) Nechat vypracovat analýzu materiálových
toků.
2) Zanalyzovat jak nejlépe předcházet vzniku
odpadu.
3) Začít třídit odpad.
4) Prodávat vzniklý odpad.

• A
 lespoň 30 firem s obratem větším než 250
mil. Kč/rok a 500 firem s obratem více než
50 milionů Kč/rok se stane součástí výzvy
“zero landfill commitment”.
• Množství odpadů mířící na skládky se díky
firmám do roku 2025 sníží o 1 000 000
tun. Každá z nich ušetří 300–600 tun CO2
a dosáhne finanční úspory 15–45 %.

• B
 udeme komunikovat problematiku konce
skládkování a motivovat firmy k převzetí
závazku https://www.zerolandfillcommitment.com/
• U
 kážeme dobré příklady z praxe spojené
s přijetím závazku.
• B
 udeme prosazovat podporu státu pro
společnosti zavazující se k ukončení skládkování či zamýšlející investici do recyklace.

Začněme nakupovat produkty a služby dle principů
cirkulárního nákupu a zadávání

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Cirkulární zadávání pomáhá dostat principy
cirkulární ekonomiky do praxe. Jde o proces,
jímž veřejné orgány, ale i soukromá sféra
nakupují práce, zboží nebo služby tak, aby
přispěly k uzavřeným materiálovým a energetickým tokům. Příkladem cirkulárních
prvků ve veřejných zakázkách může být např.
požadavek na určité procento recyklovaných
výrobků, poptávání služby místo vlastnictví,
poptávání energie z obnovitelných zdrojů aj.

Ozeleňování střech, popřípadě fasád, je dnes
Evropská unie již nyní prostřednictví Green deal
jasně poukazuje důležitost aspektů cirkularity ve
veřejných, ale i soukromých zakázkách.

Velké korporátní firmy již dnes diskutují
s dodavateli a subdodavateli, jak co nejlépe
dosáhnout cílů plné cirkulární nebo uhlíkové
neutrality. Např. IKEA u svých dodavatelů
pravidelně realizuje audity naplňování ekologických kritérií od hledání úsporných
opatření při produkci až po nakládání s odpady.

I když už dnes existují metodiky pro zelené zadávání, dosud se dělo pouze na bázi dobrovolnosti. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
(ZZVZ) účinná od 1.1.2021 zavádí povinnost
zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v každé
zakázce zvážit.
Současně platí, že na úrovní EU existuje strategie na povinnost zohledňovat zelené kritéria
v dotačních projektech a dále se uvažuje o tom, že
v některých odvětvích nebo u některých výrobků
budou nastaveny přímo pravidla zeleného zadávání.
Neexistuje žádná podpora soukromého sektoru
v cirkulárním nakupování.

Inspirací může být i holandský koncept tzv.
Green deals: uzavřeno bylo již více než 250
dobrovolných dohod, které se zaměřují na
testování netradičních metod spolupráce či
technologických řešení vedoucích ke zlepšení
procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními aspekty. V jedné
z dohod se partneři shodli na pilotování
cirkulární ekonomiky ve veřejných zakázkách.
Výsledkem je více než 40 konkrétních projektů. Inspiraci pro ČR přejal INCIEN a založil
Memorandum: Cirkulární zadávání veřejných
i soukromých zakázek

Začněme nakupovat produkty a služby dle principů
cirkulárního nákupu a zadávání

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Zavažme se k pokusu o jeden větší/tři
menší cirkulární nákupy za 1 rok.
• Vytvořme prováděcí předpisy pro
novelizovaný zákon a metodiku nákupů
pro soukromé subjekty.
• Osvojme si principy zeleného zadávání do
interních metodik centrálního nákupu.
• Šířme myšlenky a praktické zkušeností
s cirkulárními nákupy formou školení,
sběrem příkladů dobré praxe a přípravou
nebo úpravou metodik v dílčích oblastech

• A
 lespoň 80% firem s obratem větším než 1
000 mil Kč zadá zakázku s prvky zeleného
zadávání.
• Alespoň 10 % veřejných zakázek bude
mít principy zeleného zadávání mezi hodnotícími kritérii.

• S
 esbíráme zkušenosti firem s cirkulárními
nákupy a nasdílíme je mezi členy a veřejnost.
• Budeme spolupořádat odborné pracovní skupiny a semináře s tématikou dobré
praxe.

