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Údaje o vaší společnosti 

o Název společnosti:        ________________________________________________ 

o Hlavní obor podnikání:  ________________________________________________ 
 

 

Emise společnosti dle GHG protokolu uvádějte prosím v tunách CO2 ekvivalentu. 

 

 

Scope 1 – Přímé GHG emise celkem: 

________________________________________________________________ 
 

 

Pokud máte kalkulaci za jednotlivé části Scope 1, prosím, uveďte je níže: 

o Fugitive emissions (Emise spojené s úniky plynů se skleníkotvorným potenciálem.)  

________________________________________________ 

o Stationary combustions (Emise ze spalování v rámci výroby a provozu.) 

 

_______________________________________________ 

o Vehicle combustions (Emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků)  

 

________________________________________________ 
 

 



 

Scope 2 - Nepřímé emise skleníkových plynů z energetiky celkem 

________________________________________________________________ 
 

 

Pokud máte kalkulaci za jednotlivé části Scope 2, prosím, uveďte je níže: 

o Emise vzniklé provozem vlastních nebo společností kontrolovaných elektromobilů.   

 

______________________________________________ 

o Emise spojené se spotřebou nakoupené elektřiny.   
 

________________________________________________ 

o Emise spojené s nakoupeným teplem.  
 

________________________________________________ 

o Emise spojené s nakoupeným chladem.  
 

________________________________________________ 

o Emise spojené s nakoupenou párou.   
 

________________________________________________ 
 

 

Máte v tuto chvíli provedený výpočet emisí spadajících pod Scope 3? 

o Ano   

o Ne 
 

 

Pokud ano, jaké jsou vaše Scope 3 emise celkem? 

 

________________________________________________________________ 



 

Jaké oblasti jste do výpočtu emisí pro Scope 3 zahrnuli? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Jakou metodu jste při výpočtu emisí používali? 

o GHG Protokol   

o ISO 14001   

o Nevím   

o Jinou:  ________________________________________________ 
 

 

Došlo k ověření výpočtu emisí dle auditního standardu ISAE 3000? 

o Ano  

o Ne   

o Nevím 
 

Jaké emisní faktory jste při výpočtech využívali? 

o IPCC   

o DEFRA   

o AIB/EIB   

o Nevím   

o Jiné:  ________________________________________________ 
 



Q13 Za jaké období byl výpočet emisí vaší společnosti proveden? 

 (Prosím, uveďte ve formátu "Od DD.MM.YYYY do DD.MM.YYYY") 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Jaká byla hodnota vašich výnosů za období výpočtu uhlíkové stopy (v CZK)? 

________________________________________________________________ 
 

 

 

O kolik procent plánujete snížit uhlíkovou stopu do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990? (%) 

________________________________________________________________ 
 

 

Máte nastavené cíle spojené se snížení uhlíkové stopy na příštích 5 let (oproti dnešním 

hodnotám)? 

o Ne, snížení uhlíkové stopy v nejbližší době neplánujeme  

o Ano, plánujeme snížení do 5 % 

o Ano, plánujeme snížení o 5 - 10 % 

o Ano, plánujeme snížení o více než 10 % 
 

 


