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SHRNUTÍ VÝPOČTU UHLÍKOVÉ STOPY CENTRA VERONICA HOSTĚTÍN  

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na zemský 
klimatický systém. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří 

množství skleníkových plynů, které odpovídá určité aktivitě či výrobku. V případě isntituce stanovuje 
množství skleníkových plynů, které souvisí s činností úřadu.  

Emise se dělí do tří oblastí (Scopes):  

SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný subjekt (např. emise z kotlů 
v organizaci, vlastněných automobilů či emise z úniků klimatizačních systémů). 

SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevznikají přímo v budovách, ale jsou 
důsledkem aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry). 

SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit organizace, ale nejsou 
klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty zaměstnanců, spotřeba papíru, tonerů, nákupy 
počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp.). 

Výpočet uhlíkové stopy Centra Veronica Hostětín byl proveden v souladu s mezinárodním 

standardem GHG Protocol (GreenHouse Gas Protocol, http://www.ghgprotocol.org). Jedná se 
o nejpoužívanější výpočtový nástroj pro inventarizaci skleníkových plynů z podniku či organizace. 
Umožňuje managementu subjektu emise nejen změřit, ale následně plánovat a řídit jejich postupné 

snižování.   

Tato zpráva obsahuje výsledky inventarizace skleníkových plynů za období 2014–2016 za budovy 
Centra Veronica Hostětín (dále Centrum Veronica) a položky které souvisí s fungováním této 
organizace. Díky ekologičnosti svého provozu neprodukuje Centrum Veronica žádné emise v rámci 
Scope 1 a Scope 2. Všechny emise spadají do kategorie Scope 3, což je unikátní situace (ve srovnání 
s jinými veřejnými budovami či podniku, jejichž uhlíková stopa byla analyzována).   

Celková podlahová plocha 2 propojených budov činí 713 m2. V roce 2016 zde pracovalo celkem 13,4 
zaměstnanců (přepočtené pozice na celé úvazky). Nejvýznamnějším zdrojem emisí (nepřímých) 
z energie je spotřeba elektřiny v budovách. Jde však o elektřinu z obnovitelných zdrojů, proto je její 
stopa nulová (na trhu založená metoda). Do ostatních nepřímých emisí byly zařazeny vybrané 
významné položky ovlivňující celkové emise – nákup zboží a služeb (např. výpočetní technika, 
kancelářské potřeby či tonery), produkce komunálních a nebezpečných odpadů a odpadní vody 

a služební cesty zaměstnanců.  

Vzhledem k tomu, že provoz pasivní budovy Centra Veronica nevytváří žádné přímé ani nepřímé 
emise ze spotřebované energie, nejvýznamnější se stávají ostatní nepřímé emise.  

Celková uhlíková stopa Centra Veronica v letech 2014–2016:  

2014        3,23 t CO2e 

2015       4,68 t CO2e 

2016          5,81 t CO2e 

Srovnání výsledků se „standardními“ veřejnými budovami, že při použití ekologických technologií 

dnes běžně dostupných na trhu a při preferenci veřejné dopravy u služebních cest lze dosáhnout 
řádově 7–8x nižší uhlíkové stopy na jednoho zaměstnance. Přechod na tyto standardy v širším 
měřítku představuje velkou výzvu pro veřejnou správu v ČR. 

  

http://www.ghgprotocol.org/
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1. POPIS INSTITUCE A HRANIC ANALÝZY 

1.1 Popis instituce  

Centrum Veronica sídlí v budově, která byla postavena v roce 2006 jako první česká veřejná budova 

splňující pasivní standard. Od toho se odvíjí nízká spotřeba energie, široké využívání obnovitelných 
zdrojů energie a celkově nízkouhlíkový provoz budovy. Udává se, že roční spotřeba energie na 
vytápění pasivního domu má být menší než 15 kWh/m2, což je 7–10x méně než v běžných stavbách. 

Jde o multifunkční stavbu, která poskytuje:  

 50 míst pro školení a výuku v sále 
 100 míst v sále pro obecní a společenská shromáždění 
 25 míst ve 2-4 lůžkových pokojích 
 pracovnu pro zaměstnance a stážisty 
 dílnu a zázemí pro praktické kurzy 

Celková podlahová plocha Centra Veronica je 713 m2. Počty zaměstnanců v letech 2014–2016 jsou 
uvedeny v tabulce 1. Centrum zastřešuje řadu dalších modelových projektů udržitelného rozvoje 

v Hostětíně (obrázek 1).  