Z vlastních zkušeností víme, že vytyčit
si cíl často nestačí. Bez odborné pomoci
a investora, který sdílí naše hodnoty a cíle,
jde vše mnohem pomaleji nebo vůbec.

Proto jsme výstupy tří pracovních skupin
doplnili dvěma průřezovými opatřeními,
díky kterým bude možné naše návrhy
implementovat v každé firmě nebo obci.

Vydávejme zelené dluhopisy. Zapojme do přechodu
na bezemisní svět odpovědné investory

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Podle analýzy poradenské společnosti McKinsey bude
k redukci emisí o 55% do roku 2030 potřebovat Česká
republika dodatečné investice v hodnotě cca 500 miliard Kč a pro úplnou dekarbonizaci do roku 2050 další
4 biliony Kč (přibližně 4 % HDP).

Zelené dluhopisy se stávají na globální úrovni standardním investičním nástrojem. Využívají je nejvíce korporace a samosprávy, ale v posledních letech se k nim
přidávají i vlády národních států. Zelené dluhopisy tak
například vydalo vedle Německa i Polsko a Maďarsko.

I když se podle studie naprostá většina investic vrátí
nebo bude dokonce zisková, je třeba pro ně vytvořit
vhodné podmínky a alokovat dostatečné zdroje. Vhodným způsobem jsou zelené dluhopisy nebo jiné zelené
instrumenty. Účelově vydané dluhopisy totiž musí být
podloženy přesvědčivou investiční strategií a důsledným sledováním požadovaného dopadu. Korporace tak
při vydávání zelených instrumentů pečlivě definují své
cíle v oblasti ESG strategií (soulad s environmentálními, sociálními a governance standardy) a dekarbonizačních plánů. Kombinace veřejných závazků a na
ně navazujících dluhopisů tak dláždí pevnou cestu
společností a států k uhlíkové neutralitě.

Česku chybí jasně definovaná dekarbonizační strategie.
Disponuje ale celou řadou dílčích strategií a akčních
plánů v energetice, dopravě, péči o krajinu, boji se
suchem, odpadovém hospodářství a dalších oblastech,
které mohou být základem pro přesvědčivý plán dekarbonizace, na nějž bude možné navázat emisi zelených
dluhopisů.

Německo vydalo své první zelené dluhopisy v roce
2020. V první emisi vydalo 10-leté dluhopisy v hodnotě 6,5 mld. Euro, tedy přes 170 mld. Kč. Poptávka
byla až 5x vyšší. V plánu je ale emise dalších dluhopisů
s různě dlouhou délkou splatnosti. Výsledná výnosová
křivka by pak měla sloužit jako referenční bod pro
emise zelených dluhopisů ostatních zemí a společností.
Vydané dluhopisy jsou směnitelné za standardní dluhopisy, v prvních dnech po vydání se ale obchodovaly
za vyšší ceny. To potvrzuje hypotézu, že mezi investory
je po zelených účelových dluhopisech poptávka.

Vydávání zelených dluhopisů a podobných jasně
a transparentně určených zelených instrumentů státem
současně pomůže krajům, městům a státním firmám
udělat to stejné, čímž se zásadním způsobem obohatí
nejen finanční sektor o nové, odpovědné investory,
ale současně urychlí nevyhnutelné investice a inovace
k dekarbonizaci české ekonomiky potenciálně v řádech
stovek miliard korun ročně

Francie vydává zelené dluhopisy už více než tři roky
a získala tak přes 27 mld. Euro. Francouzský dluhopis
má na rozdíl od těch německých splatnost až 20 let.

Vydávejme zelené dluhopisy. Zapojme do přechodu
na bezemisní svět odpovědné investory

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Mluvme přímo - otevřeme veřejnou diskuzi
o zelených dluhopisech v ČR
• Připravme analýzu přínosů a možných
rizik.
• Motivujme samosprávy (především větší
města a kraje) k využití zelených instrumentů.

