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Tento dokument je součástí série dokumentů vypracovaných útvary Komise na 

podporu provádění nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o 

monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropské-

ho parlamentu a Rady 2003/87/ES
1
.  

Tyto pokyny představují stanoviska útvarů Komise v době jejich zveřejnění. Po-

kyny nejsou právně závazné.  

V pokynech jsou zohledněny diskuse na zasedáních neformální technické pra-

covní skupiny pro nařízení o monitorování a vykazování působící v rámci pra-

covní skupiny WGIII Výboru pro změnu klimatu, jakoţ i písemné připomínky zú-

častněných stran a odborníků z členských států. Tyto pokyny byly jednomyslně 

schváleny představiteli členských států na zasedání Výboru pro změnu klimatu 

dne 7. června 2012. 

Všechny pokyny a šablony jsou ke staţení v části Dokumenty na internetových 

stránkách Komise na adrese:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm.  

                                                      
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
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1 SHRNUTÍ 

Monitorování a vykazování emisí je základem systému Unie pro obchodování 

s emisemi, EU ETS
2
. Po revizi směrnice o EU ETS v roce 2009 byla nařízením 

EU (dále „nařízení o monitorování a vykazování“) stanovena aktualizovaná pra-

vidla pro monitorování a vykazování. Spolu s novým nařízením o ověřování vý-

kazů emisí a akreditaci ověřovatelů (dále „nařízení o akreditaci a ověřování“) 

nahrazuje nařízení o monitorování a vykazování pokyny pro monitorování a vy-

kazování z roku 2007. Nařízení o monitorování a vykazování se pouţije od 

třetího obchodovacího období (tj. pro emise ode dne 1. ledna 2013). 

Tyto pokyny jsou prvním z řady dokumentů a elektronických šablon, jeţ vytvoři-

ly útvary Komise na podporu harmonizovaného provádění nařízení o monitoro-

vání a vykazování v rámci EU. Poskytují úvod do systému dodrţování EU ETS, 

pojmů pouţívaných v oblasti monitorování a vykazování emisí ze stacionárních 

zařízení a podrobněji popisují poţadavky na moţné přístupy k monitorování, 

které nařízení o monitorování a vykazování stanoví. Tyto pokyny nezakládají 

další povinnosti nad rámec nařízení o monitorování a vykazování; jejich cílem je 

přispět k přesnějšímu výkladu a usnadnit provádění.  

Tyto pokyny představují stanoviska útvarů Komise v době jejich zveřejnění. 

Nejsou právně závazné. 

 

Důleţité: Tento dokument není věnován poţadavkům na provozovatele letadel. 

Provozovatelé letadel najdou pokyny k monitorování a vykazování v systému 

EU ETS v pokynech č. 2. 

 

1.1 Kde začít číst? 

Tento dokument by měl slouţit jako vodítko jak uţivatelům, kteří se se systé-

mem EU ETS setkávají poprvé, tak těm, kteří jsou s EU ETS jiţ obeznámeni. V 

druhém uvedeném případě doporučujeme věnovat pozornost zejména oddílům, 

které jsou v dokumentu označeny jako „NEW“ (NOVÉ) (viz oddíl 2.2, Seznam 

návodných symbolů ), počínaje oddílem 1.2 tohoto shrnutí. 

Uţivatelům, kteří mají málo zkušeností s EU ETS a jeho systémem monitorová-

ní, vykazování a ověřování (MRV), doporučujeme zejména kapitolu 3 (o cyklu 

dodrţování systému EU ETS) a kapitolu 4 (pojmy a přístupy). Všichni uţivatelé, 

kteří mají monitorovat určité zařízení a musí vypracovat (nebo aktualizovat) 

plán monitorování by si měli projít si kapitolu 5 o plánech monitorování. Kapitola 

6 (přístupy zaloţené na výpočtu) a kapitola 8 (přístupy zaloţené na měření) se 

podrobně zabývá poţadavky, které nařízení o monitorování a vykazování sta-

noví podle toho, jaké monitorování je pro dané zařízení vhodné. 

Nařízení o monitorování a vykazování klade značný důraz na zjednodušení 

monitorování z důvodu efektivity nákladů všude, kde je to moţné, avšak bez 

nepříznivých dopadů na spolehlivost monitorování. Provozovatelům, kteří se o 

                                                      
2
 Vysvětlení zkratek a odkazy na texty právních předpisů – viz příloha tohoto dokumentu. 
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takové moţnosti zajímají, doporučujeme zaměřit se na ikony „Simplified!“ (Zjed-

nodušené!).  

Provozovatelé zařízení s nízkými emisemi ( viz jejich definice v oddíle 4.4.2) by 

se měli soustředit na ikonu „small“ (malé) a na oddíl 7.1. Nařízení o monitoro-

vání a vykazování dává členským státům také novou moţnost vytvářet šablony 

normalizovaných a zjednodušených plánů pro monitorování. Touto moţností se 

podrobně zabývá oddíl 7.2 tohoto dokumentu. 

 

1.2 Co je v nařízení o monitorování a vykazování nové? 

Nařízení o monitorování a vykazování bylo vytvořeno pro posílení harmonizace 

přístupů v EU nad rámec toho, čeho jiţ bylo členskými státy dosaţeno při pro-

vádění pokynů pro monitorování a vykazování z roku 2007. Zohledňuje také 

některé osvědčené postupy, se kterými se setkáváme v členských státech. Ně-

kteří uţivatelé proto mohou být s přístupem, který je zde předkládán, jiţ obe-

známeni, kdeţto pro uţivatele z jiného členského státu bude nový. Ti, kdo se 

chtějí zaměřit zejména na nové prvky nařízení o monitorování a vykazování, by 

si při čtení těchto pokynů měli  povšimnout zvláště následujících změn oproti 

pokynům pro monitorování a vykazování z roku 2007: 

 Zásadní význam plánu monitorováí pro celý systém monitorování, vykazo-

vání a ověřování byl ještě více byl zdůrazněn. Postup vytváření nového 

monitorovacího plánu nebo revize plánu stávajícího popisuje oddíl 5.1. 

 Změnily se poţadavky na výběr vhodné a poţadované úrovně přesnosti 

(hierarchie úrovní přesnosti) (viz oddíl 5.2) i definice kategorií zdrojových 

toků (významné, méně významné a minimální zdrojové toky, viz oddíl 4.4). 

 Upřesnila se úloha písemných postupů. Písemné postupy v řadě případů 

zpřesňují  plán monitorování, ale jsou od něj odděleny, aby se usnadnila 

jejich častější aktualizace a provádění, jak je popsáno v oddíle 5.4. 

 Nařízení o monitorování a vykazování zavedlo také nová pravidla pro pro-

ces aktualizace monitorovacího plánu, jak je uvedeno v oddíle 5.6. Naří-

zením o monitorování a vykazování byla dále posílena zásada neustálého 

zlepšování plánů monitorování, včetně poţadavku na zohlednění doporu-

čení ověřovatele (viz oddíl 5.7). 

 Další poţadavky na plán monitorování se týkají dokladů potvrzujících spl-

nění určitých úrovní přesnosti, včetně případného posouzení nejistoty (viz 

oddíl 5.3) a posouzení rizik, coţ je nezbytné pro vytvoření odpovídajícího 

kontrolního systému pro tok dat v rámci zařízení (viz oddíl 5.5). Tyto „pod-

klady“ musí být předkládány příslušnému orgánu spolu s plánem pro mo-

nitorování
3
. 

 Došlo k určitým změnám v terminologii („výpočtové faktory“ jako zastřešu-

jící termín pro emisní faktor, výhřevnost, oxidační faktor, konverzní faktor, 

podíl biomasy a obsah uhlíku; zavededlí „předběţného emisního faktoru“). 

Podrobněji viz oddíl 4.3. 

                                                      
3
 Zařízení s nízkými emisemi (viz oddíl 4.4.2) jsou z tohoto poţadavku vyjmuta. 

small
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 Zlepšení moţností kombinovat různé povolené přístupy k monitorování, 

tj. přístupy zaloţené na výpočtu (standardní přístupy a přístupy zaloţené 

na hmotnostní bilanci), přístupy zaloţené na měření a „nouzový přístup“ 

(tj. metodiku bez stanovených úrovní přesnosti). Zejména pak přístupy za-

loţené na měření byly postaveny naroveň přístupům zaloţeným na vý-

počtu, a to i ve vztahu k minimálním poţadavkům na úroveň přesnosti (viz 

oddíl 4.3.5). 

 Při výběru konkrétního přístupu k monitorování a při rozhodování o jeho 

moţných zlepšeních je klíčový pojem zamezení neúměrně vysokým ná-

kladům. Nařízení o monitorování a vykazování přineslo upřesnění ohledně 

výkladu pojmu neúměrně vysoké náklady (viz oddíl 4.6.1). 

 Při posuzování vhodnosti určitého měřicího přístroje pro určení mnoţství 

paliva a materiálů je hlavním parametrem, který je třeba kontrolovat, nejis-

tota měření, a nařízení o monitorování a vykazování zavedlo flexibilitu, 

která má umoţnit některé nové přístupy, např. opírat se tam, kde je to 

vhodné a moţné, o vnitrostátní právní metrologickou kontrolu (viz oddíl 

5.3). Nařízení o monitorování a vykazování dále posílilo opatření zaměře-

ná na zabezpečení pravidelné údrţby, kalibrace a nastavení měřicího za-

řízení. 

 Nařízení o monitorování a vykazování pouţívá stejných definic pojmů bi-

omasa, biopalivo a biokapalina jako směrnice o obnovitelných zdrojích 

energie (směrnice RES). Aby bylo moţné pouţít pro takovou biomasu 

emisní faktor s nulovou hodnotou, musí být tudíţ v případě potřeby pouţi-

ta kritéria udrţitelnosti stanovená směrnicí o obnovitelných zdrojích ener-

gie. Upozorňujeme, ţe podrobně se tímto tématem zabývají samostatné 

pokyny (viz oddíl 2.3, kde najdete odkazy na další pokyny). 

 Pro případy, kdy mají být výpočtové faktory stanoveny na základě labora-

torních analýz, obsahuje nařízení o monitorování a vykazování dva důleţi-

té nové prvky: Poţadavek existence specializovaného plánu odběru vzor-

ků (v podobě písemného postupu) schváleného příslušným orgánem a ob-

jasnění kritérií, při jejichţ splnění můţe být laboratoř povaţována za rov-

nocennou laboratoři akreditované podle normy EN ISO/IEC 17025 (viz 

oddíl 6.2.2). 

 Byla aktualizována pravidla pro přemístěný a vlastní CO2 (viz oddíl 8.3). 

 Významně se zlepšila interakce s ověřováním, tak jak ho upravuje nové 

nařízení o akreditaci a ověřování. Upřesněna byla zejména pravidla pro 

činnosti týkající se toku dat a kontrolní činnosti provozovatelů, jak je uve-

deno v oddíle 5.5, a zásada zlepšování vytváří zpětnou vazbu od zjištění 

ověřovatele k monitorovacího plánu provozovatele (viz oddíl 5.7). 

 A konečně, nařízení o monitorování a vykazování vysílá silný signál ve 

prospěch harmonizace, neboť poloţilo základ umoţňující Komisi poskyto-

vat elektronické šablony
4
 pro tvorbu plánů pro monitorování, vyplňování 

výkazů emisí a další komunikaci mezi provozovateli, ověřovateli a přísluš-

nými orgány. Tyto šablony jsou zveřejňovány spolu s touto sérií pokynů 

(viz oddíl 2.3, kde lze nalézt odkazy na další pokyny). 

                                                      
4
 Důleţité: Členské státy mohou vytvářet své vlastní šablony nebo vyuţívat pokročilejší systémy 
elektronického vykazování (např. systémy zaloţené na internetu), pokud vyţadují přinejmenším 
stejné údaje. 
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2 ÚVOD 

2.1 O tomto dokumentu 

Cílem tohoto dokumentu je podpořit nařízení o monitorování a vykazování tím, 

ţe vysvětlí jeho poţadavky jiným jazykem, neţ je jazyk právních předpisů. U 

některých specifičtějších technických otázek budou k dispozici další informační 

materiály. Soubor pokynů doplňují elektronické šablony
5
 pro informace, jeţ mají 

provozovatelé předkládat příslušnému orgánu. Nemělo by se však nikdy zapo-

mínat na to, ţe primární poţadavky stanoví uvedené nařízení. 

Tento dokument vykládá nařízení z hlediska poţadavků kladených na zařízení. 

Staví rovněţ na pokynech a osvědčených postupech vyvinutých během prvních 

dvou fází
6
 systému EU ETS (2005–2007 a 2008–2012), a zejména na zkuše-

nostech, jeţ členské státy získaly na základě pokynů pro monitorování a vyka-

zování (MRG 2007), a to včetně souboru pokynů, který je označován jako po-

kyny ETSG
7
 a byl vytvořen v rámci sítě IMPEL. Zohledňuje také cenný přínos 

pracovní skupiny pro monitorování vytvořené v rámci fóra pro dodrţování sys-

tému EU ETS a neformální technické pracovní skupiny (TWG) tvořené odborní-

ky z členských států, jeţ byla vytvořena v rámci pracovní skupiny 3 Výboru pro 

změnu klimatu. 

 

2.2 Jak tento dokument pouţívat 

Pokud jsou v tomto dokumentu uvedena čísla článků bez dalšího upřesnění, 

odkazují vţdy na nařízení o monitorování a vykazování. Zkratky, odkazy na tex-

ty právních předpisů a odkazy na další důleţité dokumenty, jeţ jsou dostupné 

na internetu, jsou uvedeny v příloze. 

Tento dokument se týká pouze emisí v období počínaje rokem 2013. Ačkoliv 

většina pojmů byla pouţita jiţ dříve v pokynech pro monitorování a vykazování 

z roku 2007, tento dokument neprovádí podrobné srovnání s uvedenými poky-

ny. Pokud ale došlo ke změnám v poţadavcích oproti pokynům pro monitoro-

vání a vykazování z roku 2007 nebo se objevují pojmy, které dřívější pokyny 

nepouţívaly, je text označen tak, jako je zde na okraji stránky. 

 

Tato značka upozorňuje na důleţité pokyny pro provozovatele a příslušné or-

gány. 

 

Takto pokyny upozorňují na významná zjednodušení obecných poţadavků na-

řízení o monitorování a vykazování. 

 

Značka ţárovky se pouţívá u popisu osvědčených postupů. 

                                                      
5
 Upozorňujeme, ţe členské státy mohou vytvářet vlastní šablony, jeţ musí obsahovat alespoň 
stejné informace jako šablony poskytnuté Komisí. 

6
 Pojem „fáze“ je v těchto dokumentech, stejně jako v některých členských státech uţíván v témţ 
smyslu jako „obchodovací období“ (čl. 3 bod 2 nařízení o monitorování a vykazování). 

7
 Podpůrná skupina pro ETS; IMPEL je Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva 
v oblasti ţivotního prostředí. Pokyny lze nalézt na adrese http://impel.eu/projects/emission-
trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond. 

 

 

 

 

 

http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
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Značka malého zařízení upozorňuje uţivatele na témata, která se týkají zařízení 

s nízkými emisemi. 

 

Značka nářadí uţivatele informuje, ţe jsou k dispozici ji-

né dokumenty, šablony nebo elektronické nástroje 

z jiných zdrojů (včetně těch, které jsou ještě ve stadiu 

vývoje). 

 

Značka knihy upozorňuje na ilustrativní příklady k tématům bezprostředně pro-

bíraným v textu. 

 

 

2.3 Kde najít další informace 

Veškeré pokyny a šablony poskytnuté Komisí na základě nařízení o monitoro-

vání a vykazování a nařízení o akreditaci a ověřování lze stáhnout 

z internetových stránek Komise na adrese:  

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm  

 

Jedná se o tyto dokumenty
8
: 

 Pokyny č. 1 (tento dokument): „Nařízení o monitorování a vykazování – 

obecné pokyny pro zařízení“. 

 Pokyny č. 2: „Nařízení o monitorování a vykazování – obecné pokyny 

pro provozovatele letadel“. Tento dokument nastiňuje zásady a přístupy 

monitorování obsaţené v nařízení o monitorování a vykazování, které 

jsou důleţité pro odvětví letectví. Obsahuje rovněţ pokyny k pouţívání 

šablon vytvořených Komisí. 

 Pokyny č. 3: „Problematika biomasy v systému EU ETS“. Tento doku-

ment pojednává o uplatňování kritérií udrţitelnosti u biomasy a rovněţ o 

poţadavcích obsaţených v článcích 38, 39 a 53 nařízení o monitorová-

ní a vykazování. Tento dokument je důleţitý pro provozovatele zařízení 

i pro provozovatele letadel. 

 Pokyny č. 4: „Pokyny pro posuzování nejistoty“. Tento dokument určený 

pro zařízení podává informace k posuzování nejistoty spojené 

s pouţívaným měřicím zařízením, a pomáhá tak provozovateli určit, zda 

můţe splnit konkrétní poţadavky na úroveň přesnosti. 

 Pokyny č. 5: „Pokyny pro odběr vzorků a analýzu“ (pouze pro zařízení). 

Tento dokument se zabývá kritérii pro vyuţití neakreditovaných labora-

toří, tvorbou plánu odběru vzorků a různými jinými souvisejícími otáz-

kami, které se týkají monitorování a vykazování v rámci systému EU 

ETS.  

                                                      
8
 Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později můţe být doplněn o další dokumenty. 

small

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
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 Pokyny č. 6: „Činnosti týkající se toku dat a kontrolní systém“. Tento 

dokument pojednává o moţnostech, jak popisovat činnosti týkající se 

toku dat pro účely monitorování v rámci systému EU ETS, a o posou-

zení rizik jako součásti kontrolního systému a uvádí příklady kontrolních 

činností. 

 

Komise dále poskytuje tyto elektronické šablony
9
: 

 Šablona č. 1: Monitorovací plán emisí ze stacionárních zařízení 

 Šablona č. 2: Monitorovací plán emisí pro provozovatele letadel 

 Šablona č. 3: Monitorovací plán údajů o tunokilometrech pro provozovatele 

letadel 

 Šablona č. 4: Roční výkaz emisí ze stacionárních zařízení 

 Šablona č. 5: Roční výkaz emisí pro provozovatele letadel 

 Šablona č. 6: Výkaz údajů o tunokilometrech pro provozovatele letadel 

 

Kromě těchto dokumentů vztahujících se k nařízení o monitorování a vykazo-

vání je na stejné adrese k dispozici i samostatný soubor pokynů k nařízení o 

akreditaci a ověřování. Komise dále vytvořila pokyny týkající se oblasti působ-

nosti systému EU ETS, které by měly být konzultovány při rozhodování o tom, 

zda by zařízení nebo jeho část měly být do EU ETS zahrnuty. Tyto pokyny jsou 

k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf 

Na tomto místě je třeba připomenout také soubor pokynů a šablon vytvořený 

Komisí pro třetí fázi procesu přidělování emisních povolenek, byť přímo nesou-

visí s otázkami monitorování, s výjimkou podávání zpráv o významných změ-

nách v zařízeních podle článku 24 plně harmonizovaných prováděcích opatření 

platných v celém Společenství. Tento soubor pokynů lze nalézt na adrese: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm.  

 

Veškeré právní předpisy EU se nacházejí na stránkách databáze EUR-Lex: 

http://eur-lex.europa.eu/. 

Seznam nejdůleţitějších právních předpisů je dále uveden v příloze tohoto do-

kumentu.  

 

Rovněţ příslušné orgány v členských státech mohou poskytovat uţitečné poky-

ny na svých internetových stránkách. Provozovatelé zařízení by si zejména měli 

ověřit, zda příslušný orgán pořádá semináře, zveřejňuje často kladené otázky, 

provozuje asistenční sluţbu atd.  

 

                                                      
9
 Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později můţe být doplněn o další šablony. 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/
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3 CYKLUS DODRŢOVÁNÍ SYSTÉMU EU ETS 

3.1 Význam monitorování, vykazování a ověřování v rámci 
EU ETS 

Monitorování, vykazování a ověřování (MRV) emisí má klíčový význam pro vě-

rohodnost jakéhokoli systému pro obchodování s emisemi. Bez monitorování, 

vykazování a ověřování by dodrţování nebylo transparentní a bylo by mnohem 

obtíţněji vysledovatelné a prosazování by bylo problematické. To platí i o sys-

tému Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU 

ETS). Jedná se o ucelený, důsledný, přesný a transparentní systém monitoro-

vání, vykazování a ověřování, který vytváří důvěru v obchodování s emisemi. 

Jedině tak lze zajistit, aby provozovatelé plnili své povinnosti a vyřazovali do-

stačující mnoţství povolenek. 

Toto zjištění vychází z dvojí povahy systému EU ETS: Na jedné straně se jedná 

o nástroj zaloţený na trhu. Umoţnil rozvoj významného trhu, jehoţ účastníci 

chtějí znát peněţní hodnotu povolenek, které jim byly přiděleny, se kterými ob-

chodují a které musí vyřadit. Na straně druhé je to nástroj pro dosaţení envi-

ronmentálního přínosu. Na rozdíl od jiných předpisů týkajících se ţivotního pro-

středí však tohoto cíle nemohou dosáhnout jednotlivci, ale celá skupina účast-

níků systému EU ETS, kteří musí dosáhnout tohoto cíle společně. To vyţaduje 

značnou úroveň čestného přístupu ze strany jednotlivých účastníků podpořenou 

silným systémem monitorování, vykazování a ověřování. Kontrolní činnosti pří-

slušných orgánů významně přispívají k zajištění toho, aby cíle stanoveného 

maximální výší emisí bylo dosaţeno, coţ znamená, ţe předpokládané sniţová-

ní emisí bude naplňováno v praxi. Je proto na příslušných orgánech, aby spolu 

s akreditačními orgány zabezpečily integritu systému EU ETS tím, ţe budou 

dohlíţet na správné fungování systému monitorování, vykazování a ověřování. 

Obě strany, účastníci trhu s uhlíkem i příslušné orgány, chtějí mít záruky, ţe 

jedna vypuštěná tuna ekvivalentu CO2 bude odpovídat jedné vykázané tuně 

(proto, aby mohla být vyřazena jedna povolenka). Prozaická zásada „jedna tu-

na musí být jedna tuna“ vešla v povědomí jiţ od prvních dnů platnosti systé-

mu EU ETS. 

Aby se zajistilo, ţe toho bude dosaţeno spolehlivým, transparentním, ověřitel-

ným a přitom nákladově efektivním způsobem, stanoví směrnice o EU ETS
10

 

pevný základ pro dobrý systém monitorování, vykazování a ověřování. Toho je 

dosaţeno prostřednictvím článků 14 a 15 ve spojení s přílohami IV a V směrni-

ce o EU ETS. Na základě článku 14 Komise předloţila „nařízení o monitorování 

a vykazování
11

” (MRR), které ode dne 1. ledna 2013 nahradí známé pokyny pro 

monitorování a vykazování (MRG 2007).  

                                                      
10

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrni-
ce Rady 96/61/ES; naposledy pozměněná směrnicí 2009/29/ES, čímţ vznikla tzv. „revidovaná 
směrnice o EU ETS“. 

11
 Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Ke staţení na 
adrese:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
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Komise a členské státy si však vţdy byly vědomy toho, ţe sloţité a technicky 

náročné právní předpisy, jako je nařízení o monitorování a vykazování, je nutno 

podpořit dalšími pokyny, aby bylo moţné zajistit harmonizované provádění ve 

všech členských státech a aby byly s vyuţitím pragmatických přístupů pokud 

moţno vytvořeny podmínky pro bezproblémové dodrţování.  

Bylo rovněţ přijato nařízení o ověřování a akreditaci ověřovatelů (dále jen „naří-
zení o akreditaci a ověřování“

12
), ke kterému nyní Komise připravuje samostat-

nou sérii pokynů. 

 

3.2 Přehled cyklu dodrţování 

Kaţdoroční proces monitorování, vykazování a ověřování emisí a postup pří-

slušných orgánů při přijímání výkazů emisí jsou často označovány za „cyklus 

dodrţování“. Hlavní prvky tohoto cyklu ukazuje obrázek 1.  

Na pravé straně obrázku je „hlavní cyklus“: Provozovatel v průběhu roku moni-

toruje emise. Po skončení kalendářního roku musí (do tří měsíců) vypracovat 

roční výkaz emisí, zajistit jeho ověření a ověřený výkaz předloţit příslušnému 

orgánu. Ten musí provést korelaci s vyřazením povolenek v systému registru
13

. 

Zde zásada „jedna tuna musí být jedna tuna“ přechází v zásadu „jedna tuna 

musí být jedna povolenka“, tj. v tomto okamţiku se stanoví vztah mezi trţní 

hodnotou povolenky a náklady na splnění environmentálního cíle systému EU 

ETS. Monitorování poté pokračuje, jak je ukázáno na obrázku. Přesněji řečeno, 

monitorování na konci roku pokračuje bez jakékoli přestávky.  

Proces monitorování vyţaduje pevný základ. Výsledná data musí být dostateč-

ně průkazná pro vytvoření důvěry ve spolehlivost systému pro obchodování 

s emisemi a ve spravedlnost povinnosti vyřadit povolenky a musí být v průběhu 

let konzistentní. Provozovatel proto musí zajistit, ţe metodika monitorování bu-

de písemně zdokumentována a nesmí být svévolně měněna. V případě systé-

mu EU ETS se tato písemná metodika označuje jako monitorovací plán (MP) 

zařízení (viz obrázek 1). Je součástí povolení
14

, které musí mít kaţdé zařízení 

zařazené do systému EU ETS, aby mohlo vypouštět emise skleníkových plynů.  

Obrázek také ukazuje, ţe se monitorovací plán, ačkoli je pro kaţdé jednotlivé 

zařízení velmi konkrétní, musí řídit poţadavky příslušných právních předpisů 

EU, zejména nařízení o monitorování a vykazování. V důsledku toho je systém 

monitorování, vykazování a ověřování v rámci EU ETS schopen vyřešit zdánlivě 

neřešitelný rozpor mezi přísnými pravidly EU, jeţ zajišťují spolehlivost a zabra-

ňují svévolným a neoprávněným zjednodušením, a poţadavkem umoţnit dosta-

tečnou pruţnost v souladu s podmínkami jednotlivých zařízení. 

 

                                                      
12

 Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníko-
vých plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2003/87/ES. Ke staţení:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:CS:PDF  

13
 Pro zjednodušení není vyřazení povolenek v obrázku zahrnuto. Stejně tak obrázek neobsahuje 
procesy přidělování povolenek a obchodování s nimi.  

