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EGP Supplier Sustainability Scorecard (SSS) 
 

The Erste Group (EG) Supplier Sustainability Scorecard tracks improvement on key 
partner (supplier, agency, etc.) related environmental sustainability measures in the 
supply chain. Partners are requested to report sustainability results. 
 
The scorecard’s primary use is to get ready to measure and reward improvement over 
time in each key environmental sustainability measure—regardless of a partner’s 
starting point or size. Annual submission to the Relationship Owner (RO)/Buyer will 
enable each partner to receive appropriate recognition based on the Rating Criteria. 
 
Fields marked by * are mandatory! 
 
Definitions – see chapter “Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard 
Definitions”  
 

*** 

Erste Group (EG) Supplier Sustainability Scorecard sleduje zlepšení klíčových 
environmentálních udržitelných opatření v dodavatelském řetězci (dodavatel, agentura 
atd.). Od partnerů je požadováno hlášení výsledky udržitelnosti. 
 
Primárním využitím bodového přehledu je připravenost měřit a odměňovat zlepšení v 
průběhu času v každém klíčovém opatření udržitelnosti životního prostředí - bez 
ohledu na výchozí bod partnera nebo velikost. Každoroční podání u vlastníka vztahu / 
kupujícího umožní každému partnerovi získat odpovídající uznání na základě 
hodnotících kritérií. 
 
Pole označená * jsou povinná! 
 
Definice - kapitola „Definice srovnávacího přehledu environmentální udržitelnosti 
dodavatelského řetězce“ 
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Otázky 

Supplier Sustainability Scorecard (SSS) 

– Basic Details / Základní podrobnosti 

Q1 1.0 - *Main Industry Group / *Hlavní průmyslová skupina 

 0205XX - Branch equipment – Pobočkové vybavení 

 0301XX - Car Fleet –-  Vozový park 

 0302XX - Cards –-  Karty 

 0303XX - Consulting –-  Poradenství, Konsultace 

 0208XX - Direct Application Software –-  Software pro přímou aplikaci 

 0104XX - Energy –-  Energie 

 0102XX - FM investment related Services/works –-  Služby / práce 

související s investováním FM 

 0101XX - FM maintenance related service/work –-  Servis / práce související 

s údržbou FM 

 0103XX - Goods –-  Zboží 

 0210XX - Indirect Application Software –-  Nepřímý aplikační software 

 0207XX - Infrastructure Software –-  Software pro infrastrukturu 

 0304XX - Insurance –-  Pojištění 

 0209XX - IT Services –-  IT služby 

 0305XX - Logistic –-  Logistické 

 0306XX - Marketing –-  Marketing 

 0204XX - Networks –-  Sítě 

 0307XX - Office Equipment & Office Operation –-  Kancelářské vybavení a 

kancelářský provoz 

 0201XX - Personal & Office Computing –-  Osobní a kancelářské výpočty 
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 0308XX - Personnel management –-  Personální management 

 0202XX - Printing & Imaging –-  Tisk a zpracování 

 0105XX - Property management –-  Správa majetku 

 0107XX - Security equipment –-  Zabezpečovací zařízení 

 0310XX - Security Service –- Bezpečnostní služba 

 0206XX - Servers / Storage / Host Components –-  Servery / Úložiště / 

Hostitelské komponenty 

 0203XX - Telephony & Communication –-  Telefony a komunikace 

 0309XX - Travel –-  Cestování 

(Select your Main Industry Group from the dropdown menu.  If more than one applies, 

select the one in which the largest percent of your product or service fits.  If needed, 

enter additional explanation in Overall Comments.) 

 

(Vyberte svou hlavní průmyslovou skupinu z rozevírací nabídky. Pokud platí více než 

jedna, vyberte tu, do které se vejde největší procento vašeho produktu nebo služby. V 

případě potřeby zadejte další vysvětlení v části Obecné komentáře.) 

Q2 2.0 - Main Industry Group – Comment 

(If needed, enter additional explanation.) 

 

2.0 - Hlavní průmyslová skupina - komentář 

(V případě potřeby zadejte další vysvětlení.) 

Q3 3.0 - *Main Country of Production 

(Enter the Main Country of Production (or service).  If more than one, select the country 

where the largest percent of your product or service is created for this partner.  If too 

many to choose, enter your corporate HQ location.  If needed, enter additional 

explanation in Overall Comments.) 
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3.0 - *Hlavní země výroby: 

(Zadejte hlavní zemi výroby (nebo službu). Pokud je jich více, vyberte zemi, kde je pro 

tohoto partnera vytvořeno největší procento vašeho produktu nebo služby. Pokud je 

jich příliš mnoho, zadejte své sídlo společnosti. V případě potřeby, zadejte další 

vysvětlení do celkových  

Q4 4.0 - Main Country of Production – Comment 

(If needed, enter additional explanation.) 

 

4.0 - Hlavní země výroby - komentář 

(V případě potřeby zadejte další vysvětlení.) 

Q5 5.0 - *Past Year Submit Code (Drop Menu): 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

• F 

(Select the code from the dropdown menu which best represents your past 

submissions in the EGP SSS process: Past Year Submit Code: 4 - Past 4 years, 3 - 

Past 3 years, 2 - Past 2 years, 1 - Past 1 year, F - First Time) 

 

5.0 - *Kód za minulý rok (rozbalovací nabídka): 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

• F 

(Vyberte kód z rozbalovací nabídky, který nejlépe odpovídá vašim minulým zadáním v 

procesu EGP SSS: Minulý rok Odeslat kód: 4 - Poslední 4 roky, 3 - Poslední 3 roky, 2 

- Poslední 2 roky, 1 - Poslední 1 rok, F - Poprvé) 
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Q6 6.0 - Environmental Management System - Do you use an externally verified 

environmental management system (ISO14001 or equivalent) to track 

compliance with permits, water quality, and to conduct environmental risk 

assessments?  If Yes, explain in the Comments cell what it is and what % of your 

sites use it. If No, answer "No". 

- Yes 

- No 

 

6.0 - Systém environmentálního management - Používáte externě ověřený 

systém environmentálního managementu (ISO 14001, nebo ekvivalent) ke 

sledování dodržování povolení, kvality vody a provádění hodnocení 

environmentálních rizik? Pokud ano, vysvětlete v buňce Komentáře, co to je a 

jaké % to používá. Pokud ne, odpovězte „Ne“. 

- Ano 

- Ne 

Q6.1 6.1 - If yes, which one? (ISO14001 or equivalent)  

 

6.1 - Pokud ano, který? (ISO 14001, nebo ekvivalent) 

Q6.2 6.2 - Please upload your certificate 

 

6.2 - Nahrajte prosím svůj certifikát. 

Q7 7.0 - Energy management system - Do you use an externally verified energy 

management system (EMS)?  If Yes, which one you are use? If No, answer "No". 

- Yes 

- No 

 

7.0 - Systém řízení energie - Používáte externě ověřený systém řízení energie 

(EMS)? Pokud ano, který z nich používáte? Pokud ne, odpovězte „Ne“. 

- Ano 

- Ne 
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Q7.1 7.1 - If yes, which one? 

 

7.1 - Pokud ano, který? 

Q7.2 7.2 - Please upload your certificate 

 

7.2 - Nahrajte prosím svůj certifikát: 
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Otázky Period / Obdobi 

 

(Throughout this scorecard, you'll be required to enter your sustainability data 

for two periods: the current period as well as the previous period for comparison 

purposes. Please specify the start date and the end date of the two periods 

below.) 