• V
 znikne dekarbonizační strategie státu
směrem k roku 2030 a 2050 s definováním
konkrétních:
a) o
 patření k její docílení - včetně rozdělení
na jednotlivé sektory (energetika, doprava,
odpadové hospodářství, a tak dále)
b) o
 bjemu investic potřebných pro tuto
transformaci v nejbližších deseti letech
c) z drojů financování
• Alespoň jedna státní firma nebo samospráva v ČR podnikne konkrétní kroky k emisi
zelených dluhopisů

• V
 ytvoříme koalici firem, které budou pracovat na analýze přínosů a rizik zelených
instrumentů v ČR, stejně jako na zvyšování
povědomí

Zaveďme klimatické vouchery. Podpořme propojení
malých a
 středních podniků s experty

Současný stav

Jak jsme na tom dnes

Kde se můžeme inspirovat

Vývoj klimatu přináší velký tlak na ekonomiku
a vyžaduje redefinici vzorců spotřeby od vlastnictví ke službám, sdílené ekonomice a změně
přístupu k využívání zdrojů.

Velké korporace již do zásadních změn investují.

Koncept zelených voucherů vychází z úspěšné
implementace “voucher schemes” v členských
zemích EU. Jedná se o systém ekonomických
pobídek poskytovaných místními, regionálními a národními vládami soukromým
firmám s cílem řešit předem definované cíle.
“Voucher- programy” jsou určeny především
pro pro malé a střední podniky s výzvami
spojenými s inovacemi, digitalizací, stimulováním přijetí nových technologií, business
modelů, služeb nebo dovedností.

Klimatické vouchery po vzoru v Česku už
zaběhnutých inovačních voucherů mají potenciál zintenzivnit transformaci business
modelů a produktů malých a středních firem.
Klimatické vouchery by je měly propojit
s poskytovateli konzultační podpory s cílem
identifikovat a podpořit příležitosti pro zavedení nových technologií, změny business
modelu, redesignu produktů či služeb ap.
v souladu s cíli European Green Deal, Recovery and Resilience Facility (RRF) na podporu
klimatické tranzice české ekonomiky.

Malé a střední podniky se ale většinou plně
soustředí na svůj hlavní business.Chybí jim
zdroje na to sledovat přicházející změny
a hrozí, že nedokáží dostatečně a včas využít
potenciálu, který se otevírá. Na druhou stranu
jsou velmi flexibilní a dokáží dělat změny
rychle. Jednoduchá podpora jim tak může
pomoci k růstu.
V Česku máme zkušenost s využitím inovačních a kreativních voucherů a existuje zde
funkční síť regionálních inovačních agentur
poskytujících MSP konzultační podporu.
Existuje řada soukromých konzultantů nabízejících komerční služby. Ekosystém pro rychlé
a jednoduché zavedení podpory je na vysoké
úrovni.

Zaveďme klimatické vouchery. Podpořme propojení
malých a
 středních podniků s experty

Akce

Uvažovaný dopad

Naše role

• Udělejme průzkum mezi relevantními
malými a středními podniky.
• Otevřme téma se státní a veřejnou správou
(MPO, SFŽP a regionálními inovačními centry rozvíjejícími síť platin.cz).
• Dopracujme implementační manuál, vč.
manuálu pro evaluaci přínosů navazující na
investiční opatření.

• K
 limatické vouchery prokazatelně pomohou identifikovat nové příležitosti pro
snížení environmentálního dopadu firem.
• Dojde k zapojení alespoň šesti krajů
a v každém dosáhneme 10 propojení s relevantními experty ročně.

• B
 udeme ve spolupráci s členskými firmami
pracovat na ověření funkčního nastavení
schématu .
• Iniciujeme konzultace s regionálními inovačními agenturami o možnostech implementace a kofinancování schématu.
• Nabídneme experty z řad svých členů (na
energetiku, cirkulární, ekonomiku, krajinu
v souvislosti s business model transition).
• Povedeme diskuzi s korporátními členy ZKL
o možnostech podpory open innovation
prostřednictvím klimatických voucherů.
• Budeme sledovat a sdílet příklady dobré
praxe.