14
 Toto povolení podle článku 4 směrnice o EU ETS se obvykle označuje jako povolení k vypouštění 
emisí skleníkových plynů. Upozorňujeme, ţe pro účely zjednodušení administrativy podle čl. 6 
odst. 2 písm. c) můţe být monitorovací plán, pokud jde o formální změny, posuzován odděleně od 
povolení. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:CS:PDF
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Obrázek 1: Princip cyklu dodržování systému EU ETS 

 

Obrázek 1 ukazuje také některé důleţité odpovědnosti příslušného orgánu. Mu-

sí dohlíţet na to, aby provozovatelé dodrţovali poţadavky. Jako první krok musí 

příslušný orgán schválit kaţdý monitorovací plán před jeho realizací. Znamená 

to prověřit, zda plány pro monitorování vytvořené provozovateli dodrţují poţa-

davky nařízení o monitorování a vykazování. Vyuţije-li provozovatel některých 

zjednodušených postupů, jeţ nařízení o monitorování a vykazování umoţňuje, 

musí to odůvodnit, například na základě technické proveditelností nebo neú-

měrně vysokých nákladů, pokud jinak nelze dosáhnout poţadovaných vyšších 

úrovní přesnosti. 

Za druhé, příslušný orgán můţe provádět kontroly v zařízeních, aby se pře-

svědčil, ţe monitorovací plán je náleţitě sladěn se skutečnou situací daného 

zařízení. Příslušný orgán můţe například kontrolovat, zda instalovaná měřidla 

jsou takového typu, jaký stanoví monitorovací plán, zda jsou uchovávány po-

třebné údaje a náleţitě dodrţovány písemné postupy. 

A konečně odpovědností příslušného orgánu je provádět kontroly ročních výka-

zů emisí. To zahrnuje kontroly jiţ ověřených výkazu na místě, ale i kříţové kont-

roly údajů zadaných do ověřené tabulky emisí v systému registru a zkontrolo-

vání toho, zda byl vyřazen dostatečný počet povolenek. 

Cyklus dodrţování má však širší perspektivu. Jak ukazuje obrázek 1, existuje 

ještě druhý cyklus. Je jím pravidelný přezkum monitorovacího plánu, pro který 

můţe být ověřovací zpráva značným přínosem. Od provozovatele se dále vy-

ţaduje, aby trvale usiloval o další zlepšování metodiky monitorování. Kaţdá 

kontrola prováděná příslušným orgánem by se měla mimo jiné zaměřit na iden-

tifikaci těch prvků metodiky monitorování, které jiţ nejsou vyhovující, 

např. v důsledku technických změn, jeţ byly na zařízení provedeny. 
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3.3 Význam monitorovacího plánu 

Z předchozího oddílu je zřejmé, ţe schválený monitorovací plán je nejdůleţitěj-

ším dokumentem pro kaţdé zařízení zařazené do systému EU ETS. Podobně 

jako recept pro kuchaře a jako příručka řízení jakosti u certifikovaného systému 

řízení jakosti slouţí jako příručka, kde jsou zaznamenány úkoly provozovatele. 

Měl by být proto napsán takovým způsobem, který umoţní, aby se všichni, a 

zejména noví pracovníci mohli okamţitě těmito pokyny řídit. Musí také umoţnit, 

aby příslušný orgán rychle pochopil činnosti provozovatele v oblasti monitoro-

vání. A konečně pro ověřovatele je monitorovací plán tím vodítkem, podle kte-

rého má být posuzován výkaz emisí předloţený provozovatelem. 

Typické prvky monitorovacího plánu zahrnují následující činnosti provozovatele 

(proveditelnost závisí na konkrétních podmínkách daného zařízení): 

 shromaţďování údajů (výsledků měření, faktur, protokolů výroby...), 

 odběr vzorků materiálů a paliv, 

 laboratorní analýzy paliv a materiálů; 

 údrţba a kalibrace měřidel, 

 popis výpočtů a vzorců, jeţ mají být pouţity, 

 kontrolní činnosti (např. zásada čtyř očí při shromaţďování údajů, 

 archivace údajů (včetně zabezpečení proti manipulaci), 

 pravidelné zjišťování moţností zlepšování. 

Plány pro monitorování je však nutné pečlivě připravovat ( kapitola  5PLÁN 

monitorování) tak, aby byla administrativní zátěţ omezena na nezbytné mini-

mum. Jelikoţ monitorovací plán podléhá schválení příslušným orgánem, je sa-

mozřejmé, ţe i změny plánu jsou přípustné pouze se souhlasem příslušného 

orgánu. Nařízení o monitorování a vykazování i zde omezuje administrativní 

činnost tím, ţe umoţňuje dva postupy, které by měly být vzaty v úvahu jiţ při 

přípravě návrhu plánů pro monitorování: 

 příslušným orgánem musí být schvalovány pouze změny, které jsou „vý-

znamné“ (článek 15 nařízení o monitorování a vykazování, viz oddíl 5.6 ní-

ţe), 

 činnosti v oblasti monitorování, které nejsou zásadní ve všech detailech a 

díky své povaze podléhají častým změnám podle potřeby, mohou být zařa-

zeny do „písemných postupů“, které jsou v monitorovacího plánu zmíněny a 

stručně popsány, ale jejich podrobnosti nejsou povaţovány za součást 

schváleného monitorovacího plánu. Vzájemný vztah mezi plánem pro moni-

torování a písemnými postupy je podrobněji popsán v oddíle 5.4. 

Vzhledem k významu monitorovacího plánu poskytuje Komise také šablony 

plánů pro monitorování. Některé členské státy moţná vytvořily přizpůsobené 

šablony zaloţené na šablonách Komise, jiné členské státy pouţívají specializo-

vaný systém elektronického vykazování (často zaloţený na internetu). (Musí 

však také splňovat alespoň poţadavky stanovené Komisí.) Provozovatelům se 

proto doporučuje, aby si před vypracováním plánů pro monitorování prošly in-

ternetové stránky svého příslušného orgánu nebo s ním vešly v přímý styk za 

účelem zjištění konkrétních poţadavků na předloţení monitorovacího plánu. 

Specifické poţadavky mohou stanovit rovněţ vnitrostátní právní předpisy. 
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3.4 Milníky a lhůty 

3.4.1 Roční cyklus dodrţování 

Roční cyklus dodrţování systému EU ETS vychází z poţadavku, aby monitoro-

vání bylo vţdy vázáno na kalendářní rok
15

, jak uvádí tabulka 1 a obrázek 2. 

Provozovatelé mají po skončení roku tři měsíce na to, aby dokončili výkazy 

emisí a nechali si je ověřit akreditovaným ověřovatelem v souladu s nařízením o 

akreditaci a ověřování. Poté musí provozovatelé vyřadit odpovídající počet po-

volenek. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech příslušný orgán mů-

ţe nebo musí provést kontroly obdrţených výkazů (na místě) a musí provést 

konzervativní odhad emisí, pokud provozovatel nepředloţil ţádný výkaz emisí 

nebo pokud byl výkaz předloţen, ale není v souladu s nařízením o monitorování 

a vykazování nebo nebyl ověřen (s kladným výsledkem) v souladu s nařízením 

o akreditaci a ověřování (čl. 70 odst. 1 nařízení o monitorování a vykazování). 

Pokud příslušný orgán zjistí v předloţených výkazech jakékoli chyby, můţe to 

vést k opravě jiţ ověřených údajů o emisích. Upozorňujeme, ţe pro takové 

opravy nestanoví právní předpisy EU ţádnou lhůtu. Určité poţadavky však mo-

hou být stanoveny vnitrostátními právními předpisy. 

 

Tabulka 1: Obecný časový průběh ročního cyklu dodržování systému EU ETS pro 

emise v roce N.  

Kdy? Kdo? Co? 

1. leden N  Začátek období monitorování 

do 28. února N  Příslušný orgán Případné bezplatné přidělení povo-
lenek na účet provozovatele 
v registru  

31. prosinec N  Konec období monitorování
16

 

do 31. března
17

 
N+1 

Ověřovatel Dokončit ověření a vydat ověřovací 
zprávy provozovateli 

do 31. března
18

 
N+1 

Provozovatel Předloţit ověřený roční výkaz emisí 

do 31. března 
N+1 

Provozovatel/Ověřovarel
19

 Zadat ověřený údaj o emisích do ta-
bulky ověřených emisí v registru 

                                                      
15

 Ustanovení čl. 3 bodu 12 nařízení o monitorování a vykazování stanoví: „vykazovaným obdobím“ 
se rozumí jeden kalendářní rok, během kterého musí být emise monitorovány a vykázány [...]. 

16
 Ačkoli to obvykle nebývá povaţováno za součást cyklu dodrţování, můţe být uţitečné na tomto 
místě připomenout, ţe provozovatel musí do 31. prosince předloţit informace týkající se případ-
ných změn kapacity, úrovně činnosti a provozu zařízení. To je nový prvek, který vychází z čl. 24 
odst. 1 plně harmonizovaných prováděcích opatření platných v celém Společenství. Tato ozna-
movací povinnost nastane poprvé v prosinci 2012. 

17
 Také na toto se vztahuje poznámka pod čarou 18. 

18
 Podle čl. 67 odst. 1 mohou příslušné orgány poţadovat, aby provozovatelé nebo provozovatelé 
letadel předloţili ověřený roční výkaz emisí před 31. březnem, nejdříve však 28. února. 

19
 V jednotlivých členských státech to můţe být regulováno rozdílně. 
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Kdy? Kdo? Co? 

březen–duben 
N+1 

Příslušný orgán V závislosti na vnitrostátních práv-
ních předpisech provádět případné 
kontroly předloţených ročních výka-
zů emisí na místě. Případně vyţádat 
si od provozovatele opravy. (Pozn.: 
V závislosti na vnitrostátních práv-
ních předpisech příslušný orgán není 
povinen poskytovat provozovateli 
pomoc nebo přijímat od něho výkazy 
před 30. dubnem, ani po tomto da-
tu).  

do 30. dubna 
N+1 

Provozovatel Vyřadit povolenky (v počtu odpoví-
dajícím ověřenému mnoţství ročních 
emisí) v systému registru. 

do 30. června 
N+1 

Provozovatel Případně předloţit zprávu o moţ-
ných zlepšeních monitorovacího 
plánu.

20
 

(lhůta není sta-
novena) 

Příslušný orgán Provádět další kontroly předloţených 
ročních výkazů emisí, pokud je to 
povaţováno za nutné nebo to vyţa-
dují vnitrostátní právní předpisy; pří-
padně vyţádat si provedení změn 
v údajích o emisích a vyřadit další 
povolenky (v souladu s právními 
předpisy daného členského státu). 

 

 

Obrázek 2 obsahuje také orientační časový plán ověřovacího postupu. Zkuše-

nosti ukazují, ţe v některých členských státech můţe dojít k časovým prodle-

vám z důvodu, ţe není k dispozici dostatečný počet ověřovatelů, zejména po-

kud je celý ověřovací postup prováděn v prvních třech měsících roku. Některé 

části ověřovacího postupu však mohou být prováděny v značném předstihu 

před koncem vykazovaného roku. Proto lze provozovatelům poradit, aby 

smlouvu s ověřovatelem uzavřely jiţ v dřívější části vykazovaného roku, ideálně 

brzy poté, co byl v březnu předloţen výkaz za předchozí období. Ověřovatel 

pak můţe naplánovat a provést značnou část poţadované práce ve zbývající 

části roku, a pouze konečné kontroly a vydání ověřovací zprávy si ponechat na 

první čtvrtletí následujícího roku. 

Závěrem nutno zmínit, ţe existují ještě další poţadavky, které zde nejsou uve-

deny. Zejména, jak je uvedeno v oddíle 5.6, provozovatel musí podle potřeby 

aktualizovat monitorovací plán kdykoli v průběhu roku a příslušný orgán ho mu-

sí podle potřeby posoudit a schválit. 

 

                                                      
20

 Existují dva různé druhy výkazů o zlepšení metodiky předkládaných podle článku 69 nařízení o 
monitorování a vykazování. Jeden se předkládá v roce, kdy ověřovatel ve své zprávě doporučí 
zlepšení, a druhý (který můţe být případně spojen s prvním) se předkládá kaţdý rok pro zařízení 
kategorie C, kaţdé dva roky pro zařízení kategorie B a kaţdé čtyři roky pro zařízení kategorie A. 
O kategorizaci viz oddíl 4.4 tohoto dokumentu. Příslušný orgán můţe stanovit jinou lhůtu, nejpoz-
ději však 30. září téhoţ roku. 
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Obrázek 2: Příklad časového rozvržení cyklu dodržování EU ETS. Vysvětlení ke 

lhůtám viz tabulka 1. Upozorňujeme zejména na to, že načasování může 

být odlišné v závislosti na vnitrostátních právních předpisech. 

 

 

3.4.2 Příprava na třetí obchodovací období 

K tomu, aby mohl cyklus dodrţování fungovat, je nutné, aby byly plány pro mo-

nitorování všech zařízení schváleny příslušným orgánem před začátkem období 

monitorování. U nových účastníků systému obchodování s emisemi musí být 

monitorovací plán schválen před zahájením provozu. Na začátku třetí fáze ob-

chodování je v souvislosti s přechodem od pokynů MRG 2007 k uplatňování na-

řízení o monitorování a vykazování nezbytné zrevidovat plány pro monitorování 

všech zařízení a přizpůsobit je novým poţadavkům. Na základě zkušeností 

z předchozích fází systému obchodování s emisemi si takový proces celkové 

revize můţe vyţádat několik měsíců a měl by být dobře připraven. Za účelem 

poskytnutí doplňujících pokynů se zde předkládá (právně nezávazné) časové 

rozvrţení. Předpokládají se poměrně dlouhé lhůty, jak to vyţadují nejsloţitější 

zařízení: za prvé, příprava plánů pro monitorování provozovateli můţe podle 

sloţitosti zařízení trvat aţ několik měsíců. Pro jednoduchá zařízení ovšem mo-

nitorovací plán můţe být sestaven za několik pracovních dnů.  

Jelikoţ bude také příslušný orgán potřebovat na posouzení všech předloţených 

plánů pro monitorování několik týdnů nebo měsíců (podle momentálního pra-

covního zatíţení) a jelikoţ provozovatelé potom budou potřebovat několik týdnů 

na to, aby nově schválené plány pro monitorování mohli konečně provádět, lze 

předpokládat, ţe příslušné orgány by měly jiţ brzy začít organizovat semináře a 

poskytovat další informace pro provozovatele tak, jak to budou povaţovat za 

vhodné. To se týká zejména roku 2012 (tj. rok předcházející roku, od kdy se má 

nařízení o monitorování pouţívat). Provozovatelé by zase měli připravit nové 

plány pro monitorování v dostatečném předstihu, aby je mohli do poloviny roku, 
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nejpozději však do konce září
21

 předloţit příslušnému orgánu. Příklad časového 

rozvrhu viz tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Vzorový rozvrh pro přípravu cyklu dodržování EU ETS před zahájením 

nového obchodovacího období. Upozorňujeme, že v závislosti na členských 

státech mohou být lhůty značně odlišné. 

Kdy? Kdo? Co? 

květen–září 2012 Provozovatel Zkontrolovat stávající plány pro monitorování 
z hlediska poţadovaných aktualizací, případně 
vytvořit nové plány 

červenec–září 
2012 

Příslušný 
orgán 

Navrhovaná lhůta pro obdrţení nových nebo ak-
tualizovaných plánů pro monitorování od provo-
zovatelů 

červenec–
prosinec 2012 

Příslušný 
orgán 

Zkontrolovat a schválit plány pro monitorování 

říjen–prosinec 
2012 

Provozovatel Připravit se na provádění schváleného monito-
rovacího plánu 

1. leden 2013  Začátek období monitorování na základě nových 
poţadavků stanovených nařízením o monitoro-
vání a vykazování 

 

 

                                                      
21

 Pozor: Konkrétní lhůty stanovené příslušnými orgány v jednotlivých členských státech se mohou 
od tohoto předpokladu lišit.  
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3.5 Úlohy a odpovědnosti 

Obrázek 3 uvádí různé odpovědnosti provozovatelů, ověřovatelů a příslušných 

orgánů, přičemţ jsou vzaty v úvahu i činnosti zmíněné v předchozích oddílech. 

Pro úplnost je zahrnut také akreditační orgán. Na obrázku je jasně vidět vysoká 

úroveň kontroly, která je účelně zabudovaná do systému monitorování, vykazo-

vání a ověřování. Hlavní odpovědnost provozovatelů spočívá v monitorování a 

vykazování (odpovídají ovšem i za najmutí ověřovatele a poskytnutí všech pří-

slušných informací ověřovateli). Příslušný orgán schvaluje plány pro monitoro-

vání, přijímá a kontroluje výkazy emisí, odpovídá za provádění kontrol, a pokud 

jsou v ověřených údajích o emisích zjištěny chyby, můţe je opravit. Příslušný 

orgán tak má kontrolu nad konečným výsledkem. A konečně, ověřovatel je 

v konečném důsledku odpovědný akreditačnímu orgánu
22

. Povšimněte si. ţe na 

základě článku 65 nařízení o akreditaci a ověřování musí i členské státy kontro-

lovat činnost svých vnitrostátních akreditačních orgánů, čímţ je plně zajištěna 

integrita systému monitorování, vykazování a ověřování a akreditace v rámci 

EU ETS. 
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Obrázek 3: Přehled odpovědností hlavních účastníků systému EU ETS. Pokud jde o 

„akreditační orgán“, viz také poznámka pod čarou 22. 

 

 

                                                      
22

 Nařízení o akreditaci a ověřování ve výjimečných případech rovněţ umoţňuje, aby certifikaci ově-
řovatelů (jsou-li fyzickými osobami) a dohled nad nimi prováděl vnitrostátní orgán jmenovaný uve-
deným členským státem (v souladu s článkem 54 nařízení o akreditaci a ověřování). 
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4 POJMY A PŘÍSTUPY 

Tato kapitola je věnována vysvětlení nejdůleţitějších termínů a pojmů nezbyt-

ných pro vytvoření monitorovacího plánu. 

 

4.1 Základní zásady 

V článcích 5 aţ 9 nařízení o monitorování a vykazování jsou uvedeny hlavní 

zásady, které musí provozovatelé v rámci svých povinností dodrţovat. Jsou to: 

1. Úplnost (článek 5): Základem monitorování v rámci systému EU ETS je 

úplné pokrytí zdrojů emisí a zdrojových toků. Provozovatel by měl zohlednit 

níţe uvedené zásady, aby zajistil, ţe budou všechny emise monitorovány: 

 Článek 5 nařízení o monitorování a vykazování vyţaduje, aby se 

monitorování a vykazování vztahovalo na všechny emise z procesů 

a ze spalování ze všech zdrojů emisí a zdrojových toků ( oddíl 

4.2), které patří do činností uvedených v příloze I směrnice o EU 

ETS nebo zahrnutých do systému EU ETS na základě „rozhodnutí o 

zahrnutí“ (podle článku 24 uvedené směrnice, např. některé činnosti, 

při nichţ dochází k emitování N2O, ve druhé fázi systému obchodo-

vání s emisemi).  

 Příloha I směrnice o EU ETS stanoví, ţe do systému EU ETS mají 

být zahrnuty všechny spalovací činnosti daného zařízení, pokud je 

překročena prahová hodnota kterékoli jiné činnosti. Podle definice 

„spalování“ stanovené v uvedené směrnici
23

 sem v tom případě patří 

i emise z procesů čištění spalin. 

 Další specifické momenty, které je třeba u kaţdé činnosti zváţit, lze 

nalézt v příloze IV nařízení o monitorování a vykazování pod hlavič-

kou „Oblast působnosti“ pro kaţdou činnost. 

 Podle článku 20 se musí zahrnout také emise z běţného provozu i 

mimořádných událostí, včetně nabíhání a odstavování a havarijních 

situací.  

 Emise z pojízdných strojů pouţívaných v zařízení se zpravidla neza-

hrnují. 

 Provozovatelé by se měli seznámit také s pokyny
24

, které vydala 

Komise k výkladu přílohy I směrnice o EU ETS.  

2. Konzistence a srovnatelnost (čl. 6 odst. 1): Časové řady
25

 údajů musí být 

v průběhu let konzistentní. Svévolné změny metod monitorování jsou zaká-

zány. Z tohoto důvodu musí být monitorovací plán i významné změny moni-

torovacího plánu schvalovány příslušným orgánem. Pro všechna zařízení 

jsou stanoveny stejné přístupy k monitorování, z nichţ je moţné si vybrat 

                                                      
23

 Ustanovení čl. 3 písm. t) směrnice o EU ETS stanoví: „ „spalováním“ (se) rozumí kaţdá oxidace 
paliv bez ohledu na způsob, jakým jsou tímto procesem vyprodukované teplo, elektřina nebo me-
chanická energie vyuţity, a veškeré jiné přímo spojené činnosti, včetně čištění odpadních plynů“. 

24
 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf  

25
 To neznamená poţadavek vytvářet časové řady údajů, avšak předpokládá se, ţe provozovatel, 
ověřovatel nebo příslušný orgán mohou pouţívat časové řady jako jeden z prostředků při kontrole 
konzistence údajů. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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pomocí systému úrovní přesnosti ( viz oddíl 4.5), a tak lze porovnávat i 

údaje z jednotlivých zařízení mezi sebou.  

3. Transparentnost (čl. 6 odst. 2): Veškerý sběr údajů, jejich shromaţďování 

a výpočty musí být prováděny transparentně. To znamená, ţe samotné úda-

je, metody jejich získávání a pouţití (neboli celý tok dat) musí být transpa-

rentně zdokumentovány a veškeré příslušné údaje musí být bezpečně uklá-

dány a uchovávány tak, aby byly dostatečně dostupné pro oprávněné třetí 

strany. Přístup k těmto informacím musí být umoţněn především ověřovateli 

a příslušnému orgánu.  

Nutno poznamenat, ţe transparentnost je ve vlastním zájmu provozovatele. 

Usnadňuje přenos odpovědností mezi stávajícími a novými pracovníky a 

sniţuje pravděpodobnost chyb a vynechání. To následně sniţuje i riziko vy-

řazení nadměrného nebo nedostatečného počtu povolenek a riziko pokut. 

Bez transparentnosti jsou ověřovací činnosti sloţitější a časově náročnější. 

  

Článek 66 nařízení o monitorování a vykazování dále stanoví, ţe příslušné 

údaje mají být uchovávány 10 let. Minimální údaje, které mají být uchovány, 

jsou uvedeny v příloze IX nařízení o monitorování a vykazování. 

4. Přesnost (článek 7): Provozovatelé musí dbát na to, aby data byla přesná, 

tj. nesmí se dopouštět nepřesností systematicky nebo vědomě, a musí se 

snaţit o dosaţení co nejvyšší moţné přesnosti. Jak se uvádí v následujícím 

bodě, lze pojem „nejvyšší moţná“ přesnost interpretovat jako přesnost tech-

nicky proveditelnou, která „není spojena s neúměrně vysokými náklady“. 

5. Metodická úplnost (článek 8): Tato zásada je podstatou kaţdého systému 

monitorování, vykazování a ověřování. Výslovně je uvedena v nařízení o 

monitorování a vykazování, které ji doplňuje o některé prvky nezbytné pro 

správné monitorování: 

 Metodika monitorování a správa údajů musí umoţnit, aby ověřovatel 

získal „přiměřené záruky
26

“ ohledně výkazu emisí, tj. monitorování 

musí zvládnout dosti intenzivní zkoušku, 

 údaje nesmí obsahovat závaţné
27

 nepřesnosti a musí se vyhnout 

zkreslení, 

 údaje musí poskytovat důvěryhodný a vyváţený přehled o emisích 

z daného zařízení, 

  ve snaze o vyšší přesnost mohou provozovatelé zváţit její přínos v 

poměru k dodatečným nákladům. Musí se snaţit o „nejvyšší dosaţi-

telnou přesnost, pokud není technicky neproveditelná nebo není spo-

jena s neúměrně vysokými náklady“.  

 
6. Neustálé zlepšování (článek 9): Podle článku 69 musí provozovatel před-

kládat pravidelné výkazy o moţných zlepšeních, např. o dosaţení vyšších 
úrovní přesnosti. Z této zásady vyplývá povinnost provozovat reagovat na 
doporučení ověřovatele (viz také obrázek 1 na straně 12). 

 

                                                      
26

 Ustanovení čl. 3 bodu 18 nařízení o akreditaci a ověřování stanoví: „ „přiměřeným ujištěním“ se 
rozumí vysoká, nikoli však absolutní úroveň ujištění kladně vyjádřená v ověřovacím posudku a 
udávající, zda výkaz provozovatele nebo provozovatele letadel, který je předmětem ověření, ne-
obsahuje závažnou nepřesnost“. Podrobněji o definici tohoto pojmu viz pokyny k nařízení o akre-
ditaci a ověřování. Oddíl 2.3 obsahuje odkaz na tyto dokumenty. 

27
 Viz poznámka pod čarou 26. 
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4.2 Zdrojové toky, zdroje emisí a související pojmy 

Zdroj emisí: Podle nařízení o monitorování a vykazování (čl. 3 bod 5 se „zdro-

jem emisí rozumí samostatně identifikovatelná část nebo proces v rámci dané-

ho zařízení, z něhoţ jsou uvolňovány příslušné skleníkové plyny, nebo 

v případě činností v oblasti letectví jednotlivé letadlo“. Za zdroj emisí tak lze po-

vaţovat buď (fyzickou) část zařízení, anebo spíše virtuální konstrukci definující 

systémové hranice procesu, kde dochází k emisím.  

 

Jak je dále uvedeno, monitorovat lze podle různých metodik definovaných 

v nařízení o monitorování a vykazování. V rámci těchto metodik se osvědčily 

další dvě koncepce, díky kterým se podaří postihnout všechny monitorované 

emise: 

 zdrojové toky a 

 body měření. 

Zdrojové toky
28

: Pojem se vztahuje na všechny vstupy a výstupy, které musí 

být monitorovány pomocí přístupu zaloţeného na výpočtu (viz oddíl 4.3). 

Zkráceně se tak vyjadřuje „palivo nebo materiál, které vstupují do zařízení nebo 

vystupují ze zařízení a které mají přímý dopad na emise“. V nejjednodušším 

případě to znamená paliva, jeţ „přitékají“ do zařízení a tvoří „zdroj“ emisí. Totéţ 

platí pro suroviny, z nichţ vznikají emise z procesů. V některých případech se 

emise z procesů vypočítávají na základě produktu, např. páleného vápna. 