Tabulka 1: Počty zaměstnanců, přepočetné na celé úvazky (FTE) 

2014 2015 2016 

10,0 9,6 13,4 

 

Obrázek 1: Mapa modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně 

 

 



Uhlíková stopa Centra Veronica Hostětín – Inventarizace skleníkových plynů 

Strana 5 http://www.ci2.co.cz 

1.2 Popis hlavních procesů, popis provozoven a členění emisí  

Popis hlavních procesů  

Předmětem činnosti a zdrojem emisí skleníkových plynů (uhlíkové stopy) je zajištění chodu Centra 
Veronica a všech souvisejících aktivit. To zahrnuje spotřebu energie (teplo) na vytápění budov 

(štěpka – obnovitelný zdroj), spotřebu elektrické energie, spotřeba paliv pro služební cesty 
zaměstnanců, dále spotřebu materiálů a služeb a produkci odpadů a odpadní vody.  

Popis budov 

Hranice analýzy skleníkových plynů  

Pro určení hranic analýzy byla použita metoda přímé kontroly (control approach). Do výpočtu emisí 
skleníkových plynů byl zahrnuty pouze budovy, zaměstnanci a aktivity, které přímo souvisí s Centrem 
Veronica v Hostětíně. Další aktivity v Hostětíně (například provoz moštárny) či fungování mateřské 

organizace – ŽO ČSOP Veronica v Brně nebyly zahrnuty, neboť jsou za hranicí této analýzy.  

Obrázek 1 naznačuje složení uhlíkové stopy Centra Veronica a aktivity, které se v této instituci 

podílejí na vzniku emisí skleníkových plynů. Emise jsou členěny v souladu s GHG protokolem do tří 
oblastí – tzv. Scopes. Jak bylo uvedeno, Centra Veronica produkuje pouze ostatní nepřímé emise 
(Scope 3).  

 

Obrázek 2: Složení uhlíkové stopy Centra Veronica dle Scopes 

 

 

SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný subjekt (např. emise z kotlů 

v organizaci, vlastněných automobilů či emise z úniků klimatizačních systémů). 

SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevznikají přímo v budovách, ale jsou 
důsledkem aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry). 

SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit organizace, ale nejsou 

klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty zaměstnanců, spotřeba papíru, tonerů, nákupy 
počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp.). 
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SCOPE 3  

Scope 3 představuje část celkové uhlíkové stopy organizace/instituce, jejíž zahrnutí do výpočtu je 
z pohledu GHG Protocolu dobrovolné. Přesto je doporučováno přinejmenším některé aktivity 
a položky, spadající do kategorie dalších nepřímých emisí do výpočtu zahrnout. Zejména pak ty, 
které jsou z pohledu předmětu fungování dané instituce významné. Stanovení odpovídajících emisí 
skleníkových plynů umožňuje inovativní řízení a snižování této části uhlíkové stopy.  

1.3 Rok výpočtu  

Tato zpráva o emisích skleníkových plynů Centra Veronica se vztahuje k období tří let: 1. leden 2014–
31. prosinec 2016.  

Jde o první výpočet uhlíkové stopy úřadu Centra Veronica.  

Rok 2014 je výchozím rokem pro analýzu uhlíkové stopy Centra Veronica.   
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2. INFORMACE O EMISÍCH  

2.1 Stručný popis emisních zdrojů 

Přímé emise  

Centrum Veronica sídlí v budově, která byla postavena v roce 2006 jako první česká veřejná budova 
splňující pasivní standard. To znamená, že po většinu roku není nutné používat aktivní systém 
vytápění. Je využita řada technologií, které dále snižují spotřebu energie (masivní izolace, okna 

s nízkým prostupem tepla, rekuperace ad.). Nezbytné malé množství tepla pro dotápění, které 
budova potřebuje, je získáváno v obecní výtopně na biomasu. Ta spaluje dřevní štěpku. odpad 
z okolních pil a lesů. Uhlíková bilance tohoto paliva je neutrální a proto (v souladu s GHG Protocolem, 
je uhlíková stopa tepla v Centru Veronica nulová. Vzhledem k tomu, že jde o dálkové teplo, spadá 
tento zdroj do Scope 2. Spotřeby tepla jsou uvedeny v tabulce 4a.  

Centrum nevlastní ani neprovozuje žádné další zdroje přímých emisí z energie (automobily, chladící 
zařízení, kotle apod.) proto jsou přímé emise (Scope 1) nulové.  

Jediným zdrojem nepřímých emisí z nakupované energie je elektřina spotřebovaná v budovách 
Centra Veronica. Od roku 2016 je z hlediska použité metody stanovení uhlíkové stopy 
instituce/společnosti (GHG Protocol) nezbytné použít tzv. dvojí výkaznictví spotřeby elektřiny. První 
způsob, anglicky nazvaný location-based (na místě založená metoda) znamená použití národního 
či místního energetického mixu výroby elektřiny a jemu odpovídajícímu emisnímu faktoru k přepočtu 
spotřeby elektřiny na odpovídající emise skleníkových plynů. Ten vychází z národního energetického 
mixu v ČR, který se do roku 2014 vyvíjel příznivě směrem k vyššímu podílu nízkouhlíkových 

obnovitelných zdrojů (tabulka 2). V roce 2015 došlo k nárůstu emisního faktoru díky odstavení JE 
Temelín i Dukovany.  