 

(V tomto přehledu budete povinni zadat údaje o udržitelnosti pro dvě období: 

aktuální období i předchozí období pro účely srovnání. Níže uveďte počáteční 

a koncové datum dvou období.) 

Q1 
1.0 - Current period 

- YEAR 

(Please specify the starting date of the current period for which the date are supplied.) 

 

1.0 - Současné období 

- ROK 

(Uveďte počátek data aktuálního období, pro které je poskytováno.) 

Q2 2.0 - Previous period  

- YEAR 

(Please specify the starting date of the previous period for which the date are supplied.) 

 

2.0 - Předchozí období 

- ROK 

(Uveďte počátek data předchozího období, pro které je poskytováno .) 

Q3 3.0 - Period – Comment 

(In case either of the periods is shorter than a full year please specify the month range.) 

3.0 - Období - komentář 

(Pokud je jedno z období kratší než celý rok, uveďte výše uvedený rozsah měsíců.) 
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Otázky Core Measure / Základní měření 

Q1 
1.0 - Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard  

Definitions - (Please carefully read through the attached document before filling the 

questionnaire.) 

See chapter “Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard Definitions” 

 

1.0 - Výsledková listina environmentální udržitelnosti dodavatelského řetězce 

Definice - (Před vyplněním dotazníku si prosím pečlivě přečtěte přiložený dokument.) 

Viz kapitola „Definice přehledu udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí“ 

Q2 (Electric) Energy Usage 

Total direct net energy usage (purchased plus self-generated minus sold) from electricity 

that the operation/site/enterprise needs to operate from all sources, regardless of use 

(e.g., electricity going into production, or office lighting, food production, heating 

warehouse, etc.) 

2.0 - *(Electric) Energy Usage - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Kilowatt-hour (kWh) 

o kWh/ Metric Ton 

o kWh / Square Meter 

o kWh / Full-Time Equivalent (People)  

o kWh / Revenue (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output)  

2.0 - * (Elektrická) spotřeba energie - měrná jednotka 

o Not applicable (N/A) - Nelze použít 

o Kilowatt-hour (kWh) -  Kilowatthodina (kWh) 

o kWh/ Metric Ton -  kWh / metrická tuna 

o kWh / Square Meter - kWh / čtvereční metr 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) -  kWh / ekvivalent na plný úvazek 
(lidé) 

o kWh / Revenue (EUR) - kWh / výnosy (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) - kWh / ostatní (jednotka výkonu) 
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Q3 3.0 - *(Electric) Energy Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA. 

 

3.0 - * Využití (elektrické) energie - údaje o aktuálním období 

(Zadejte pouze své číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q4 4.0 - *(Electric) Energy Usage - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

4.0 - * Využití (elektrické) energie - údaje z předchozího období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q5 5.0 - (Electric) Energy Usage - Comments 

(If needed, enter additional explanation.) 

 

5.0 - (Elektrická) spotřeba energie - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q6 6.0 - (Electric) Energy Usage - Document 

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

6.0 - (Elektrická) Spotřeba energie - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q7 (Fuel) Energy Usage 

Total direct net energy usage (purchased plus self-generated minus sold) from fuels that 

the operation/site/enterprise needs to operate from all sources, regardless of use (e.g., 

fuel oil, natural gas, etc. going into production, or office lighting, food production, heating 

warehouse, etc.) Use high heating values. “Sold” energy includes steam sold, but does 

not include energy from cooling (water used as pass through for heat removal). Steam 

sold is the incremental fuel usage taking into consideration boiler efficiency excluding 

parasitic load 

7.0 - *(Fuel) Energy Usage - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Kilowatt-hour (kWh) 

o kWh/ Metric Ton 

o kWh / Square Meter 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) 

o kWh / Revenue (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) 

Spotřeba energie (palivo) 

Celková přímá spotřeba čisté energie (zakoupená plus vlastní generovaná mínus 

prodaná) z paliv, která musí provoz / provozovna / podnik provozovat ze všech zdrojů, 

bez ohledu na použití (např. topný olej, zemní plyn atd., dodávající do výroby nebo 

kanceláře) osvětlení, výroba potravin, sklad vytápění atd.) Používejte vysoké hodnoty 

vytápění. „Prodaná“ energie zahrnuje prodanou páru, ale nezahrnuje energii z chlazení 

(voda použitá jako průchod pro odvod tepla). Prodaná pára je přírůstkové využití paliva 

s přihlédnutím k účinnosti kotle bez parazitní zátěže 

7.0 - * Spotřeba energie (palivo) - měrná jednotka 

o Not applicable –Nelze použít 

o Kilowatt-hour (kWh) – kilowatthodina (kWh) 

o kWh/ Metric Ton – kWh / metrická tuna 

o kWh / Square Meter – kWh / čtvereční metr 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) – kWh / ekvivalent na plný úvazek 

(lidé) 

o kWh / Revenue (EUR) – kWh / výnosy (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) –  ostatní (jednotka výkonu) 
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Q8 8.0 - *(Fuel) Energy Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

8.0 - * Spotřeba energie (palivo) - data aktuálního období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q9 9.0 - *(Fuel) Energy Usage - Previous period data 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

9.0 -  Spotřeba energie (palivo) - údaje za předchozí období 

(Zadejte pouze své číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q10 10.0 - (Fuel) Energy Usage - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

10.0 - Spotřeba energie (palivo) - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q11 11.0 - (Fuel) Energy Usage - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

11.0 - Spotřeba energie (palivo) - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q12 (Input / Withdrawal) Water Usage 

Quantity of water entering the site, from all sources, needed for operations (e.g. water 

purchased from local suppliers, pumped from wells, rivers, lakes or ocean used in 

process areas--including for cooling; NOT Rainwater, unless collected and used in 

process areas). 

12.0 - *(Input / Withdrawal) Water Usage - Unit of Measure (dropdown menu): 

o Not applicable (N/A) 

o Cubic Meters 

o Cubic Meters / Metric Ton 

o Cubic Meters / Square Meter 

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) 

o Cubic Meters / Revenue (EUR) 

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) 

 

(Vstup / Výběr) Využití vody 

(Množství vody, přívod vody ze všech zdrojů, potřebné pro provoz (např. voda 

zakoupená od místních dodavatelů, čerpaná ze studní, řek, jezer nebo oceánů použitá 

v procesních oblastech - včetně pro chlazení; NENÍ dešťová voda, pokud není 

shromažďována a používána v procesní oblasti).) 

