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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 instituce 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 2017–2020 za budovy 
Centra Veronica Hostětín (dále Centrum Veronica). Navazuje na předchozí zprávu za období 2014-
2016. 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 podniky, jejichž uhlíková stopa byla analyzována).   

Celková podlahová plocha 2 propojených budov činí 713 m2. Počet zaměstnanců se pohyboval mezi 
8 a 12 (přepočtené pozice na celé úvazky). Nejvýznamnějším zdrojem uhlíkové stopy jsou emise 
spojené s životním cyklem a distribucí spotřebované elektřiny a tepla (tzv. WTT emise), které 
v předchozí analýze nebyly započítány. Ty vznikají i v případě využívání obnovitelných zdrojů 
energie, jsou součástí Scope 3 (nepřímých emisí). Na dalším místě jsou emise spojené s dopravou 
– ať už využívání soukromého auta pro dojíždění tak služební cesty zaměstnanců.  

 

Celková uhlíková stopa Centra Veronica v letech 2017–2020:  

2017       9,07 tun CO2e 

2018       7,31 tun CO2e 

2019       5,91 tun CO2e 

2020       4,86 tun 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. 
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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) 
2017 2018 2019 2020 
8,0 8,0 12,0 8,0 

 

Obrázek 1: Mapa modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně 
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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. V analýze za 
období 2017 – 2020 byly tato kategorie doplněna o výpočet nepřímých emisí spojené s životním 
cyklem a distribucí spotřebované elektřiny, tepla, paliv (benzín, nafta) a služebních cest (tzv. WTT 
well-to-tank) emise), které v předchozí analýze nebyly započítány. 

1.3 Rok výpočtu  

Tato zpráva o emisích skleníkových plynů Centra Veronica se vztahuje k období čtyř let: 1. leden 
2017–31. prosinec 2020.  

Jde o druhý výpočet uhlíkové stopy úřadu Centra Veronica.  

Rok 2014 je výchozím rokem pro analýzu uhlíkové stopy Centra Veronica. 

Analýza za období 2004 – 2016 a 2017 – 2020 není plně srovnatelná, vzhledem k zahrnutí výše 
uvedených nepřímých energií z energie do Scope 3 pro období 2017 – 2020.  
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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. 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 2 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.  

Tabulka 2: Spotřeba energie [MWh] 
Zdroj energie/palivo 2017 2018 2019 2020 
Teplo (ze štěpky)  33,5 25,7 22,4 16,8 
Motorový benzín 7,0 1,9 2,5 1,6 
Motorová nafta 2,8 3,6 1,7 1,5 
Elektřina  18,4 19,9 22,4 15,0 
Spotřeba energie – celkem 61,8 51,0 49,0 34,9 

 

Nepřímé emise – ostatní zdroje  
Ostatní zdroje emisí spadají do kategorie Scope 3. Jak bylo uvedeno v kapitole 1 této zprávy, do této 
inventarizace (v souladu s požadavky GHG Protokolu) byly zahrnuty více zdrojů emisí, než v případě 
iniciální zprávy.   

Do stávajícího výpočtu byly zahrnuty následující položky:  

• Elektřina a teplo – WTT a ztráty  
• Kancelářský papír (recyklovaný) 
• Tonery (repasované) 
• Notebooky (repasované) 
• Nákup ojetého elektromobilu Citroen C-zero, rok výroby 2012  
• Služební cesty (auto, autobus, vlak), včetně WTT 
• Dojíždění do práce (auto) – včetně WTT (benzín a nafta) 
• Komunální odpady 
• Nebezpečné odpady 
• Vytříděné složky odpadů (plasty, papír, sklo) 
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• 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. 

WTT emise  

Emise spojené s životním cyklem paliva nebo energie a její distribucí. V případě štěpky zahrnují 
infrastruktura výtopny a distribuce tepla, v případě „zelné elektřiny“ výrobu zařízení pro obnovitelnéí 
zdroje elektřiny a související infastrukturu, dále distribuci a ztráty, v případě benzínu a nafty těžbu, 
zpracování a distribuci těchto paliv.  

2.2 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 Popis vývoje emisí od výchozího roku [tuny CO2e] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
3,23 4,68 5,81 9,07 7,32 5,92 4,86 

Pozn: údaje za období 2014 – 2016 a 2017 – 2020 nejsou plně srovnatelné  

2.4 Rekalkulace, významné změny emisí 
Centrum Veronica celkově produkuje velmi nízké množství emisí. I malá změna v rámci Scope 3 se 
pak projeví nárůstem či poklesem emisí. Od roku 2017 jsou započteny tzv. WTT emise, což vedlo 
k nárůstu emisí ve Scope 3 v daném roce. V následujícím letech se projevil pokles spotřeby benzínu 
a nafty pro dojíždění zaměstnanců (pořízení elektromobilu) a v roce 2020 pravděpodobně vliv 
pandemie a pokles spotřeby tepla a elektřiny (viz také tabulka 2).  