Tabulka 2: Emisní faktor pro výrobu elektřiny – location-based (Data source: ČHMÚ)  

Rok Emisní faktor (g CO2e/kWh) 

2009 565 

2010 552 

2011 548 

2012 515 

2013 484 

2014 462 

2015 541 

Druhý způsob nazvaný market-based (na trhu založená metoda) je založený na smlouvách 
instituce/podniku s dodavatelem elektřiny. Pokud je dodavatel schopen doložit původ elektřiny, 
kterou prodává, tj. emise zdrojů, ve kterých je jím dodávaná elektřina vyráběna, je možné použít 
emisní faktor těchto zdrojů. Původ této elektřiny musí být doložen tzv. „smluvními instrumenty, které 
splňují minimální kritéria kvality“. V Evropě je jediným způsobem, jak doložit původ elektřiny, 

mechanismus „záruky původu“ (Guarantee of Origin).  

Centrum Veronica nakupuje elektřinu od společnosti Nano Energies a. s. v rámci tarifu „Zelená pro 
planetu“. Te je vyráběna ze 100 % z obnovitelných zdrojů a je certifikována. Ve výpočtu uhlíkové 
stopy je použit tento market-based faktor.  

V tabulce 3 je uvedena veškerá spotřeba energie a paliv za Centrum. Paliva jsou převedená podle 
energetické hodnoty na MWh. Z tabulky vyplývá dominantní role tepla (ze štěpky) a elektřiny (z OZE) 
na celkové spotřebě energie. Patrný je místně rostoucí trend celkové spotřeby.  
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Tabulka 3: Spotřeba energie  

Zdroj energie/palivo 
2014 2015 2016 

Spotřeba (MWh) 

Teplo (ze štěpky)  21,5 27,5 29,8 

Motorový benzín 5,7 4,8 2,8 

Motorová nafta 0,0 0,2 4,2 

Elektřina  22,8 24,1 20,3 

Spotřeba energie – celkem 50,0 56,7 57,1 

 

Nepřímé emise – ostatní zdroje  

Ostatní zdroje emisí spadají do kategorie Scope 3. Jak bylo uvedeno v kapitole 1 této zprávy, do 

iniciální inventarizace (v souladu s požadavky GHG Protokolu) byly zahrnuty vybrané zdroje těchto 
emisí. Další zdroje těchto nepovinných emisí mohou být zařazeny v budoucích letech.  

Do stávajícího výpočtu byly zahrnuty následující položky:  

 Kancelářský papír (recyklovaný) 
 Tonery (repasované) 
 Notebooky  
 Stolní počítače  
 Tiskárny, kopírky 
 Služební cesty (auto, autobus, vlak, letadlo) 
 Dojíždění do práce (auto) 
 Komunální odpady 
 Nebezpečné odpady 
 Odpadní vody 

2.1 Základní technické termíny, jednotky 

Skleníkové plyny (GHG – Green House Gases)  

Jde o plyny, které se vyskytují v atmosféře Země a přispívají ke skleníkovému jevu. Jsou jednak 
přírodního původu (jako vodní pára, metan), jednak je uvolňuje svojí činností člověk (především 

spalováním fosilních paliv, ale i řadou dalších aktivit). V kontextu lidmi způsobené změny klimatu 
a uhlíkové stopy nás zajímá druhá skupina těchto plynů.  

GHG Protokol eviduje celkem sedm antropogenních skleníkových plynů, které jsou relevantní 
z hlediska uhlíkové stopy instituce/podniku. Nejběžnějším z nich je oxid uhličitý – CO2, který vzniká 
pokaždé, když látka obsahující uhlík (C) reaguje v atmosféře s kyslíkem (O2). Oxid uhličitý zastřešuje 
všechny skleníkové plyny, můžeme je na něj převést, podobně jako převádíme například koruny na 
eura. Směnným kurzem je v tomto příměru tzv. potenciál globálního ohřevu (GWP).  

GWP – potenciál globálního ohřevu  

Míra potenciálního příspěvku daného plynu ke skleníkovému jevu. Jednotkou je příspěvek ke 
skleníkovému efektu jedné molekuly CO2. Pomocí těchto koeficientů je možné určit tzv. ekvivalent 
CO2 (zapisován jako CO2 ekv., CO2 eq., CO2e), tedy množství CO2, které by mělo ekvivalentní 
příspěvek ke skleníkovému jevu atmosféry stejný jako dané množství příslušného plynu. Obvykle se 
vztahuje k časovému horizontu 100 let.  

