Služby v oblasti
klimatických změn

Obchodování s emisemi v rámci EU ETS
Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) je
největší mezinárodní program pro obchod s emisními
povolenkami. Týká se řady průmyslových sektorů
a výrobních závodů, které produkují velké množství
skleníkových plynů. Počínaje rokem 2013 vstoupilo
v platnost třetí obchodovací období, ve kterém nastává
řada významných změn, které by měly přispět k větší
harmonizaci v oblasti monitorování, ohlašování
a ověřování emisí a vyšší předvídatelnosti pro aktéry
EU ETS. V rámci revidovaného systému dojde k mírnému
rozšíření systému o další odvětví a skleníkové plyny
a k postupnému přechodu k plnému dražení povolenek
namísto stávajícího systému jejich bezplatného
přidělování.

Vodní stopa
Vodní stopa je číslo (resp. soubor čísel) s jehož pomocí lze
sledovat materiálové a energické toky v životním cyklu
výrobků či služeb a jejich dopady na vodní zdroje a životní
prostředí. To umožňuje odhalit potenciál pro optimalizaci
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procesu výroby či poskytování služeb a dosažení
ekonomických úspor, vylepšení environmentálního
profilu svých produktů a demonstrování společenské
odpovědnosti (CSR) firmy.
TÜV SÜD Czech nabízí službu nezávislého ověření
správnosti stanovení vodní stopy.

Veriﬁkace Zprávy o emisích skleníkových
plynů u dodavatelů pohonných hmot
Podle zákona o ochraně ovzduší je dodavatel pohonných
hmot povinen podávat každoročně do 15. března
Ministerstvu životního prostředí a celnímu úřadu
zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných
pohonných hmot za uplynulý kalendářní rok. Dodavatelé
pohonných hmot jsou povinni zajistit ověření informací
uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou osobou.
TÜV SÜD Czech je v oblasti certiﬁ kací jednou z vedoucích
společností na trhu a také je první akreditovanou
a autorizovanou osobou pro ověřování Zprávy o emisích
skleníkových plynů u dodavatelů pohonných hmot.

Uhlíková stopa
Měření a hodnocení uhlíkové stopy Vaší ﬁrmy je
klíčovým krokem na cestě k ekologicky odpovědné
obchodní praxi. Účinný „carbon management“ odhalí, jak
by Vaše organizace mohla snížit emise a ověří účinnost
provedených opatření. Uhlíková stopa může mít dvě
podoby. První z nich je uhlíková stopa ﬁ rmy (CCF). Druhá
pak uhlíková stopa výrobku (PCF), která zahrnuje celý
životní cyklus konkrétního výrobku nebo služby, včetně
dodavatelského řetězce, použití a likvidace. Odborníci
společnosti TÜV SÜD v oblasti změny klimatu s Vámi
mohou pracovat na obou variantách. Certiﬁkujeme dle
kritérií protokolu „Greenhouse Gas Protocol“, normy
ISO 14064 nebo normy PAS 2050.

Validace a veriﬁ kace projektů CDM a JI
Projekty pro prevenci změny klimatu jsou založeny
na hodnověrnosti. Ta je důležitá nejen pro investora
nebo státní úřady, ale vychází z ní i podpora veřejnosti.
Odborné posouzení Vaší klimatické strategie nezávislou
společností je základem jejího všeobecného přijetí.

Školení interních auditorů dle ISO 14064
Provozovatelé zařízení v rámci EU ETS mají povinnost
monitorovat emise dle nových monitorovacích plánů
v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Školení
interních auditorů dle normy ISO 14064 Vám pomůže
zlepšit proces monitorování a vykazování emisí.

Přínosy pro vaše podnikání
Bezpečnost investic – služby TÜV SÜD v oblasti technické a environmentální due diligence vám pomohou
eliminovat rizika související s vašimi investicemi.
Úspora času a peněz – všechny vaše požadavky řeší
TÜV SÜD.
Vysoká míra právní jistoty – TÜV SÜD disponuje
specialisty s výbornou znalostí národní legislativy
s globálním pokrytím. Naše podněty a odborná znalost
často přispívají k formování legislativy.
Využití odborné znalosti – experti TÜV SÜD jsou
kompetentními partnery investorů, developerů
a provozovatelů po celém světě.
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Proč zvolit TÜV SÜD?
Nezávislý poskytovatel certiﬁ kačních služeb TÜV SÜD
se těší dobré pověsti díky své nestrannosti, technické
vyspělosti a prvotřídní kvalitě svých výstupů. Naši
odborníci mají interdisciplinární zkušenosti, navíc
disponují znalostmi národních a mezinárodních norem
a předpisů. Našim klientům nabízíme nestranný,
komplexní a objektivní přístup k dané problematice
spočívající v pokrytí všech dílčích složek životního
prostředí. Se společností TÜV SÜD eliminujete riziko
investice a máte právní jistotu v procesech plánování,
schvalování i v průběhu vlastního provozu.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certiﬁ kace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než
1000 místech světa a vlastníme akreditace v Evropě,
Jižní a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.
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Odborníci TÜV SÜD patří celosvětově ke špičce na trhu
validace a veriﬁ kace projektů pro prevenci klimatických
změn. Jsme jednou z mála organizací, která je
akreditována UNFCCC pro validaci a veriﬁ kaci projektů
CDM (Clean Development Mechanism) a JI (Joint
Implementation) ve všech technologických oblastech.