V tom případě je zdrojovým tokem tento produkt. Pojem dále zahrnuje hmot-

nostní toky vstupující do systémových hranic hmotnostních bilancí a vystupující 

z těchto systémových hranic. Je to tak proto, ţe na hmotnostní toky vstupující 

do zařízení a vystupujících ze zařízení jsou uplatňovány v zásadě stejné poţa-

davky
29

 jako na ostatní zdrojové toky, jak lze dovodit z oddílů 4.3.1 a 4.3.2 níţe. 

Bodem měření (čl. 3 bod 42) se rozumí „zdroj emisí, u něhoţ se pro měření 

emisí pouţívají systémy kontinuálního měření (CEMS), či průřez potrubním sys-

témem, u něhoţ se tok CO2 stanoví pomocí systémů kontinuálního měření“. Je 

to tedy bod, v kterém jsou instalovány přístroje systémů kontinuálního měření. 

 

Následující pojmy mají význam pouze při popisu zařízení, která se musí zahrnut 

do monitorovacího plánu: 

Body emisí: Tento pojem není v nařízení o monitorování a vykazování výslov-

ně definován. Jeho význam se vyjasní, pokud se podíváme, kde ho nařízení 

pouţívá. Příloha I nařízení o monitorování a vykazování v oddíle 1 bodě 4 

písm. b) vyţaduje, aby monitorovací plán obsahoval „seznam všech příslušných 

                                                      
28

 Ustanovení čl. 3 bodu 4 nařízení o monitorování a vykazování: „,zdrojovým tokem se podle okol-
ností rozumí:   
a) konkrétní druh paliva, surovina nebo produkt způsobující emise příslušných skleníkových plynů 
v jednom nebo více zdrojích emisí v důsledku jeho spotřeby nebo produkce;  
b) konkrétní druh paliva, surovina nebo produkt, které obsahují uhlík a jsou zahrnuty do výpočtu 
emisí skleníkových plynů pomocí metodiky zaloţené na hmotnostní bilanci“.  

29
 Tytéţ poţadavky platí i pro údaje o činnost, ačkoli se pouţívají jiné výpočtové faktory (obsah uhlí-
ku namísto emisního faktoru). Jak je však ukázáno v oddíle 4.3.2, emisní faktor a obsah uhlíku lze 
vypočítat jeden z druhého. Z hlediska analytické chemie je nutno vţdy stanovit obsah uhlíku. 
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bodů emisí během běţného provozu a během omezených a přechodných fází 

(např. období poruchy nebo fáze uvádění do provozu) doplněný schématem vý-

roby, pokud jej vyţaduje příslušný orgán“. V popisu zařízení v monitorovacím 

plánu by se tedy měly uvést všechny body emisí tak, ţe budou popsány body, 

kde jsou skleníkové plyny skutečně vypouštěny ze zařízení, a to včetně případ-

ných přechodných emisí. 

Technické jednotky: Pro úplnost stojí za zmínku, ţe pojem „technická jednot-

ka“ je ve směrnici o EU ETS, a zejména v úvodu přílohy I uvedené směrnice 

uţíván pro označení částí zařízení. Tento pojem se pouţívá pro vysvětlení 

agregačního pravidla při určování, zda má být určité zařízení zahrnuto do sys-

tému EU ETS, či nikoli
30

. Příslušnému orgánu proto pomůţe, je-li k dispozici se-

znam takových jednotek. Součástí osvědčeného postupu by také mělo být za-

řazení takového seznamu do monitorovacího plánu. 

 

 

4.3 Přístupy k monitorování 

Nařízení o monitorování a vykazování stejně jako pokyny k monitorování a vy-

kazování z roku 2007 umoţňuje, aby si provozovatel zvolil metodiky monitoro-

vání z modulového systému zaloţeného na různých přístupech k monitorování. 

Nařízení o monitorování a vykazování je však podstatně pruţnější, neţ pokyny 

k monitorování a vykazování z roku 2007. Umoţňuje jakékoli kombinace těchto 

přístupů, pokud provozovatel prokáţe, ţe emise nezapočítal dvakrát nebo ne-

vynechal. Vybranou metodiku musí schválit příslušný orgán, které tento souhlas 

uděluje v rámci schvalování monitorovacího plánu. 

K dispozici jsou tyto metodiky: 

1. přístupy zaloţené na výpočtu: 

a. standardní metodika (rozlišující emise ze spalování a emise 

z procesů); 

b. hmotnostní bilance; 

2. přístupy zaloţené na měření; 

3. metodiky, které nejsou zaloţeny na úrovních přesnosti („nouzový přístup“); 

4. kombinace přístupů. 

Přístupy zaloţené na výpočtu sice také vyţadují měření, ale měří se obvykle 

parametry, z kterých se emise mohou vypočítat, jako je např. spotřeba paliva. 

Při pouţití přístupu zaloţeného na měření se vţdy měří vlastní skleníkové ply-

ny. Tyto přístupy jsou krátce popsány níţe. 

 

                                                      
30

 Pro více informací viz pokyny ohledně výkladu přílohy I směrnice o EU ETS, 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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4.3.1 Standardní metodika 

Pojmy „standardní metodika“ a „výpočtové faktory“ nebyly v pokynech pro moni-

torování a vykazování z roku 2007 pouţity. Postup zahrnutý do standardní me-

todiky však nařízení o monitorování a vykazování převzalo bez větších změn. 

Principem této metody je výpočet emisí pomocí aktivitních (např. mnoţství spo-

třebovaného paliva nebo vstupního materiálu v procesu) vynásobených emis-

ním faktorem (a dalšími faktory). Ilustruje to obrázek 4. Zmíněnými dalšími fak-

tory jsou oxidační faktor pro emise ze spalování a konverzní faktor pro emise 

z procesů. Oba se pouţívají ke korekci mnoţství emisí v případě neúplných 

chemických reakcí. 

 

Emissions = 
= Input Emission factor

Products and waste
accounted for
by further factors

Fuels

Process inputs

Picture by

 

Obrázek 4: Princip standardní metodiky pro výpočet emisí 

 

Metodika pouţívá následující vzorce pro emise CO2
31

: 

1. Emise ze spalování: 

 
OFEFADEm

 (1) 

kde: 

Em ...... emise [t CO2] 

AD ....... aktivitní údaj [TJ, t nebo Nm
3
] 

EF ....... emisní faktor [t CO2/TJ, t CO2/t nebo t CO2/Nm
3
] 

OF ....... oxidační faktor [bezrozměrný] 

Činitelé s jednotkami v tunách se obvykle pouţívají pro pevné látky a kapaliny, 

pro plynná paliva se většinou uţívají obvyklé metry krychlové, Nm
3
. V praxi se 

většinou uvádějí [1 000 Nm
3
], aby hodnoty byly srovnatelné velikosti. 

 

                                                      
31

 Emise N2O se obvykle stanoví pomocí metodik zaloţených na měření, na PFC se vztahují zvlášt-
ní poţadavky. Nejsou proto v tomto oddílu zahrnuty. 
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Aktivitní údaje paliv (včetně případů, kdy jsou paliva pouţívána jako vstup do 

procesu) musí být vyjádřeny jako výhřevnost: 

 
NCVFQAD

 (2) 

kde: 

FQ ....... mnoţství paliva [t nebo Nm
3
] 

NCV .... výhřevnost [TJ/t nebo TJ/Nm
3
] 

Za určitých podmínek (pokud je pouţití emisního faktoru vyjádřeného jako 

t CO2/TJ spojeno s neúměrně vysokými náklady nebo pokud lze emise vypočí-

tat alespoň se stejnou přesností) můţe příslušný orgán provozovateli povolit 

pouţití emisního faktoru vyjádřeného jako t CO2/t paliva nebo t CO2/Nm
3
 (čl. 36 

odst. 2). V takovém případě se aktivitní údaje nepočítají podle rovnice (2), vyjá-

dří se v tunách nebo Nm
3
 paliva a výhřevnost se můţe určit pomocí niţší úrov-

ně přesnosti neţ v ostatních případech (čl. 26 odst. 5). 

 

Je-li pouţita biomasa, musí se emisní faktor stanovit z předběţného emisního 

faktoru a podílu biomasy v palivu: 

 
)1( BFEFEF pre  (3) 

kde: 

EF ....... emisní faktor, 

EFpre .... předběţný emisní faktor (tj. podle čl. 3 bodu 35 „předpokládaný celkový 

emisní faktor směsného paliva nebo materiálu zaloţený na celkovém obsahu 

uhlíku sloţeném z podílu biomasy a fosilní části před jeho vynásobením fosilní 

částí tak, aby vznikl emisní faktor“), 

BF ....... podíl biomasy [bezrozměrný].  

 

Celkový standardní vzorec pro výpočet emisí ze spalování tedy je: 

 
OFBFEFNCVFQEm pre )1(

 (4) 

 

2. Emise z procesů se vypočítají jako: 

 CFEFADEm  (5) 

kde: 

Em ...... emise [t CO2], 

AD ....... aktivitní údaj [t nebo Nm
3
], 

EF ....... emisní faktor [t CO2/t nebo t CO2/Nm
3
], 

CF ....... konverzní faktor [bezrozměrný]. 

Upozorňujeme, ţe aktivitní údaje se mohou týkat buď vstupního materiálu 

(např. vápenec nebo uhličitan sodný) nebo výsledného produktu daného proce-

su, např. cementového slínku nebo páleného vápna. V obou případech se akti-

vitní údaje pouţívají s kladnými hodnotami, protoţe jsou přímo úměrné hodnotě 
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emisí. Příloha II oddíl 4 nařízení o monitorování a vykazování zavádí pro tento 

účel metodu A (zaloţenou na vstupech) a metodu B (zaloţenou na výstupech). 

Obě metody jsou povaţovány za rovnocenné, tj. provozovatel by měl zvolit me-

todu, kterou získá spolehlivější údaje, která je v jeho zařízení lépe proveditelná 

a která nepovede k neúměrně vysokým nákladům.  

Další podrobnosti specifické pro jednotlivé činnosti jsou uvedeny v příloze IV 

nařízení o monitorování a vykazování. V případě sloţitějších procesů je větši-

nou nevhodnější pouţít hmotnostní bilanci. Upozorňujeme, ţe pro stanovení 

emisí N2O z procesů se musí vţdy pouţit přístup zaloţený na měření
32

. Emise 

perfluoruhlovodíků, PFC, z procesů se stanoví přístupem zaloţeným na vý-

počtu, který je popsán v oddíle 6.4. 

Více podrobností o poţadavcích nařízení o monitorování a vykazování týkají-

cích se monitorování pomocí standardní metodiky najdete v kapitole 6. 

 

4.3.2 Přístup zaloţený na hmotnostní bilanci 

Podobně jako standardní přístup i přístup zaloţený na hmotnostní bilanci
33

 sta-

novení emisí ze zařízení metodou zaloţenou na výpočtu. Standardní přístup je 

vhodné uplatňovat v případech, kdy palivo nebo materiál přímo souvisí 

s emisemi. V případech, jako jsou integrované ocelárny nebo provozy chemic-

kého průmyslu, je často obtíţné spojovat emise přímo s jednotlivými vstupními 

materiály, protoţe produkty (a odpady) obsahují značné mnoţství uhlíku 

(např. vyráběné organické chemikálie, saze, ...). Nestačí tedy zohlednit mnoţ-

ství neemitovaného uhlíku pomocí oxidačního faktoru nebo konverzního fakto-

ru. Místo toho se pouţívá úplná bilance uhlíku vstupujícího do zařízení nebo je-

ho definované části a vystupujícího ze zařízení nebo jeho definované části
34

 

(viz obrázek 5). 

 

                                                      
32

 Výjimku tvoří emise N2O z dočasných výskytů nesníţených emisí, které se odhadují na základě 
výpočtu, viz oddíl 8.2. 

33
 Pro přehlednost tento dokument pouţívá pojem „materiálová bilance“ pro stanovení aktivitních 
údajů zaloţených na měření dávek (viz oddíl 6.1.2) a pojem „hmotnostní bilance“ je pouţíván vý-
lučně v souvislosti s přístupem zaloţeným na výpočtu, který je popsán v tomto oddíle a článku 25. 

34
 Jak uvádí příklad na straně 27. 
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C

Input
C

Output

Emissions = f ( CInput - COutput)

Picture by  

Obrázek 5: Princip přístupů založených na hmotnostní bilanci 

 

V hmotnostních bilancích se pouţívá tento vzorec: 

 
i

iiMB CCADfEm  (6) 

kde: 

EMMB ... emise ze všech zdrojových toků zahrnutých do hmotnostní bilance 

[t CO2] 

f ........... faktor pro přepočet molární hmotnosti uhlíku na CO2. Hodnota f je 3,664 

t CO2/t C (čl. 25 odst. 1) 

i ........... index posuzovaného materiálu nebo paliva 

ADi ...... aktivitní údaj (tj. hmotnost v tunách) posuzovaného materiálu nebo pali-

va. Vstupní materiály nebo paliva se započítají jako kladné hodnoty, ak-

tivitní údaje výstupních materiálů nebo paliv jsou záporné. Hmotnostní 

toky do zásob a ze zásob se musí správně zohlednit, aby se došlo ke 

správným výsledkům za daný kalendářní rok  

CCi ...... obsah uhlíku v posuzované sloţce, vţdy bezrozměrný a kladný 

Pokud se obsah uhlíku v palivu počítá z emisního faktoru vyjádřeného v 

t CO2/TJ, pouţije se tato rovnice: 

 
fNCVEFCC iii /

 (7) 

Pokud se obsah uhlíku v materiálu nebo palivu vypočítá z emisního faktoru vy-

jádřeného v t CO2/t, pouţije se tato rovnice: 

 
fEFCC ii /

 (8) 

 

Jestliţe se sestavuje monitorovací plán pouţívající hmotnostní bilanci, je třeba 

mít na paměti následující: 
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 Emise oxidu uhelnatého (CO) se v hmotnostní bilanci nepočítají jako vý-

stupní zdrojový tok, ale započítává se molární ekvivalent emisí CO2 (čl. 25 

odst. 2). Vzniklý CO se jednoduše neuvádí jako výstupní materiál. 

 Pokud hmotnostní bilance zahrnuje materiály nebo paliva z biomasy, CCi 

se upraví tak, aby se vztahoval pouze na fosilní podíl. Pokud se předpo-

kládá, ţe biomasa náleţí k výstupním tokům, měl by provozovatel poskyt-

nout příslušnému orgánu odůvodnění tohoto předpokladu. Navrhovaná 

metodika musí zamezit podhodnocení mnoţství emisí. 

 Důleţité je dodrţet zásadu úplnosti údajů monitorování, tj. musí být vzaty 

v úvahu všechny vstupní materiály a paliva, pokud nejsou monitorovány 

v rámci jiného přístupu mimo hmotností bilanci. V některých případech 

však můţe být obtíţné přesně stanovit menší mnoţství uhlíku. V tom pří-

padě by měl provozovatel zjistit, zda by daný materiál nemohl být povaţo-

ván za minimální zdrojový tok (viz oddíl 4.4.3).  Za minimální zdrojové toky 

se většinou můţe povaţovat hlušina nebo odpad na výstupu ze zařízení a 

předpokládá se v nich nulové mnoţství uhlíku. Je to podobné jako předpo-

kládat v případě pouţití standardní metodiky, ţe konverzní faktor je 100 %. 

Více podrobností o poţadavcích nařízení o monitorování a vykazování na moni-

torování pomocí metodiky hmotnostní bilance je uvedeno v kapitole 6. 

 

Přístup zaloţený na hmotnostní bilanci a standardní přístup se můţe s výhodou 

kombinovat, jak ukazuje následující příklad: 

 

Zařízení má dvě navzájem jasně oddělitelné části, kogenerační jednotku na 
plynné palivo a neintegrovanou výrobu oceli (v elektrických obloukových pe-
cích). V takovém případě je vhodné kombinovat přístupy zaloţené na výpočtu: 

kogenerační jednotka: standardní metodika; zdrojové toky: 

zemní plyn (pro zjednodušení můţe být uţitečné zahrnout sem všechny 

toky zemního plynu, i ty, které patří k ocelárně)  

ocelárna: hmotnostní bilance; zdrojové toky: 

vstupy: ţelezný šrot, surové ţelezo, legující sloţky 

výstupy: produkty, hlušina  

 

 

4.3.3 Přístupy zaloţené na měření 

Ve srovnání s pokyny pro monitorování a vykazování z roku 2007 byla ustano-

vení týkající se metodik zaloţených na měření výrazně aktualizována. 

Na rozdíl od přístupů zaloţených na výpočtu se v rámci přístupů zaloţených na 

měření měří vlastní skleníkové plyny v odpadních plynech odcházejících ze za-

řízení. V zařízeních s mnoha emisními body (komíny) je to obtíţné a tam, kde 

musí být zohledněny přechodné emise
35

, je to prakticky nemoţné. Na druhou 

stranu je silnou stránkou metodik zaloţených na měření nezávislost na mnoţ-

                                                      
35

 Přechodné emise jsou emise, které nejsou vedeny potrubím, tedy např. emise z otevřených pecí 
nebo úniky z potrubních systémů. 
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ství různých druhů pouţitých paliv a materiálů (např. pokud je spalováno mnoho 

různých druhů odpadu) a nezávislost na stechiometrických vztazích (proto také 

musí být tímto způsobem monitorovány emise N2O).  

Nařízení o monitorování a vykazování předpokládá, ţe s vybavením dostupným 

v současné době není moţné s dostatečnou spolehlivostí kontinuálně měřit 

v emisích podíl CO2 pocházející z biomasy. Nařízení o monitorování a vykazo-

vání proto vyţaduje, aby se pro veškerou biomasu pouţíval přístupu zaloţený 

na výpočtu a mohla se tak odečíst od celkového mnoţství emisí stanovených 

měřením. Vzhledem k očekávanému vědeckému pokroku je však moţné, ţe 

příští aktualizace nařízení o monitorování a vykazování by mohly výhledově ob-

sahovat další ustanovení týkající se stanovení měřením i v případě biomasy
36

. 

Emissions

Concentration

Flow meter

CO2(e)

Picture by
 

Obrázek 6: Schématický popis systému kontinuálního měření emisí (CEMS). 

 

Pouţití systémů kontinuálního měření emisí (CEMS
37

) se musí vţdy skládat ze 

dvou prvků: 

měření koncentrace skleníkových plynů
38

 a 

objemového průtoku plynu v místě, kde se uskutečňuje měření. 

V souladu s článkem 43 nařízení o monitorování a vykazování je zapotřebí nej-

prve z průměrné hodinové koncentrace emisí a průměrného hodinového průto-

ku stanovit mnoţství emisí za kaţdou hodinu
39

 měření. Poté se sečtou všechna 

hodinová mnoţství za vykazovaný rok, čímţ se získá celkové mnoţství emisí 

na daný emisní bod. Pokud se monitoruje několik emisních bodů (např. dva 

                                                      
36

 Dalších moţnosti pouţití pruţnějších způsobů pro stanovení podílu biomasy obsahují pokyny č. 3. 
V zájmu nákladové efektivity lze zvaţovat pouţití takových metod odhadu v rámci přístupů zalo-
ţených na výpočtu ve spojení se systémy kontinuálního měření emisí. 

37
 Ustanovení čl. 3 bodu 39 nařízení o monitorování a vykazování stanoví: „kontinuálním měřením 
emisí“ se rozumí soubor činností, které mají za cíl stanovit hodnotu mnoţství pomocí pravidelné-
ho měření, přičemţ se pouţívají buď měření v komíně, nebo extraktivní metody, při nichţ je měři-
cí přístroj umístěn v blízkosti komína; nezahrnují se metodiky měření zaloţené na shromaţďování 
jednotlivých vzorků z komína. 

38
 Přitom bude moţná zapotřebí provést dodatečné úpravy, např. pokud jde o obsah vody. 

39
 Podle čl. 44 odst. 1 provozovatelé pouţijí kratších období neţ jedna hodina, pokud je to moţné 
bez dalších nákladů. To zohledňuje skutečnost, ţe mnohé měřicí systémy generují automaticky 
hodnoty za období půl hodiny, a to na základě jiných poţadavků, neţ stanoví nařízení o monito-
rování a vykazování. V takovém případě se pouţijí půlhodinové hodnoty. 
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samostatné komíny elektrárny), sečtou se nejprve údaje za kaţdý zdroj zvlášť a 

poté se sečtením mnoţství emisí ze všech zdrojů získá celkové mnoţství emi-

sí
40

. 

Další poţadavky týkající se pouţívání systému kontinuálního měření emisí 

(CEMS) jsou uvedeny v kapitole 8 tohoto dokumentu. 

 

 

                                                      
40

 „Celkové“ zde znamená všechny emise stanovené pomocí systému kontinuálního měření emisí. 
To nevylučuje, aby další emise z jiných částí daného zařízení byly stanoveny přístupy zaloţenými 
na výpočtu. 
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4.3.4 Nouzové přístupy 

Nařízení o monitorování a vykazování poskytuje velmi rozsáhlý soubor metodik 

pro monitorování a definice úrovní přesnosti, které se v nedávných letech 

osvědčily jako vhodné téměř pro všechna zařízení v rámci systému EU ETS. 

V zařízeních nicméně mohou nastat zvláštní okolnosti, za kterých pouţití sys-

tému úrovní přesnosti není technicky proveditelné nebo vede k neúměrně vyso-

kým nákladům provozovatele. Přestoţe by mohly existovat jiné dostatečně 

přesné metody monitorování, tyto okolnosti by vedly k tomu, ţe provozovatel 

nesplní poţadavky nařízení o monitorování a vykazování. 

Aby se zamezilo takovému nechtěnému „pseudonedodrţení“, nařízení o moni-

torování a vykazování (článek 22) umoţňuje provozovateli pouţít metodiku, kte-

rá není zaloţena na úrovních přesnosti (označovanou téţ jako „nouzový pří-

stup“), pokud: 

 není moţné pouţít přístup zaloţený na výpočtu za pouţití úrovně přesnos-

ti 1 alespoň pro jeden významný nebo méně významný zdrojový tok ( viz 

oddíl 4.4.3), aniţ by to bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady, a 

 není moţné uplatnit ani přístup zaloţený na měření pro korelovaný zdroj 

emisí za pouţití úrovně přesnosti 1, aniţ by to bylo spojeno s neúměrně 

vysokými náklady. 

Upozorňujeme, ţe ustanovení tohoto oddílu se netýká minimálních zdrojových 

toků ( viz oddíl 4.4.3). Pro minimální zdrojové toky jsou povoleny metody od-

hadu, které nejsou zaloţeny na úrovních přesnosti. 

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, můţe provozovatel v plánu moni-

torování navrhnout alternativní metodiku monitorování, pokud prokáţe, ţe 

umoţňuje dosaţení poţadované celkové úrovně nejistoty pro emise z celého 

zařízení
41

. Místo dodrţení úrovní nejistoty pro jednotlivé zdrojové toky je tedy 

nutno dodrţet jednu společnou úroveň nejistoty pro emise z celého zařízení. 

Nevýhodou takového individuálního přístupu k monitorování však je, ţe jeho 

výsledky nelze snadno porovnávat s výsledky získanými jinými přístupy. Provo-

zovatel tudíţ musí: 

 kaţdoročně provádět úplné posouzení nejistoty
42

 pro emise daného zaří-

zení a prokázat splnění poţadované úrovně nejistoty, 

 předloţit výsledek spolu s ročním výkazem emisí (včetně ověření) a 

 odůvodnit pouţití nouzové metodiky a v pravidelných výkazech o zlepšení 

( viz oddíl 5.7) podle článku 69 doloţit neúměrně vysoké náklady nebo 

technickou neproveditelnost. Jestliţe provozovatel podmínky přesto nespl-

ní, musí  plán monitorování upravit a příště pouţívat přístup zaloţený na 

úrovních přesnosti.  

Poznámka: Vzhledem k tomu, ţe nouzové přístupy jsou administrativně nároč-

nější, provozovatelům se doporučuje, aby pečlivě prověřili, zda skutečně nemo-

hou pro všechny významné a méně významné zdrojové toky nebo zdroje emisí 

pouţít přístup zaloţený na úrovních přesnosti. Provozovatelé by se měli snaţit 

pouţívat především „standardní“ přístupy zaloţené na úrovních přesnosti pro co 

                                                      
41

 Tato celková nejistota je menší neţ 7,5 % u zařízení kategorie A, méně neţ 5,0 % u zařízení ka-
tegorie B a méně neţ 2,5 % u zařízení kategorie C. O kategorizaci zařízení viz oddíl 4.4. 

42
 Zde je nutno pouţít ISO – Příručku pro stanovení neurčitosti měření (JCGM 100:2008). Je veřejně 
dostupná na http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html.  

 

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
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největší mnoţství zdrojových toků a zdrojů emisí i v případě, ţe pro určitou 

omezenou část emisí ze zařízení bude muset být nakonec pouţit nouzový pří-

stup. 

 

4.3.5 Kombinace přístupů 

Vyjma případů, kdy příloha IV vyţaduje pouţít pro některé činnosti konkrétní 

metodiku, nařízení o monitorování a vykazování umoţňuje provozovatelům 

průběţně (SENS-) kombinovat různé výše uvedené přístupy pod podmínkou, ţe 

nedojde k vynechání ani dvojímu započtení údajů. Pokud by různé přístupy 

vedly k podobným úrovním přesnosti, můţe provozovatel pro výběr metodiky 

pouţít jiná kritéria, např.: 

 Která z těchto metodik poskytne spolehlivější výsledky, tj. při které jsou 

pouţity spolehlivější měřicí přístroje, vyţaduje méně pozorování apod.? 

 Která metoda má niţší inherentní riziko (viz oddíl 5.5)? Neboli kterou 

metodiku lze snadněji zkontrolovat pomocí jiného zdroje údajů, kde je mé-

ně moţností dopustit se chyb nebo vynechání? 

 

Například, následující fiktivní zařízení by mohlo pouţít všechny moţné přístupy 

současně. Sestává z těchto prvků: 

 kotel na uhlí: pouţívá se metodika zaloţená na měření (poznámka: pokud 

by se monitorování provádělo pomocí standardního přístupu, musely by se 

odděleně monitorovat emise ze spalování uhlí a emise ze souvisejícího 

procesu odsiřování spalin za pouţití vápence) 

 výroba ţeleza a oceli (elektrická oblouková pec):  

 zemní plyn pouţívaný k vytápění: nejjednodušším přístupem je 

standardní metodika 

 výroba oceli: pouţívá se hmotnostní bilance (vstupy: ţelezný šrot, 

surové ţelezo, legující sloţky; výstupy: produkty, hlušina) 

 Kromě toho má dané zařízení recyklační závod (činnost: výroba neţelez-

ných kovů a jejich zpracování), kde se v rotační peci spaluje elektrošrot. 