Emisní faktory  

Emisní faktory vyjadřují množství skleníkových plynů v tunách oxidu uhličitého či dalších 
skleníkových plynů vztažených na jednotku energie nebo využívají jiné jednotkové vyjádření (na 
hmotnostní či objemové množství produktu). Tyto faktory je v dalším kroku nutné převést na 
odpovídající množství skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2 ekv.) 
pomocí GWP daného plynu. Některé emisní faktory jsou národně specifické – například u elektřiny 
záleží na národním energetickém mixu, který je u každé země jiný, a navíc se mění v čase. Podobně 

u konkrétních výrobků (například počítač) je vhodné získat emisní faktor přímo od výrobce daného 
produktu. 
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2.2 Zahrnuté a nezahrnuté zdroje a skleníkové plyny 

Zdroje 

Z hlediska Scope 1 a Scope 2 (tj. povinných částí inventarizace) byly zahrnuty všechny zdroje GHG 
náležící pod přímou kontrolu Centra Veronica. Dále byla zahrnuta spotřeba paliv ve vozidlech v 15 

organizacích, které zřizuje či spadají do jeho gesce. Další zdroje přímých emisí, které spadají pod 
tyto organizace, nebyly zahrnuty (např. spotřeba tepla, elektřiny, zboží či produkce odpadů).  

Přehled zahrnutých a vyloučených emisí ze Scope 3 je uveden v tabulce 9. Důvodem nezahrnutí 
emisí spojených např. s dopravou zaměstnanců do zaměstnání je, že z pohledu standardu GHG 
Protokolu nejsou povinné. Doporučujeme jejich zahrnutí v budoucích letech v návaznosti na 
rozhodnutí managementu Centrum Veronica.  

Skleníkové plyny 

Do inventarizace byly zahrnuty emise následujících skleníkových plynů: 

 oxid uhličitý (CO2)  
 metan (CH4) 

 oxid dusný (N2O) 

Nebyly zahrnuty emise následujících skleníkových plynů (včetně zdůvodnění):   

 HFC – není relevantní vzhledem k používaným technologiím 
 PFC – není relevantní vzhledem k používaným technologiím 
 SF6 – fluorid sírový – není relevantní vzhledem k používaným technologiím 
 NF3 – fluorid dusitý – není relevantní vzhledem k používaným technologiím 
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2.3 Emisní data – Centrum Veronica  

Centrum Veronica neprodukuje žádné přímé emise (Scope 1).  

 

Tabulka 4.A: Emise Scope 2 – Centrum Veronica (2014‒2016) 

Rok Položka Spotřeba Jednotka 
Emise  

(t CO2e) 

Podíl 
z celkových 

emisí  

Oxid uhličitý (t CO2e) 

2014 
Dálkové teplo  
(ze štěpky) 

21,5 MWh 0,0 0,0 % 

2015 
Dálkové teplo  
(ze štěpky) 

27,5 MWh 
0,0 

0,0 % 

2016 
Dálkové teplo  
(ze štěpky) 

29,8 MWh 
0,0 

0,0 % 

2014 
Elektřina 

(location-based) 
22,8 MWh 10,6 - 

2014 
Elektřina  
(market-based) 

22,8 MWh 0,0* 0,0 % 

2015 
Elektřina 
(location-based) 

24,1 MWh 11,2 - 

2015 
Elektřina  
(market-based) 

24,1 MWh 0,0* 0,0 % 

2016 Elektřina 
(location-based) 

20,3 MWh 11,0 - 

2016 Elektřina  
(market-based) 

20,3 MWh 0,0* 0,0 % 

  0,0  

* Do výpočtu vstupuje market-based elektřina  

 

Tabulka 4.A: Emise Scope 3 - Centrum Veronica (2014) 

Rok Položka Spotřeba Jednotka Emise  
(t CO2e) 

Podíl 
z celkových 

emisí 

Oxid uhličitý (t CO2) 

2014 Motorový benzín 623,0 l 1,49 46,1 % 

2014 Motorová nafta 0,0 l 0,00 0,0 % 

2014 
Kancelářský papír - 
A.4 – recyklovaný 

199,4 kg 0,16 5,0 % 

2014 Tonery repasované 6,0 kus 0,02 0,6 % 

2014 
Stolní PC – HP 260 G2 
DM 

0,0 kus 0,00 0,0 % 

2014 
Stolní PC – Lenovo 

EDGE 73 G3250 
0,0 kus 0,00 0,0 % 

2014 
Notebooky – Lenovo 
ThinkPad E550 

0,0 kus 0,00 0,0 % 

2014 Služební cesty – 

letadlem 
0,0 oskm 0,00 0,0 % 

2014 Služební cesty – 
vlakem 

7 224,0 oskm 0,34 10,5 % 

2014 Služební cesty – 
autobusem 

1 478,0 oskm 0,15 4,6 % 

2014 Komunální odpad 720,0 kg 0,68 21,1 % 
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Rok Položka Spotřeba Jednotka Emise  

