
Materiál bol pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý 
je financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF.Materiál vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude 
vyžadované riadiacim orgánmi inak. 
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SHRNUTÍ VÝPOČTU UHLÍKOVÉ STOPY MÍSTNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉ 

ČÁSTI BRATISLAVA- KARLOVA VES   

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 úřadu 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 úřadu, 
vlastněných automobilů). 

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

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

Výpočet uhlíkové stopy společnosti 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 budovu Místního úřadu Městské 
části (dále (MiÚ MČ) Bratislava-Karlova Ves za rok 2016 a jeho příspěvkové organizace (devět 
mateřských škol, tři základní školy a jedna spojená škola. Byly zahrnuty všechny emisní zdroje ze Scope 
1 a Scope 2 a vybrané položky za Scope 3 (v souladu s požadavky GHG Protocolu).  

Celková podlahová plocha budov sloužící k činnosti úřadu a škol v MiÚ MČ, činí 49 494 m2. V roce 2016 
zde pracovalo celkem 487 zaměstnanců. Zdrojem přímých emisí z provozu je spotřeba paliva 
(motorový benzín, nafta a – „Compressed Natural Gas“) ve služebních vozidlech a další technice úřadu 
a jeho příspěvkových organizací a spotřeba zemního plynu na vytápění některých budov. 
Nejvýznamnějším zdrojem emisí (nepřímých) z energie je spotřeba tepla a elektřiny. Do ostatních 
nepřímých emisí byly zařazeny vybrané významné položky ovlivňující celkové emise –nákup zboží a 
služeb (např. výpočetní technika, kancelářské potřeby či tonery) a produkce komunálních odpadů a 
odpadní vody.  

Přepočtem aktivitních dat (data o spotřebě uvedených položek) na odpovídající emise bylo zjištěno, že 
celkovým emisím skleníkových plynů dominuje spotřeba nakupovaného tepla a zemního plynu 
(celkem 87,7 %) a elektřiny (6,4 %), spotřeba nafty, benzínu ve služebních vozidlech a zahradní 
technice (2,6 %) a produkce odpadů a odpadní vody (2,6 %). Ostatní položky jsou méně významné. 
Souhrnné výsledky jsou uvedeny zde:  

Emise skleníkových plynů MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves v roce 2016:  2 120,3 t CO2e 

Oxid uhličitý – CO2  2 031,6 t CO2 

Metan – CH4         2,2 t CH4 

Oxid dusný – N2O         0,1 t N2O 
Ekvivalenty CO2 2 120,3 t CO2e 

Z hlediska jednotlivých skleníkových plynů zcela převládají emise oxidu uhličitého (95,8 %), emise 
metanu (2,6 %) a oxidu dusného (1,6 %). Dále v textu uvádíme přehled položek z hlediska podílu na 
celkové uhlíkové stopě MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves za rok 2016. Je zřejmé, že dominuje spotřeba 
tepla, elektřiny a paliv. 

http://www.ghgprotocol.org/
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Emisím skleníkových plynů, které přímo či nepřímo ovlivňuje MIÚ MČ Bratislava-Karlova Ves, 
dominuje spotřeba tepla a zemního plynu (dohromady téměř 88 % uhlíkové stopy). Méně významná 
je spotřeba paliv ve služebních vozidlech benzínu ve služebních vozidlech a zahradní technice 2,6 %) 
a produkce odpadů a odpadní vody (2,6 %). Do budoucna doporučujeme preferovat dodavatele 
elektřiny a tepla/chladu, který deklaruje vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie, popřípadě přejít 
na zcela „zelenou energii“, dále začít v implementaci systému managementu hospodaření s energií 
za účelem neustálého zlepšování energetické náročnosti, a tedy i snížení emisí skleníkových plynů 
v budovách úřadu a jeho příspěvkových organizací. Další možnost ovlivnění objemu emisí 
skleníkových plynů může být i změna v přístupu samotných zaměstnanců – volba nízkouhlíkového 
způsobu dopravy, zavedení více „eko-efektivních“ opatřeních a zohlednění kritérií uhlíkové 
náročnosti při nákupu kancelářských potřeb, techniky, či zvýšení podílu služebních vozů například na 
CNG (při plánované výměně vozového parku). 
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POPIS INSTITUCE A HRANIC ANALÝZY 