Všechen šrot je povaţován za jeden (významný) zdrojový tok. Vzhledem 

k velké různorodosti tohoto materiálu se musí pouţít nouzová metodika 

(obsah uhlíku se můţe odhadnout např. z kombinované tepelné a hmot-

nostní bilance pece). 

 

 

4.4 Kategorizace zařízení, zdrojů emisí a zdrojových toků 

Základní filozofie systému monitorování, vykazování a ověřování v rámci EU 

ETS spočívá v tom, ţe největší emise by měly být monitorovány nejpřesněji, za-

tímco pro menší emise lze pouţít méně ambiciózní metody. Zohlednění se tím 

efektivita nákladů a předejde se neúměrně vysoké finanční a administrativní zá-

těţi tam, kde by výsledek zvýšeného úsilí nebyl podstatný. 
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4.4.1 Kategorie zařízení 

Provozovatel musí podle průměrných ročních emisí zařadit zařízení do některé 

z kategorií (čl. 19 odst. 2), aby zjistil, jaká je odpovídající „úroveň ambicióznosti“ 

monitorování (podrobnosti budou uvedeny v oddíle 5.2) : 

 kategorie A: průměrné roční emise jsou rovny nejvýše 50 000 tun CO2(e),  

 kategorie B: průměrné roční emise jsou větší neţ 50 000 tun CO2(e) a rovny 

nejvýše 500 000 tun CO2(e), 

 kategorie C: průměrné mnoţství ročních emisí je větší neţ 500 000 tun 

CO2(e). 

„Průměrnými ročními emisemi“ se zde rozumí průměrné ověřené roční emise za 

předchozí obchodovací období. Stejně jako při ročním vykazování se do nich 

nezapočítávají emise z biomasy (tj. mají nulovou hodnotu), ale na rozdíl od roč-

ního vykazování je případný CO2 přemístěný ze zařízení započítán jako emito-

vaný, aby byl přehled o mnoţství skleníkových plynů vzniklých v zařízení úpl-

nější.  

Pokud průměrné roční ověřené emise z daného zařízení za obchodovací obdo-

bí, které bezprostředně předchází aktuálnímu obchodovacímu období, nejsou 

dostupné nebo nejsou přesné, pouţije provozovatel konzervativní odhad (čl. 19 

odst. 4). Jde zejména o případy, kdy se hranice zařízení změní v důsledku roz-

šíření oblasti působnosti směrnice o EU ETS. 

 

Příklad: Pro třetí fází systému EU ETS (začne v roce 2013) určí provozovatel 

kategorii zařízení takto: 

 Průměrné ověřené roční emise za období 2008–2012 po odečtení emisí 

z biomasy činily 349 000 tun CO2(e) (za předpokladu, ţe průměr za rok 

2012 se odvodí z údajů za období 2008–2011, protoţe údaje za rok 2012 

v době předloţení plánu monitorování na rok 2013 nejsou k dispozici). Ne-

došlo k ţádnému přemístění CO2, takţe zařízení je v kategorii B. 

 V roce 2015 se v zařízení uvede do provozu další kogenerační jednotka, 

která má podle návrhu emitovat přibliţně 200 000 t CO2 za rok. Údaje o 

emisích  tedy jiţ nejsou správné a provozovatel musí provést konzervativní 

odhad emisí. Nový odhad ročních emisí činí 549 000 t CO2, takţe zařízení 

přejde do kategorie C. V důsledku toho musí provozovatel revidovat plán 

monitorování (mohou být vyţadovány vyšší úrovně přesnosti) a aktualizo-

vaný plán předloţit příslušnému orgánu ke schválení (viz oddíl 5.6). 

 V roce 2017 se v zařízení zahájí pilotní projekt na zachytávání CO2. Do za-

řízení na geologické ukládání CO2 se přemístí v průměru 100 000 t CO2. 

Kategorie zařízení se ale v tomto případě nezmění na kategorii B, protoţe 

takovéto přemístění CO2 se nezohledňuje. Vzhledem k významné funkční 

změně zařízení je však jednoznačně nutná revize plánu monitorování. 
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4.4.2 Zařízení s nízkými emisemi 

Zařízení, která emitují v průměru méně neţ 25 000 t CO2(e) za rok, lze v souladu 

s článkem 47 nařízení o monitorování a vykazování klasifikovat jako „zařízení 

s nízkými emisemi“. Pro tato zařízení lze pouţít zvláštní systém zjednodušení 

monitorování, vykazování a ověřování, aby se sníţily administrativní náklady 

(viz oddíl 7.1). 

Stejně jako v případě ostatních kategorií zařízení, průměrné roční emise se 

stanoví jako průměrné roční ověřené emise za předchozí obchodovací období 

bez CO2 pocházejícího z biomasy a před odečtením přemístěného CO2. Pokud 

tyto průměrné emise nejsou k dispozici nebo je jiţ nelze pouţít z důvodu změn 

hranic zařízení nebo změn provozních podmínek zařízení, stanoví se předpo-

kládané emise pro období příštích pěti let konzervativním odhadem. 

Zvláštní situace pak nastává, pokud emise zařízení přesáhnou prahovou hod-

notu 25 000 t CO2 za rok. V tom případě je nutné revidovat plán monitorování a 

předloţit příslušnému orgánu nový plán, ve kterém jiţ nelze pouţít zjednoduše-

ní pro malá zařízení. Znění čl. 47 odst. 8 však poukazuje na to, ţe provozovateli 

by mělo být povoleno pokračovat jako provozovateli zařízení s nízkými emise-

mi, pokud příslušnému orgánu prokáţe, ţe prahová hodnota 25 000 t CO2 za 

rok nebyla za posledních pět let překročena a ţe nebude znovu překročena 

(např. z důvodu omezení kapacity zařízení). Vysoké emise v jediném roce z pěti 

let tak mohou být tolerovány. Pokud je ale prahová hodnota v jednom roce z pě-

ti následujících let znovu překročena, tuto výjimku jiţ nebude moţné pouţít. 

 

Příklad: V jednom jediném roce je nutné pouţívat starší a méně účinný záloţní 

kotel, protoţe hlavní kotel je z důvodu delší údrţby odstaven. Emise v tomto ro-

ce překročí prahovou hodnotu 25 000 t CO2/rok, ale provozovatel můţe snadno 

příslušnému orgánu prokázat, ţe po provedení této údrţby k tomu v příštích 

5 letech jiţ nedojde. 

 

4.4.3 Zdrojové toky 

Největší pozornost je v kaţdém zařízení věnována větším zdrojovým toků a mě-

lo by to tak být. Pro méně významné zdrojové toky poţaduje nařízení o monito-

rování a vykazování niţší úrovně přesnosti (oddíl 5.2). Provozovatel musí za-

řadit všechny zdrojové toky, při jejichţ monitorování pouţívá přístupy zaloţené 

na výpočtu, do příslušných kategorií. Za tímto účelem musí porovnat emise 

z daného zdrojového toku se „součtem všech monitorovaných poloţek“. Toto 

pojetí se zdá být sloţitější, neţ tomu bylo v pokynech pro monitorování a před-

kládání zpráv z roku 2007. Nařízení o monitorování a vykazování totiţ umoţňu-

je volně kombinovat metodiky monitorování, zatímco pokyny z roku 2007 před-

pokládají, ţe zdrojové toky se zařazují do kategorií pouze v případě, ţe se pou-

ţívají metodiky zaloţené na výpočtu. 

Postupovat se musí tímto způsobem (vzhledem k rozšíření moţnosti kombino-

vat přístupy se tato klasifikace odchyluje od přístupu pouţitého v pokynech pro 

monitorování a předkládání zpráv z roku 2007): 

 stanovit „součet všech monitorovaných poloţek“ tak, ţe se sečtou: 
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  emise (CO2(e)) všech zdrojových toků monitorovaných pomocí 

standardní metodiky (viz oddíl 4.3.1), 

 absolutní hodnoty všech toků CO2 v hmotnostní bilanci (tj. výstupní 

toky jsou rovněţ počítány jako kladné, viz oddíl 4.3.2) a 

 veškerý CO2 a CO2(e), který je stanoven pomocí metodiky zaloţené 

na měření (viz oddíl 4.3.3). 

 Pro tento výpočet se vezme v úvahu pouze CO2 z fosilních zdrojů. 

Přemístěný CO2 se od součtu neodečítá. 

 Poté by měl provozovatel uvést v sestupném pořadí všechny zdrojové toky 

(včetně toků zahrnutých do hmotnostní bilance, v absolutních hodnotách).  

 Provozovatel pak můţe vybrat zdrojové toky, které chce zařadit do skupiny 

„méně významných“ nebo „minimálních“ zdrojových toků, aby na ně mohl 

uplatnit sníţené poţadavky. Pro tento účel musí být dodrţeny níţe uvede-

né prahové hodnoty. 

Provozovatel můţe vybrat jako méně významné zdrojové toky takové zdrojo-

vé toky, které dohromady odpovídají mnoţství menšímu neţ 5 000 tun CO2 z 

fosilních zdrojů za rok nebo menšímu neţ 10 % „součtu všech monitorovaných 

poloţek“ (přičemţ jejich celkový příspěvek je maximálně 100 000 tun CO2 z fo-

silních zdrojů za rok), podle toho, která absolutní hodnota je vyšší. 

 Jako minimální zdrojové toky můţe provozovatel vybrat zdrojové toky, které 

dohromady odpovídají mnoţství menšímu neţ 1 000 tunám CO2 z fosilních 

zdrojů za rok nebo menšímu neţ 2 % „součtu všech monitorovaných poloţek“ 

(přičemţ jejich celkový příspěvek je maximálně 20 000 tun CO2 z fosilních zdro-

jů za rok), podle toho, která absolutní hodnota je vyšší. Upozorňujeme, ţe mi-

nimální zdrojové toky uţ nejsou součástí méně významných zdrojových toků. 

Všechny ostatní zdrojové toky patří do kategorie významných zdrojových to-

ků.  

Poznámka: Nařízení o monitorování a vykazování neurčuje pro tuto klasifikaci 

konkrétní referenční časové období, jako například předchozí obchodovací ob-

dobí v případě kategorizace zařízení. V článku 14 odst. 1 se však stanoví, ţe 

provozovatel musí pravidelně kontroloval, zda plán monitorování odráží povahu 

a funkci daného zařízení a zda lze metodiku monitorování zdokonalit.  

Tato kontrola by se měla provést alespoň jednou za rok (např. při sestavování 

ročního výkazu emisí, neboť tehdy vyjde najevo, zda zdrojové toky překročily 

příslušné prahové hodnoty). Osvědčeným postupem je spojit takovou kontrolu 

s pravidelným výkonem kontrolních činností, jako jsou měsíční horizontální ne-

bo vertikální kontroly (viz oddíl 5.5). Kromě toho by kontrola měla automaticky 

proběhnout při kaţdé změně kapacity nebo provozu zařízení. 

 

Příklad: Zdrojové toky fiktivního zařízení popsaného v oddíle 4.3.5 byly výše 

uvedeným postupem zařazeny do kategorií. Výsledek uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3: Kategorizace zdrojových toků fiktivního zařízení. 

Zdrojový tok / zdroj 
emisí 

ekviva-
lent CO2 

absolutní 
hodnota 

% cel-
kového 

mnoţ-
ství 

povolená kate-
gorie zdrojové-
ho toku 

Systém kontinuálního 
měření emisí (kotel na 
uhlí) 

400 000  400 000  71,6% (není zdrojovým 
tokem, ale zdro-
jem emisí) 

Zemní plyn 100 000  100 000  17,9% Významný 

Emise z recyklace (nou-
zový přístup) 

50 000  50 000  8,9% méně významný 

Surové ţelezo 5 000  5 000  0,9% Minimální 

Legovací prvky 2 000  2 000  0,4% Minimální 

Ţelezný šrot 1 000  1 000  0,2% Minimální 

Ocelové výrobky
43

 -1 000  1 000  0,2% Minimální 

 

 

4.4.4 Zdroje emisí 

Podle článku 41 je nutno rozlišovat mezi zdroji emisí monitorovanými pomocí 

různě velkých systémů kontinuálního měření emisí (CEMS). Sníţené poţadav-

ky na úroveň přesnosti platí pro zdroje emisí, které samostatně vypouštějí nej-

výše 5 000 t CO2(e) za rok nebo představují nejvýše 10 % celkových emisí zaří-

zení (emisí z fosilních zdrojů) podle toho, která hodnota je vyšší. 

 

4.5 Systém úrovní přesnosti 

Jak bylo jiţ zmíněno dříve, systém monitorování a vykazování v rámci EU ETS 

má modulový systém metodik monitorování. Kaţdý parametr potřebný pro sta-

novení emisí lze definovat pomocí různých „úrovní kvality údajů“. Tyto „úrovně 

kvality údajů“ se nazývají „úrovně přesnosti“
44

. Koncept modulů ilustruje obrá-

zek 7. Ukazuje úrovně přesnosti, které lze vybrat pro stanovení emisí z paliv 

metodikou zaloţenou na výpočtu. Různé úrovně přesnosti (tj. poţadavky na 

splnění těchto úrovní přesnosti) jsou popsány v kapitole 6. 

Obecně lze říci, ţe úrovně přesnosti s niţšími čísly představují metody s niţšími 

poţadavky a jsou méně přesné neţ vyšší úrovně přesnosti. Úrovně přesnosti se 

stejným číslem (tj. úroveň přesnosti 2a a 2b) jsou povaţovány za rovnocenné.  

 

                                                      
43

 Toto je produktový tok, tj. přispívá do hmotnostní bilance jako výstup. Ekvivalent CO2 je proto zá-
porným číslem. 

44
 Ustanovení čl. 3 bodu 8 nařízení o monitorování a vykazování stanoví: „úrovní přesnosti“ se ro-
zumí stanovený poţadavek pouţívaný pro zjišťování údajů o činnosti, výpočtových faktorů, roč-
ních emisí a ročních průměrných hodinových emisí a pro uţitečné zatíţení. 
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Obrázek 7: Ilustrace systému úrovní přesnosti pro přístupy založené na výpočtu 

(emise ze spalování). 

 

Dosaţení vyšších úrovní přesnosti se obecně povaţuje za obtíţnější a náklad-

nější, neţ dosaţení niţších úrovní přesnosti (např. z důvodu pouţití nákladněj-

šího měření). Pro menší mnoţství emisí, např. pro méně významné nebo mini-

mální zdrojové toky (viz oddíl 4.4.3) a pro menší zařízení (kategorizaci je po-

psána v oddíle 4.4.1) se proto obvykle pouţívají niţší úrovně přesnosti. Zajistí 

se tak nákladově efektivní přístup. 

O tom, kterou úroveň musí provozovatel v souladu s poţadavky nařízení o mo-

nitorování a vykazování vybrat, podrobně pojednává oddíl 5.2. 

 

 

4.6 Důvody pro odchylku 

Důleţitým faktorem v nařízení o monitorování a vykazování je efektivita nákla-

dů. Obecně je moţné, aby provozovatel získal od příslušného orgánu povolení 

odchýlit se od konkrétního poţadavku nařízení o monitorování a vykazování 

(zejména od vyţadované úrovně přesnosti), pokud by důsledné uplatnění da-

ného poţadavku vyţadovalo neúměrně vysoké náklady. Proto je nezbytná 

jasná definice „neúměrně vysokých nákladů“. Stanoví ji článek 18 nařízení o 

monitorování a vykazování. Jak je vysvětleno v oddíle 4.6.1 níţe, je zaloţena 

na analýze nákladů a přínosů spojených s posuzovaným poţadavkem.  

Podobné odchylky mohou být uplatněny, pokud určité opatření není technicky 

proveditelné. Technická proveditelnost není otázkou nákladů a přínosů, ale to-

ho, zda je provozovatel vůbec schopen dosáhnout splnění určitého poţadavku. 

Článek 17 nařízení o monitorování a vykazování vyţaduje, aby provozovatel 

tvrzení, ţe něco není technicky proveditelné, odůvodnil. V tomto odůvodnění 
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musí provozovatel prokázat, ţe nedisponuje zdroji na to, aby v poţadované lhů-

tě splnil konkrétní poţadavek.  

 

4.6.1 Neúměrně vysoké náklady 

Při posuzování, zda náklady na určité konkrétní opatření jsou přiměřené, či ni-

koli, je nutno náklady na opatření porovnat s jeho přínosem. Náklady jsou po-

vaţovány za nepřiměřené v případě, ţe náklady přesáhnou přínos (článek 18). 

Podrobný popis analýzy nákladů a přínosů je novým prvkem nařízení o monito-

rování a vykazování. 

Náklady: Je na provozovateli, aby poskytl přiměřený odhad souvisejících ná-

kladů. Zohledněny by měly být pouze náklady, jeţ převyšují náklady spojené 

s alternativním scénářem. Nařízení o monitorování a vykazování rovněţ vyţa-

duje, aby náklady na zařízení byly posuzovány tak, ţe zohlední příslušnou dobu 

amortizace odpovídající ekonomické ţivotnosti zařízení. Při posouzení by tak 

měly být pouţity spíše roční náklady po dobu ţivotnosti neţ celkové náklady na 

zařízení. 

 

Příklad: Zjistí se, ţe starý měřicí přístroj jiţ správně nefunguje a má být vymě-

něn za nový. Starý přístroj umoţňoval dosáhnout nejistoty 3 %, coţ odpovídá 

úrovni přesnosti 2 (±5 %) pro aktivitní údaje (o definicích úrovní přesnosti viz 

oddíl 6.1.1). Jelikoţ by provozovatel musel tak jako tak pouţít vyšší úroveň 

přesnosti, zvaţuje, zda by lepší přístroj nevedl k neúměrně vysokým nákladům. 

Přístroj A stojí 40 000 EUR a vede k nejistotě 2,8 % (stále ještě úroveň přes-

nosti 2), přístroj B stojí 70 000 EUR, ale umoţňuje nejistotu 2,1 % (úroveň 

přesnosti 3, ±2,5 %). Doba amortizace je 5 let, coţ se povaţuje za přiměřené 

vzhledem k nepříznivému prostředí v zařízení.  

Předmětem posouzení přiměřenosti nákladů jsou tedy náklady ve výši 

30 000 EUR (tj. rozdíl mezi oběma měřidly) dělené 5 lety, tj. 6 000 EUR. Nemě-

ly by být zvaţovány ţádné náklady na pracovní dobu, neboť se předpokládá, ţe 

pracovní zátěţ bude stejná bez ohledu na druhu měřidla, které se nainstaluje. 

Obdobně by se mělo počítat přibliţně se stejnými náklady na údrţbu. 

 

Přínos: Protoţe finanční přínos např. přesnějšího měření je obtíţné vyjádřit, 

musí se provést odhad podle nařízení o monitorování a vykazování. Má se za 

to, ţe přínos je úměrný mnoţství povolenek v řádu sníţené nejistoty. Aby bylo 

moţno provést tento odhad nezávisle na kaţdodenních výkyvech cen, v naříze-

ní o monitorování a vykazování se vyţaduje pouţití konstantní ceny 20 EUR za 

povolenku. Pro stanovení předpokládaného přínosu se tato cena za povolenku 

vynásobí „faktorem zlepšení“, coţ je zlepšení nejistoty vynásobené průměrnými 

ročními emisemi způsobenými tímto zdrojovým tokem
45

 za poslední tři roky
46

. 

                                                      
45

 Pokud je jeden měřicí přístroj pouţíván pro několik zdrojových toků, jako např. kolejová váha, měl 
by být pouţit součet emisí ze všech souvisejících zdrojových toků. 

46
 Uvaţují se pouze emise z fosilních zdrojů. Přemístěný CO2 se neodečítá. Pokud většina průměr-
ných emisí za poslední tři roky není k dispozici nebo jsou z důvodu technických změn nepouţitel-
né, je nutno pouţít konzervativní odhad. 
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Zlepšení nejistoty je rozdíl mezi dosaţenou nejistotou
47

 a prahovou hodnotou 

nejistoty dané úrovně přesnosti, která by byla dosaţena po zlepšení.  

Pokud není zlepšením dosaţeno ţádného přímého zlepšení přesností údajů o 

emisích, činí faktor zlepšení vţdy 1 %. Článek 18 odst. 3 vyjmenovává některá 

taková zlepšení, např. přechod ze standardních hodnot k analýzám, zvýšení 

počtu analyzovaných vzorků, zlepšení toku dat a systému kontroly atd. 

Minimální prahová hodnota zavedená nařízením o monitorování a vykazová-

ní: Souhrnné náklady na zlepšení niţší neţ 2 000 EUR za rok jsou vţdy pova-

ţovány za přiměřené, i bez posouzení přínosu. U zařízení s nízkými emisemi 

( oddíl 4.4.2) je tato prahová hodnota pouze 500 EUR. 

Shrneme-li výše uvedené pomocí vzorce, náklady jsou povaţovány za přiměře-

né, pokud:  

 tiernewcurr UUAEmPC
 (9) 

přičemţ: 

C ......... náklady [EUR/rok], 

P ......... určená cena povolenky = 20 EUR/t CO2(e), 

AEm .... průměrné emise ze souvisejícího zdrojového toku (toků) [t CO2(e)/rok], 

Ucurr ..... aktuální nejistota (nikoli úroveň přesnosti) [%], 

Unew tier . prahová hodnota nejistoty pro novou úroveň přesnosti, jeţ můţe být 

dosaţena [%] 

 

 

Příklad: V případě výše popsané výměny měřidel je přínos „zlepšení“ v případě 

přístroje A nulový, neboť se jedná o pouhé nahrazení při zachování aktuální 

úrovně přesnosti. Nemůţe být nepřiměřené, protoţe zařízení nemůţe být pro-

vozováno, aniţ by bylo vybaveno alespoň tímto přístrojem. 

V případě přístroje B je moţné dosáhnout úrovně přesnosti 3 (prahová hodnota 

nejistoty = 2,5 %). Zlepšení nejistoty tedy je Ucurr – Unew tier = 2,8 % – 2,5 % = 

0,3 %.  

Průměrné roční emise jsou AEm = 120 000 t CO2/rok. Předpokládaný přínos 

tedy je 0,003 ·120 000 ·20 EUR =7 200 EUR. Přínos je tedy vyšší neţ předpo-

kládané náklady (viz výše). Není proto nepřiměřené poţadovat instalaci přístro-

je B. 

 

 

                                                      
47

 Pozor: Zde se myslí „skutečná“ nejistota, a nikoli prahová hodnota nejistoty dané úrovně přesnos-
ti. 
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4.7 Nejistota 

Pokud by někdo chtěl poloţit základní otázku ohledně kvality systému monito-

rování, vykazování a ověřování v rámci jakéhokoli systému obchodování s emi-

semi, pravděpodobně by se zeptal, jak spolehlivé jsou údaje nebo spíše zda se 

dá věřit měřením, jejichţ prostřednictvím údaje o emisích získáváme. Při určo-

vání kvality měření odkazují mezinárodní normy na míru „nejistoty“. Tento po-

jem vyţaduje určité vysvětlení. 

Existují různé termíny, které jsou často uţívány podobným způsobem jako ne-

jistota. Nejsou to však synonyma, ale mají svůj vlastní definovaný význam (viz 

také obrázek 8)  

 Přesností se rozumí blízkost shody mezi naměřenou hodnotou a skuteč-

nou hodnotou určité veličiny. Je-li měření přesné, průměr výsledků měření 

je blízký „skutečné“ hodnotě (coţ můţe být např. nominální hodnota certifi-

kovaného standardního materiálu
48

). Není-li měření přesné, můţe to být 

například způsobeno systémovou chybou, kterou lze napravit kalibrací a 

nastavením přístrojů. 

 Preciznost udává blízkost výsledků měření stejné měřené veličiny za stej-

ných podmínek, tj. stejná věc se měří vícekrát. Často se vyjadřuje jako 

standardní odchylka hodnot kolem průměru. Odráţí skutečnost, ţe všech-

na měření obsahují náhodnou chybu, kterou je moţno sníţit, ale nikoli zce-

la odstranit.  

 Nejistota
49

 charakterizuje rozmezí, ve kterém se očekává výskyt skutečné 

hodnoty se stanovenou úrovní spolehlivosti. Je to zastřešující pojem, který 

kombinuje preciznost a předpokládanou přesnost. Jak ukazuje obrázek 8, 

měření mohou být přesná, ale nemusí být precizní, a naopak. V ideálním 

případě jsou precizní a přesná zároveň.  

Jestliţe laboratoř posuzuje a optimalizuje své metody, obvykle se snaţí rozlišit 

přesnost od preciznosti, coţ je zásadní pro odhalení omylů a chyb. Můţe se 

ukázat, ţe příčiny chyb jsou velmi rozdílné a k odstranění je potřeba údrţba ne-

bo kalibrace přístrojů nebo lepší proškolení pracovníků. Konečný uţivatel vý-

sledků měření (v případě systému obchodování s emisemi je to provozovatel a 

příslušný orgán) však chce pouze vědět, jak velký je interval (naměřený průměr 

± nejistota), ve kterém se pravděpodobně nachází skutečná hodnota.  

V systému EU ETS se v ročním výkazu emisí uvádí pro vyčíslení emisí pouze 

jedna hodnota. Do tabulky ověřených emisí v registru se zadává pouze jedna 

hodnota. Provozovatel nemůţe vyřadit „N ± x %“ povolenek, ale pouze přesnou 

hodnotu N. Proto je zjevně v zájmu všech vyčíslit a co nejvíce sníţit nejistotu 

„x“. Z tohoto důvodu musí být plány pro monitorování schvalovány příslušným 

orgánem a provozovatelé musí prokazovat dodrţení stanovených úrovní přes-

nosti, kterým odpovídají určité povolené nejistoty. 

                                                      
48

 Také normalizovaný materiál, jako je např. kopie prototypu kilogramu, má určitou nejistotu způso-
benou výrobním procesem. Tato nejistota bude obvykle malá v porovnání s nejistotami vznikají-
cími v dalším průběhu při jeho pouţití. 