(t CO2e) 

Podíl 

z celkových 
emisí 

Oxid uhličitý (t CO2) 

2014 Nebezpečný odpad 20,0 kg 0,04 1,2 % 

2014 Odpadní voda 494,8 m3 0,35 10,8 % 

2014 Celkem t CO2e 3,23 100 % 

 

Tabulka 4.B: Emise Scope 3 - Centrum Veronica (2015) 

 

Rok Položka Spotřeba Jednotka Emise  

(t CO2e) 

Podíl 

z celkových 
emisí 

Oxid uhličitý (t CO2) 

2015 Motorový benzín 526,0 l 1,25 26,7 % 

2015 Motorová nafta 22,6 l 0,06 1,3 % 

2015 Kancelářský papír - 
A.4 – recyklovaný  

44,9 kg 0,04 0,9 % 

2015 Tonery repasované 8,0 kus 0,02 0,4 % 

2015 Stolní PC – HP 260 G2 
DM 

0,0 kus 0,00 0,0 % 

2015 Stolní PC – Lenovo 

EDGE 73 G3250 
0,0 kus 0,00 0,0 % 

2015 Notebooky – Lenovo 
ThinkPad E550 

1,0 kus 0,36 7,7 % 

2015 Služební cesty – 
letadlem 

4 232,0 oskm 0,67 14,3 % 

2015 Služební cesty – 
vlakem 

18 186,0 oskm 0,85 18,2 % 

2015 Služební cesty – 
autobusem 

3 132,0 oskm 0,32 6,8 % 

2015 Komunální odpad 756,0 kg 0,72 15,4 % 

2015 Nebezpečný odpad 20,0 kg 0,04 0,9 % 

2015 Odpadní voda 490,5 m3 0,35 7,5 % 

2015 Celkem t CO2e 4,68 100,0 %  

 

Tabulka 4.C: Emise Scope 3 - Centrum Veronica (2016) 

Rok Položka Spotřeba Jednotka Emise  
(t CO2e) 

Podíl 
z celkových 

emisí 

Oxid uhličitý (t CO2) 

2016 Motorový benzín 304,4 l 0,73 12,6 % 

2016 Motorová nafta 428,2 l 1,17 20,2 % 

2016 
Kancelářský papír - 
A.4 - recyklovaný 

154,5 kg 0,12 2,1 % 

2016 Tonery repasované 5,0 kus 0,01 0,2 % 

2016 
Stolní PC -  PC HP 260 
G2 DM 

2,0 kus 0,35 6,0 % 
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Rok Položka Spotřeba Jednotka Emise  

(t CO2e) 

Podíl 

z celkových 
emisí 

Oxid uhličitý (t CO2) 

2016 
Stolní PC – Lenovo 
EDGE 73 G3250 

1,0 kus 0,41 7,1 % 

2016 
Notebooky – Lenovo 
ThinkPad E550 

1,0 kus 0,36 6,2 % 

2016 
Služební cesty – 

letadlem 
0,0 oskm 0,00 0,0 % 

2016 
Služební cesty – 
vlakem 

22 044,0 oskm 1,03 17,8 % 

2016 
Služební cesty – 
autobusem 

3 460,0 oskm 0,35 6,0 % 

2016 Komunální odpad 907,0 kg 0,86 14,8 % 

2016 Nebezpečný odpad 20,0 kg 0,04 0,7 % 

2016 Odpadní voda 519,7 m3 0,37 6,4 % 

2016 Celkem t CO2e 5,81 100,0 % 

2.4 Popis vývoje emisí od výchozího roku 

2014 2015 2016 

Oxid uhličitý (t CO2e) 

3,23 4,68 5,81 

Výchozím rokem pro sledování emisí je rok 2014. V následujících dvou letech došlo k nárůstu emisí 
o 80 %, jehož příčiny popisujeme dále.  

2.5 Rekalkulace, významné změny emisí 

Centrum Veronica celkově produkuje velmi nízké množství emisí. I malá změna v rámci Scope 3 se 
pak projeví nárůstem emisí. Nebylo nutné provést žádné rekalkulace emisí.  

2.6 Přímé emise CO2 uvolněné z biologicky uloženého uhlíku 

Při spalování štěpky, která je využívána na vytápění budov Centra Veronica, jsou do ovzduší 
uvolňovány skleníkové plyny. Ty však byly asimilovány během růstu dřevin, z nichž je vyrobena 

štěpka. Celková uhlíková bilance je tedy neutrální.  