12.0 - * (Vstup / Odběr) Spotřeba vody - Měrná jednotka (rozbalovací nabídka): 

o Not applicable  - Nelze použít  

o Cubic Meters - Kubické metry  

o Cubic Meters / Metric Ton - Kubické metry / metrická tuna  

o Cubic Meters / Square Meter - Metry krychlové / čtvereční metr  

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) - Kubické metry / 
ekvivalent na plný úvazek (lidé)  

o Cubic Meters / Revenue (EUR) - Metry krychlové / výnosy (EUR)  

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) - Kubické metry / jiné (jednotka 
výstupu) 
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Q13 13.0 - *(Input / Withdrawal) Water Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

13.0 - * (Vstup / Výběr) Využití vody - Data aktuálního období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

zadejte NA nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q14 14.0 - *(Input / Withdrawal) Water Usage - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

14.0 - * (Vstup / Výběr) Využití vody - Data za předchozí období 

(Zadejte pouze své číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

zadejte NA nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q15 15.0 - (Input / Withdrawal) Water Usage - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

15.0 - (Vstup / Výběr) Využití vody - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q16 16.0 - (Input / Withdrawal) Water Usage - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

16.0 - (Vstup / Výběr) Využití vody - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q17 (Output / Discharge) Water Usage 

Quantity of water leaving the site, from all sources, needed for operations (e.g. water 

purchased from local suppliers, pumped from wells, rivers, lakes or ocean used in 

process areas--including for cooling; NOT Rainwater, unless collected and used in 

process areas). 

 

17.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Cubic Meters 

o Cubic Meters / Metric Ton 

o Cubic Meters / Square Meter 

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) 

o Cubic Meters / Revenue (EUR) 

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) 

 

(Výstup / Vypouštění) Použití vody 

Množství vody opouštějící lokalitu, ze všech zdrojů, potřebné pro provoz (např. voda 

zakoupená od místních dodavatelů, čerpaná ze studní, řek, jezer nebo oceánu použitá 

v procesních oblastech - včetně pro chlazení; NENÍ dešťová voda, pokud není 

shromažďována a používána v procesu oblastech). 

 

17.0 - * (výstup / vypouštění) spotřeba vody - měrná jednotka 

o Not applicable  - Nelze použít  

o Cubic Meters - Kubické metry  

o Cubic Meters / Metric Ton - Kubické metry / metrická tuna  

o Cubic Meters / Square Meter - Metry krychlové / čtvereční metr  

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) - Kubické metry / 
ekvivalent na plný úvazek (lidé)  

o Cubic Meters / Revenue (EUR) - Metry krychlové / výnosy (EUR)  

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) - Kubické metry / jiné (jednotka 
výstupu) 
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Q18 18.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

18.0 - * (výstup / vypouštění) spotřeba vody - data aktuálního období 

(Zadejte pouze své číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q19 19.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

19.0 - * (Výstup / Vypouštění) Spotřeba vody - Data z předchozího období 

(Zadejte pouze své číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q20 20.0 - (Output / Discharge) Water Usage - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

20.0 - Výstup / Vypouštění) Použití vody - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q21 21.0 - Output / Discharge) Water Usage - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

21.0 - (Výstup / Vypouštění) Využití vody - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 

Q22 Hazardous Waste Disposal 

Amount of hazardous waste landfilled or incinerated without energy recovery (If it is 

reused, recycled, or recovered, it is not considered disposed and may be reported 
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optionally.) "Hazardous waste" varies worldwide and is defined by local regulation; may 

or may not be linked to permits. This may include but is not limited to the following: 

Solvents, flammable/hazardous raw materials, chemical waste, batteries, acids (low pH 

liquids), strong bases or caustic (high pH liquids), etc. In the Comments cell, list the 

criteria you used to decide what was included or excluded in your data. 

22.0 - *Hazardous Waste Disposal - Unit of Measure 

o Not applicable  (N/A) 

o Metric Tons (MT) 

o MT / MT 

o MT / Square Meter 

o MT / Full-Time Equivalent (People) 

o MT / Revenue (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) 

 

Likvidace nebezpečného odpadu 

Množství nebezpečného odpadu ukládaného na skládky nebo spalovaného bez 

energetického využití (Pokud lze znovu použit, recyklovat nebo znovu využit, není 

považováno za zneškodněné a může být hlášeno volitelně.) „Nebezpečný odpad“ se 

celosvětově liší a je definován místními předpisy, může nebo nemusí souviset s 

povoleními. To může zahrnovat, ale není omezeno na následující: rozpouštědla, hořlavé 

/ nebezpečné suroviny, chemický odpad, baterie, kyseliny (kapaliny s nízkým pH), silné 

přísady nebo žíraviny (kapaliny s vysokým pH) atd.  

V buňce Komentáře uveďte kritéria, která jste použili k rozhodnutí, co bylo zahrnuto nebo 

vyloučeno ve vašich datech. 

22.0 - * Likvidace nebezpečného odpadu - měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Metric Tons (MT) - Metrické tuny (MT) 

o MT / MT - MT / MT 

o MT / Square Meter - MT / čtvereční metr 

o MT / Full-Time Equivalent (People) - MT / ekvivalent na plný úvazek 
(lidé) 

o MT / Revenue (EUR) - MT / výnosy (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) - MT / jiné (jednotka výstupu) 
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Q23 23.0 - *Hazardous Waste Disposal - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

23.0 - * Likvidace nebezpečného odpadu - údaje za aktuální období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q24 24.0 - *Hazardous Waste Disposal - Previous period data 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

24.0 - * Likvidace nebezpečného odpadu - údaje z předchozího období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q25 25.0 - Hazardous Waste Disposal - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

25.0 - Likvidace nebezpečného odpadu - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q26 26.0 - Hazardous Waste Disposal - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

26.0 - Likvidace nebezpečného odpadu - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 

Q27 Non-Hazardous Waste Disposal 

Amount of all other waste landfilled or incinerated without energy recovery. Includes 

waste data from solid waste (also liquids disposed in a solid container). Note: Waste 
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produced during start-ups is included. (If it is reused, recycled, or recovered, it is not 

disposed and is reported optionally). 

27.0 - *Non-Hazardous Waste Disposal - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) 

o MT / MT 

o MT / Square Meter 

o MT / Full-Time Equivalent (People) 

o MT / Revenue (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) 

 

Likvidace nebezpečného odpadu 

Množství veškerého dalšího odpadu ukládaného na skládky nebo spalovaného bez 

energetického využití. Zahrnuje údaje o odpadu z pevného odpadu (také kapaliny 

likvidované v pevné nádobě). Poznámka: Zahrnut je odpad produkovaný při použití. 

(Pokud je znovu použit, recyklován nebo obnoven, není zlikvidován a je volitelně 

uveden). 

27.0 - * Likvidace nebezpečného odpadu - měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Metric Tons (MT) - Metrické tuny (MT) 

o MT / MT - MT / MT 

o MT / Square Meter - MT / čtvereční metr 

o MT / Full-Time Equivalent (People) - MT / ekvivalent na plný úvazek 
(lidé) 

o MT / Revenue (EUR) - MT / výnosy (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) - MT / jiné (jednotka výstupu) 

Q28 28.0 - *Non-Hazardous Waste Disposal - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 
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28.0 - * Likvidace nebezpečného odpadu - údaje za aktuální období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q29 29.0 - *Non-Hazardous Waste Disposal - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

29.0 - * Likvidace nebezpečného odpadu - Data z předchozího období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q30 30.0 - Non-Hazardous Waste Disposal - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

30.0 - Likvidace nebezpečného odpadu - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q31 31.0 - Non-Hazardous Waste Disposal - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

31.0 - Likvidace nebezpečného odpadu - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 

Q32 Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Direct (Scope 1) 

Scope 1 greenhouse gas emissions as defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol (see 

pages 25 & 27 in http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-revised.pdf). 

