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ČEZ inwestuje w Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) zarządzany przez Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. 
 
Spółka energetyczna ČEZ na początku października w formie publicznej deklaracji 
zobowiązała się do podejmowania inwestycji mających na celu obniżanie emisji CO2, tak 
samodzielnie, jak i za pośrednictwem specjalistycznych funduszy i instytucji, jak np. 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 
 
Jednym z pierwszych kroków jest zobowiązanie wpłacenia do funduszu węglowego MCFF 
aż do 10 milionów EUR, minimalnie jednak 5 milionów EUR. Inwestycja powędruje do 
Projektów Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation - JI) i Mechanizmu Czystego 
Rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM) w krajach działania EBRD. 
 
„Jest to dla nas ważny konkretny krok do stworzenia portfolia JI/CDM projektów, którymi 
realizujemy swoją deklarację utrzymywanego rozwoju. Inwestycje te umożliwią nam uzyskanie 
zezwoleń za emisje CO2 zaoszczędzone właśnie w ramach tych projektów,“ powiedział Alan 
Svoboda, Dyrektor Handlowy spółki energetycznej ČEZ.  
 
Pod względem geograficznym program JI/CDM Grupy ČEZ ukierunkowuje się zwłaszcza na 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej, ale planuje też projekty poza Europą, przede wszystkim 
przy współpracy z innymi inwestorami.  
 
„Zaoszczędzenie kosztów na zezwolenia dzięki realizowanemu programowi będzie następnie na 
nowo reinwestowane do wdrożeń oszczędnościowych zgodnie z wcześniejszą deklaracją ČEZ o 
reinwestycji zysku z zezwoleń handlowych do następnego obniżania emisji tlenku węgla,“ 
dodał Alan Svoboda.  
 
Tak jak emisje gazów cieplarnianych nie znają granic, Protokół z Kiokto umożliwia część 
zobowiązania spełnić za pomocą tzw. mechanizmów zmiennych. Te mają państwom 
przemysłowym umożliwić zapewnienie obniżania emisji na terenie innego państwa lub 
odkupienie od innego państwa prawa do wypuszczania gazów cieplarnianych. Protokół 
z Kiokto wymienia trzy typy mechanizmów zmiennych: Międzynarodowy Handel Emisjami 
(International Emissions Trading - IET); Projekt Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation - 
JI) i Mechanizm Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM). Projekt 
Wspólnych Wdrożeń i Mechanizm Czystego Rozwoju umożliwia inkasowanie kredytów, 
dotyczących konkretnych projektów zagranicznych, które w wyraźny sposób obniżają emisję 
gazów cieplarnianych. Najczęściej chodzi o inwestycje w nowoczesne technologie.  

Grupa ČEZ szczególnie intensywnie poświęca się obniżaniu emisji tlenku węgla w Republice 
Czeskiej. W ramach przygotowywanej odnowy swych węglowych źródeł produkcyjnych 
planuje obniżenie emisji odnawianych elektrowni o 15 %, w przypadku budowy nowych 
elektrowni emisje spadną o ponad 25 %. Grupa ČEZ stara się także intensywnie rozszerzyć swe 
portfolio odnawialnych źródeł energii. W tym celu założyła spółkę córkę - ČEZ Odnawialne 
Źródła, która – z wyjątkiem źródeł wykorzystujących biomasę – łączy wszystkie odnawialne 
źródła Grupy ČEZ. Obecnie spółka ČEZ Odnawialne Źródła przygotowuje szereg projektów, 
które dotyczą przede wszystkim wykorzystania energii wiatrowej. Produkcja energii 
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z odnawialnych źródeł energii spółki ČEZ przy tym w 2005 roku osiągnęła 1,45 TWh i 
międzyrocznie wzrosła w ten sposób o 19 %. 

W ramach publicznej deklaracji utrzymywanego rozwoju, spółka ČEZ między innymi 
zobowiązała się do reinwestowania zysku ze sprzedaży zaoszczędzonych zezwoleń do wdrożeń 
prowadzących do obniżania intensywności emisji gazów cieplarnianych, w ramach systemu EU 
ETS. Będzie chodziło zwłaszcza o rozwój odnawialnych źródeł energii czy aktywny udział w 
europejskich programach badań i rozwoju technologii do obniżania emisji. Jednocześnie będą 
inwestowane środki w praktyczne wprowadzanie najnowocześniejszych technologii do 
obniżania emisji gazów cieplarnianych.  
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