2.7 Metodika výpočtu  

Výpočet emisí skleníkových plynů byl proveden v souladu se standardy GHG Protocolu. Aktivitní data 
uvedená v tabulkách 4.A, 4.B a 4.C byla vynásobena emisními faktory uvedenými v tabulce 6. 
V případě potřeby byla vstupní aktivitní data převedena na potřebnou jednotku a řád. Výpočet byl 
proveden zvlášť pro emise oxidu, metanu a oxidu dusného. Následně byly tyto emise přepočteny 

podle svého příspěvku ke globální klimatické změně (GWP – tabulka 5) na tzv. ekvivalentní emise 
oxidu uhličitého (CO2e). Tento parametr představuje výslednou jednotku uhlíkové stopy podniku.  

Výpočet je naznačen v uvedených vzorcích.  

ADix x EFix = CFix  

CFx x GWPx = CF CO2e  

 ADix – aktivitní data pro položku i a skleníkový plyn x 

 EFix – emisní faktor pro položku i a skleníkový plyn x 
 CF – uhlíková stopa (emise skleníkových plynů) pro položku i a skleníkový plyn x 
 GWPx – příspěvek ke klimatické změně skleníkového plynu x  
 CF CO2e – uhlíková stopa (emise skleníkových plynů) vyjádřené v ekvivalentech oxidu 

uhličitého  
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Tabulka 5: Příspěvek ke klimatické změně (GWP) 

Skleníkový plyn   GWP Reference 

CO2 (oxid uhličitý) 1 IPCC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let)  

CH4 (metan) 28 IPPC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let)  

N2O (oxid dusný) 265 IPPC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let) 

HFC (fluorované uhlovodíky) 100‒14 800 IPPC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let) 

PFC (perfluorouhlovodíky) 6 000‒17 200 IPPC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let) 

NF3 (fluorid dusitý) 16 100 IPPC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let) 

SF6 (fluorid sírový) 23 500 IPPC Fifth Assessment Report (AR5 ‒ 100 let) 

Zdrojem pro použité faktory GWP je poslední zpráva IPCC. V souladu s požadavky GHG Protocolu je 

však možné použít hodnoty GWP ze starších zpráv IPCC za předpokladu, že jsou ve všech 
hodnoceních stejné hodnoty GWP. Vzhledem k tomu, že v případě Centra Veronica se jedná o první 
výpočet uhlíkové stopy, používáme nejaktuálnější hodnoty GWP.  

Použité zdroje emisních faktorů a samotné emisní faktory jsou uvedeny v tabulce 6. Zde jsou 

uvedeny i nejistoty těchto faktorů, pokud jsou známé. Výpočet byl proveden v prostředí MS Excel 
a ověřen v interním výpočtovém nástroji společnosti CI2, o. p. s., který je používán pro inventarizace 
skleníkových plynů podniků. Tento nástroj umožňuje provést standardizovaný a plně srovnatelný 

výpočet v následujících letech.  

Tabulka 6: Zdroje a validita emisních faktorů  

Emisní faktor EF Jednotka Zdroj Nejistota 

Motorový benzín 2,385 kg CO2e/l NIR 2016 1 % 

Motorová nafta  2,731 kg CO2e/l NIR 2016 1 % 

Teplo (ze štěpky)  0,0 t CO2e/MWh NIR 2016 0 % 

Elektřina – 2015  514 t CO2e/MWh NIR 2016 1 % 

Kancelářský papír ‒ A.4 – 

recyklovaný  
0,806 t CO2e/t Recycledpapers 10 % 

Tonery repasované 0,0028 kg CO2e/kus CI2 15 % 

Notebooky – Lenovo 
ThinkPad E 550 

0,359 t CO2e/kus Lenovo PCF 20 % 

Stolní počítače – PC HP 
260 G2 DM 

0,177 t CO2e/kus HP PCF 20 % 

Stolní počítače–Lenovo 

EDGE 73 G3250 
0,409 t CO2e/kus Lenovo PCF 20 % 

Služební cesty – letadlem 0,158 kg CO2e/oskm DEFRA 5 % 

Služební cesty – vlakem 0,047 kg CO2e/oskm DEFRA 5 % 

Služební cesty – 
autobusem 

0,103 kg CO2e/oskm DEFRA 5 % 

Komunální odpad 00338 t CH4/t ČHMÚ 5 % 

Nebezpečný odpad 2,030 t CO2e/t ČHMÚ 5 % 

Odpadní voda 0,0253 t CH4/t /m3 ČHMÚ 5 % 
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3. INFORMACE O EMISÍCH A VÝSLEDCÍCH 