Suppliers can use their existing tools to calculate Kyoto greenhouse gas emissions as 

long as methodology is consistent with the WRI/WBCSD GHG Protocol. Otherwise, use 

the calculator found at: http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. If you 

use a different protocol, list it in the Comments cell. (Note: If sea transport is involved, 

also use the "GHG emissions from transport or mobile sources" calculation tool 
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developed by the WRI (downloadable at http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-

tools) to calculate GHG emissions from sea transport.) 

32.0 - *Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) 

o MT of CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output)  

 

Kjótský skleníkový plyn - přímé emise (rozsah 1) 

Rozsah 1 emise skleníkových plynů podle definice v protokolu WRI / WBCSD GHG 

(viz strany 25 a 27 na adrese http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-

protocol-revised.pdf). Dodavatelé mohou k výpočtu kjótských emisí skleníkových plynů 

použít své stávající nástroje, pokud je metodika v souladu s protokolem GHG WRI / 

WBCSD. V opačném případě použijte kalkulačku na adrese: 

http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. Pokud používáte jiný protokol, 

uveďte jej v buňce Komentáře. (Poznámka: Pokud se jedná o námořní dopravu, 

použijte k výpočtu také výpočetní nástroj „Emise skleníkových plynů z dopravy nebo 

mobilních zdrojů“ vyvinutý WRI (ke stažení na http://www.ghgprotocol.org/calculation-

tools/all-tools) Emise skleníkových plynů z námořní dopravy.) 

32.0 - *Přímé emise skleníkových plynů z Kjóta (rozsah 1) - měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) - Metrické tuny (MT) 
ekvivalentu CO2 (e) 

o MT of CO2e / MT - MT CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter - MT CO2e / čtvereční metr 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) - MT CO2e / ekvivalent na 
plný úvazek (lidé) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) - MT CO2e / výnosy (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) - MT CO2e / jiné (jednotka 
výstupu) 
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Q33 33.0 - *Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

33.0 - *Přímé emise skleníkových plynů z Kjóta (rozsah 1) - údaje o aktuálním 

období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q34 34.0 - *Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

34.0 - * Přímé emise skleníkových plynů z Kjóta (rozsah 1) - údaje z předchozího 

období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q35 35.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

35.0 - Přímé emise skleníkových plynů z Kjóta (rozsah 1) - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q36 36.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

36.0 - Přímé emise skleníkových plynů z Kjóta (rozsah 1) - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q37 Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) 

Scope 2 greenhouse gas emissions as defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol (see 

pages 25, 27-29 in http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-

revised.pdf). Suppliers can use their existing tools to calculate Kyoto greenhouse gas 

emissions as long as methodology is consistent with the WRI/WBCSD GHG Protocol. 

Otherwise, use the calculator found at: 

http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. If you use a different protocol, 

list it in Comments cell. (Note: If sea transport is involved, also use the "GHG emissions 

from transport or mobile sources" calculation tool developed by the WRI (downloadable 

at http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools) to calculate GHG emissions 

from sea transport.) 

37.0 - *Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) 

o MT of CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) 

 

*Kjótský skleníkový plyn - nepřímé emise (rozsah 2) 

Emise skleníkových plynů rozsahu 2, jak jsou definovány v protokolu WRI / WBCSD 

GHG Protocol (viz strany 25, 27-29 na http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-

protocol-revised.pdf). Dodavatelé mohou k výpočtu kjótských emisí skleníkových plynů 

použít své stávající nástroje, pokud je metodika v souladu s protokolem GHG WRI / 

WBCSD. V opačném případě použijte kalkulačku na adrese: 

http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. Pokud používáte jiný protokol, 

uveďte jej v buňce Komentáře. (Poznámka: Pokud se jedná o námořní dopravu, použijte 

k výpočtu také výpočetní nástroj „Emise skleníkových plynů z dopravy nebo mobilních 

zdrojů“ vyvinutý WRI (ke stažení na http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-

tools) Emise skleníkových plynů z námořní dopravy.) 
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37.0 - *Kjótský skleníkový plyn - nepřímé emise (rozsah 2) - měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) - Metrické tuny (MT) 
ekvivalentu CO2 (e) 

o MT of CO2e / MT - MT CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter - MT CO2e / čtvereční metr 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) - MT CO2e / ekvivalent na 
plný úvazek (lidé) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) - MT CO2e / výnosy (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) - MT CO2e / jiné (jednotka 
výstupu) 

Q38 38.0 - *Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Current period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

38.0 - *Kjótský skleníkový plyn - nepřímé emise (rozsah 2) - údaje o aktuálním 

období  

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q39 39.0 - *Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Previous period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

39.0 - *Kjótský skleníkový plyn - nepřímé emise (rozsah 2) - údaje z předchozího 

období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 
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Q40 40.0 - Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

40.0 -  Kjótský skleníkový plyn - Nepřímé emise (Rozsah 2) - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q41 41.0 - Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

41.0 -  Kjótský skleníkový plyn - Nepřímé emise (rozsah 2) - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 

Q42 EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported 

Description of your company's efforts to bring sustainability ideas to us and support our 

sustainability initiatives in the reported year. Explain how the efforts directly impacted us. 

For example, we proposed a corrugated box design that reduced material usage by XYZ 

kg's per year. We implemented a virtual meeting initiative and reduced our air travel 

related to you by 50%, thereby reducing our carbon footprint by XYZ. Attach additional 

detail as needed. 

42.0 - EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

EG nápady a iniciativy na udržitelnost podporovány 

Popis snah vaší společnosti přinést nám nápady udržitelnosti a podpořit naše iniciativy 

udržitelnosti v uvedeném roce. Vysvětlete, jak se nás toto úsilí přímo dotklo. Navrhli jsme 

například design vlnité krabice, který snížil spotřebu materiálu o XYZ kg za rok. 

Implementovali jsme iniciativu virtuálních schůzek a snížili jsme vaši leteckou dopravu 

související s vámi o 50%, čímž jsme snížili naši uhlíkovou stopu o XYZ. Podle potřeby 

připojte další podrobnosti. 
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42.0 - EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported - Data aktuálního období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q43 43. 0 - EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

43.0 - EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported - Document 

(Přípona souboru: V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 

Q44 Fines & Sanctions 

(At the corporate level) Monetary value of significant fines (in EUR) and total number of 

non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations as 

defined in the G3.1 Guidelines (Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.1, EN 28) 

published by the Global Reporting Initiative (GRI) (downloadable at 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Environment-Indicator-

Protocols.pdf).) 

44.0 - Were there any sanctions or fines imposed on your company for non-

compliance with environmental laws and regulations in the current period? 

- Yes 

- NO  

 

Pokuty a sankce 

(Na podnikové úrovni) Peněžní hodnota významných pokut (v EUR) a celkový počet 

nepeněžních sankcí za nedodržování zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, 

jak jsou definovány v pokynech G3.1 (Pokyny k podávání zpráv o udržitelnosti, verze 

3.1, EN 28 ) publikoval Global Reporting Initiative (GRI) (ke stažení na 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Environment-Indicator-

Protocols.pdf).) 
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44.0 - Byly vaší společnosti uloženy nějaké sankce nebo pokuty za nedodržování 

zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí? 

- -Ano 

- -NE 

Q45 45.0 - Current period: Total number of non-monetary sanctions  

(Enter total number of non-monetary sanction. If 0, enter 0.) 

 

45.0 - Aktuální období: Celkový počet nepeněžních sankcí 

(Zadejte celkový počet nepeněžních sankcí. Pokud 0, zadejte 0.) 