Popis instituce  

Městská část Bratislava-Karlova Ves je městská část hlavního města Slovenské republiky Bratislavy. 
Nachází se v okrese Bratislava IV. Karlova Ves a je územním samosprávným celkem, jehož obyvatelé si 
každé čtyři roky volí starostu a poslance. Místní úřad odborně, administrativně a organizačně 
zabezpečuje činnosti samosprávy. Zároveň vykonává úkoly zadané starostům nebo místním 
zastupitelstvům. Městská část Bratislava-Karlova Ves je zřizovatelem mateřských a základních škol, 
které jsou zahrnuty do výpočtu uhlíkové stopy.  

Na MIÚ MČ Bratislava-Karlova Ves a v jeho příspěvkových organizacích pracovalo v roce 2016 487 
zaměstnanců a zaměstnankyň. Rozpočet činil v roce 2016 9,92 mil. EUR, z toho nejvyšší část (5,95 mil. 
EUR) tvoří výdaje na vzdělávání1.  

Popis hlavních procesů, popis provozoven a členění emisí  

Popis hlavních procesů  

Předmětem činnosti a zdrojem emisí skleníkových plynů (uhlíkové stopy) je zajištění chodu úřadu – 
spotřeba energie (teplo) na vytápění budov úřadu a škol, spotřeba elektrické energie, spotřeba paliv 
pro služební vozidla, dále spotřeba materiálů a služeb a produkce odpadů a odpadní vody.  

Hranice analýzy skleníkových plynů  

Pro určení hranic analýzy byla použita metoda přímé kontroly (control approach). Do výpočtu emisí 
skleníkových plynů byly zahrnuty všechny budovy, ve kterých Městská část Bratislava-Karlova Ves 
působí či je přímo kontroluje prostřednictvím příspěvkových organizací (školy).  

Rok výpočtu  

Tato shrnutí zprávy o emisích skleníkových plynů MIÚ MČ Bratislava-Karlova Ves se vztahuje k období 
jednoho roku: 1. leden 2016 – 31. prosinec 2016. Jde o první výpočet uhlíkové stopy daného úřadu 
a jeho příspěvkových organizací.   

Rozdělení emisí a zahrnuté položky 

SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod danou společnost/instituci (např. emise 
z kotlů, automobilů vlastněných organizací či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných 
v rámci společnosti). 

SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevznikají přímo ve společnosti/instituci, ale 
jsou důsledkem jejích aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry). 

SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit společnosti/instituce, ale nejsou 
klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku atp.). 

SCOPE 1  

• Motorový benzín 

• Motorová nafta  

• Zemní plyn 

  

                                                           

1 https://sk.wikibudgets.org/w/bratislava-karlova-ves-2016 
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SCOPE 2 

• Elektřina (dodavatel SE Predaj) – použit emisní faktor na národní úrovni, location-based 
method  

• Teplo – dodavatel Bratislavská teplárenská, a. s., zdroj CZT západ, poskytnut specifický emisní 
faktor  

• Teplá užitková voda – dodavatel Bratislavská teplárenská, a. s., zdroj CZT západ, poskytnut 
specifický emisní faktor 

SCOPE 3  

• Nakupovaná voda  

• Odpadní voda  

• Kancelářský papír 

• Tonery 

• Notebooky 

• Stolní počítače 

• Tiskárny a kopírky  

• Nákup služeb – poštovné 

• Nákup služeb – občerstvení 

• Komunální odpady  

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 – fluorované uhlovodíky, malé množství, nedostatek dat  
• 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 