2.5 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.  

2.6 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 3) 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  

Tabulka 3: 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.  
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3. INFORMACE O EMISÍCH A VÝSLEDCÍCH 

3.1 Výsledky inventarizace skleníkových plynů – Centrum Veronica (2017–2020) 

 Celkové 
emise Scope 1 a 2 Scope 1 Scope 2 Scope 3 

2017 9,07 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 9,07 t CO2e 

2018 7,31 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 7,31 t CO2e 

2019 5,91 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 5,91 t CO2e 

2020 4,86 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 0,00 t CO2e 4,86 t CO2e 

 

 
 

Emise skleníkových plynů Centra Veronica v roce 2017‒2020: 

Skleníkový plyn 2017 2018 2019 2020 
Oxid uhličitý – CO2 7,99 t CO2 6,22 t CO2 4,93 t CO2 4,51 t CO2 
Metan – CH4 37,8 kg CH4  38,6 kg CH4 34,7 kg CH4 12,4 kg CH4 
Oxid dusný – N2O 0,07 kg N2O  0,05 kg N2O 0,03 kg N2O 0,03 kg N2O 
Ekvivalenty CO2 9,06 t CO2e 7,31 t CO2e 5,91 t CO2e 4,86 t CO2e 
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Položky s největším vlivem na celkovou uhlíkovou stopu Centra Veronica v letech 2017‒
2020  

Položka 2017 

Doprava, včetně WTT 55,0 % 
Energie - ztráty a WTT 30,7 % 
Odpady, odpadní voda 12,0 % 
IT, kanc. potřeby 2,4 % 

 
Položka 2018 
Doprava, včetně WTT 44,9 % 
Energie - ztráty a WTT 38,8 % 
Odpady, odpadní voda 15,2 % 
IT, kanc. potřeby 1,1 % 

 
Položka 2019 
Energie - ztráty a WTT 52,5 % 
Doprava, včetně WTT 30,3 % 
Odpady, odpadní voda 16,9 % 
IT, kanc. potřeby 0,3 % 

 
Položka 2020 
Energie - ztráty a WTT 43,3 % 
Doprava, včetně WTT 24,5 % 
Nákup elektromobilu 22,6 % 
Odpady, odpadní voda 7,3 % 
IT, kanc. potřeby 2,3 % 
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Složení uhlíkové stopy Centra Veronica v letech 2017‒2020 – absolutní podíly  

[tuny CO2e] 

  2017 2018 2019 2020 
Motorový benzín, včetně WTT 2,32 0,62 0,82 0,52 
Motorová nafta, včetně WTT  0,96 1,21 0,57 0,50 
WTT a ztráty - elektřina a teplo 2,78 2,84 3,10 2,11 

Kancelářský papír - A.4 - recyklovaný 0,11 0,07 0,01 0,07 

Tonery repasované 0,01 0,01 0,01 0,00 

Stolní PC -  PC HP 260 G2 DM  0,00 0,00 0,00 0,00 

Stolní PC  - Lenovo EDGE 73 G3250  0,00 0,00 0,00 0,00 

Notebooky - Lenovo ThinkPad E550 - 
repasovaný 0,09 0,00 0,00 0,04 

Nákup elektromobilu  0,00 0,00 0,00 1,10 
Služební cesty - letadlem 0,00 0,00 0,00 0,00 

Služební cesty - vlakem 1,28 1,01 0,27 0,12 

Služební cesty - autobusem 0,15 0,20 0,07 0,00 

Služební cesty - vlakem - WTT 0,25 0,20 0,05 0,02 

Služební cesty - autobusem - WTT 0,04 0,05 0,02 0,02 

Komunální odpad 0,78 0,78 0,67 0,23 

Nebezpečný odpad 0,02 0,02 0,02 0,01 

Vytříděné plasty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vytříděné papír 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vytříděné sklo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odpadní voda 0,28 0,30 0,30 0,12 

Celkem  9,07 7,31 5,91 4,86 
 

3.2 Benchmarky (srovnání) 
Tabulka 4: 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 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 12,7 0,0 2017 

Centrum Veronica Hostětín 10,3 0,0 2018 

Centrum Veronica Hostětín 8,3 0,0 2019 

Centrum Veronica Hostětín 6,8 0,0 2020 
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Tabulka 5: 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 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 

IDU - Institut umění – Divadelní ústav 9,0 1,4 2019 
Lipka - školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání Brno 5,0 3,6 2019 

Centrum Veronica Hostětín 1,1 0,0 2017 

Centrum Veronica Hostětín 0,9 0,0 2018 

Centrum Veronica Hostětín 0,5 0,0 2019 

Centrum Veronica Hostětín 0,5 0,0 2020 

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 

 