Q46 46.0 - Current period: Monetary value of significant fines  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

46.0 - Aktuální období: peněžní hodnota významných pokut 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není použitelný 

(NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q47 47.0 - Where there any sanctions or fines imposed on your company for non-

compliance with environmental laws and regulations in the previous period? 

- Yes 

- NO 

 

47.0 - Kde jsou na vaši společnost uvaleny nějaké sankce nebo pokuty za 

nedodržování zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí v předchozím 

období? 

- Ano 

- NE 

Q48 48.0 - Previous period: Total number of non-monetary sanctions  
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(Where there any sanctions or fines imposed on your company for non-compliance with 

environmental laws and regulations in the previous period?) 

 

48.0 - Předchozí období: Celkový počet nepeněžních sankcí  

(Kde jsou vaší společnosti uloženy sankce nebo pokuty za nedodržování zákonů a 

předpisů v oblasti životního prostředí v předchozím období?) 

Q49 49.0 - Previous period: Monetary value of significant fines  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

49.0 - Předchozí období: Peněžní hodnota významných pokut 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q50 50.0 - Fines & Sanctions - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

50.0 - Pokuty a sankce - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q51 51.0 - Fines & Sanctions - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

51.0 - Pokuty a sankce - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 

 

 

Q52 Data Protocol 
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What protocols were followed in your company's sustainability data collection process to 

ensure the integrity of the data provided in this scorecard? How was the data verified / 

audited? 

52.0 - *Data Protocol - Current period data 

 

Datový protokol 

Jaké protokoly byly dodrženy v procesu sběru dat o udržitelnosti vaší společnosti, aby 

byla zajištěna integrita dat uvedených v tomto přehledu výsledků? Jak byly údaje 

ověřeny / zkontrolovány? 

52.0 - *Data Protocol - data aktuálního období 

Q53 53.0 - Data Protocol - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation. 

 

53.0 - Datový protokol - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Otázky Optional Measure / Nepovinné opatření 

Q1 Renewable Energy 

Total energy used that comes from both biogenic fuels (wood, biomass) and modern 

alternative energy sources (solar, wind, water). Excludes fossil fuels and nuclear. The 

scope is restricted to direct fuel use and electricity generation onsite (as part of 

operations under the supplier's control) and the dedicated and certified purchase of 

renewable energy. It excludes the renewable energy that is part of the standard 

electricity grid at a given location. 

1.0 - Renewable Energy - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Kilowatt-hour (kWh) 

o kWh/ Metric Ton 

o kWh / Square Meter 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) 

o kWh / Revenue (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) 

 

Obnovitelná energie 

Celková použitá energie pocházející jak z biogenních paliv (dřevo, biomasa), tak z 

moderních alternativních zdrojů energie (sluneční, větrná, vodní). Nezahrnuje fosilní 

paliva a jadernou energii. Rozsah je omezen na přímé použití paliva a výrobu 

elektřiny na místě (jako součást operací pod kontrolou dodavatele) a vyhrazený a 

certifikovaný nákup obnovitelné energie. Nezahrnuje obnovitelnou energii, která je 

součástí standardní elektrické sítě v daném místě. 

 

1.0 - Obnovitelná energie - měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Kilowatt-hour (kWh) - Kilowatthodina (kWh)  

o kWh/ Metric Ton - kWh / metrická tuna 

o kWh / Square Meter - kWh / čtvereční metr 
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o kWh / Full-Time Equivalent (People) - kWh / ekvivalent na plný 
úvazek (lidé) 

o kWh / Revenue (EUR) - kWh / výnosy (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) - kWh / ostatní (jednotka výkonu) 

Q2 2.0 - Renewable Energy - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

2.0 - Obnovitelná energie - údaje o aktuálním období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q3 3.0 - Renewable Energy - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

3.0 - Obnovitelná energie - údaje za předchozí období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q4 4.0 - Renewable Energy - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

4.0 - Obnovitelná energie - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q5 5.0 - Renewable Energy - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

5.0 - Obnovitelná energie - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q6 Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 3) 

Scope 3 greenhouse gas emissions as defined by the "Corporate Value Chain (Scope 

3) Accounting and Reporting Standard" (http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-

3-standard) and "Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard" 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard) released by the WRI and 

WBCSD. 

6.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) 

o MT of CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) 

 

Kjótský skleníkový plyn - nepřímé emise (rozsah 3) 

Emise skleníkových plynů rozsahu 3, jak jsou definovány v „Standardu účetního a 

vykazovacího standardu podnikového hodnotového řetězce (Rozsah 3)“ 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard) a „Standardu účetnictví a 

vykazování životního cyklu produktu“ „(http://www.ghgprotocol.org/standards/product-

standard) vydané WRI a WBCSD. 

6.0 - Kjótské emise skleníkových plynů nepřímé (rozsah 3) - měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) - Metrické tuny (MT) 
ekvivalentu CO2 (e) 

o MT of CO2e / MT - MT CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter - MT CO2e / čtvereční metr 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) - MT CO2e / ekvivalent 
na plný úvazek (lidé) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) - MT CO2e / výnosy (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) - MT CO2e / ostatní (jednotka 
výkonu) 
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Q7 7.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) -Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

7.0 - Kjótské emise skleníkových plynů nepřímé (rozsah 3) - údaje o aktuálním 

období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q8 8.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Previous period 

data 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

8.0 - Kjótské emise skleníkových plynů nepřímé (rozsah 3) - údaje z předchozího 

období 

Zadejte pouze své číselné údaje o udržitelnosti. Pokud není rozsah opatření použitelný 

(NA) nebo nejsou k dispozici údaje, zadejte NA.) 

Q9 9.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

9.0 - Kjótské emise skleníkových plynů nepřímé (rozsah 3) - Poznámky 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q10 10.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

10.0 - Nepřímé emise skleníkových plynů z Kjóta (rozsah 3) - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q11 Potential Waste Material - Recycled, Reused, Recovered 

All potential waste material generated that is not disposed into landfills or incinerators 

without energy recovery.  This refers to the potential waste material which has 

beneficial reuse or is treated via other solid waste treatment, such as 

composting/biogas and incineration with energy recovery. 

11.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) 

o MT / MT 

o MT / Square Meter 

o MT / Full-Time Equivalent (People) 

o MT / Revenue (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) 

 

Potenciální odpadní materiál - recyklovaný, znovu použitý, znovuzískaný 

Veškerý potenciální vznikající odpadový materiál, který není ukládán na skládky nebo 

do spaloven bez energetického využití. Jedná se o potenciální odpadní materiál, který 

má opětovné prospěšné využití nebo je zpracován jiným zpracováním pevného 

odpadu, jako je kompostování / bioplyn a spalování s energetickým využitím. 

11.0 - Potenciální odpadní materiál recyklován, znovu použit, zpětně získán - 
měrná jednotka 

o Not applicable - Nelze použít 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) - Metrické tuny (MT) 
ekvivalentu CO2 (e) 

o MT of CO2e / MT - MT CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter - MT CO2e / čtvereční metr 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) - MT CO2e / ekvivalent 
na plný úvazek (lidé) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) - MT CO2e / výnosy (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) - MT CO2e / ostatní (jednotka 
výkonu) 

 



    

 Data Classification: 1 Public Page 35 of 45 

Q12 12.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Current period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

12.0 - Potenciální odpadní materiál recyklován, znovu použit, obnoven - data 

aktuálního období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q13 13.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Previous period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

13.0 - Potenciální odpadní materiál recyklován, znovu použit, obnoven - data z 

předchozího období 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q14 14.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Comments (If 

needed, enter additional explanation.) 