Metodika výpočtu  

Výpočet emisí skleníkových plynů byl proveden v souladu se standardy GHG Protocolu. Aktivitní data 
byla vynásobena příslušnými emisními faktory. V případě potřeby byly vstupní aktivitní data převedena 
na potřebnou jednotku a řád. Výpočet byl proveden zvlášť pro emise oxidu uhličitého a zvlášť pro emise 
metanu a oxidu dusného. Následně byly tyto emise přepočteny podle svého příspěvku ke globální 
klimatické změně (GWP) 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 1: Příspěvek ke klimatické změně (GWP) 

Skleníkový plyn   GWP Reference 

Oxid uhličitý CO2 1 
Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report (AR5 
-100 let)  

Metan CH4 25 IPPC Fourth Assessment Report (AR4 – 100 let)  

Oxid dusný (N2O) 298 IPCC Third Assessment Report (TAR – 100 let)  

HFC 14 800 IPCC Third Assessment Report (TAR – 100 let) 

SF6 22 200 IPCC Third Assessment Report (TAR – 100 let) 

NF3 10 800 IPCC Third Assessment Report (TAR – 100 let) 
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INFORMACE O EMISÍCH A VÝSLEDCÍCH 

Výsledky inventarizace skleníkových plynů – 2016 

 

Uhlíková stopa MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves v roce 2016:       2 120,3 t CO2e 

Scope 1     109,8 t CO2e 

Scope 2 1 938,4 t CO2e 

Scope 3      72,2 t CO2e 

 

 

Emise skleníkových plynů MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves v roce 2016:  2 120,3 t CO2e 

Oxid uhličitý – CO2  2 031,6 t CO2 

Metan – CH4         2,2 t CH4 

Oxid dusný – N2O         0,1 t N2O 
Ekvivalenty CO2 2 120,3 t CO2e 

 

  

5,2 %

91,4 %

3,4 %

Uhlíková stopa MČ Bratislava-Karlova Ves (2016)
US = 2.120,3 t CO2e

Scope 1 Scope 2 Scope 3
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Položky s největším vlivem na celkovou uhlíkovou stopu MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves v roce 2016.  

Celkově představují 100 % uhlíkové stopy (CO2e) této instituce:  

Teplo 85,1 %  

Elektřina   6,4 % 

Zemní plyn   2,6 %  

Produkce odpadů    2,6 %  

Paliva (benzín, nafta)   2,6 % 

Nakupované zboží a služby   0,8 % 

 

 

Tabulka 2: Emise Scope 3  

Zdroj emisí Scope 3 Hodnocení 
Tuny 
CO2e 

Poznámka 

Nakupované zboží a služby 
Relevantní, 
započítané 

16,8 

Kancelářský papír, papírové kancelářské 
potřeby, IT technika, tonery, 
kancelářské nákupy služeb a 

občerstvení 

Kapitálové statky 
Není 

relevantní 
  

Další spotřeba paliv a 
energie (nezahrnutá ve 
Scope 1 or 2) 

Relevantní, 
započítané 

  

Upstream doprava a 
distribuce (směrem do 
podniku/instituce) 

Relevantní, 
nezapočítaná 

 
Zahrnuje např. emise z dopravy zboží či 

surovin do úřadu. Musí jít o dopravu 
zajištěnou třetí stranou.  

17

54

55

56

135

1 803

Nakupované zboží a služby

Paliva (benzín, nafta)

Produkce odpadů

Zemní plyn

Elektřina

Teplo (vytápění, teplá užitková
voda)

tu
n

y 
C

O
2

e

Uhlíková stopa Městské část Bratislava-Karlova Ves (2016)
US = 2 120,3 t CO2e
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Zdroj emisí Scope 3 Hodnocení 
Tuny 
CO2e 

Poznámka 

Produkce odpadů  
Relevantní, 
započítané 

55,3 
Komunální odpady, objemné odpady, 

bioodpad, dřevěný odpad a recyklace – 
vytříděného papíru. 

Služební cesty 
Relevantní, 

nezapočítané 
 

Jedná se o letecké služební cesty, cesty 
vlakem a autobusem.  