49
 Nařízení o monitorování a vykazování v čl. 3 bodě 6 stanoví: „nejistotou“ se rozumí parametr sou-
visející s výsledkem měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, jeţ by mohly být rozumně přiřa-
zeny měřené veličině, včetně vlivů systematických i náhodných činitelů, vyjádřený v procentech a 
charakterizující interval spolehlivosti kolem střední hodnoty zahrnující 95 % z odvozených hodnot, 
s přihlédnutím k asymetrii rozptýlení hodnot. 
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Více podrobností o definici úrovní přesnosti je uvedeno v kapitole 6. Posouze-

ním nejistoty, které se přikládá k plánu monitorování jako podklad (čl. 12 

odst. 1), se zabývá oddíl 5.3. Další podrobnosti uvádí samostatné pokyny o po-

souzení nejistoty v systému EU ETS (viz oddíl 2.3).  
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Obrázek 8: Ilustrace pojmů přesnost, preciznost a nejistota. Střed terče představuje 

předpokládanou skutečnou hodnotu, „zásahy“ představují výsledky 

měření. 
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5 PLÁN MONITOROVÁNÍ 

Tato kapitola popisuje, jak můţe provozovatel vytvořit plán monitorování od 

samého počátku. Týká se to jen nemnoha zařízení, tj. nových zařízení, včetně 

těch, která budou do systému EU ETS poprvé zařazena od roku 2013. Vzhle-

dem k přechodu od pokynů pro monitorování a vykazování z roku 2007 

k nařízení o monitorování a vykazování však budou provozovatelé muset revi-

dovat plány pro monitorování u všech zařízení, aby zjistili nedostatky nebo pří-

slušné moţnosti zlepšení. Proto je tato kapitola cenná i pro stávající zařízení. 

Významné změny oproti pokynům pro monitorování a vykazování z roku 2007 

jsou v textu vyznačeny obvyklými ikonkami. 

 

5.1 Vytváření plánu monitorování 

Při vytváření plánu monitorování by se provozovatelé měli řídit určitými zása-

dami: 

 Provozovatel zná podrobně situaci svého zařízení a měl by sestavit meto-

diku monitorování tak, aby byla co nejjednodušší. Měl by se proto snaţit 

pouţívat co nejspolehlivější zdroje dat, výkonné měřicí přístroje, krátké to-

ky dat a účinné kontrolní postupy.  

 Provozovatelé by si měli představit svůj roční výkaz emisí z pohledu ově-

řovatele. Co by ověřovatele zajímalo o způsobu, jakým byly údaje shro-

máţděny? Jak lze učinit tok údajů transparentním? Která kontrolní opatření 

zamezí chybám, zkreslením, vynecháním? 

 Jelikoţ zařízení obvykle procházejí v průběhu let technickými změnami, 

musí být plány monitorování do jisté míry povaţovány za ţivé dokumenty. 

Aby se sníţila administrativní zátěţ na nezbytné minimum, měli by provo-

zovatelé dávat pozor na to, jaké prvky musí být stanoveny v samotném 

plánu pro monitorování a co můţe být zahrnuto do písemných postupů, 

které jsou k plánu monitorování přiloţeny. 

Poznámka: Zařízení s nízkými emisemi a některých dalších „jednodu-

chých“ zařízení se tato kapitola týká jen zčásti. Doporučujeme přečíst si 

nejprve kapitolu 7 tohoto dokumentu.  

 

Uţitečný postup by mohl být následující: 

1. Definovat hranice zařízení. Provozovatelé stávajících zařízení by měli vě-

dět, ţe oblast působnosti směrnice o EU ETS (přílohy I uvedené směrnice) 

byla aktualizována
50

 v rámci přezkumu systému EU ETS. Proto by se před 

začátkem nového období systému obchodování s emisemi v roce 2013 mě-

ly hranice přehodnotit. 

2. Stanovit kategorii daného zařízení ( viz oddíl 4.4.1) na základě odhadu 

ročních emisí skleníkových plynů daného zařízení. Pokud se hranice stáva-

                                                      
50

 Viz pokyny Komise pro výklad nové přílohy I:   
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf 

small

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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jícího zařízení nezměnily, lze pouţít průměrné ověřené roční emise za 

předchozí roky. V ostatních případech je nutný konzervativní odhad. 

3. Pořídit seznam všech zdrojů emisí a zdrojových toků ( definice viz oddíl 

4.2), aby bylo moţné rozhodnout, zda pouţít přístup zaloţený na výpočtu 

nebo na měření. Rozdělit zdrojové toky na významné, méně významné, 

případně minimální.  

4. Zjistit poţadavky na úrovně přesnosti podle kategorie zařízení (viz oddíl 

5.2). Pozor! Systém poţadovaných úrovní přesnosti se podstatně změnil 

s přechodem od pokynů pro monitorování a vykazování z roku 2007 na na-

řízení o monitorování a vykazování. 

5. Pořídit seznam moţných zdrojů dat a posoudit jejich vyuţití: 

a. pro stanovení aktivitních údajů (podrobné poţadavky viz oddíl 6.1. 

Upozorňujeme, ţe oproti pokynům pro monitorování a vykazování 

z roku 2007 přinášejí články 27 aţ 29 podstatné změny v posouzení, 

zda je splněna nejistota poţadovaná pro splnění konkrétních úrovní 

přesnosti, či nikoli): 

i. Jak lze stanovit mnoţství paliva nebo materiálu? 

 Existují přístroje pro průběţné měření, jako jsou průtokoměry, 

váţící dopravníky atd., které průběţně přímo poskytují výsled-

ky o mnoţství materiálu vstupujícího do procesu a vystupují-

cího z procesu? 

 Nebo musí být stanovení mnoţství paliva nebo materiálu za-

loţeno na nakupovaných vsázkách? Jak lze v takovém přípa-

dě stanovit mnoţství ve skladech nebo v nádrţích na konci 

roku? 

ii.  Má provozovatel k dispozici měřicí přístroje, které vlastní nebo vy-

uţívá?  

 Pokud ano: Jaká je jejich úroveň nejistoty? Je obtíţné je kalib-

rovat? Podléhají metrologické kontrole podle právních předpi-

sů
51

? 

 Pokud ne: Mohou být pouţity měřicí přístroje dodavatele pali-

va? (často v případě plynoměrů a v mnoha případech tehdy, 

pokud se mnoţství určují podle faktur). 

iii. Odhadnout nejistotu spojenou s těmito přístroji a stanovit souvise-

jící dosaţitelné úrovně přesnosti. Poznámka: pro posouzení nejis-

toty lze pouţít některá zjednodušení, zejména pokud měřicí pří-

stroje podléhají státní metrologické kontrole podle vnitrostátních 

právních předpisů. Podrobně viz pokyny č. 4 (viz oddíl 2.3).  

b. Stanovit výpočtové faktory (výhřevnost, emisní faktor nebo obsah uhlí-

ku, oxidační nebo konverzní faktor, podíl biomasy). Podle poţadova-

ných úrovní přesnosti (stanovených na základě kategorie zařízení a ka-

tegorie zdrojového toku): 

                                                      
51

  Některé měřicí přístroje pouţívané pro komerční účely podléhají vnitrostátní právní metrologické 
kontrole. Na takové přístroje se podle nařízení o monitorování a vykazování vztahují zvláštní po-
ţadavky (zjednodušené postupy). Pro podrobnosti viz pokyny č. 4 (viz oddíl 2.3). 
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i. Lze pouţít standardní hodnoty? Pokud ano, jsou tyto hodnoty 

k dispozici? (Příloha VI nařízení o monitorování a vykazování, pub-

likace příslušného orgánu, hodnoty pouţívané v národních inventu-

rách)? 

ii. Pokud mají být pouţity nejvyšší úrovně přesnosti nebo pokud není 

moţné pouţít ţádné standardní hodnoty, musí být provedeny 

chemické analýzy pro stanovení chybějících výpočtových faktorů. 

V takovém případě provozovatel musí 

 rozhodnout o tom, kterou laboratoř pouţije. Pokud nemá 

k dispozici ţádnou akreditovanou laboratoř
52

, doloţí rovno-

cennost s akreditací (viz oddíl 6.2.2), 

 vybrat vhodnou analytickou metodu (a pouţitelnou normu), 

 sestavit plán odběru vzorků (viz pokyny č. 5 (viz oddíl 2.3)). 

6. Mohou být splněny všechny poţadované úrovně přesnosti? Pokud ne, mů-

ţe být splněna niţší úroveň přesnosti, je-li to povoleno na základě technické 

proveditelnosti a neúměrně vysokých nákladů ( viz oddíl 4.6)?  

7. Budou pouţity přístupy zaloţené na měření (systémy kontinuálního měření 

emisí, viz oddíly 4.3.3 a 8)
53

? Je moţno dodrţet příslušné úrovně přesnosti 

a ostatní poţadavky? (Upozorňujeme, ţe poţadavky na pouţití systémů 

kontinuálního měření emisí byly oproti pokynům pro monitorování a vyka-

zování z roku 2007 podstatně změněny.) 

8. Pokud jsou odpovědi v bodech 6 a 7 záporné: je moţné pouţít nouzovou 

metodiku? (viz oddíl 4.3.4)? V tom případě je vyţadováno úplné posouzení 

nejistoty pro zařízení. 

9. Následně by provozovatel měl definovat všechny toky dat (kdo a odkud 

čerpá údaje, co s nimi dělá, komu je předává atd.) z měřicích přístrojů nebo 

faktur do konečného ročního výkazu. Je vhodné načrtnout si schéma toků 

dat. Více podrobností o činnostech týkajících se toků dat lze nalézt v oddíle 

5.5. 

10. S tímto přehledem zdrojů údajů a toků dat můţe provozovatel provést ana-

lýzu rizika (viz oddíl 5.5). Jejím prostřednictvím zjistí, kde by se v systému 

mohly nejspíše vyskytnout chyby. 

11. Pomocí analýzy rizika by provozovatel měl: 

a. v relevantních případech rozhodnout, zda je vhodnější systém kontinu-

álního měření emisí nebo přístupy zaloţené na výpočtu,  

b. posoudit, jaké měřicí přístroje a zdroje údajů by měly pouţity pro stano-

vení aktivitních údajů (viz bod 5.a výše). Je-li více moţností, měl by po-

uţít moţnost s nejniţší nejistotou a nejniţším rizikem. 

                                                      
52

 Pojem „akreditovaná laboratoř“ je zde pouţit jako krátký tvar pro „laboratoř, která byla akreditova-
ná podle normy EN ISO/IEC 17025 pro poţadovanou analytickou metodu“. 

53
 Systémy kontinuálního měření emisí musí být pouţity pro emise N2O a mohou být pouţity pro 
emise CO2. Pokud nemůţe být dosaţeno poţadavků pro metody zaloţené na výpočtu pro CO2, 
měly by být systémy kontinuálního měření emisí povaţovány za stejně platnou alternativu. 
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c. ve všech ostatních případech, jeţ vyţadují rozhodnutí
54

, rozhodnout na 

základě nejmenšího rizika s nimi spojeného a 

d. definovat kontrolní činnosti pro sníţení zjištěných rizik (viz oddíl 5.5). 

12. Neţ se nakonec přistoupí k vypracování plánu monitorování a souvisejících 

postupů, bude moţná potřeba zopakovat některé z kroků uvedených 

v bodech 5 aţ 11. Především bude nutné po vymezení kontrolních činností 

aktualizovat analýzu rizika. 

13. Poté provozovatel zpracuje plán monitorování (s vyuţitím šablon Komise, 

šablon členských států nebo specializovaného systému IT poskytnutého 

daným členským státem) a poţadované podklady (čl. 12 odst. 1): 

a. důkaz potvrzující, ţe jsou dodrţeny všechny úrovně přesnosti uvedené 

v plánu monitorování (k tomu je nezbytné provést posouzení nejistoty, 

které ve většině případů můţe být velmi jednoduché, viz oddíl 5.3), 

b. výsledek konečné analýzy rizika (oddíl 5.5) prokazující, ţe definovaný 

kontrolní systém přiměřeně sniţuje zjištěná rizika, 

c. mohou být připojeny další dokumenty (např. popis a schéma zařízení), 

d. musí být vypracovány písemné postupy, na které se v plánu monitoro-

vání odkazuje, které se ale nemusí k plánu monitorování přikládat při 

jeho předloţení příslušnému orgánu (viz oddíl 5.4 o postupech). 

Provozovatel by měl zajistit, aby všechny verze plánu monitorování, související 

dokumenty a postupy byly jasně identifikovatelné a aby všichni příslušní pra-

covníci vţdy pouţívali nejnovější verze. Doporučuje se od samého počátku za-

vést řádný systém správy dokumentů.  

 

 

5.2 Výběr správné úrovně přesnosti 

Oproti pokynům pro monitorování a vykazování z roku 2007 doznal systém de-

finování minimálních poţadovaných úrovní přesnosti podstatných změn. Článek 

29 stanoví nový systém vztahující se k přístupům zaloţeným na výpočtu 

(tj. standardním metodikám a hmotnostním bilancím). Ústředním pravidlem je, 

ţe provozovatel by měl pouţít nejvyšší úroveň přesnosti definovanou pro 

kaţdý parametr
55

. Pro velké zdrojové toky v zařízeních kategorií B a C je to 

povinné. Pro ostatní zdrojové toky a menší zařízení definuje výjimky z tohoto 

pravidla soubor těchto zásad: 

1. Místo nejvyšších definovaných úrovní přesnosti se pro zařízení kategorie A 

vyţaduje pouţít alespoň úrovně přesnosti pro významné zdrojové toky spe-

cifikované v příloze V nařízení o monitorování a vykazování.  

                                                      
54

 Např. pokud by mohlo údaje zpracovávat několik oddělení, vybrat nejvhodnější z nich s nejniţším 
počtem moţností chyb. 

55
 Ve skutečnosti toto pravidlo není nové, ale existuje jiţ v pokynech k monitorování a vykazování z 
roku 2004. Dočasně se však zmírnilo pro první dvě fáze. 
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2. Bez ohledu na kategorii zařízení lze tytéţ úrovně přesnosti uvedené 

v příloze V pouţít pro stanovení výpočtových faktorů pro komerční stan-

dardní paliva
56

. 

3. Provozovatel, který dostatečně prokáţe příslušnému orgánu, ţe pouţití 

úrovní přesnosti podle předchozích bodů vede k neúměrně vysokým nákla-

dům ( oddíl 4.6) nebo je technicky neproveditelné ( oddíl 4.6), můţe 

pouţít úroveň přesnosti, která je 

 v případě zařízení kategorie C o jeden stupeň niţší, 

 v případě zařízení kategorie B a A o jeden nebo dva stupně niţší. 

Nejniţší moţnou úrovní je vţdy úroveň přesnosti 1. 

4. V případě, ţe úrovně přesnosti poţadované podle předchozích bodů jsou 

stále ještě technicky neproveditelné nebo jsou spojeny s neúměrně vyso-

kými náklady, můţe příslušný orgán na přechodné období aţ tři roky povolit 

provozovateli pouţívat i niţší úrovně přesnosti (přičemţ minimální úroveň 

přesnosti je 1), pokud během tohoto období provozovatel předloţí vhodný 

plán nutných zlepšení. 

Výše uvedený postup lze pouţít pro významné zdrojové toky. Pro méně vý-

znamné zdrojové toky jsou obecně povoleny niţší úrovně přesnosti. Nařízení 

o monitorování a vykazování proto stanoví, ţe můţe být pouţita nejvyšší úro-

veň přesnosti, která je technicky proveditelná a není spojena s neúměrně vyso-

kými náklady, přičemţ minimální úrovní přesnosti je 1. To znamená, ţe provo-

zovatel by měl nejprve zjistit, která úroveň přesnosti je skutečně pouţita nebo 

můţe být snadno pouţívána. Tato úroveň přesnosti je pak stanovena v plánu 

monitorování
57

. 

Od provozovatelů se očekává, ţe úroveň přesnosti 1 nebo vyšší pouţijí i pro 

minimální zdrojové toky, pokud toho lze dosáhnout „bez dalšího úsilí“ (tj. bez 

větších nákladů). V některých případech však můţe být i úroveň přesnosti 1 

spojena se značnými nebo dokonce neúměrně vysokými náklady. Pro tyto pří-

pady nařízení o monitorování a vykazování povoluje, aby provozovatel pouţil 

metodu konzervativního
58

 odhadu (tj. „metodu bez stanovených úrovní přesnos-

ti“). Provozovatel by tuto metodu měl popsat v plánu monitorování. 

V některých případech se pouţijí zvláštní pravidla pro stanovení výpočto-

vých faktorů: 

                                                      
56

 Ustanovení čl. 3 bodu 31 stanoví: „standardním komerčním palivem“ se rozumí mezinárodně 
normalizovaná komerční paliva, která vykazují 95% interval spolehlivosti, nejvýše ± 1 % jejich 
specifikované výhřevnosti, a to včetně plynového oleje, lehkého topného oleje, benzínu, oleje do 
lamp, petroleje, ethanu, propanu, butanu, leteckého petroleje (jet A1 nebo jet A), tryskového ben-
zínu (Jet B) a leteckého benzínu (AvGas).  
U standardních komerčních paliv se má za to, ţe je lze snadno monitorovat. Proto čl. 31 odst. 4 
povoluje stejný postup i u jiných paliv, jeţ vykazují podobné stále sloţení: „Příslušný orgán můţe 
na ţádost provozovatele povolit stanovení výhřevnosti a emisních faktorů paliv pomocí stejných 
úrovní přesnosti, které jsou vyţadovány pro standardní komerční paliva za předpokladu, ţe pro-
vozovatel předloţí nejméně jednou za tři roky důkaz o tom, ţe během posledních tří let bylo spl-
něno rozmezí 1 % pro určenou výhřevnost.“ 

57
 Nutno poznamenat, ţe v monitorovacího plánu musí být vţdy odraţena úroveň přesnosti aktuálně 
pouţitá, a nikoli minimální poţadovaná úroveň přesnosti. Obecnou zásadou je, ţe provozovatelé 
by měli pokud moţno usilovat o zdokonalování systémů monitorování. 

58
 „Konzervativní“ znamená, ţe tato metoda nepovede k podhodnocení emisí. 
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 Pro oxidační a konverzní faktory můţe provozovatel pouţít u všech druhů 

zařízení úroveň přesnosti 1 (tj. nastavit tento faktor na hodnotu 100 %)
59

. 

 Při některých metodikách není pro výpočet poţadována výhřevnost paliv, 

ale musí být z důvodů konzistence pouze uvedena ve výkazu. Podle čl. 26 

odst. 5 to platí pro: 

 paliva, pro která příslušný orgán povolil pouţití emisních faktorů vy-

jádřených v t CO2/t (nebo t CO2/Nm
3
) místo t CO2/TJ, 

 paliva, která jsou pouţita jako vstup do procesu (pokud emisní fak-

tor není vyjádřen na TJ), a 

 paliva zahrnutá do hmotnostní bilance, jak je popsáno v oddíle 

4.3.2. 

V těchto případech můţe být výhřevnost stanovena pomocí niţší neţ nej-

vyšší úrovně přesnosti, tj. kterékoli z úrovní přesnosti 1, 2a a 2b. Měla by 

však být pouţita co nejvyšší úroveň přesnosti, která není spojena s dalším 

úsilím.  

Celý systém poţadavků pro výběr úrovní přesnosti pro přístupy zaloţené na 

výpočtu viz tabulka 4. 

 

Poznámka: Pokud pro aktivitní údaj nebo pro výpočtový faktor určitého vý-

znamného nebo méně významného zdrojového toku nemůţe být dosaţena ani 

úroveň přesnosti 1, můţe provozovatel zváţit pouţití přístupu zaloţeného na 

měření ( oddíl 4.3.3). Pokud ani tak nemůţe dosáhnout úrovně přesnosti 1, 

můţe zváţit „nouzovou metodiku“ ( oddíl 4.3.4). 

 

Tabulka 4: Shrnutí požadavků na úrovně přesnosti pro přístupy založené na výpočtu. 

Upozorňujeme, že jde jen o krátký přehled. Pro podrobné informace je nutné 

projít celý text tohoto oddílu. 

Zdrojový tok Kategorie A Kategorie B Kategorie C 

Významný příloha V nejvyšší Nejvyšší 

Významný, ale technicky ne-
proveditelné nebo neúměrně 
vysoké náklady  

aţ o 2 stupně 
niţší, přičemţ 
minimální úro-
veň přesnosti 
je 1 

aţ o 2 stupně 
niţší, přičemţ 
minimální úro-
veň přesnosti 
je 1 

o 1 stupeň niţ-
ší, přičemţ mi-
nimální úroveň 
přesnosti je 1 

Významný, ale stále ještě tech-
nicky neproveditelné nebo ne-
úměrně vysoké náklady; plán 
zlepšení (přechodně aţ 3 roky) 

minimální úro-
veň přesnosti 1 

minimální úro-
veň přesnosti 1 

minimální úro-
veň přesnosti 1 

Méně významný  nejvyšší úroveň přesnosti technicky proveditelná a 
bez neúměrně vysokých nákladů (minimální úroveň 
přesnosti je 1) 
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 Toto je „překlad“ znění čl. 26 odst. 4 nařízení o monitorování a vykazování, který vyţaduje „mini-
málně nejniţší úrovně přesnosti uvedené v příloze II“. 
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Minimální konzervativní odhad, pokud není moţno stanove-
ných úrovní přesnosti dosáhnout bez dalšího úsilí 

 

 

Pro metodiky zaloţené na měření je v článku 41 stanovena podobná hierar-

chie přístupů. Pro významné zdroje, tj. zdroje emitující více neţ 5 000 t CO2/rok 

nebo více neţ 10 % emisí zařízení, je nutno pouţít nejvyšší úroveň přesnosti. 

Pro menší zdroje můţe být pouţita o stupeň niţší úroveň přesnosti. Pokud pro-

vozovatel prokáţe, ţe by mu vznikly neúměrně vysoké náklady ( oddíl 4.6.1) 

nebo ţe je taková úroveň přesnosti technicky neproveditelná, můţe být pouţita 

ještě niţší úroveň přesnosti (minimální úroveň přesnosti je 1). 

Také v tomto případě můţe provozovatel pouţít nouzovou metodiku, pokud ne-

ní moţná ani úroveň přesnosti 1. 

 

Důleţitá poznámka: Plán monitorování musí vţdy vycházet z úrovně přesnosti, 

která se skutečně pouţívá, nikoli z minimální poţadované úrovně přesnosti. 

Obecnou zásadou je, ţe provozovatelé by měli pokud moţno usilovat o zlepšo-

vání systémů monitorování. 

 

 

5.3 Posouzení nejistoty jako podklad 

5.3.1 Obecné poţadavky 

Jak je uvedeno v oddíle 6.1.1, úrovně přesnosti pro aktivitní údaje se vyjadřují 

pomocí stanovené „maximální přípustné nejistoty během vykazovaného obdo-

bí“. Pokud provozovatel předkládá nový nebo aktualizovaný plán monitorování, 

musí prokázat, ţe jeho metodika monitorování (a zejména pouţití měřicí přístro-

je) je v souladu  s těmito úrovněmi nejistoty. Podle čl. 12 odst. 1 se to provádí 

předloţením posouzení nejistoty jako podkladu spolu s plánem monitorování. 

(Poznámka: na zařízení s nízkými emisemi ( oddíl 4.4.2) se tento poţadavek 

nevztahuje).  

Tento podklad by měl obsahovat níţe uvedené informace: 

 důkaz dodrţování prahových hodnot nejistoty pro aktivitní údaje, 

 případně důkazy dodrţování hodnot nejistoty poţadovaných pro výpočtové 

faktory
60

, 

 případně důkazy dodrţování poţadavků na míru nejistoty pro metodiky za-

loţené na měření, 

 pokud se pouţívá nouzová metodika, i kdyby jen pro část zařízení, je nutno 

předloţit posouzení nejistoty pro celkové emise ze zařízení. 
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 To se pouţije, pouze pokud četnost odběru vzorků pro analýzy je stanovena podle pravidla, ţe 
nebude překročena 1/3 hodnoty nejistoty stanovené pro aktivitní údaj (čl. 35 odst. 2). Podrobněji 
viz oddíl 6.2.2. 
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Doporučuje se, aby provozovatel současně navrhl pragmatický postup pro pra-

videlné opakování tohoto hodnocení
61

.  

 

Pro stanovení aktivitních údajů musí posouzení zahrnovat (čl. 28 odst. 2, ana-

logicky poţadováno téţ článkem 29):  

 charakteristickou nejistotu daného měřicího zařízení,  

 nejistotu spojenou s kalibrací a  

 jakoukoli dodatečnou nejistotu spojenou s tím, jak se měřicí přístroj pouţí-

vá v praxi. 

 Dále je nutno zahrnout vliv nejistoty týkající se stanovení mnoţství zásob 

na začátku a na konci roku, pokud je relevantní. Relevantní je, pokud: 

 se mnoţství paliva nebo materiálu stanoví na základě měření 

vsádek, tj. většinou při pouţívání faktur, nikoli na základě průběţ-

ného měření,  

 skladovací zařízení pojmou alespoň 5 % z pouţitého ročního 

mnoţství daného paliva nebo materiálu a 

 dané zařízení není zařízením s nízkými emisemi ( oddíl 4.4.2) 

 

 

5.3.2 Zjednodušení 

Jak jiţ bylo zmíněno v tomto oddíle a v oddíle 4.7, nejistota zahrnuje několik 

zdrojů nejistoty, zejména chyby, které jsou způsobeny nedostatečnou preciz-

ností (v zásadě se jedná o nejistotu měřidla specifikovanou výrobcem pro pou-

ţití v příslušném prostředí a pro určité podmínky instalace, například pro určitou 

délku rovného potrubí před a za průtokoměrem) a nedostatečnou přesností 

(způsobenou např. stárnutím nebo korozí přístroje, která můţe vést 

k vychýlení). Nařízení o monitorování a vykazování proto poţaduje, aby posou-

zení nejistoty zohlednilo nejistotu měřicího přístroje, jakoţ i vliv kalibrace a 

všech ostatních moţných ovlivňujících parametrů. V praxi je však takové po-

souzení nejistoty velmi náročné a přesahuje moţnosti a zdroje mnohých provo-

zovatelů. Nařízení o monitorování a vykazování proto poskytuje některá prag-

matická zjednodušení. 

 

5.3.2.1 Zjednodušení zaloţená na přístupu ETSG 

Pro druhou fázi systému EU ETS navrhly takzvané pokyny ETSG zjednodušený 

postup, který umoţnil, aby celková nejistota pro aktivitní údaje zdrojového toku 

byla určena nejistotou známou pro daný typ přístroje, pod podmínkou, ţe jsou 

dostatečně sníţeny ostatní zdroje nejistoty. K tomu podle předpokladu dojde 

zejména tehdy, pokud je daný přístroj instalován v souladu s určitými podmín-

kami. Pokyny ETSG obsahují seznam typů přístrojů a podmínky instalace, coţ 

uţivateli pomáhá tento přístup pouţít. 
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 Na takový postup je v souladu s přílohou I oddílem 1 bodem 1 písm. c) podbodem ii) nutné odká-
zat v monitorovacího plánu a je nutný pro dosaţení souladu s čl. 28 odst. 1, případně článkem 22. 
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Nařízení o monitorování a vykazování převzala zásadu tohoto přístupu a umoţ-

ňuje provozovateli pouţít jako celkovou nejistotu „maximální dovolenou chybu 

v provozu“
62

 stanovenou pro daný přístroj, pod podmínkou, ţe měřicí přístroje 

jsou nainstalovány v prostředí, které odpovídá jejich specifikacím pouţití. Pokud 

nejsou k dispozici ţádné informace pro stanovení maximální dovolené chyby 

v provozu nebo pokud provozovatel můţe dosáhnout lepších neţ standardních 

hodnot, můţe být pouţita hodnota nejistoty získaná pomocí kalibrace vynáso-

bená faktorem konzervativních úprav, aby se zohlednila vyšší nejistota, pokud 

je přístroj „v provozu“. 