 

14.0 - Potenciální odpadní materiál recyklován, znovu použit, obnoven - 

Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q15 15.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

15.0 - Potenciální odpadní materiál recyklován, znovu použit, obnoven - 

Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Q16 Transportation Fuel Efficiency - (Transportation Suppliers Only) 

Grams of CO2 per ton-km of product transported from supplier site to customer site(s).  

If available, please report your Scope 3 transport-related activities as defined by the 

WRI/WBCSD GHG Protocol except employees commuting to and from work see pages 

29-31 in http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-revised.pdf or the 

"Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard" 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard). 

16.0 - *Mode of Transport  

(Specify the mode of transport in the cell and enter the corresponding data below. To 

add additional Mode of Transport used by your company, please use the "Mode of 

Transport - Comment" field.) 

 

Účinnost přepravy - (pouze dodavatelé přepravy) 

Gramy CO2 na tunokilometr produktu přepravovaného z místa od dodavatele do místa 

zákazníka. Pokud jsou k dispozici, nahlaste své aktivity spojené s přepravou v rámci 

Scope 3, jak jsou definovány v protokolu WRI / WBCSD GHG, s výjimkou zaměstnanců 

dojíždějících do práce a z práce, viz stránky 29-31 na 

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ ghg-protocol-revised.pdf nebo „Standard 

korporátního hodnotového řetězce (rozsah 3) účetnictví a výkaznictví“ 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard). 

 

16.0 - *Způsob dopravy 

(V buňce zadejte způsob dopravy a níže zadejte odpovídající údaje. Chcete-li přidat 

další způsob dopravy používaný vaší společností, použijte pole „Režim dopravy - 

komentář“.) 

Q17 17.0 - *Mode of Transport - Current period data (Grams of CO2 / ton-km) 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 
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17.0 - *Způsob dopravy - údaje o aktuálním období (gramy CO2 / tkm) 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q18 18.0 - *Mode of Transport - Previous period data (Grams of CO2 / ton-km)  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

18.0 - * Způsob dopravy - údaje z předchozího období (gramy CO2 / tkm) 

(Zadejte pouze vaše číselné údaje o udržitelnosti. Pokud rozsah opatření není 

použitelný (NA) nebo údaje nejsou k dispozici, zadejte NA.) 

Q19 19.0 - Mode of Transport - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

19.0 - Způsob dopravy - Komentáře 

(V případě potřeby výše zadejte další vysvětlení.) 

Q20 20.0 - Mode of Transport - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

20.0 - Způsob dopravy - Dokument 

(V případě potřeby nahrajte dokument jako další vysvětlení.) 
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Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard 

Definitions / Definice srovnávacího přehledu 

environmentální udržitelnosti 

 

Core Measure Unit of Measure Definition 

Environmental Mgt. System 
- 

Environmentální Mgt. Systém 

 

Yes or No 

- 

Ano nebo Ne 

 

(At the corporate level) Do you use an 
externally verified environmental 
management system (ISO14001 or 
equivalent) to track compliance with 
permits, water quality, and to conduct 
environmental risk assessments? If yes, 
which one? (ISO14001 or equivalent) 

- 
(Na podnikové úrovni) Používáte externě 
ověřený systém environmentálního 
managementu (ISO 14001 nebo 
ekvivalent) ke sledování dodržování 
povolení, kvality vody a provádění 
hodnocení environmentálních rizik? Pokud 
ano, který? (ISO 14001 nebo ekvivalent) 

Energy management system 

- 

Systém řízení energie 

 

Yes or No 

- 

Ano nebo Ne 

 

Do you use an externally verified energy 
management system (EMS) ? If Yes, which 
one you are use? If No, answer "No" 

- 

Používáte externě ověřený systém řízení 
energie (EMS)? Pokud ano, který z nich 
používáte? Pokud Ne, odpovězte „Ne“ 

(Electric) Energy Usage 

- 

 (Elektrická) spotřeba energie 

 

Kilowatt-hour or kWh / Unit of 
Outpu 

- 
Kilowatthodina nebo kWh / 

jednotka výkonu 

 

Total direct net energy usage (purchased 
plus self-generated minus sold) from 
electricity that the operation/site/enterprise 
needs to operate from all sources, 
regardless of use (e.g., electricity going 
into production, or office lighting, food 
production, heating warehouse, etc.). 

- 

Celková přímá spotřeba čisté energie 
(zakoupená plus vlastní generovaná mínus 
prodaná) z elektřiny, kterou provoz / 
provoz / podnik potřebuje k provozu ze 
všech zdrojů, bez ohledu na použití (např. 
elektřina vstupující do výroby nebo 
osvětlení kanceláří, výroba potravin, sklad 
tepla) , atd. 



    

 Data Classification: 1 Public Page 39 of 45 

(Fuel) Energy Usage 
- 

Spotřeba energie (palivo) 

 

Kilowatt-hour or kWh/ Unit of 
Output 

- 
Kilowatthodina nebo kWh / 

jednotka výkonu 

 

Total direct net energy usage (purchased 
plus self-generated minus sold) from fuels 
that the operation/site/enterprise needs to 
operate from all sources, regardless of use 
(e.g., fuel oil, natural gas, etc. going into 
production, or office lighting, food 
production, heating warehouse, etc.) Use 
high heating values. “Sold” energy includes 
steam sold, but does not include energy 
from cooling (water used as pass through 
for heat removal). Steam sold is the 
incremental fuel usage taking into 
consideration boiler efficiency excluding 
parasitic load. 

- 
Celková přímá spotřeba čisté energie 
(zakoupená plus vlastní generovaná mínus 
prodaná) z paliv, která musí provoz / 
podnik provozovat ze všech zdrojů bez 
ohledu na použití (např. topný olej, zemní 
plyn atd. přicházející do výroby nebo 
kanceláře) osvětlení, výroba potravin, 
sklad vytápění atd.) Používejte vysoké 
hodnoty vytápění. „Prodaná“ energie 
zahrnuje prodanou páru, ale nezahrnuje 
energii z chlazení (voda použitá jako 
průchod pro odvod tepla). Prodaná pára je 
přírůstkové využití paliva s přihlédnutím k 
účinnosti kotle bez parazitní zátěže. 

(Input / Withdrawal) Water 
Usage 

- 
 (Vstup / Výběr) Využití vody 

Cubic Meters or M 3 / Unit of 
Output 

- 
Krychlové metry nebo M 3 / 

jednotka výstupu 

 

Quantity of water entering the site, from all 
sources, needed for operations (e.g. water 
purchased from local suppliers, pumped 
from wells, rivers, lakes or ocean used in 
process areas--including for cooling; NOT 
Rainwater, unless collected and used in 
process areas). 

- 
Množství vody vstupující na místo ze 
všech zdrojů potřebné pro provoz (např. 
voda zakoupená od místních dodavatelů, 
čerpaná ze studní, řek, jezer nebo oceánů 
použitá v procesních oblastech - včetně 
pro chlazení; NENÍ dešťová voda, pokud 
není shromažďována a používána v 
procesu oblastech). 