3.1 Výsledky inventarizace skleníkových plynů – Centrum Veronica (2014–2016) 

 
Celkové 

emise 
Scope 1 a 2 Scope 1 Scope 2 Scope 3 

2014 3,23 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 3,23 t CO2e 

2015 4,68 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 4,68 t CO2e 

2016 5,81 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 5,81 t CO2e 

 

 

 

Emise skleníkových plynů Centra Veronica v roce 2014‒2016: 

Skleníkový plyn 2014 2015 2016 

Oxid uhličitý – CO2 2,09 t CO2 3,52 t CO2 4,51 t CO2 

Metan – CH4 36,9 kg CH4  38,0 kg CH4  43,8 kg CH4 

Oxid dusný – N2O 0,40 kg N2O  0,35 kg N2O  0,29 kg N2O 

Ekvivalenty CO2 3,23 t CO2e 4,68 t CO2e 5,81 t CO2e 

  

3,23

4,68

5,81

2014 2015 2016

Uhlíková stopa Centrum Veronica Hostětín (2014‒2016)
(tuny CO2e) 

Scope 1 Scope 2 Scope 3
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Položky s největším vlivem na celkovou uhlíkovou stopu Centra Veronica v letech 2014‒

2016.  

Položka 2014 

Motorový benzín 46,1 % 

Komunální odpad 21,1 % 

Odpadní voda 10,9 % 

Služební cesty – vlakem 10,5 % 

Kancelářský papír - A.4 - recyklovaný 5,0 % 

Služební cesty – autobusem 4,7 % 

Nebezpečný odpad 1,3 % 

Tonery repasované 0,5 % 

 
 
Položka 2015 

Motorový benzín 26,8 % 

Služební cesty – vlakem 18,2 % 

Komunální odpad 15,3 % 

Služební cesty – letadlem 14,3 % 

Notebooky –  Lenovo ThinkPad E550  7,7 % 

Odpadní voda 7,4 % 

Služební cesty – autobusem 6,9 % 

Motorová nafta  1,3 % 

Nebezpečný odpad 0,9 % 

Kancelářský papír - A.4 - recyklovaný 0,8 % 

Tonery repasované 0,5 % 

 
Položka 2016 

Motorová nafta  20,1 % 

Služební cesty – vlakem 17,8 % 

Komunální odpad 14,8 % 

Motorový benzín 12,5 % 

Stolní PC – Lenovo EDGE 73 G3250 7,0 % 

Odpadní voda 6,3 % 

Notebooky – Lenovo ThinkPad E550  6,2 % 

Služební cesty – autobusem 6,1 % 

Stolní PC -  PC HP 260 G2 DM 6,1 % 

Kancelářský papír - A.4 - recyklovaný 2,1 % 

Nebezpečný odpad 0,7 % 
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61,2%
67,5%

56,5%

5,5%

8,9%
21,7%

33,3%
23,6% 21,8%

2014 2015 2016

Uhlíková stopa Centra Veronica Hostětín 2014‒2016

Doprava IT, kanc. potřeby Odpady, odpadní voda
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3.2 Benchmarky (srovnání) 

Tabulka 7: Uhlíková stopa na podlahovou plochu (t CO2e/m2 podlahové plochy) 

Instituce 
US (S1 a S2 a S3) 
na m2 podlahové 

plochy (kg) 

US (S1 a S2) na m2 
podlahové plochy 

(kg) 
Rok 

Magistrát Statutárního města Přerova 55,6 47,7 2015 

Magistrát Statutárního města Brna 53,3 47,9 2016 

Magistrát Statutárního města Opavy 48,5 38,2 2016 

Úřad vlády ČR 73,1 69,2 2015 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje   104,7 95,6 2015 

Ministerstvo životního prostředí 77,4 65,0 2016 

Miestný úrad MČ Bratislava-Karlova 
Ves 

42,8 41,4 2016 

Centrum Veronica Hostětín 8,1 0,0 2016 

 

Tabulka 8: Uhlíková stopa na zaměstnance (t CO2e/1 zaměstnance) 

Instituce 
US (S1 a S2 a S3) 
na 1 zaměstnance 

(t) 

US (S1 a S2) na 1 
zaměstnance (t) 

Rok 

Magistrát Statutárního města Přerova 2,3 2,0 2015 

Magistrát Statutárního města Brna 2,5 2,3 2016 

Magistrát Statutárního města Opavy 2,3 1,8 2016 

Magistrát Statutárního města Ostravy 3,6 3,1 2016 

Úřad vlády ČR 4,4 4,1 2015 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  1,9 1,7 2015 

Ministerstvo životního prostředí 2,5 2,1 2016 

Miestný úrad MČ Bratislava-Karlova 
Ves 

4,4 4,2 2016 

Centrum Veronica Hostětín 0,4 0,0 2016 

 

3.4 Stručný popis strategie na řízení/snížení GHG emisí  

Zatím není relevantní – vhodné zpracovat do budoucna.   