Nařízení o monitorování a vykazování blíţe nespecifikuje zdroj informací pro 

stanovení maximální dovolené chyby v provozu a příslušných specifikací pouţi-

tí, ponechává určitý prostor pro flexibilitu. Lze předpokládat, ţe vhodnými zdroji 

jsou specifikace výrobce, specifikace z metrologické kontroly podle právních 

předpisů, ale i pokyny, jako jsou pokyny Komise. 

 

5.3.2.2 Spoléhání na vnitrostátní právní metrologickou kontrolu  

Druhé zjednodušení, které nařízení o monitorování a vykazování umoţňuje, 

praxi zjednoduší ještě více. Pokud provozovatel příslušnému orgánu dostatečně 

prokáţe, ţe měřicí přístroj podléhá státní metrologické kontrole podle vnit-

rostátních právních předpisů, můţe jako hodnotu nejistoty pouţít maximální 

(provozní) chybu dovolenou právními předpisy o metrologické kontrole, aniţ by 

musel předkládat další důkazy
63

.  

 

5.3.2.3 Zařízení s nízkými emisemi 

Ustanovení čl. 47 odst. 4 a 5 provozovatele zařízení s nízkými emisemi ( od-

díl 4.4.2) zcela osvobozují od povinnosti posuzovat nejistotu, pokud jsou aktivit-

ní údaje zaloţeny na záznamech o nákupu. 

 

5.3.3 Další pokyny 

Tématem posouzení nejistoty a souvisejícími tématy, jako jsou standardní hod-

noty maximální dovolené chyby a podmínky pro pouţívání často uţívaných typů 

přístrojů, se zabývají pokyny č. 4 (viz oddíl 2.3). 

 

5.4 Postupy a plán monitorování 

Plán monitorování by měl zajistit, aby provozovatel v průběhu let prováděl 

všechny činnosti v oblasti monitorování konzistentně, jakoby podle „kuchařky“. 

Aby se předešlo neúplnosti nebo svévolným změnám ze strany provozovatele, 

je vyţadováno schválení příslušným orgánem. Monitorování však vţdy zahrnuje 

prvky, které nejsou tak zásadní nebo které se mohou často měnit.  
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 Maximální dovolená chyba v provozu je podstatně vyšší neţ maximální dovolená chyba nového 
přístroje. Maximální dovolená chyba v provozu je často vyjádřena jako faktor vynásobený maxi-
mální dovolenou chybou nového přístroje. 

63
 Filozofie, z níţ tento přístup vychází, je taková, ţe kontrolu zde vykonává nejen příslušný orgán 
odpovědný za systém EU ETS, ale i další orgán, který odpovídá za otázky metrologické kontroly. 
Zamezuje se tak dvojí regulaci a sniţuje se administrativa. 

small
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Pro tyto případy nařízení o monitorování a vykazování zavádí uţitečné opatření. 

Takové monitorovací činnosti mohou (nebo dokonce musí) být zahrnuty do „pí-

semných postupů“
64

, které jsou v plánu monitorování zmíněny a stručně popsá-

ny, ale nejsou povaţovány za součást plánu monitorování. Tyto postupy jsou 

s plánem monitorování úzce spojené, ale netvoří jeho součást. Musí být pouze 

popsány v plánu monitorování s takovou úrovní podrobnosti, aby příslušný or-

gán postup pochopil a aby mohl důvodně předpokládat, ţe provozovatel vede 

úplnou dokumentaci o postupu a postupuje podle ní. Plný text postupu se pří-

slušnému orgánu předkládá pouze na vyţádání. Provozovatel musí také postu-

py zpřístupnit pro účely ověřování (čl. 12 odst. 2). V důsledku toho provozovatel 

za postup plně zodpovídá. Získá tak flexibilitu provádět v postupech změny 

podle potřeby, aniţ by musel aktualizovat plán monitorování, a to tak dlouho, 

dokud obsah daného postupu zůstává v mezích popisu uvedeného v plánu mo-

nitorování. 

Nařízení o vykazování a monitorování obsahuje některé prvky, u kterých se au-

tomaticky očekává, ţe budou zahrnuty do písemných postupů, a sice: 

 řídící odpovědnosti a pravomoci pracovníků, 

 tok dat a kontrolní postupy ( oddíl 5.5), 

 opatření k zabezpečení kvality, 

 metoda odhadu náhradních údajů, pokud se zjistí, ţe některé údaje chybí, 

 pravidelný přezkum vhodnosti plánu monitorování (včetně posouzení nejis-

toty v případě potřeby), 

 případně plán odběru vzorků
65

 ( viz oddíl 6.2.2) a podle potřeby postup 

pro revizi plánu odběru vzorků, 

 případně postupy analytických metod, 

 v případě potřeby postupy prokázání rovnocennosti akreditace laboratoří 

s normou EN ISO/IEC 17025, 

 postup pro posouzení nejistoty v případě pouţití nouzových metodik ( 

oddíl 4.3.4), 

 v případě potřeby postupy pro pouţití metodik zaloţených na měření, včet-

ně provádění potvrzujících výpočtů a odečítání emisí z biomasy, 

 pouze pokud to členský stát vyţaduje: postup pro zajištění splnění poţa-

davků čl. 24 odst. 1 plně harmonizovaných prováděcích opatření platných 

v celém Společenství. 

Nařízení o monitorování a vykazování dále stanoví, jak musí být postup v plánu 

monitorování popsán. Postupy pro jednoduchá zařízení budou obvykle také 

velmi jednoduché a jasné. Pokud je postup velmi jednoduchý, můţe se pouţít 

text postupu rovnou i jako „popis“ postupu poţadovaný plánem monitorování.  
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 Ustanovení čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce: „Plán monitorování je doplněn písemnými postu-
py, které provozovatel nebo provozovatel letadel v případě potřeby vytvoří, zdokumentuje, prová-
dí a spravuje pro činnosti podle plánu monitorování.“ 

65
 Obsahující informace o metodikách pro přípravu vzorků, včetně údajů o vymezení odpovědností, 
místech, četnosti a mnoţství a metodikách pro uloţení a přepravu vzorků (článek 33). 
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Příklad postupu: 

Provozovatel by mohl jako palivo pouţít různé druhy komunálního nebo 

průmyslového odpadu. Pokud by měl provozovatel povaţovat kaţdý typ odpadu 

za samostatný zdrojový tok, musel by aktualizovat plán monitorování při kaţdé 

dodávce nového odpadu. Příslušný orgán by musel plán monitorování vţdy 

znovu schvalovat. Takový postup by nebyl praktický, zejména pokud je 

monitorovací metoda stále stejná (např. pouţívá se stejná bilance, stejný 

způsob odběru vzorků a stejné metody analýzy). 

Poznámka: Tímto příkladem nejsou dotčeny poţadavky jiných právních 

předpisů na spalování odpadu, jako například poţadavky směrnice o 

průmyslových emisích (IED, směrnice 2010/75/EU). Uváděný příklad 

předpokládá, ţe zmíněné různé druhy odpadu neporušují ţádné podmínky 

povolení ani jiné právní předpisy. Důraz je zde kladen čistě na aspekty 

monitorování v rámci systému EU ETS. 

Řešení monitorování: Před pouţitím přístupu pro monitorování definovaného v 

plánu monitorování provozovatel zkontroluje, zda se dodaný odpad vejde do  

definice zdrojového toku postupem, který by mohl vypadat takto: 

1. Směnoví pracovníci u vstupní brány dostanou pokyn, aby nahlásili 

směnovému vedoucímu pro ETS kaţdou dodávku odpadního materiálu
66

. 

2. Směnový vedoucí pro ETS zkontroluje, zda dodaný odpad splňuje 

kvalitativní normy stanovené <postupem x.y.1>. Tento postup stanoví, ţe: 

a. příslušný orgán povolí pouze odpad s určitými katalogovými čísly 

odpadu, 

b. v zařízení smí být pouţit pouze odpad s určitou výhřevností, vlhkostí a 

velikostí částic, 

c. v případě pochybností si směnový vedoucí pro ETS vyţádá provedení 

příslušných analýz v laboratoři v místě. 

3. Pokud odpad nesplňuje <postup x.y.1>, musí se uskladnit, dokud nebudou 

stanoveny výpočtové faktory. V takovém případě se tento odpad zapíše na 

seznam nového materiálu, který se kaţdoročně první týden v listopadu 

oznamuje příslušnému orgánu. 

4. Poté můţe být odpad v zařízení pouţit. Hmotnost zaznamenanou 

v dodacím listu a výpočtové faktory zanese směnový vedoucí pro ETS do 

databáze údajů ETS, název souboru “E:\Raw data\SourceStreamData.xls”, 

list “WasteLog”. 

<Konec postupu> 

 

Tabulka 5 a 6 popisují, co se musí o kaţdém postupu uvést do plánu 

monitorování (čl. 12 odst. 2) a uvádějí příklady postupů. 
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 Pozor: Nutno pouţít označení funkce, a nikoli jména odpovědných osob, abyste se vyhnuli ne-
zbytným aktualizacím při kaţdé personální změně. 
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Tabulka 5: Příklad týkající se řízení lidských zdrojů: Popis písemných postupů, který se 

uvádí v plánu monitorování.  

Poloţka podle čl. 12 odst. 2 Moţný obsah (příklady) 

Název postupu Řízení lidských zdrojů v souvislosti s ETS 

Odkaz na identifikaci postupu, který lze 
vysledovat a ověřit 

ETS 01-P 

Pracovní místo nebo oddělení, které od-
povídá za provádění postupu, a pracovní 
místo nebo oddělení, které odpovídá za 
správu souvisejících údajů (pokud se liší) 

Zástupce vedoucího oddělení pro otázky 
zdraví, bezpečnosti, ţivotního prostředí a 
kvality  

Stručný popis postupu
67

  Odpovědná osoba spravuje seznam 
zaměstnanců, kteří se podílejí na 
správě údajů v systému ETS 

 Odpovědná osoba uskuteční ročně 
alespoň jednu schůzku s kaţdou za-
pojenou osobou, alespoň 4 schůzky 
s klíčovými pracovníky definovanými 
v příloze tohoto postupu. Cíl: zjištění 
potřebných školení 

 Odpovědná osoba řídí interní i externí 
školení na základě zjištěných potřeb 

Místo, kde se nacházejí příslušné zá-
znamy a informace 

V tištěné podobě: Kancelář oddělení 
zdraví, bezpečnosti, ţivotního prostředí a 
kvality, police 27/9, sloţka označená 
„ETS 01-P“. 

V elektronické podobě: 
„P:\ETS_MRV\manag\ETS_01-P.xls“ 

Případně název pouţitého elektronického 
systému 

neuvedeno (normální síťové jednotky) 

Seznam norem EN nebo v případě po-
třeby i jiných norem 

neuvedeno 

 

Tabulka 6: Příklad popisu písemného postupu týkajícího se řízení kvality, který se uvádí 

v plánu monitorování. Zařízení uvedené v příkladu je zřejmě spíše složitým 

zařízením. 

Poloţka podle čl. 12 odst. 2 Moţný obsah (příklady) 

Název postupu Řízení kvality u přístrojů pouţívaných 
v rámci systému ETS 

Odkaz na identifikaci postupu, který lze 
vysledovat a ověřit 

QM 27-ETS 

Pracovní místo nebo oddělení, které od-
povídá za provádění postupu, a pracovní 
místo nebo oddělení, které odpovídá za 
správu souvisejících údajů (pokud jsou 
odlišné) 

Referent pro ţivotní prostředí / Obchodní 
oddělení (CL-) 2 
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 Tento popis musí být dostatečně výstiţný, aby umoţnil provozovateli, příslušnému orgánu a ově-
řovateli pochopit hlavní parametry a vykonávané činnosti 
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Poloţka podle čl. 12 odst. 2 Moţný obsah (příklady) 

Stručný popis postupu  Odpovědná osoba vede kalendář při-
měřených intervalů kalibrace a údrţby 
všech přístrojů ze seznamu v tabulce 
X.9 plánu monitorování 

 Odpovědná osoba kaţdý týden kont-
roluje, které činnosti související 
s řízením kvality se mají podle kalen-
dáře provést během příštích 4 týdnů. 
Na týdenních setkáních s ředitelem 
závodu případně rezervuje na tyto 
úkoly nezbytné zdroje. 

 Odpovědná osoba podle potřeby za-
jišťuje externí odborníky (kalibrační 
instituty). 

 Odpovědná osoba dohlíţí na to, aby 
se úkoly v oblasti řízení kvality prová-
děly v dohodnutých lhůtách. 

 Odpovědná osoba vede záznamy o 
výše uvedených činnostech v oblasti 
řízení kvality. 

 Odpovědná osoba podává řediteli zá-
vodu zprávy o poţadovaných náprav-
ných opatřeních.  

 Nápravná opatření se vyřizují podle 
postupu QM 28-ETS. 

Místo, kde se nacházejí příslušné zá-
znamy a informace 

V tištěné podobě: Kancelář HS3/27, poli-
ce 3, sloţka označená “QM 27-ETS -
nnnn”. (nnnn=rok) 

V elektronické podobě: 
„Z:\ETS_MRV\QM\calibr_log.ps“t 

Případně název pouţitého elektronického 
systému 

Kalendář MS Outlook, téţ pouţívaný pro 
chronologické uchovávání dokumentů ja-
ko příloh 

Seznam norem EN nebo v případě po-
třeba i jiných norem 

Pouţitelné normy jsou uvedeny 
v seznamu přístrojů (dokument ETS-
Instr-A1.xls). Tento dokument je na vyţá-
dání k dispozici příslušnému orgánu a 
ověřovateli. 
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5.5 Tok dat a kontrolní systém 

Monitorování údajů o emisích nezahrnuje jen odečty přístrojů nebo provádění 

chemických analýz. Je mimořádně důleţité, aby se údaje získávaly, shromaţ-

ďovaly, zpracovávaly a uchovávaly kontrolovaným způsobem. Provozovatel 

proto musí definovat pokyny určující, „kdo a odkud čerpá údaje a co s těmito 

údaji dělá“. Tyto „činnosti týkající se toku dat“ (článek 57) tvoří součást plánu 

monitorování (případně jsou stanoveny v písemných postupech (viz oddíl 5.4)). 

Uţitečnou pomůckou pro analýzu a/nebo stanovení postupů týkajících se toků 

dat je často nákres toku dat. Příklady činností týkajících se toku dat jsou odečet 

údajů z přístrojů, zasílání vzorků do laboratoře a přijímání výsledků, shromaţ-

ďování údajů, výpočet emisí podle různých parametrů a uchovávání všech pří-

slušných informací pro pozdější potřebu. 

Jelikoţ jsou do procesu zapojeni lidé (a často různé systémy informačních 

technologií), lze očekávat, ţe se při těchto činnostech vyskytnou chyby. Naříze-

ní o monitorování a vykazování proto vyţaduje, aby provozovatel vytvořil účinný 

kontrolní systém (článek 58). Ten sestává ze dvou prvků: 

 posouzení rizik a 

 kontrolní činnosti zaměřené na sníţení zjištěných rizik. 

„Riziko“ je parametr, který zohledňuje pravděpodobnost vzniku incidentů a jejich 

dopad. Z hlediska monitorování emisí se riziko vztahuje na pravděpodobnost, 

ţe dojde k nepřesnostem (vynechání, zkreslení nebo chybě), a jejich vliv na 

roční výkaz emisí.  

Při provádění posouzení rizik provozovatel analyzuje bod po bodu toku dat ne-

zbytný pro monitorování emisí celého zařízení a zjišťuje, zda by v něm mohlo 

hrozit riziko vzniku nepřesností. Místo toho, aby se provozovatel pokoušel riziko 

přesně vyčíslovat, obvykle ho vyjádří spíše pomocí kvalitativních parametrů 

(nízké, střední, vysoké) (CL-). Dále posoudí moţné důvody nepřesností (jako je 

předávání tištěných podkladů jedním oddělením druhému, čímţ můţe dojít k 

prodlevám, nebo se mohou vyskytnout chyby pouţíváním příkazů „kopírovat“ a 

„vloţit“) a identifikuje, jak by se dala zjištěná rizika sníţit, např. elektronickým 

zasíláním dat a uchováváním papírových kopií v prvním oddělení, vyhledává-

ním zdvojených nebo chybějících údajů v tabulkách, kontrolou textů nezávislou 

osobou (zásada dvojí kontroly). 

Provedou se identifikovaná opatření ke sníţení rizik. Posouzení rizik se pak 

provádí znovu s novými (sníţenými) riziky, dokud provozovatel neusoudí, ţe 

zbývající rizika jsou dostatečně nízká a můţe vypracovat roční výkaz emisí bez 

závaţných nepřesností
68

.  

Kontrolní činnosti jsou stanoveny v písemných postupech a plán monitorování 

na ně odkazuje. Výsledky posouzení rizik (zohledňující kontrolní činnosti) jsou 

předkládány příslušnému orgánu jako podkladová dokumentace současně s 

ţádostí provozovatele o schválení plánu monitorování. 
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 Provozovatel se měl snaţit vypracovat výkaz emisí „neobsahující chyby“ (článek 7: Provozovatelé 
„musí dbát na to, aby byla u výpočtů a měření emisí zajištěna co nejvyšší moţná přesnost“). Ově-
ření však nemůţe zajistit 100% záruku. Cílem ověření naopak je poskytnout přiměřenou záruku 
toho, ţe výkaz neobsahuje závaţné nepřesnosti. Další informace viz příslušné pokyny k nařízení 
o akreditaci a ověřování (viz oddíl 2.3). 
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Od provozovatelů se vyţaduje, aby vytvořili a vedli písemné postupy týkající se 

kontrolních činností alespoň pro (čl. 58 odst. 3): 

a) zabezpečení kvality měřicích zařízení; 

b) zabezpečení kvality  informačního systému pouţitého pro činnosti týkající 

se toku dat, včetně počítačové technologie pro řízení procesů; 

c) oddělení povinností při činnostech týkajících se toku dat a kontrolních čin-

nostech a řízení nezbytných pravomocí; 

d) vnitřní přezkoumání a ověřování údajů; 

e) opravy a nápravná opatření; 

f) řízení externě zajišťovaných procesů; 

g) vedení záznamů a dokumentace, včetně správy verzí dokumentů. 

 

Zařízení s nízkými emisemi: Ustanovení čl. 47 odst. 3 osvobozuje provozova-

tele zařízení s nízkými emisemi ( oddíl 4.4.2) od povinnosti předkládat analý-

zu rizik při předkládání plánu monitorování ke schválení příslušnému orgánu. 

Provozovatelé však přesto zjistí, ţe je uţitečné provádět posouzení rizik pro je-

jich vlastní účely. Díky posouzení rizik se sniţuje riziko vykázání podhodnoce-

ných údajů, vyřazení niţšího počtu povolenek a následných pokut a rovněţ vy-

kázání nadhodnocených údajů a vyřazení většího počtu povolenek. 

Upozorňujeme, ţe se připravuje také specializovaný dokument, který bude ob-

sahovat podrobnější informace o činnostech týkajících se toku dat a kontrolním 

systému (včetně analýzy rizik). 

 

 

5.6 Aktualizace plánu monitorování  

Plán monitorování musí vţdy odpovídat aktuálnímu charakteru a funkci daného 

zařízení. Pokud se skutečný stav zařízení změní, např. z důvodu změny tech-

nologie, procesů, paliva, materiálů, měřicích zařízení, informačních systémů 

nebo organizační struktury (tj. úkolů zaměstnanců), a pokud je změna relevant-

ní pro monitorování emisí, musí se aktualizovat metodika pro monitorování 

(článek 14)
69

. Podle povahy změn můţe nastat jedna z následujících situací: 

Pokud vyţaduje aktualizaci určitý prvek samotného plánu monitorování, můţe 

dojít k situaci níţe: 
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 Ustanovení čl. 14 odst. 2 podává minimální výčet situací, kdy je aktualizace plánu monitorování 
povinná: 
„a) došlo ke vzniku nových emisí na základě provádění nových činností nebo používání nových 
paliv či materiálů, které nejsou dosud uvedeny v plánu monitorování;  
b) došlo ke změně dostupnosti údajů z důvodu používání nových typů měřicích přístrojů, metod 
odběru vzorků či metod analýzy nebo jiných důvodů, což vede k vyšší přesnosti při stanovení 
množství emisí;  
c) bylo zjištěno, že údaje získané na základě dříve použité metodiky monitorování nejsou správ-
né; 
d) změna plánu monitorování zvýší přesnost vykazovaných údajů, pokud nebude technicky ne-
proveditelná nebo není spojena s neúměrně vysokými náklady;   
e) plán monitorování nesplňuje požadavky tohoto nařízení a příslušný orgán vyžaduje, aby jej 
provozovatel nebo provozovatel letadel změnil;  
f) je nezbytné reagovat na návrhy ke zlepšení plánu monitorování obsažené v ověřovací zprávě.“ 

small
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 Změna plánu monitorování je významná. Touto situací se zabývá 

oddíl 5.6.1. V případě pochybností musí provozovatel předpoklá-

dat, ţe změna je významná. 

 Změna plánu monitorování není významná. Pouţije se postup po-

psaný v oddíle 5.6.2. 

 Je nutno aktualizovat část písemného postupu. Pokud se tato část netýká 

popisu postupu v plánu monitorování, provede provozovatel aktualizaci na 

vlastní odpovědnost bez oznámení příslušnému orgánu. 

Stejné situace mohou nastat v důsledku poţadavku na neustálé zlepšování me-

todiky monitorování (viz oddíl 5.7). 

Nařízení o monitorování a vykazování v čl. 16 odst. 3 definuje také poţadavky 

na vedení záznamů o všech aktualizacích plánu monitorování tak, aby byla 

uchovávána úplná historie aktualizací plánu monitorování, coţ umoţňuje zcela 

transparentní revizní záznam, a to i pro potřeby ověřovatele.  

Součástí osvědčeného postupu můţe být, aby si provozovatel vedl jakýsi „pa-

lubní deník“, do kterého zaznamenává všechny nevýznamné změny plánu mo-

nitorování a postupů i všechny verze předloţených a schválených plánů monito-

rování. K tomu musí být přiloţen písemný postup pro pravidelné posouzení to-

ho, zda je plán monitorování aktuální (čl. 14 odst. 1 a příloha I oddíl 1 bod 1 

písm. c). 

 

 

5.6.1 Významné změny 

Pokud je nezbytné provést v plánu monitorování významnou změnu, provozo-

vatel neprodleně oznámí aktualizaci příslušnému orgánu. Příslušný orgán pak 

musí posoudit, zda se skutečně jedná o významnou změnu, či nikoli. Ustanove-

ní čl. 15 odst. 3 obsahuje (nikoli vyčerpávající) seznam aktualizací plánu moni-

torování, které jsou povaţovány za významné
70

. Pokud změna není významná, 

pouţije se postup popsaný v oddílu 5.6.2. Při významných změnách pak pří-

slušný orgán schválí plán pro monitorování obvyklým postupem
71

. 
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 Ustanovení čl. 15 odst. 3:  
3. Významné změny plánu monitorování zařízení zahrnují:  
a) změny kategorie zařízení;  
b) změny ohledně toho, zda je zařízení považováno za zařízení s nízkými emisemi, a to bez ohle-
du na čl. 47 odst. 8;   
c) změny zdrojů emisí;   
d) změna mezi metodikou založenou na výpočtu a metodikou založenou na měření, které jsou 
využívány ke stanovení emisí;   
e) změna použité úrovně přesnosti;  
f) zavedení nových zdrojových toků;   
g) změna kategorizace zdrojových toků – mezi významnými, méně významnými a minimálními 
zdrojovými toky;  
h) změna standardní hodnoty pro výpočtový faktor, má-li být tato hodnota uvedena v plánu moni-
torování;   
i) zavedení nových postupů týkajících se odebírání vzorků, rozboru nebo kalibrace, pokud mají 
změny těchto postupů přímý vliv na přesnost údajů o emisích;  
j) uplatňování nebo úpravu metodiky pro kvantifikaci emisí z úniků v úložištích. 

71
 Tento proces se můţe lišit podle členských států: Obvyklý postup bude zahrnovat kontrolu úpl-
nosti poskytnutých informací, kontrolu vhodnosti nového plánu monitorování ve vztahu ke změně-
né situaci daného zařízení a kontrolu souladu s nařízením o monitorování a vykazování. Příslušný 
orgán můţe také nový plán monitorování zamítnout nebo si vyţádat jeho další zlepšení. Příslušný 
orgán můţe téţ dojít k závěru, ţe v případě navrhovaných změn se nejedná o změny významné. 
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Proces schvalování můţe někdy trvat déle neţ fyzická změna zařízení 

(např. jsou-li zaváděny nové zdrojové toky, které je třeba monitorovat). Přísluš-

ný orgán dále můţe zjistit, ţe aktualizace plánu monitorování navrţená provo-

zovatelem je neúplná nebo nesprávná, a můţe si vyţádat v plánu monitorování 

další změny. Monitorování podle starého plánu monitorování tak můţe být neú-

plné nebo vést k nepřesným výsledkům, a provozovatel si není jist, zda bude 

nový plán monitorování schválen tak, jak poţadoval. Nařízení o monitorování a 

vykazování pro tento případ nabízí pragmatický přístup: 

Podle čl. 16 odst. 1 musí provozovatel okamţitě pouţít nový plán monitorování, 

pokud má důvod se domnívat, ţe aktualizovaný plán monitorování bude schvá-

len v navrhovaném znění. To lze pouţít, např. pokud se zavádí další palivo, kte-

ré bude monitorováno s pouţitím stejných úrovní přesnosti jako srovnatelná pa-

liva v daném zařízení. Pokud nelze ještě pouţít nový plán monitorování, protoţe 

situace v daném zařízení se změní pouze po schválení plánu monitorování pří-

slušným orgánem, můţe se monitorování provádět v souladu se starým plánem 

pro monitorování, dokud nebude schválen plán nový. 