(Output / Discharge) Water 
Usage 

- 
 (Výstup / Vypouštění) Použití 

vody 

 

Cubic Meters or M 3 / Unit of 
Output 

- 
Krychlové metry nebo M 3 / 

jednotka výstupu  

 

Quantity of water leaving the site, from all 
sources, needed for operations (e.g. water 
purchased from local suppliers, pumped 
from wells, rivers, lakes or ocean used in 
process areas--including for cooling; NOT 
Rainwater, unless collected and used in 
process areas). 

- 
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Množství vody opouštějící lokalitu, ze 
všech zdrojů, potřebné pro provoz (např. 
voda zakoupená od místních dodavatelů, 
čerpaná ze studní, řek, jezer nebo oceánu 
použitá v procesních oblastech - včetně 
pro chlazení; NENÍ dešťová voda, pokud 
není shromažďována a používána v 
procesu oblastech). 

Hazardous Waste Disposal 
- 

Likvidace nebezpečného 

odpadu 

 

 

Metric Tons or MT / Unit of 
Output 

- 
Metrické tuny nebo MT / 

jednotka výstupu 

 

Amount of hazardous waste landfilled or 
incinerated without energy recovery (If it is 
reused, recycled, or recovered, it is not 
considered disposed and may be reported 
optionally.) "Hazardous waste" varies 
worldwide and is defined by local 
regulation; may or may not be linked to 
permits. This may include but is not limited 
to the following: Solvents, 
Flammable/Hazardous raw materials, 
chemical waste, batteries, acids (low pH 
liquids), strong bases or caustic (high pH 
liquids), etc. In the Comments cell, list the 
criteria you used to decide what was 
included or excluded in your data 

- 
Množství nebezpečného odpadu 
ukládaného na skládky nebo spalovaného 
bez energetického využití (Pokud je znovu 
použit, recyklován nebo znovu využit, není 
považováno za zneškodněné a může být 
hlášeno volitelně.) „Nebezpečný odpad“ se 
celosvětově liší a je definován místními 
předpisy; může nebo nemusí souviset s 
povoleními. To může zahrnovat, ale není 
omezeno na následující: rozpouštědla, 
hořlavé / nebezpečné suroviny, chemický 
odpad, baterie, kyseliny (kapaliny s nízkým 
pH), silné zásady nebo žíraviny (kapaliny s 
vysokým pH) atd. V buňce Komentáře 
uveďte kritéria, která jste použili k 
rozhodnutí, co bylo zahrnuto nebo 
vyloučeno ve vašich datech. 

Non-Hazardous Waste Disposal 
- 

Likvidace nebezpečného 

odpadu 

 

Metric Tons or MT / Unit of 
Output 

- 
Metrické tuny nebo MT / 

jednotka výstupu 

 

Amount of all other waste landfilled or 
incinerated without energy recovery. 
Includes waste data from solid waste (also 
liquids disposed in a solid container). Note: 
Waste produced during start-ups is 
included. (If it is reused, recycled, or 
recovered, it is not disposed and is 
reported optionally). 

- 
Množství veškerého dalšího odpadu 
ukládaného na skládky nebo spalovaného 
bez energetického využití. Zahrnuje údaje 
o odpadu z pevného odpadu (také kapaliny 
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likvidované v pevné nádobě). Poznámka: 
Zahrnut je odpad produkovaný při 
spouštění. (Pokud je znovu použit, 
recyklován nebo obnoven, není zlikvidován 
a je volitelně uveden). 

 

Kyoto Greenhouse Gas 
Emissions Direct (Scope 1) 

- 
Přímé emise skleníkových plynů 

v Kjótu (rozsah 1) 

 

Metric Tons of CO2 Equivalent 
or MT of CO2e / Unit of Output 

- 
Metrické tuny ekvivalentu CO2 

nebo MT CO2e / jednotka 

výstupu 

 

Scope 1 greenhouse gas emissions as 
defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol 
(see pages 25 & 27 in 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghgprotocol-revised.pdf). Suppliers can 
use their existing tools to calculate Kyoto 
greenhouse gas emissions as long as 
methodology is consistent with the 
WRI/WBCSD GHG Protocol. Otherwise, 
use the calculator found at: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. If you use a different 
protocol, list it in the Comments cell. (Note: 
If sea transport is involved, also use the 
"GHG emissions from transport or mobile 
sources" calculation tool developed by the 
WRI (downloadable at 
http://www.ghgprotocol.org/calculation-
tools/all-tools) to calculate GHG emissions 
from sea transport.) 

- 
Rozsah 1 emise skleníkových plynů podle 
definice v protokolu WRI / WBCSD GHG 
Protocol (viz strany 25 a 27 na adrese 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghgprotocol-revised.pdf). Dodavatelé 
mohou k výpočtu kjótských emisí 
skleníkových plynů použít své stávající 
nástroje, pokud je metodika v souladu s 
protokolem GHG WRI / WBCSD. V 
opačném případě použijte kalkulačku na 
adrese: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. Pokud používáte jiný 
protokol, uveďte jej v buňce Komentáře. 
(Poznámka: Pokud se jedná o námořní 
dopravu, použijte k výpočtu také výpočetní 
nástroj „Emise skleníkových plynů z 
dopravy nebo mobilních zdrojů“ vyvinutý 
WRI (ke stažení na 
http://www.ghgprotocol.org/calculation-
tools/all-tools) Emise skleníkových plynů z 
námořní dopravy.) 
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Kyoto Greenhouse Gas 
Emissions Indirect (Scope 2) 

- 
Kjótské emise skleníkových 

plynů nepřímé (rozsah 2) 

 

Metric Tons of CO2 Equivalent 
or MT of CO2e / Unit of Output 

- 
Metrické tuny ekvivalentu CO2 

nebo MT CO2e / jednotka 

výstupu 

 

Scope 2 greenhouse gas emissions as 
defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol 
(see pages 25, 27-29 in 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf). Suppliers can 
use their existing tools to calculate Kyoto 
greenhouse gas emissions as long as 
methodology is consistent with the 
WRI/WBCSD GHG Protocol. Otherwise, 
use the calculator found at: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. If you use a different 
protocol, list it in Comments cell. (Note: If 
sea transport is involved, also use the 
"GHG emissions from transport or mobile 
sources" calculation tool developed by the 
WRI (downloadable at 
http://www.ghgprotocol.org/calculationtool
s/all-tools) to calculate GHG emissions 
from sea transport.) 

- 
Emise skleníkových plynů rozsahu 2, jak 
jsou definovány v protokolu WRI / WBCSD 
GHG Protocol (viz strany 25, 27-29 na 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf). Dodavatelé 
mohou k výpočtu kjótských emisí 
skleníkových plynů použít své stávající 
nástroje, pokud je metodika v souladu s 
protokolem GHG WRI / WBCSD. V 
opačném případě použijte kalkulačku na 
adrese: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. Pokud používáte jiný 
protokol, uveďte jej v buňce Komentáře. 
(Poznámka: Pokud se jedná o námořní 
dopravu, použijte k výpočtu emisí 
skleníkových plynů také nástroj pro 
výpočet „emisí skleníkových plynů z 
dopravy nebo mobilních zdrojů“ vyvinutý 
WRI (ke stažení na adrese 
http://www.ghgprotocol.org/calculationtool
s/all-tools). z námořní dopravy.) 