Dojíždění zaměstnanců do 
práce  

Relevantní, 
nezapočítané 

  

Upstream leasovaný 
majetek 

Není 
relevantní 

 
Příkladem jsou leasovaná služební 

vozidla či stroje, jejichž emise nejsou 
zahrnuty ve Scope 1 či Scope 2.  

Downstream doprava a 
distribuce (směrem 
z podniku) 

Není 
relevantní 

 
Zahrnuje např. emise z dopravy 

produktů firmy k zákazníkům. Musí jít o 
dopravu zajištěnou třetí stranou. 

Zpracování prodaného 
zboží  

Není 
relevantní 

  

Používání prodaného zboží  
Není 

relevantní 
  

Koncové zpracování 
prodaného zboží  

Není 
relevantní 

  

Downstream leasovaný 
majetek 

Není 
relevantní 

 
Týká se leasingových společností a emisí 

spojených s provozem majetku, který 
půjčují dalším firmám.  

Franšízy 
Není 

relevantní 
  

Investice 
Není 

relevantní 
  

Celkem  72,2  

 

Členění Scope 3 (tj. „nepovinných emisí“) do 15 kategorií vychází z metodiky GHG Protocolu (Technical 
Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, ver. 1.0, 2013). Správné začlenění emisního zdroje do 
příslušné kategorie je důležité z hlediska snížení rizika tzv. dvojího započítávání emisí, které vede 
k nesprávnému výsledku. Úzce souvisí s členěním emisí v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce 
a je proto relevantní především pro výrobní podniky. Některé kategorie jsou však důležité i z hlediska 
veřejných institucí, jako je MIÚ MČ Bratislava-Karlova Ves. Do budoucna doporučujme začlenit do 
Scope 3 emisí např. cesty zaměstnanců do práce a dopravu zboží a služeb do budovy MIÚ MČ 
Bratislava-Karlova Ves.   
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Benchmarky  

Tabulka 3: Uhlíková stopa na zaměstnance a na podlahovou plochu  

Indikátor 
Úřad 

vlády ČR 

KÚ 
Moravskosle
zského kraje, 

ČR 

MŽP ČR 
Magistrát 

města Brna, 
ČR 

MIÚ MČ 
Bratislava-

Karlova Ves, 
ČR 

US (S1 a S2 a S3) na 1 
zaměstnance (FTE)  
 (t CO2e / zaměstnance) 

4,4 1,9 2,5 2,5 4,4 

US (S1 a S2) na 1 
zaměstnance (FTE) 
(t CO2e / zaměstnance) 

4,1 1,7 2,1 2,3 4,2 

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

73,1 105,2 77,4 53,3 42,8 

US (S1 a S2) na m2 
podlahové plochy 

69,2 96,2 65,0 47,9 41,4 

Doporučení – další kroky  

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 i budovy úřadu a škol 
v MIÚ MČ Bratislava-Karlova Ves. Ta vyjde z této inventarizace a stanoví konkrétní opatření, 
odpovědné osoby a termíny realizace. Plán by měl obsahovat cílovou hodnotu snížení uhlíkové stopy 
k určitému roku a měl by být přijat vedením městské části.   

Emisím skleníkových plynů, které přímo či nepřímo ovlivňuje MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves, dominuje 
spotřeba tepla, elektřiny a zemního plynu (dohromady 94 % uhlíkové stopy). Méně významná je 
například spotřeba paliv ve služebních vozidlech a zahradní technice, či produkce odpadů a odpadní 
vody. Pro snížení uhlíkové stopy je proto nezbytné přijmout energeticky úsporná opatření 
v jednotlivých budovách a preferovat zdroje s nižším obsahem uhlíku v palivu.   

Kontaktní osoba – CI2, o. p. s.  

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

mailto:viktor.trebicky@ci2.co.cz
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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  

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 koeficientu 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.  

  

http://www.snizujemeco2.cz/
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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. 



Materiál bol pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý 
je financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF.Materiál vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude 
vyžadované riadiacim orgánmi inak. 
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