Pokud si provozovatel není jist, zda příslušný orgán změny schválí, musí pro-

vádět monitorování paralelně podle původního i podle aktualizovaného plánu 

monitorování (čl. 16 odst. 1). Po získání souhlasu příslušného orgánu musí pro-

vozovatel pouţívat pouze údaje získané v souladu s novým, schváleným plá-

nem pro monitorování (čl. 16 odst. 2). 

 

5.6.2 Nevýznamné aktualizace monitorovacího plánu 

Zatímco významné aktualizace plánu monitorování je nutno oznamovat nepro-

dleně, pro oznámení nevýznamných aktualizací (čl. 15 odst. 1) můţe příslušný 

orgán za účelem zjednodušení administrativního procesu povolit provozovateli 

odklad. Nastane-li takový případ a provozovatel má důvod se domnívat, ţe 

změny plánu monitorování nejsou významné, můţe je shromáţdit a předloţit 

příslušnému orgánu všechny společně jednou za rok (do 31. prosince), pokud 

příslušný orgán takový přístup povolí. 

Konečné rozhodnutí, zda je určitá změna plánu monitorování významná, je 

v pravomoci příslušného orgánu. Provozovatel však můţe v mnoha případech 

takové rozhodnutí důvodně předpokládat: 

 pokud je změna srovnatelná s některou ze změn uvedených v čl. 15 

odst. 3, je významná; 

 pokud je dopad navrhované změny plánu monitorování na celkovou meto-

diku monitorování nebo na riziko chyb malý, můţe to být změna nevý-

znamná. 

 V případě pochybností se předpokládá, ţe se jedná o významnou změnu a 

postupuje se podle oddílu 5.6.1. 

Nevýznamné změny nemusí schvalovat příslušný orgán. Z důvodu poskytnutí 

právní jistoty však příslušný orgán musí neprodleně informovat provozovatele o 

svém rozhodnutí povaţovat změny za nevýznamné, pokud je provozovatel 

oznámil jako významné. Provozovatelé pravděpodobně ocení, pokud příslušný 

orgán potvrdí příjem oznámení. 
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5.7 Zásada zlepšování 

Předchozí oddíl se zabýval aktualizacemi plánu monitorování, které jsou povin-

né v důsledku faktických změn v zařízení; nařízení o monitorování a vykazování 

však také vyţaduje, aby provozovatel zkoumal moţnosti zlepšování metodiky 

monitorování, ačkoli v zařízení samotném k ţádným změnám nedošlo. Naplňo-

vání této „zásady zlepšování“ je spojeno se dvěma poţadavky: 

 provozovatelé musí vzít v úvahu doporučení obsaţená v ověřovacích 

zprávách (článek 9) a 

 provozovatelé musí z vlastní iniciativy pravidelně kontrolovat, zda lze zlep-

šit metodiku monitorování (čl. 14 odst. 1 a čl. 69 odst. 1 aţ 3). 

Na zjištění moţných zlepšení musí provozovatel reagovat tím, ţe:  

 zašle příslušnému orgánu ke schválení výkaz s navrhovanými zlepšeními, 

 případně aktualizuje plán monitorování (s pouţitím postupů uvedených 

v oddílech 5.6.1 a 5.6.2) a 

 provede zlepšení podle časového harmonogramu navrţeného ve schvále-

ném výkazu o zlepšení. 

Lhůta pro předloţení výkazu o zlepšení reagujícího na doporučení ověřovatele 

je 30. červen roku, ve kterém byla vydána ověřovací zpráva. Lhůta pro předlo-

ţení výkazu o zlepšení na základě vlastní iniciativy provozovatele (který se mů-

ţe spojit s výkazem o zjištěních ověřovatele) je také 30. červen, ale musí jej 

předkládat 

 kaţdý rok v případě zařízení kategorie C, 

 kaţdé dva roky v případě zařízení kategorie B a 

 kaţdé čtyři roky v případě zařízení kategorie A. 

Příslušný orgán můţe lhůtu prodlouţit z 30. června aţ do 30. září téhoţ roku. 

Provozovatelé zařízení s nízkými emisemi ( oddíl 4.4.2) musí vzít při svém 

monitorování v úvahu doporučení ověřovatele, ale jsou osvobozeni 

od povinnosti předloţit příslušnému orgánu výkaz o zlepšení (čl. 47 odst. 3). 

 

Výkazy o zlepšení musí obsahovat zejména tyto informace: 

 zlepšení za účelem dosaţení vyšších úrovní přesnosti, pokud „poţadova-

ných“ úrovní přesnosti nebylo dosud dosaţeno. „Poţadované“ zde zname-

ná „ty úrovně přesnosti, které je moţno pouţít, pokud nejsou spojeny 

s neúměrně vysokými náklady a pokud je pouţití dané úrovně přesnosti 

technicky proveditelné“
72

.  

                                                      
72

 Tyto „poţadované“ úrovně přesnosti jsou:  
a) pro přístupy zaloţené na výpočtu (čl 26 odst. 1 první pododstavec): nejvyšší úrovně přesnosti 
definované v příloze II nařízení o monitorování a vykazování pro zařízení kategorie B a C a úrov-
ně přesnosti stanovené v příloze V pro zařízení kategorie A a pro výpočtové faktory standardních 
komerčních paliv;  
b) pro přístupy zaměřené na měření (čl. 41 odst. 1): nejvyšší úroveň přesnosti pro kaţdý zdroj 
emisí, který emituje více neţ 5 000 tun CO2(e) ročně nebo který se podílí více neţ 10 % na celko-
vých ročních emisích zařízení; pro ostatní zdroje o stupeň niţší úrovně přesnosti. 

 

small
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 Pokud provozovatel pouţije nouzovou metodiku ( oddíl 4.3.4), musí ve 

výkazu odůvodnit, proč je pouţití úrovně přesnosti alespoň 1 pro jeden ne-

bo více významných nebo méně významných zdrojových toků technicky 

neproveditelné nebo by bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady. Po-

kud odůvodnění pozbude platnost, musí provozovatel uvést, jak bude pro 

tyto zdrojové toky pouţívat alespoň úroveň přesnosti 1. 

 Výkaz by měl obsahovat u kaţdého moţného zlepšení buď popis zlepšení 

a související časový harmonogram, nebo důkazy o technické neproveditel-

nosti, případně o neúměrně vysokých nákladech ( oddíl 4.6). 

Poznámka: Komise plánuje, ţe poskytne harmonizované šablony výkazů o 

zlepšení. 
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6 PŘÍSTUPY ZALOŢENÉ NA VÝPOČTU 

Tato kapitola uvádí další podrobnosti, které je třeba vzít v úvahu při pouţívání 

metodik monitorování zaloţených na výpočtu. Zásady této metodiky popisují 

oddíly 4.3.1 (standardní metodika) a 4.3.2 (hmotnostní bilance). Všechny pří-

stupy zaloţené na výpočtu mají společné prvky, které mají být definovány 

v plánu monitorování. Tato kapitola je popisuje takto: 

 Pro monitorování aktivitních údajů se musí monitorovat mnoţství materiálu 

nebo paliv, přičemţ úrovně přesnosti se definují na základě nejistoty měře-

ní ( oddíl 6.1). 

 Výpočtové faktory musí být stanoveny buď jako standardní hodnoty (oddíl 

6.2) nebo musí být stanoveny na základě analýz (oddíl 6.2.2). 

 V nařízení o monitorování a vykazování lze nalézt několik specifických po-

ţadavků na výpočtové faktory. Zabývá se jimi oddíl 6.3. 

 

 

6.1 Monitorování údajů o činnosti  

6.1.1 Definice úrovní přesnosti 

Jak bylo uvedeno výše, úrovně přesnosti ( oddíl 4.5) pro aktivitní údaje zdro-

jového toku se definují pomocí prahových hodnot pro maximální nejistotu povo-

lenou pro stanovení mnoţství paliva nebo materiálu za vykazované období. 

Splnění či nesplnění úrovně přesnosti musí provozovatelé prokázat předloţe-

ním posouzení nejistoty příslušnému orgánu spolu s plánem monitorování, 

kromě provozovatelů zařízení s nízkými emisemi ( oddíl 4.4.2). Prvky tohoto 

posouzení nejistoty popisuje oddíl 5.3. Pro ilustraci definuje tabulka 7 úrovně 

přesnosti pro spalování paliv. Úplný seznam definicí úrovní přesnosti v nařízení 

o monitorování a vykazování je uveden v oddíle 1 přílohy II nařízení o monito-

rování a vykazování.  

 

Tabulka 7: Typické definice úrovní přesnosti pro aktivitní údaj založené na hodnotách 

nejistoty, uvedené pro spalování paliv jako příklad. 

Úroveň 
přesnosti 
č. 

Definice 

1 Mnoţství paliva v [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období

73
 se stanoví 

s maximální nejistotou menší neţ ± 7,5 %. 

2 Mnoţství paliva v [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období se stanoví 

s maximální nejistotou menší neţ ± 5,0 %. 

3 Mnoţství paliva v [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období se stanoví 

s maximální nejistotou menší neţ ± 2,5 %. 

4 Mnoţství paliva v [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období se stanoví 

s maximální nejistotou menší neţ ± 1,5 %. 

                                                      
73

 Vykazovaným obdobím je kalendářní rok. 
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Upozorňujeme, ţe nejistota je chápána tak, se vztahuje na „všechny zdroje ne-

jistoty, včetně nejistoty přístrojů, kalibrace, dopadů na ţivotní prostředí“, pokud 

nelze pouţít některé ze zjednodušení zmíněných v oddíle 5.3.2. Případně je 

nutno zahrnout dopad stanovení změn zásob na začátku a na konci období. 

 

6.1.2 Příslušné prvky plánu monitorování 

Při zpracovávání plánu monitorování musí provozovatel učinit několik rozhodnu-

tí, pokud jde o to, jakým způsobem stanoví aktivitní údaj. V případě paliv „akti-

vitní údaje“ zahrnují sloţku výhřevnosti. V tomto oddíle však máme výslovně na 

mysli mnoţství materiálů nebo paliv, na které se vztahují výpočtové faktory. 

Pro účely zjednodušení je zde pojem „aktivitní údaj“ pouţit jako synonymum pro 

„mnoţství materiálů nebo paliv“ a výhřevností se spolu s ostatními výpočtovými 

faktory zabývají oddíly 6.2 a 6.3.2. 

 

Průběţné měření versus měření vsázek 

Existují v zásadě dva způsoby, jak stanovit aktivitní údaje (čl. 27 odst. 1): 

a) na základě průběţného měření procesu, který je příčinou emisí, 

b) na základě souhrnu měření samostatně dodaných mnoţství (měření vsá-

zek) s přihlédnutím k příslušné změně zásob. 

 

Průběţné měření: V případě a) materiál nebo palivo přímo prochází měřicím 

přístrojem předtím, neţ vstoupí do procesu emitujícího skleníkové plyny (nebo 

v některých případech z něho vystupují). To je např. případ plynoměrů nebo vá-

ţících dopravníků. Podobně se můţe měření provádět na vstupu do zařízení, 

coţ je obvyklejší u dodávek zemního plynu. Mnoţství za vykazované období se 

odečte z měřidla buď jako „hodnota na konci období minus hodnota na začátku 

období“ (to je obvykle případ plynoměrů), nebo na sečtením (integrace) více 

odečtů (např. kaţdou minutu, hodinu nebo den) za celé vykazované období. 

Posouzení nejistoty musí vzít v úvahu především nejistotou daného měřícího 

přístroje. 

Nutno poznamenat, ţe se mohou vyskytnout případy, kdy část materiálu vstu-

pujícího do zařízení není pouţita v daném zařízení, ale je převedena do jiného 

zařízení nebo spotřebována v daném zařízení pro činnost, která není zahrnuta 

do systému EU ETS. Ačkoli k posledně zmíněné situaci nedojde tak často, jak 

tomu bylo v prvních dvou fázích systému obchodování s emisemi
74

, 

v posouzení nejistoty se musí mnoţství převedeného paliva nebo materiálu zo-

hlednit a musí být provedeno pomocí měřicího zařízení, které umoţňuje stano-

                                                      
74

 Důleţitý je zejména bod 5 přílohy I revidované směrnice o EU ETS: „Pokud se zjistí, ţe je 
v daném zařízení prahová hodnota pro kapacitu u kterékoli činnosti uvedené v této příloze pře-
kročena, zahrnou se do povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů všechny jednotky, v nichţ 
dochází ke spalování paliva, vyjma ty, jeţ jsou určeny pro spalování nebezpečného nebo komu-
nálního odpadu.“ Touto větou se významně sníţí počet případů, v kterých se například část zem-
ního plynu vstupujícího do zařízení spotřebuje v jednotkách, které nejsou povaţovány za součást 
povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. Pro více informací viz pokyny Komise týkající se 
výkladu přílohy I.   
(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf) 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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vit celkové mnoţství pouţité v zařízení systému EU ETS s celkovou nejistotou 

menší neţ povolená prahová hodnota příslušné úrovně přesnosti. 

 

Měření vsázek: V případě b) se mnoţství materiálu stanoví pomocí hmotnostní 

bilance (čl. 27 odst. 2). 

 
)( endbegin SSEPQ

 (10) 

kde: 

Q ......... mnoţství paliva nebo materiálu pouţitého v daném období, 

P ......... zakoupené mnoţství,  

E ......... převedené mnoţství (např. palivo dodané do částí daného zařízení ne-

bo jiných zařízení, které nejsou zahrnuty do systému EU ETS), 

Sbegin .... zásoba materiálu nebo paliva na začátku roku, 

Send...... zásoba materiálu nebo paliva na konci roku. 

Tato metoda se obvykle pouţívá v případech, kdy jako hlavním zdrojem údajů 

pro stanovení parametru P jsou faktury. Provozovatel by měl věnovat zvýšenou 

pozornost tomu, aby vyjasnil, zda dochází k převodu paliva nebo materiálu
75

 ze 

zařízení. Provozovatel dále musí v monitorovacím plánu popsat, jakým způso-

bem jsou stanoveny zásoby na začátku a na konci roku. Některá zjednodušení, 

která jsou v této souvislosti povolena, jsou popsána dále v tomto oddílu. 

Metoda b) se často pouţívá v případech, kdy provozovatel nedisponuje vlast-

ními měřicími přístroji. Pro posouzení nejistoty proto lze obvykle pouţít poţa-

davky na „přístroje, které nejsou pod vlastní kontrolou provozovatele“. Provozo-

vatel však musí vzít v úvahu nejistoty spojené se stanovením změn zásob. Po-

kud skladovací zařízení nejsou schopna pojmout více neţ 5 % z ročně pouţí-

vaného mnoţství paliva nebo materiálu, udělí se výjimka. V takovém případě 

lze také z posouzení nejistoty vynechat nejistotu týkající se změn zásob (čl. 28 

odst. 2). 

 

Poznámka ke stanovení zásob: 

Nařízení o monitorování a vykazování (čl. 27 odst. 2) povoluje dvě zjednoduše-

ní při stanovení zásob na začátku a na konci vykazovaného roku: 

1. Pokud by stanovení mnoţství zásob na skladě nebylo technicky proveditel-

né přímým měřením nebo by to bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými ná-

klady, můţe provozovatel pouţít metodu odhadu. Je to moţné např. v pří-

padě nádrţí na těţký topný olej, kde pevná frakce na povrchu kapalného 

oleje brání přesnému změření výše hladiny.  

Metody povolené nařízením o monitorování a vykazování připouští pouţít:  

a. údaje za předchozí roky korelované s produkcí za vykazované období; 

                                                      
75

 Typickým příkladem „převedení“ je pouţití paliv pro mobilní stroje, např. vysokozdviţné vozíky, 
nebo případ, kdy mají sousedící zařízení jeden společný plynoměr, přičemţ alespoň jedno 
z těchto zařízení nespadá do oblasti působnosti systému EU ETS.  
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b. dokumentované postupy a příslušné údaje uvedené v auditovaných fi-

nančních výkazech za vykazované období. 

2. Zásoby by teoreticky měly být stanoveny o půlnoci 31. prosince kaţdého 

roku, coţ v praxi nemusí být moţné. Nařízení o monitorování a vykazování 

proto umoţňuje
76

 zvolit nejbliţší nejvhodnější den pro oddělení vykazované-

ho roku od roku následujícího. Údaje musí být odpovídajícím způsobem sla-

děny s poţadovaným kalendářním rokem. Odchylky, které se vztahují na je-

den nebo více zdrojových toků, musí být řádně zaznamenány, protoţe tvoří 

základ reprezentativní hodnoty za kalendářní rok, a musí se důsledně po-

soudit vzhledem k následujícímu roku. 

 

Přístroje provozovatele versus přístroje dodavatele 

Nařízení o monitorování a vykazování nevyţaduje, aby kaţdý provozovatel za 

kaţdou cenu vybavil zařízení měřicími přístroji. Odporovalo by to postoji naříze-

ní o monitorování a vykazování k nákladové efektivitě. Místo toho lze pouţít pří-

stroje, které jsou pod kontrolou jiných stran (zejména dodavatelů paliv). Zejmé-

na v rámci obchodních transakcí, jako je nákup paliv, se často stává, ţe měření 

provádí pouze jeden z obchodních partnerů. Druhý partner můţe předpokládat, 

ţe nejistota spojená s měřením je přiměřeně nízká, protoţe taková měření čas-

to podléhají státní metrologické kontrole. Poţadavky na zabezpečení kvality 

přístrojů, včetně údrţby a kalibrace, lze případně zahrnout do kupních smluv. 

Provozovatel však musí poţadovat potvrzení příslušné nejistoty takových měři-

del, aby mohl posoudit, zda můţe být splněna poţadovaná úroveň přesnosti.  

Provozovatel si tedy můţe vybrat, zda pouţije vlastní přístroje, nebo bude spo-

léhat na přístroje pouţívané dodavatelem. Nařízení o monitorování a vykazová-

ní však mírně upřednostňuje vlastní přístroje provozovatele. Rozhodne-li se 

provozovatel pouţít jiné přístroje, přestoţe má k dispozici své vlastní, musí pří-

slušnému orgánu prokázat, ţe přístroje dodavatele umoţňují splnit nejméně 

stejnou úroveň přesnosti, poskytují spolehlivější výsledky a jsou méně náchylné 

ke kontrolním rizikům neţ metodika zaloţená na jeho vlastních přístrojích. Tyto 

důkazy musí doprovázet zjednodušené posouzení nejistoty. 

V mnoha případech bude toto posouzení nejistoty velmi stručné a jednoduché. 

Zejména pokud nemá provozovatel k dispozici ţádný alternativní přístroj, který 

by byl pod jeho vlastní kontrolou, nemusí porovnávat pouţitelnou úroveň přes-

nosti vlastního přístroje a pouţitelnou úroveň přesnosti přístroje dodavatele. Na 

ţádost příslušného orgánu by se měl k posouzení nejistoty přiloţit vhodný dů-

kaz o pouţitelné úrovni přesnosti přístroje dodavatele. 

Kontrolní riziko se můţe dále sníţit, pokud faktury kontroluje účetní oddělení
77

. 

V případě, ţe se jako primární data pro stanovení mnoţství materiálů nebo paliv 

pouţívají faktury, nařízení o monitorování a vykazování vyţaduje, aby provozo-

vatel prokázal, ţe obchodní partneři jsou na něm nezávislí. V podstatě by to 

mělo být zárukou, ţe faktury existují a mají vypovídací hodnotu. V mnoha pří-
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 Pod podmínkou, ţe dodrţení přesného času by nebylo technicky proveditelné nebo by bylo spo-
jeno s neúměrně vysokými náklady provozovatele. 

77
 Upozorňujeme, ţe existence účetních kontrolních opatření automaticky nezbavuje provozovatele 
povinnosti zahrnout do kontrolního systému v rámci EU ETS příslušná opatření ke sníţení rizik. 
Případně musí být toto riziko zahrnuto do posouzení rizik podle čl. 58 odst. 2. 
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padech to bude rovněţ jeden z ukazatelů, zda lze pouţít státní metrologickou 

kontrolu podle vnitrostátních právních předpisů. 

Nutno poznamenat, ţe existuje „kombinovaná“ moţnost, kterou nařízení o mo-

nitorování a vykazování umoţňuje. Přístroj se nachází mimo kontrolu provozo-

vatele, ale provozovatel provádí odečet pro monitorování. V takovém případě 

majitel přístroje odpovídá za údrţbu, kalibraci a nastavení přístroje a 

v konečném důsledku i za pouţitelnou hodnotu nejistoty, ale údaje týkající se 

mnoţství materiálu mohou být přímo kontrolovány provozovatelem. S takovými 

případy se často setkáváme u měřidel zemního plynu. 

 

Informace o dalších poţadavcích v souvislosti se stanovením údajů o činnos-

ti: Oddíl 6.1 se nezabývá všemi tématy souvisejícími s nejistotou, údrţbou, ka-

librací a nastavením přístrojů. Je to téma velmi důleţité, které však přesahuje 

rámec těchto pokynů. Proto odkazujeme na oddíl 5.3, a zejména oddíl 5.3.3, 

kde jsou uvedeny další zdroje informací. 

 

6.2 Výpočtové faktory – zásady 

Kromě aktivitních údajů jsou důleţitou součástí kaţdého plánu monitorování za-

loţeného na metodice výpočtu „výpočtové faktory“. Jsou to tyto faktory (zmíně-

né v souvislosti se vzorci v oddíle 4.3.1 a 4.3.2): 

 v případě standardní metodiky pro monitorování spalování paliv nebo paliv 

pouţitých jako vstup do procesu: emisní faktor, výhřevnost, oxidační faktor 

a podíl biomasy; 

 v případě standardní metodiky pro monitorování emisí z procesů (zejména 

rozkladu uhličitanů): emisní faktor a konverzní faktor; 

 v hmotnostní bilanci: obsah uhlíku a případně podíl biomasy a výhřevnost. 

Podle čl. 30 odst. 1 nařízení o monitorování a vykazování mohou být tyto fakto-

ry stanoveny na základě jednoho z následujících principů: 

a. jako standardní hodnoty ( oddíl 6.2.1), nebo 

b. pomocí laboratorní analýzy ( oddíl 6.2.2). 

Podle příslušné úrovně přesnosti se určí, která z moţností se pouţije. Niţší 

úrovně přesnosti umoţňují pouţít standardní hodnoty, tj. hodnoty, které se 

v průběhu let nemění a aktualizují se pouze pokud jsou k dispozici přesnější 

údaje. Nejvyšší úroveň přesnosti definovaná v nařízení o monitorování a vyka-

zování pro kaţdý parametr je obvykle laboratorní analýza, která je náročnější, 

ale samozřejmě přesnější. Výsledek analýzy je platný pro celou vsázku, ze kte-

ré byly odebrány vzorky, zatímco standardní hodnota je obvykle průměr nebo 

konzervativní hodnota stanovená na základě velkých mnoţství daného materiá-

lu. Pro několik druhů uhlí pouţívaného v celé republice se mohou dosadit jako 

průměrné hodnoty faktorů např. emisní faktory pro uhlí, které se pouţívají 

v národních inventurách a pouţívají se také v energetických statistikách, zatím-

co laboratorní analýza platí pouze pro jednu vsázku jednoho druhu uhlí. 

Důleţitá poznámka: Operátor musí v kaţdém případě zajistit, aby byly aktivitní 

údaje a všechny výpočtové faktory pouţívány konzistentně. Tj. pokud je stano-
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veno mnoţství paliva v mokrém stavu před vstupem do kotle, musí se také vý-

počtové faktory vztahovat na mokré palivo. Pokud jsou analýzy prováděny 

v laboratoři ze suchého vzorku, musí být odpovídajícím způsobem zohlednit 

vlhkost, aby bylo moţno získat příslušné výpočtové faktory pro mokrý materiál.  

Provozovatelé musí také dbát na to, aby nesměšovali parametry ze vzájemně 

neslučitelných jednotek. Pokud je mnoţství paliva stanoveno na jednotku obje-

mu, musí být také výhřevnost a/nebo emisní faktor uveden v objemových, a ni-

koli hmotnostních jednotkách
78

.  

 

6.2.1 Standardní hodnoty 

Pokud provozovatel hodlá pouţít pro stanovení výpočetního faktoru standardní 

hodnotu, musí být hodnota tohoto faktoru zdokumentována v plánu monitorová-

ní. Jedinou výjimkou je, pokud se zdroj informací kaţdoročně mění. Dochází 

k tomu zpravidla v případech, kdy příslušný orgán pravidelně aktualizuje a zve-

řejňuje standardní faktory pouţité v národních inventurách skleníkových plynů. 

V takových případech by plán monitorování měl obsahovat odkaz zdroj (interne-

tovou stránku, úřední věstník atd.), kde jsou tyto hodnoty zveřejněny, a nikoli na 

hodnotu samotnou (čl. 31 odst. 2). 

Pouţitelný typ standardních hodnot se stanoví na základě definice příslušné 

úrovně přesnosti. Oddíly 2 aţ 4 přílohy II nařízení o monitorování a vykazování 

poskytují obecný přehled těchto definic. Metodiky monitorování pro jednotlivá 

odvětví uvedené v příloze IV tyto úrovně přesnosti dále specifikují nebo 

v některých případech nahrazují definice přesnosti jinými, konkrétnějšími. Úplný 

výčet definic všech úrovní přesnosti by výrazně přesáhl rozsah těchto pokynů. 

Zjednodušený přehled definic úrovní přesnosti obsaţených v příloze II je v ta-

bulka 8.  

 

Tabulka 8: Přehled definic nejdůležitějších úrovní přesnosti pro výpočtové faktory, na 

základě přílohy II nařízení o monitorování a vykazování. Použité zkratky: 

EF…emisní faktor, NCV…výhřevnost, OF…oxidační faktor, CF…konverzní 

faktor, CC…obsah uhlíku, BF…podíl biomasy. Definice úrovní přesnosti jsou 

blíže specifikovány v dalším textu. 

Typ zdrojového 
toku 

Faktor Úroveň 
přesnosti 

Definice úrovní přesnosti 

Emise ze spalo-
vání 

EF
79

 1 Standardní hodnoty typu I 

2a Standardní hodnoty typu II  

2b Zavedené náhradní postupy (v rele-
vantních případech) 

3 Laboratorní analýzy  

Emise ze spalo-
vání 

OF 1 Standardní hodnota OF=1  

2 Standardní hodnoty typu II 

                                                      
78

 Viz oddíl 4.3.1, v němţ jsou zmíněny podmínky, za kterých můţe provozovatel pouţít emisní fak-
tory paliva vyjádřené jako t CO2/t, a nikoli t CO2/TJ. 