Představujeme Změnu k lepšímu
Koronakrize je tu téměř rok. Od jejího začátku ale slýcháme vedle smutných čísel i nadějné příběhy technologických inovací a dobrovolníků
pomáhajících potřebným. Vidíme díky ní, kolik je v Česku originálních
nápadů i schopných lidí. Rozhodli jsme se proto podniknout maximum
pro to, abychom obrátili tuto krizi v příležitost. Vytvořili jsme iniciativu
Změna k lepšímu a začali diskutovat, jak nastartovat českou ekonomiku
tak, aby byla vůči budoucím krizím co nejodolnější.
Inspirací nám bylo tvz. Zelené zotavení – Green Recovery. V reakci na
koronavirovou krizi schválila EU mimořádnou pomoc v podobě Facility
na podporu oživení a odolnosti a po členských státech chce, aby více
než třetinu prostředků nasměrovaly na opatření řešící změnu klimatu.
Tento postup vítáme. Musíme ale udělat vše pro to, aby byly tyto prostředky využity účelně. Proto jsme otevřeli diskuzi, jak dosáhnout skutečné změny k lepšímu.
Během několika měsíců se nám podařilo získat přes 500 zájemců a
podporovatelů. Vytvořili jsme tři pracovní skupiny na bázi otevřené
platformy, do kterých se členové zapojují podle toho, jak blízká jsou jim
jednotlivá témata. Výstupem je velká řada nápadů a návrhů. V některých případech jde o návrhy na změnu legislativy nebo postupů státní
a veřejné správy, jiné zdůrazňují potřebu kontinuity a apelují na alokování dostatečných zdrojů do stávajících programů a velká část návrhů
míří dovnitř podnikatelské komunity a vyzývá ji k převzetí aktivnější

role. Z cca třiceti návrhů (všechny najdete v samostatném dokumentu
na našich stránkách) jsme vybrali deset, u kterých jsme vedle dalších
kroků upřesnili také očekávaný dopad v horizontu tří let a roli, jakou k
dosažení těchto cílů chce hrát Změna k lepšímu.
Věříme, že vás naše návrhy zaujmou a snad i inspirují k tomu přispět
k jejich dosažení. Návrhy budeme dále diskutovat, mluvit o nich na
různých fórech a představovat je členským firmám a jejich managementu. Chceme s nimi formulovat konkrétní cíle, sledovat jejich plnění
a mluvit o tom, jak se jim daří a na čem jejich snažení ztroskotává.
Budeme sledovat příklady dobré praxe u nás i v zahraničí a šířit je.
Chceme být hlasem českých podnikatelů a občanů, kteří neberou krizi
životního prostředí na lehkou váhu a chtějí ji řešit. Pokud vás tato zpráva nebo aktivity zajímají, napište nám na zmena@klepsimu.cz nebo se
přidejte do skupiny na Slacku. Bez vás se nám nepodaří přetavit návrhy
v konkrétní kroky. Iniciativa bude jen tak silná, kolik společné energie
do ní vložíme.

Jiří Helán
Předseda správní rady spolku Změna k lepšímu, z.s.
www.klepsimu.cz

Naši lidé
Členové dozorčí rady

Členové správní rady

Petr Vítek, investor do firem s významným společenským dopadem,
zakladatel Impact Hubu a člen správní rady Nadace České spořitelny

Jiří Helán, AK KROUPAHELÁN, inovativní právník roku a průkopník
cirkulárních zakázek

Soňa Jonášová, expertka a propagátorka konceptu cirkulární ekonomiky a zakladatelka institutu INCIEN

Cyril Klepek, zakladatel oceňovéno start-upu CYRKL a odpadový
inovátor

Barbora Petrová, konzultantka v oblasti strategické komunikace
a politoložka

Martin Sedlák, expert na transformaci energetiky a programový ředitel
Svazu moderní energetiky
Michal Veselý, brand-manažer podnikatelské inovační agentury JIC
a člen správní rady environmentální Nadace Partnerství
Martina Kafková, majitelka eventové agentury M-ocean
a propagátorka udržitelných eventů
Dan Heuer, spoluzakladatel FairVenture, specialista na firemní
udržitelnost a strategie
Stanislav Kutáček, zakladatel carsharingového družstva Autonapůl
a manažer ve Frank Bold

Přidejte se
Pokud vás zajímá energetika, doprava, cirkulární ekonomika nebo péče
o půdu a krajinu a máte chuť pracovat s podobně uvažujícími lidmi na
hledání funkčních změn, ozvěte se nám nebo nás sledujte na sociálních
sítích.
Kontaktovat nás můžete na adrese zmena@klepsimu.cz
Najdete nás také na:
Slack
LinkedIn
Facebook
Těšíme se na spolupráci!
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