
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preferred by Nature  

Program podpory a verifikace  

řízení uhlíkové stopy (CFM) 
 

www.preferredbynature.org 

Proč si zvolit právě Preferred by Nature Program řízení uhlíkové stopy? 

• Odborná podpora při zavádění a aplikaci systému řízení uhlíku 
• Široká škála služeb zaměřených na vaše potřeby 
• Hodnocení třetí stranou, které u vašich klientů a zájmových skupin budí důvěru 
• Používání prohlášení a štítků na základě úspěšné verifikace 
• Globální řešení se zástupci v mnoha regionech světa 

Zaveďte strategická opatření k řízení uhlíkové stopy vaší 

organizace nebo produktu. 

Preferred by Nature Program podpory a verifikace řízení 

uhlíkové stopy (angl. Carbon Footprint Management, 

CFM) byl vytvořen s cílem pomoci všem organizacím, 

které si přejí zavádět důvěryhodná a odpovědná 

opatření k ochraně klimatu.  

Řízení vaší uhlíkové stopy 

Řízení uhlíkové stopy organizace nebo produktu může 

představovat náročnější úkol. To, jaké usilí bude 

potřeba vynaložit, závisí na vaší konkrétní situaci a 

složitosti vašich procesů, sortimentu produktů nebo 

dodavatelských řetězců. 

My vám nabízíme integrovaný program podpory a 

verifikace, který vám pomůže efektivně řídit vaši 

uhlíkovou stopu, infromovat o tom veřejnost a získat 

tak výhody na trhu. 

Náš CFM program je v souladu s mezinárodně 

uznávanými standardy, např. s GHG Protokolem nebo 

standardy PAS a ISO 14064. Je navržen tak, aby 

umožnil systematicky řídit uhlíkovou stopu vaší 

organizace, snižovat emise skleníkových plynů, 

realizovat vaše klimatické cíle a realizovat možnosti 

offsetování uhlíku. 

Globální řešení šitá vám na míru  

Náš CFM program je nastaven tak, aby našim klientům 

přinášel přidanou hodnotu. Ve srovnání s tradičními 

certifikačními službami je zde naším cílem se 

společnostmi, které usilují o snížení svých dopadů na 

klima, více spolupracovat na důvěryhodném řešení. 

Na základě vašich potřeb můžeme poskytnout celou 

řadu služeb, kterými vás procesem řízení uhlíkové stopy 

provedeme. Naše portfolio zahrnuje školení 

přizpůsobené vašemu sektoru a aktivitám vaší 

společnosti, poradenské funkce týkající se 

implementace uhlíkových CFM aktivit, podporu výpočtu 

uhlíkové stopy a identifikaci dat k tomu potřebných, 

stejně jako verifikaci uhlíkové stopy. Jako našemu 

klientovi vám pomůžeme určit, které služby jsou pro 

vás s ohledem na vaše znalosti a cíle nejvhodnější. 

Konkrétní oblasti služeb 

• Budování kapacit a školení 

• Na míru šité hodnocení nástrojů nebo produktů pro 

výpočet uhlíkové stopy 

• Verifikace řízení uhlíkové stopy na úrovni podniku, 

produktu, služby nebo akce 

• Hodnocení životního cyklu produktů a služeb 

 

 

 

 

 

 

Stanovte si své 

cíle a potřeby 

Díky našemu 

školení získejte 

informace 

Nechte si emise 

ověřit  

Definujte 

snížení emisí 

Při výpočtu 

emisí si nechte 

poradit 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Přihlaste se k odběru novinek 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Vzdělávání a poradenské služby 

Rozšiřování kompetencí vašich zaměstnanců vám 

pomůže lépe porozumět příležitostem a výzvám 

souvisejícím s řízením uhlíkové stopy a zavést 

důvěryhodný systém. Náš tým nabízí znalosti a 

dovednosti, které vaši zaměstnanci k získání výpočtů a 

snížení uhlíkové stopy potřebují. Konkrétně jde o 

porozumění příslušným požadavkům CFM standardu, 

metod výpočtu uhlíkové stopy, emisní faktory a 

používání nástrojů řízení uhlíkové stopy. 

Nabízíme širokou škálu poradenských služeb; návody k 

dosažení uhlíkové neutrality vaší organizace, dále 

pomoc při výběru vhodných projektů kompenzace 

uhlíku (offsetting, insetting), nebo vytvoření strategií k 

dosažení redukčních cílů pro organizaci nebo produkt. 

 

Preferred by Nature Verifikace řízení 

uhlíkové stopy 

Pokud je vaším cílem svou uhlíkovou stopu řídit a 

snižovat průběžně a přáli byste si tyto informace sdílet s 

veřejností, můžete si zvolit náš verifikační program. Ten 

slouží k verifikaci uhlíkové stopy vaší firmy, produktu, 

služby nebo akce v souladu s Preferred by Nature 

Carbon Footprint Management standardem. Umožňuje 

vám používat produktová a propagační prohlášení a 

značky a sdílet tak s veřejností to, co děláte. Abyste 

mohli kontinuálně používat prohlášení, je potřeba 

procházet ročními verifikačními audity. 

 

 

Hodnocení šitá na míru 

Pokud máte zájem o verifikaci se specifickým rozsahem, 

např. validaci uhlíkových emisí spojených s vaším 

produktem, dodavatelským řetězcem, organizací nebo 

potřebujete vyhodnotit konkrétní nástroj k výpočtu 

uhlíkové stopy, můžeme poskytnout dostatečnou 

úroveň podpory a odborné znalosti třetí strany. Ačkoli 

vám tento typ služby neumožňuje používat naše 

verifikační prohlášení a značky, vaše firma si může být 

jistá, že vámi nahlášené emise budou správné, úplné a 

důvěryhodné. 

Hodnocení životního cyklu výrobků a 

služeb zaměřené na emise skleníkových 

plynů 

Naše informace vám pomohou ve výpočtech a řízení 

klimatických dopadů vašich produktů a služeb. Náš 

integrovaný přístup k životnímu cyklu emisí 

skleníkových plynů zahrnuje podporu při identifikaci cílů 

organizace v souladu s celosvětově osvědčenými 

postupy LCA, shromažďování údajů a reportingu o 

vašem CFM systému a jeho kontrole. LCA nástroje lze 

využít např. také při rozhodování v rámci řízení 

dodavatelského řetězce. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás 

Pro více informací:  

Ondřej Tarabus 

Vedoucí Programu klima 

otarabus@preferredbynature.org                           

+34 605 638 383 

 

Jak předcházíme střetu zájmů 

Ačkoli je cílem Preferred by Nature CFM programu co 

nejvíce vás podpořit, současně je potřeba zajistit, 

aby byla naše verifikace důvěryhodná. Některé 

podpůrné nástroje vám proto poskytnout nemůžeme. 

Jde o vytvoření vašeho plánu řízení uhlíkové stopy, 

stanovení plánů a cílů snižování uhlíkové stopy nebo 

vyplňování dokumentů, včetně údajů o uhlíkové 

stopě. 

 

 

 