 

EGP Sustainability Ideas & 
Initiatives Supported 

- 
EGP Podporovány nápady & 

iniciativy  udržitelnosti 

 

Description (Attach Additional 
Detail as needed) 

- 
Popis (Podle potřeby připojte 

další podrobnosti) 

Description of your company's efforts to 
bring sustainability ideas to EGP and 
support EGP's sustainability initiatives in 
the reported year. Explain how the efforts 
directly impacted EGP. For example, we 
proposed a corrugated box design that 
reduced material usage by XYZ kg's per 
year. We implemented a virtual meeting 
initiative and reduced our air travel related 
to EGP by 50%, thereby reducing our 
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carbon footprint by XYZ. Attach additional 
detail as needed. 

- 
Popis snažení vaší společnosti přinášet 
nápady udržitelnosti do EGP a podporovat 
iniciativy EGP v oblasti udržitelnosti v 
uvedeném roce. Vysvětlete, jak toto úsilí 
přímo ovlivnilo EGP. Navrhli jsme 
například design vlnité krabice, který snížil 
spotřebu materiálu o XYZ kg za rok. 
Implementovali jsme iniciativu virtuálních 
schůzek a snížili jsme naše letecké 
cestování související s EGP o 50%, čímž 
jsme snížili naši uhlíkovou stopu o XYZ. 
Podle potřeby připojte další podrobnosti. 

 

Fines & Sanctions 
- 

Pokuty a sankce 

 

# 

(At the corporate level) Total number of 
non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and 
regulations as defined in the G3.1 
Guidelines (Sustainability Reporting 
Guidelines, Version 3.1, EN 28) published 
by the Global Reporting Initiative (GRI) 
(downloadable at 
https://www.globalreporting.org/resourceli
brary/G3.1-Environment-Indicator-
Protocols.pdf). 

- 
(Na podnikové úrovni) Celkový počet 
nepeněžních sankcí za nedodržování 
zákonů a předpisů v oblasti životního 
prostředí, jak je definováno v pokynech 
G3.1 (Pokyny k podávání zpráv o 
udržitelnosti, verze 3.1, EN 28) 
zveřejněných iniciativou Global Reporting 
Initiative (GRI) (ke stažení na 
https://www.globalreporting.org/resourceli
brary/G3.1-Environment-Indicator-
Protocols.pdf). 

 

Data Protocol 
- 

Datový protokol 

 

Description 
- 

Popis 

 

What protocols were followed in your 
company's sustainability data collection 
process to ensure the integrity of the data 
provided in this scorecard? How was the 
data verified / audited? 

- 
Jaké protokoly byly dodrženy v procesu 
sběru dat o udržitelnosti vaší společnosti, 
aby byla zajištěna integrita dat uvedených 
v tomto přehledu výsledků? Jak byly údaje 
ověřeny / zkontrolovány? 
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Renewable Energy 

- 

Obnovitelná energie 

 

Kilowatt-hour or kWh / Unit of 
Output 

- 
Kilowatthodina nebo kWh / 

jednotka výkonu 

 

Total energy used that comes from both 
biogenic fuels (wood, biomass) and 
modern alternative energy sources (solar, 
wind, water). Excludes fossil fuels and 
nuclear. The scope is restricted to direct 
fuel use and electricity generation onsite 
(as part of operations under the supplier's 
control) and the dedicated and certified 
purchase of renewable energy. It excludes 
the renewable energy that is part of the 
standard electricity grid at a given location. 

- 
Celková použitá energie pocházející jak z 
biogenních paliv (dřevo, biomasa), tak z 
moderních alternativních zdrojů energie 
(sluneční, větrná, vodní). Nezahrnuje 
fosilní paliva a jadernou energii. Rozsah je 
omezen na přímé použití paliva a výrobu 
elektřiny na místě (jako součást operací 
pod kontrolou dodavatele) a vyhrazený a 
certifikovaný nákup obnovitelné energie. 
Nezahrnuje obnovitelnou energii, která je 
součástí standardní elektrické sítě v 
daném místě. 

Kyoto Greenhouse Gas 
Emissions Indirect (Scope 3) 

- 
Kjótské emise skleníkových 

plynů nepřímé (rozsah 3) 

 

Metric Tons of CO2 Equivalent 
or MT of CO2e / Unit of Output 

- 
Metrické tuny ekvivalentu CO2 

nebo MT CO2e / jednotka 

výstupu 

 

Scope 3 greenhouse gas emissions as 
defined by the "Corporate Value Chain 
(Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard" 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard) and "Product Life Cycle 
Accounting and Reporting Standard" 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/pro
duct-standard) released by the WRI and 
WBCSD. 

- 
Emise skleníkových plynů rozsahu 3, jak 
jsou definovány v „Standardu účetního a 
výkaznictví podnikového hodnotového 
řetězce (Rozsah 3)“ 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard) a „Standardu účetnictví a 
výkaznictví v rámci životního cyklu 
produktu“ 
„(http://www.ghgprotocol.org/standards/pr
oduct-standard) vydané WRI a WBCSD. 

 

Potential Waste Material 
Recycled, Reused, Recovered 

- 
Potenciální odpadní materiál 

recyklován, znovu použit, 

znovuzískán 

Metric Tons or MT / Unit of 
Output 

- 
Metrické tuny nebo MT / 

jednotka výstupu 

 

All potential waste material generated that 
is not disposed into landfills or incinerators 
without energy recovery. This refers to the 
potential waste material which has 
beneficial reuse or is treated via other solid 
waste treatment, such as 
composting/biogas and incineration with 
energy recovery. 
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 - 
Veškerý potenciální vznikající odpadový 
materiál, který není ukládán na skládky 
nebo do spaloven bez energetického 
využití. Jedná se o potenciální odpadní 
materiál, který má opětovné prospěšné 
využití nebo je zpracován jiným 
zpracováním pevného odpadu, jako je 
kompostování / bioplyn a spalování s 
energetickým využitím. 

Transportation Fuel Efficiency 
(Transportation Suppliers Only) 

- 
Účinnost přepravy (pouze 

dodavatelé přepravy) 

 

Grams of CO2 / ton-km 
- 

Gramy CO2 / tunokilometr 

 

Grams of CO2 per ton-km of product 
transported from supplier site to customer 
site(s). If available, please report your 
Scope 3 transport-related activities as 
defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol 
except employees commuting to and from 
work (see pages 29-31 in 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf or the 
"Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard" 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard). Specify the mode of 
transport in the Comments cell and enter 
the corresponding data on the same row. 
Insert an extra row to enter data for each 
other mode of transport used. 

- 
Gramy CO2 na tunokilometr produktu 
přepravovaného z místa dodavatele do 
místa zákazníka. Pokud jsou k dispozici, 
nahlaste své aktivity související s 
přepravou v rámci Scope 3, jak jsou 
definovány v protokolu WRI / WBCSD 
GHG, s výjimkou zaměstnanců 
dojíždějících do práce a z práce (viz 
stránky 29-31 na 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic /ghg-protocol-revised.pdf nebo 
„Standard podnikového hodnotového 
řetězce (rozsah 3) účetnictví a výkaznictví“ 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard). Upřesněte způsob 
dopravy v Buňka komentářů a zadejte 
odpovídající data na stejný řádek. Vložte 
další řádek a zadejte data pro každý další 
použitý druh dopravy. 

 

 