3.5 Informace o smluvních vztazích, které se týkají rizik či závazků spojených 

s GHG 

Není relevantní.  

3.6 Informace o změnách emisí, které neznamenají nutnost opětovné kalkulace 

emisí. Z výchozího roku (např. díky zvýšení efektivity či změně výrobních 

procesů) 

Není relevantní.  

3.7 Emisní data za všechny roky od výchozího roku do reportovaného roku 

Není relevantní.  
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3.8 Kvalita inventarizace skleníkových plynů 

Nejistoty ve výpočtu emisí skleníkových plynů vycházejí z validity emisních faktorů, jak jsou uvedeny 
v tabulce 12.  

3.9 Doporučení – další kroky  

Centrum Veronica Hostětín vytváří svým provozem velmi malé emise skleníkových plynů. Díky 
využívání obnovitelných zdrojů na vytápění a nákupu bezuhlíkové elektřiny negeneruje žádné přímé 

ani nepřímé emise z energie (Scope 1 a Scope 2), což je v kontextu veřejných budov a veřejných 
institucí v České republice unikátní situace. Z porovnání normalizovaných indikátorů (uhlíková stopa 
na 1 zaměstnance či na m2 ploch vyplývá, že zanechává sedminásobně (první indikátor) 
a osminásobně (druhý indikátor) nižší stopu než činí průměr dosud analyzovaných institucí.   

Pro budoucí inventarizace skleníkových plynů doporučujeme zpřesnit výpočet získáním specifičtějších 
emisních faktorů pro položky, kde je nejistota vyšší. V souladu s požadavky GHG Protocolu dále 
doporučujeme zpracovat politiku či plán na snižování emisí skleníkových plynů instituce. I když je 

současná míra emisí velmi nízká, je možné uvažovat o snížení na nulu a dosažení uhlíkové neutrality 
Centra Veronica v budoucnosti. Toho je možné dosáhnout další redukcí emisí v oblastech, které mají 

největší vliv (tj. doprava zaměstnanců do práce a služební cesty) a kompenzací zbylých emisí pomocí 
offsetového projektu či projektů. Pro redukci emisí s pohonných hmot se nabízí koupě elektromobilu 
a jeho nabíjí stávající zelenou elektřinou či instalace (polo)autonomního sytému nabíjení z FV panelů 
na střeše moštárny. 

Doporučujme také další propagaci používaných technologií a řešení, používaných v Hostětíně. Ty 
bohužel stále ještě v ČR nejsou ve veřejné ani soukromé sféře zdaleka běžné.   

3.14 Propady skleníkových plynů   

Nejsou.  

3.15 Kontaktní osoby 

Petr Kucka 
e-mai: petr.kucka@veronica.cz 
mob.: 777 697 388 

 

 

Viktor Třebický  
e-mail: viktor.trebicky@ci2.co.cz  
mob.: 777 697 388 

  

mailto:petr.kucka@veronica.cz


Uhlíková stopa Centra Veronica Hostětín – Inventarizace skleníkových plynů 

Strana 19 http://www.ci2.co.cz 

PŘÍLOHY  

GHG Protocol  

The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is the most widely used international accounting 

tool for government and business leaders to understand, quantify, and manage greenhouse gas 
emissions. The GHG Protocol, a decade-long partnership between the World Resources Institute and 
the World Business Council for Sustainable Development, is working with businesses, governments, 
and environmental groups around the world to build a new generation of credible and effective 
programs for tackling climate change. 

It provides the accounting framework for nearly every GHG standard and program in the world – 

from the International Standards Organization to The Climate Registry – as well as hundreds of GHG 
inventories prepared by individual companies. 

Sledujeme / Snižujeme CO2 

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, 

který vychází z cílů mezinárodních a národních dohod v oblasti ochrany klimatu. Cílem programu je 
motivovat a podporovat podniky ke snižování množství skleníkových plynů, prezentovat 

výsledky v rámci programu a zprostředkovat realizaci veřejně prospěšných offsetových projektů. 
Jedná se o jediný program tohoto druhu v České republice.  

Záštitu programu udělilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
Garantem a administrátorem programu je nezisková organizace CI2, o. p. s. 

Dobrovolný program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 umožňuje subjektům certifikované 
sledování a snižování emisí skleníkových plynů. Zapojený subjekt po splnění základních podmínek 
definovaných v Pravidlech programu obdrží certifikát a je mu po dobu jednoho roku propůjčena 

značka příslušné úrovně zapojení. 

Více o programu na http://www.snizujemeco2.cz  

http://www.snizujemeco2.cz/


Certifikát Programu Sledujeme /Snižujeme CO2 

 


