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V n i t ř n í  i n f o r m a c e  
 

ČEZ investuje do Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) spravovaného  Evropskou 
bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou 

 
Energetická společnost ČEZ se na začátku října formou veřejné deklarace zavázala 
k investicím do snižování emisí CO2, a to jak samostatně, tak nově i prostřednictvím 
specializovaných fondů a institucí jako je např. Evropská banka pro obnovu a rozvoj.   
 
Jedním z prvních kroků je závazek  vložit do uhlíkového fondu MCFF až 10 miliónů euro, 
minimálně však 5 miliónů euro. Investice poputuje do  projektů Společně zaváděných 
opatření (Joint Implementation - JI) a Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development 
Mechanism  - CDM)  v zemích působnosti EBRD. 
 
„Je to pro nás významný konkrétní krok k budování portfolia JI/CDM projektů, jímž 
naplňujeme svojí deklaraci udržitelného rozvoje.  Tyto investice nám umožní čerpat 
povolenky za emise CO2 uspořené právě v rámci těchto projektů,“ řekl Alan Svoboda, 
obchodní ředitel energetické společnosti ČEZ.  
 
Geograficky se JI/CDM program Skupiny ČEZ zaměří zejména na země střední a 
jihovýchodní Evropy, ale plánuje i projekty mimo Evropu, především ve spolupráci s dalšími 
investory.  
 
„Úspora nákladů na povolenky díky realizovanému programu bude opět následně 
reinvestována do úsporných opatření v souladu s dřívější deklarací ČEZ o reinvestici zisku 
z povolenkových obchodů do dalšího snižování emisí oxidů uhličitého,“ doplnil Alan 
Svoboda.  
 
Tak jako emise skleníkových plynů neznají hranice,  umožňuje Kjótský protokol část závazku 
splnit pomocí tzv. flexibilních mechanismů. Ty mají průmyslovým státům umožnit, aby 
zajistily snížení emisí na území jiného státu nebo odkoupily od jiného státu právo vypouštět 
skleníkové plyny. Kjótský protokol uvádí tři typy flexibilních mechanismů: obchodování s 
emisemi (International Emissions Trading - IET); společně zaváděná opatření (Joint 
Implementation -JI) a mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism - 
CDM). Společně zaváděná opatření a mechanismus čistého rozvoje umožňují inkasovat  
kredity, které se vztahují ke konkrétním projektům v zahraničí, jenž prokazatelně snižují 
emise skleníkových plynů. Nejčastěji se jedná o investice do nových moderních technologií.  

Skupina ČEZ se zvláště intenzivně věnuje snižování emisí oxidu uhličitého v České 
republice. V rámci připravované obnovy svých uhelných výrobních zdrojů plánuje snížit 
emise obnovovaných elektráren o 15 %,  v případě výstavby nových elektráren emise 
poklesnou o více než 25 %. Skupina ČEZ se také intenzivně snaží rozšířit své portfolio 
obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem založila dceřinou společnost ČEZ Obnovitelné 
zdroje, která – s výjimkou zdrojů využívajících biomasu – sdružuje všechny obnovitelné 
zdroje Skupiny ČEZ. V současné době ČEZ Obnovitelné zdroje připravuje řadu projektů, 
které se týkají především využití energie větru. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
společnosti ČEZ přitom v roce 2005 dosáhla 1,45 TWh a meziročně tak vzrostla o 19 %. 

V rámci veřejné deklarace k udržitelnému rozvoji, se ČEZ mimo jiné zavázal reinvestovat 
vždy zisk z prodeje uspořených emisních povolenek do opatření vedoucích ke snižování 
intenzity emisí skleníkových plynů a to v rámci systému EU ETS. Půjde zejména o rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie či aktivní účast v evropských programech výzkumu a vývoje 
technologií na snižování emisí. Současně budou prostředky investovány do praktického 
zavádění nejmodernějších technologií pro snižování emisí skleníkových plynů. 
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