79
 Podle oddílu 2.1 přílohy II nařízení o monitorování a vykazování se definované úrovně přesnosti 
vztahují k předběžnému emisnímu faktoru, kde je stanoven podíl biomasy pro směsná paliva ne-
bo materiály. 
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Typ zdrojového 
toku 

Faktor Úroveň 
přesnosti 

Definice úrovní přesnosti 

3 Laboratorní analýzy  

Emise ze spalo-
vání a hmotnostní 
bilance 

NCV 1 Standardní hodnoty typu I 

2a Standardní hodnoty typu II 

2b Záznamy o nákupech (v relevantních 
případech) 

3 Laboratorní analýzy 

Emise ze spalo-
vání a hmotnostní 
bilance 

BF 1 Podíl biomasy typu I 

2 Podíl biomasy typu II 

Emise z procesů 
(metoda A: zalo-
ţená na vstupu) 

EF 1 Laboratorní analýzy a stechiometrické 
hodnoty 

Emise z procesů 
(metoda B: zalo-
ţená na výstupu) 

EF 1 Standardní hodnoty typu I 

2 Standardní hodnoty typu II 

3 Laboratorní analýzy a stechiometrické 
hodnoty 

Emise z procesů 
(metody A a B) 

CF 1 Standardní hodnota CF = 1 

2 Laboratorní analýzy a stechiometrické 
hodnoty 

Hmotnostní bilan-
ce zdrojových to-
ků 

CC 1 Standardní hodnoty typu I 

2a Standardní hodnoty typu II 

2b Zavedené náhradní postupy (je-li pou-
ţitelné)  

3 Laboratorní analýzy 

 

 

Jak ukazuje tabulka 8, pro nejniţší úroveň přesnosti se obvykle pouţívá mezi-

národně pouţitelná standardní hodnota (standardní faktor IPCC nebo podobný, 

uvedený v příloze VI nařízení o monitorování a vykazování). Pro druhou úroveň 

přesnosti se většinou pouţívá vnitrostátní faktor, který je zpravidla pouţit 

v národní inventuře skleníkových plynů podle Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu. Jsou však povoleny i další typy standardních hodnot nebo náhradních 

metod, které jsou povaţovány za rovnocenné. Pro nejvyšší úroveň přesnosti se 

obvykle vyţaduje, aby byl daný faktor stanoven na základě laboratorní analýzy. 

 Popisy úrovní přesnosti, jejichţ stručnou verzi uvádí tabulka 8, jsou níţe uve-

deny v plném znění: 

 Standardní hodnoty typu I: buď standardní faktory uvedené v příloze VI 

(tj. zpravidla hodnoty IPCC), a nebo jiné konstantní hodnoty v souladu 

s čl. 31 odst. 1 písm. d) nebo e), tj. hodnoty zaručené dodavatelem
80

 nebo 

analýzy provedené dříve, ale dosud platné
81

. 

                                                      
80

 Ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. d) nařízení o monitorování a vykazování: „hodnoty uvedené a za-
ručené dodavatelem materiálu, pokud můţe provozovatel prokázat ke spokojenosti příslušného 
orgánu, ţe obsah uhlíku vykazuje 95% interval spolehlivosti s odchylkou ne více neţ 1 %“ – to je 
podobný přístup jako v případě „standardního komerčního paliva“ definovaného v čl. 3 bodě 31. 

81
 Ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. e) nařízení o monitorování a vykazování: „hodnoty zaloţené na 
dříve provedených analýzách, pokud můţe provozovatel prokázat ke spokojenosti příslušného 
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 Standardní hodnoty typu II: emisní faktory specifické pro danou zemi 

v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. b) a c), tj. hodnoty pouţívané členským stá-

tem v národní inventuře skleníkových plynů
82

, další hodnoty publikované 

příslušným orgánem pro podrobněji rozčleněné druhy paliv nebo další 

hodnoty uváděné v literatuře schválené příslušným orgánem
83

. 

 Zavedené náhradní postupy: metody zaloţené na empirických korelacích 

stanovených alespoň jednou za rok v souladu s poţadavky na laboratorní 

analýzy (viz oddíl 6.2.2). Tyto poměrně sloţité analýzy jsou však provádě-

ny pouze jednou za rok, proto je tato úroveň přesnosti povaţována za niţ-

ší, neţ je úroveň zaloţená na úplných analýzách. Korelace v rámci ná-

hradních postupů mohou být zaloţeny na 

 měření hustoty konkrétních kapalných či plynných paliv, včetně 

těch, která jsou běţná v rafinériích nebo ocelárnách, a 

 výhřevnosti konkrétních typů uhlí. 

 Záznamy o nákupech: pouze v případě komerčních paliv můţe být vý-

hřevnost odvozena ze záznamů o nákupech poskytnutých dodavatelem 

paliva, pokud byla odvozena na základě schválených vnitrostátních nebo 

mezinárodních norem. 

 Laboratorní analýzy: v tomto případě je moţno v plném rozsahu pouţít 

poţadavky uvedené v oddíle 6.2.2 níţe. 

 Podíl biomasy typu I
84

: pouţívá se jedna z následujících metod, které jsou 

povaţovány za rovnocenné: 

 pouţití standardní hodnoty nebo metody odhadu zveřejněné Komisí 

v souladu s čl. 39 odst. 2, 

 pouţití hodnoty stanovené v souladu s čl. 39 odst. 2 druhým 

pododstavcem, tj.  

 předpokládá se, ţe materiál je plně fosilní (BF = 0), nebo  

 pouţije se metoda odhadu schválená příslušným orgánem. U pa-

liv nebo materiálů pocházejících z výrobního procesu 

s definovanými a porovnatelnými vstupními toky můţe provozo-

vatel tento odhad zaloţit na hmotnostní bilanci uhlíku z fosilních 

paliv a uhlíku pocházejícího z biomasy vstupujícího do procesu a 

vystupujícího z procesu. 

 V případě přepravních soustav zemního plynu, do kterých vstřikuje 

bioplyn, pouţijte čl. 39 odst. 3: „v případě, ţe byla vystavena záru-

ka původu v souladu s čl. 2 písm. j) a článkem 15 směrnice 

2009/28/ES pro bioplyn zavedený a následně odvedený 

z plynárenské soustavy, nepouţije provozovatel ke stanovení podí-

                                                                                                                                  
orgánu, ţe jsou tyto hodnoty reprezentativní pro budoucí šarţe stejného materiálu“. To představu-
je značné zjednodušení pro provozovatele, kteří nemusí provádět pravidelné analýzy popsané 
v oddíle 6.2.2. 

82
 Ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. b) nařízení o monitorování a vykazování: „standardní faktory pou-
ţívané členským státem pro podání národní inventury sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu“. 

83
 Ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. c) nařízení o monitorování a vykazování: „hodnoty uváděné 
v literatuře schválené příslušným orgánem, včetně standardních faktorů publikovaných tímto or-
gánem, které jsou kompatibilní s faktory uvedenými pod písm. b), které jsou však reprezentativní 
pro více rozčleněné zdroje toků paliva“. 

84
 Upozorňujeme, ţe tyto pokyny se nezabývají tím, jak stanovit, zda jsou případně splněna přísluš-
ná kritéria udrţitelnosti. O problematice biomasy obecně viz pokyny č. 3 (viz oddíl 2.3). 
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lu biomasy analýzy.“ V takovém případě je nutno pouţít tuto záru-

ku původu. 

Podíl biomasy typu II: Podíl biomasy se stanoví v souladu s čl. 39 odst. 1, 

tj. pomocí laboratorní analýzy v souladu s poţadavky uvedenými v oddíle 

6.2.2. V tom případě příslušná norma a analytické metody v ní obsaţené, 

jeţ mají být pouţity, vyţadují výslovný souhlas příslušného orgánu.  

 

 

6.2.2 Laboratorní analýzy 

Tam, kde nařízení odkazuje na stanovení „v souladu s články 32 aţ 35“, musí 

být daný parametr stanoven pomocí laboratorních (chemických) analýz. Naří-

zení o monitorování a vykazování zavádí poměrně přísná pravidla pro takové 

analýzy s cílem zajistit vysokou úroveň kvality výsledků. Pozornost je nutno vě-

novat zejména těmto bodům: 

 Laboratoř musí prokázat svou způsobilost, coţ můţe provést jedním 

z následujících způsobů: 

 akreditací v souladu s normou EN ISI/IEC 17025, pokud se akredi-

tace vztahuje na poţadovanou metodu analýzy, nebo 

 prokázáním, ţe splňuje kritéria uvedená v čl. 34 odst. 3. To je po-

vaţováno za přijatelně rovnocenné poţadavkům normy EN 

ISO/IEC 17025. Upozorňujeme, ţe tento přístup je povolen pouze 

v případech, kdy se prokáţe, ţe pouţití akreditované laboratoře 

není technicky proveditelné nebo je spojeno s neúměrně vysokými 

náklady ( oddíl 4.6). 

 způsob, jakým jsou odebírány vzorky z materiálů nebo paliv k analýze, je 

zásadní pro získání reprezentativních výsledků. Nařízení o monitorování a 

vykazování proto klade na toto téma podstatně větší důraz neţ pokyny pro 

monitorování a vykazování z roku 2007. Provozovatelé musí sestavit plány 

odběru vzorků v podobě písemných postupů ( viz oddíl 5.4) a nechat si 

je schválit příslušným orgánem. Upozorňujeme, ţe toto platí také 

v případech, kdy provozovatel neprovádí odběr vzorků sám, ale zadává 

odběry externě. 

 Analytické metody se obvykle musí řídit mezinárodními nebo vnitrostátními 

normami
85

. 

Upozorňujeme, ţe výše uvedené se obvykle týká nejvyšších úrovní přesnosti 

pro výpočtové faktory. Proto jsou tyto dosti náročné poţadavky zřídka pouţitel-

né na menší zařízení. Zejména provozovatelé zařízení s nízkými emisemi ( 

oddíl 4.4.2) mohou pouţít „libovolnou laboratoř, která je technicky způsobilá a 

můţe generovat technicky platné výsledky pomocí příslušných analytických po-

stupů, a poskytne důkaz ohledně opatření pro zabezpečení kvality podle čl. 34 

odst. 3“. Minimální poţadavky by ve skutečnosti znamenají, ţe laboratoř proká-

                                                      
85

 Ustanovení čl. 32 odst. 1 stanoví následující hierarchii pro pouţití norem: „Provozovatel zajistí, 
aby byly všechny analýzy, odběr vzorků, kalibrace a ověření pro stanovení výpočtových faktorů 
prováděny pomocí metod založených na příslušných normách EN.  
Pokud nejsou tyto normy k dispozici, budou dané metody založeny na příslušných normách ISO 
nebo vnitrostátních normách. Pokud neexistují žádné příslušné zveřejněné normy, použijí se 
vhodné návrhy norem, pokyny týkající se nejlepších postupů v odvětví nebo jiné vědecky dokáza-
né metodiky, které omezují odchylku odběru vzorků a měření.“ 

 

small
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ţe technickou způsobilost, schopnost „spolehlivě řídit své zaměstnance, postu-

py, dokumenty a úkoly“ a opatření k zabezpečení kvality výsledků kalibrace a 

testů
86

. Je však v zájmu provozovatele, aby získal z laboratoře spolehlivé vý-

sledky. Proto by provozovatelé měli usilovat o soulad s poţadavky článku 34 

v co největší moţné míře. 

Dále je důleţité poznamenat, ţe nařízení o monitorování a vykazování 

v poţadavcích specifických pro jednotlivé činnosti, které jsou uvedeny v příloze 

IV, umoţňuje pouţití „pokynů týkajících se osvědčených postupů v odvětví“ pro 

některé niţší úrovně přesnosti, pokud není moţno pouţít standardních hodnot. 

V takových případech, pokud jsou i přes schválení pouţití metodiky s niţšími 

úrovněmi přesnosti povinné analýzy, nemusí být vhodné nebo moţné pouţít 

články 32 aţ 35 v plném rozsahu. Příslušný orgán by však měl povaţovat za 

minimální tyto poţadavky: 

 Pokud pouţití akreditované laboratoře není technicky proveditelné nebo by 

vedlo k neúměrně vysokým nákladům, můţe provozovatel pouţít libovol-

nou laboratoř, která je technicky způsobilá a můţe generovat technicky 

platné výsledky pomocí příslušných analytických postupů, a poskytne dů-

kaz ohledně opatření pro zabezpečení kvality podle čl. 34 odst. 3. 

 Provozovatel musí předloţit plán odběru vzorků podle článku 33. 

 Provozovatel musí stanovit četnost analýz podle článku 35. 

 

Podrobnější pokyny k laboratorním analýzám, odběru vzorků, četnosti analýz, 

rovnocennosti akreditací atd. jsou uvedeny v pokynech č. 5. 

 

6.3 Výpočtové faktory – specifické poţadavky 

Kromě obecných přístupů za účelem stanovení výpočtových faktorů (standardní 

hodnoty / analýzy) uvedených v oddíle 6.2 a celkového přehledu poskytnutého 

v oddílech 4.3.1 a 4.3.2 jsou v nařízení o monitorování a vykazování stanovena 

některá pravidla pro kaţdý faktor. Tato pravidla popisuje níţe uvedený text. 

 

6.3.1 Emisní faktor 

Podle nařízení o monitorování a vykazování čl. 3 bodu 13 se „ „emisním fakto-

rem“ rozumí průměrná míra emisí skleníkového plynu vzhledem k údajům o 

činnosti zdrojového toku za předpokladu úplné oxidace pro spalování a kom-

pletní konverze pro všechny ostatní chemické reakce“. Pro materiály obsahující 

biomasu je dále důleţitý čl. 3 bod 35: „ „předběţným emisním faktorem“ se ro-

zumí předpokládaný celkový emisní faktor směsného paliva nebo materiálu za-

loţený na celkovém obsahu uhlíku sloţeném z podílu biomasy a fosilní části 

před jeho vynásobením fosilní částí tak, aby vznikl emisní faktor“.  

Důleţité: Podle oddílu 2.1 přílohy II nařízení o monitorování a vykazování se při 

stanovení podílu biomasy pro směsné palivo či materiál vztahují definované 

                                                      
86

 Příklady takových opatření jsou uvedeny v čl. 34 odst. 3 písm. j): pravidelná účast v programech 
zkoušení odborné způsobilosti, pouţívání analytických metod na certifikovaných referenčních ma-
teriálech nebo vzájemné porovnávání výsledků s akreditovanou laboratoří. 
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úrovně přesnosti k předběžnému emisnímu faktoru. Tj. úrovně přesnosti se 

vţdy pouţijí pro jednotlivé parametry. 

Jak se odráţí v této definici, emisní faktor je stechiometrický faktor, pomocí kte-

rého se obsah uhlíku (z fosilních paliv) daného materiálu převádí na předpoklá-

danou ekvivalentní hmotnost emitovaného CO2 (z fosilních paliv). Neúplnost re-

akce se zohlední pomocí oxidačního nebo konverzního faktoru. Avšak, jak je 

zmíněno v čl. 37 odst. 1, někdy se v národních inventurách oxidační nebo kon-

verzní faktory nepouţívají (tj. hodnota těchto faktorů je stanovena jako 100 %), 

ale neúplnost reakce je zohledněna v emisním faktoru. Pokud jsou takové fakto-

ry pouţity jako standardní hodnoty v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. b, měli by 

provozovatelé v případě pochybností konzultovat příslušné orgány. 

Pro emise ze spalování se emisní faktor vyjadřuje ve vztahu k obsahu energie 

(výhřevnosti) paliva, a nikoli k jeho hmotnosti či objemu. Za určitých podmínek 

(pokud je pouţití emisního faktoru vyjádřeného jako t CO2/TJ spojeno 

s neúměrně vysokými náklady nebo pokud lze dosáhnout alespoň stejné přes-

nosti vypočítaných emisí) však můţe příslušný orgán provozovateli povolit pou-

ţití emisního faktoru vyjádřeného jako t CO2/t paliva nebo t CO2/Nm
3
 (čl. 36 

odst. 2). 

Pokud pouţitelná úroveň přesnosti vyţaduje stanovit emisní faktor pomocí ana-

lýzy, je nutné analyzovat obsah uhlíku. Pokud palivo nebo materiál obsahuje 

organický i anorganický uhlík
87

, obvykle je nutno stanovit celkový obsah uhlíku. 

Nutno poznamenat, ţe anorganický uhlík je vţdy povaţován za fosilní. 

Pro paliva musí být stanovena také výhřevnost (v závislosti na úrovni přesnosti 

to můţe vyţadovat další analýzu stejného vzorku). 

Má-li být emisní faktor paliva vyjádřený jako t CO2/TJ vypočítán z obsahu uhlí-

ku, pouţije se tato rovnice: 

 
NCVfCCEF /

 (11) 

Má-li být emisní faktor materiálu nebo paliva vyjádřený jako t CO2/t vypočítán 

z obsahu uhlíku, pouţije se tato rovnice: 

 
fCCEF

 (12) 

Názvy proměnných jsou vysvětleny v oddílech 4.3.1 a 4.3.2. 

 

6.3.2 Výhřevnost 

Jelikoţ aktivitní údaje týkající se paliv mají být vykazovány jako obsah energie 

( oddíl 4.3.1), je důleţitým vykazovaným parametrem výhřevnost. To umoţ-

ňuje porovnávat výkazy emisí s energetickými statistikami a národními inventu-

rami skleníkových plynů prováděnými v rámci UNFCCC.  

Poznámka: Ačkoli jsou aktivitní údaje paliv definovány jako „výhřevnost vyná-

sobená mnoţstvím paliva”, definice úrovní přesnosti pro aktivitní údaje se vzta-

hují pouze na mnoţství paliva. Výhřevnost je samostatný parametr (výpočtový 

faktor), pro který se pouţijí jemu příslušné úrovně přesnosti. 
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 Např. papír obsahuje organický uhlík (celulózová vlákna, pryskyřice apod.), ale i anorganický uh-
lík (karbonátová plniva). 
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Za určitých podmínek však není výhřevnost pro výpočet emisí nezbytná. Jsou 

to tyto případy: 

 pokud jsou emisní faktory paliv vyjádřeny jako t CO2/t paliva nebo 

t CO2/Nm
3
 (čl. 36 odst. 2)

88
), 

 pokud jsou paliva pouţita jako vstup do procesu a 

 pokud jsou paliva zahrnuta do hmotnostní bilance. 

V těchto případech můţe být výhřevnost stanovena s pouţitím niţší úrovně 

přesnosti neţ v ostatních případech (čl. 26 odst. 5). 

 

 

6.3.3 Oxidační faktor a konverzní faktory 

Tyto dva faktory se pouţívají pro zohlednění neúplnosti reakcí. Mají-li být sta-

noveny na základě laboratorních analýz, měl by být daný faktor stanoven takto 

(oxidační faktor): 

 combash CCOF /1
 (13) 

přičemţ: 

OF ....... oxidační faktor [bezrozměrný], 

Cash ..... uhlík obsaţený v popelu, sazích a jiných nezoxidovaných formách uhlí-

ku (kromě oxidu uhelnatého, který se započítává jako molární ekviva-

lent emisí CO2), 

Ccomb ... (celkové) mnoţství spáleného uhlíku. 

Obě proměnné C jsou vyjádřeny jako [tuny C], tj. mnoţství materiálu nebo pali-

va vynásobené koncentrací uhlíku v něm obsaţeného. Proto se musí pomocí 

analýzy stanovit obsah uhlíku a zároveň se musí určit mnoţství popela za ob-

dobí, pro které se stanoví oxidační faktor.  

 

Další aspekty, které je v souladu s článkem 37 nutno zváţit: 

 Na rozdíl do jiných parametrů je pro všechny kategorie zařízení a zdrojové 

toky minimální pouţitelnou úrovní přesnosti úroveň přesnosti 1. Odpovídá 

to OF = 1 nebo CF = 1, tj. odráţí konzervativní předpoklad. 

 Příslušným orgánům je povoleno vyţadovat, aby provozovatel pouţíval tu-

to úroveň přesnosti 1. Jak je uvedeno v oddíle 6.3.1, lze to vyţadovat pro-

to, ţe v některých případech byla neúplnost reakce zahrnuta do emisního 

faktoru. 

 Pokud se v zařízení pouţívá několik druhů paliv a je vyţadována úroveň 

přesnosti 3 (tj. laboratorní analýzy), můţe si provozovatel vybrat ze dvou 

moţností: 
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 Můţe to povolit příslušný orgán, pokud by pouţití emisního faktoru vyjádřeného jako t CO2/TJ bylo 
spojeno s neúměrně vysokými náklady nebo pokud lze touto metodou dosáhnout alespoň stejné 
přesnosti. 
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 stanovení jednoho průměrného oxidačního faktoru pro celý proces 

spalování, který se pouţije na všechny příslušné zdrojové toky, 

nebo 

 přiřazení neúplné oxidace jednomu významnému zdrojovému toku 

a pouţití hodnoty OF = 1 pro ostatní zdrojové toky. 

 Je-li pouţita biomasa nebo směsná paliva, musí provozovatel předloţit dů-

kaz, ţe nedojde k příliš nízkému odhadu emisí. 

 

6.3.4 Obsah uhlíku v případě hmotnostních bilancí 

Vzhledem k úzké souvislosti mezi emisním faktorem při standardní metodice a 

obsahem uhlíku v případě hmotnostní bilance se případně pouţijí body uvede-

né v oddíle 6.3.1 (emisní faktor). Stejným způsobem lze pouţít zejména usta-

novení týkajících se analýz a standardní hodnoty uvedené v příloze VI nařízení 

o monitorování a vykazování lze převést na standardní hodnoty pro obsah uhlí-

ku pomocí vzorců uvedených v oddíle 4.3.2. 

 

 

6.3.5 Podíl biomasy 

Témata související s biomasou jsou v samostatných pokynech
89

. Tato témata 

zahrnují: 

 kritéria přiřazení nulové hodnoty biomase (tj. zda je povoleno stanovit 

emisní faktor nula). Zejména jsou nastíněny praktické přístupy pro splnění 

kritérií udrţitelnosti uvedených ve směrnici RES
90

, 

 stanovení podílu biomasy (článek 39), 

 zjednodušení, zejména pokud jde o stanovení údajů o činnosti (článek 38), 

 seznam materiálů z biomasy. 

 

 

6.4 Emise perfluoruhlovodíků 

Oddíl 8 přílohy IV nařízení o monitorování a vykazování popisuje stanovení 

emisí PFC (perfluoruhlovodíků). Emisemi PFC se systém ETS v současnosti 

zabývá pouze v souvislosti s činností „výroba primárního hliníku“. Plyny, které 

mají být monitorovány, jsou CF4 a C2F6. Zahrnuty mají být emise z anodového 

efektu a rovněţ přechodné emise. 

Nařízení o monitorování a vykazování specifikuje, ţe „se pouţije nejnovější ver-

ze pokynů uvedených v části Úroveň přesnosti 3 oddílu 4.4.2.4 pokynů IPCC 

z roku 2006“. Jedná se o pokyny „Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol“ 
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 Pokyny č. 3. Odkaz naleznete v oddílu 2.3. 
90

 RES znamená obnovitelné zdroje energie (Renewable Energy Sources). Směrnice RES je „směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře vyuţívání 
energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES“, kterou lze stáhnout na adrese:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS:PDF  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS:PDF
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(Protokol skleníkových plynů odvětví zpracování hliníku) publikované Meziná-

rodním institutem pro hliník (International Aluminium Institute, IAI)
91

. Pouţívají 

přístup zaloţený na výpočtu, který se podstatně liší od přístupu zaloţeného na 

výpočtu uvedeného v oddíle 4.3.1. Nařízení o monitorování a vykazování při-

pouští dvě různé metody: „metodu směrnice“ a „metodu přepětí“. Která z obou 

metod má být pouţita, závisí na zařízení pro řízení procesů v daném zařízení.  

Nařízení o monitorování a vykazování popisuje základní poţadavky a výpočto-

vé vzorce, avšak další podrobnosti týkající se pouţitelných metod by měly být 

čerpány z výše uvedených pokynů. Důleţité: Pokyny IAI nelze pouţít pro emise 

CO2 z primární výroby hliníku a z anodové výroby. Namísto toho je nutno pouţít 

obvyklé metody výpočtu uvedené v nařízení o monitorování a vykazování. 

Pro výpočet emisí CO2(e) z emisí CF4 and C2F6 musí provozovatel pouţít tento 

vzorec: 

 624
)()( 624 FCCF GWPFCEmGWPCFEmEm

 (14) 

přičemţ 

Em .............. emise vyjádřené jako t CO2(e), 

Em(CF4) ...... emise CF4 v tunách, 

Em(C2F6)..... emise C2F6 v tunách, 

GWP ........... potenciál globálního oteplování uvedený příloze VI oddíle 3 tabul-

ce 6 nařízení o monitorování a vykazování. 
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 Ke staţení na adrese http://www.world-aluminium.org/media/filer/2012/06/12/fl0000234.pdf  

http://www.world-aluminium.org/media/filer/2012/06/12/fl0000234.pdf
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7 ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY 

7.1 Zařízení s nízkými emisemi 

Definice zařízení s nízkými emisemi je v oddíle 4.4.2. Některá zjednodušení pro 

tato zařízení jsou uvedena v článku 47 nařízení o monitorování a vykazování. 

Jsou to: 

 Zařízení můţe pouţít zjednodušený monitorovací plán (pokud daný člen-

ský stát poskytl příslušnou šablonu), viz oddíl 7.2. 

 Provozovatel můţe pro aktivitní údaje a výpočtové faktory pro všechny 

zdrojové toky pouţít jako minimum úroveň přesnosti 1, pokud nelze do-

sáhnout větší přesnost bez dalšího úsilí provozovatele (tj. nevyţaduje se 

odůvodnění týkající se neúměrně vysokých nákladů). 

 Provozovatel nemusí při předkládání monitorovacího plánu ke schválení 

předkládat podklady uvedené v čl. 12 odst. 1, tj. nemusí předkládat 

důkaz o splnění poţadovaných úrovní přesnosti (posouzení nejistoty, viz 

oddíl 5.3) a 

posouzení rizik jako součásti kontrolního systému. 

 Provozovatel je osvobozen od povinnosti vykazovat zlepšení reagující na 

poznatky ověřovatele. 

 Provozovatel můţe stanovit mnoţství paliva nebo materiálu pomocí do-

stupných a zdokumentovaných záznamů o nákupech a odhadovaných 

změn zásob, aniţ by musel předkládat posouzení nejistoty.  

 Je také osvobozen od povinnosti zahrnout do posouzení nejistoty nejistotu 

zásob stanovených na začátku a na konci roku. 

 Pouţívá-li provozovatel analýzy neakreditované laboratoře, musí předloţit 

zjednodušený důkaz potvrzující způsobilost dané laboratoře
92

.  

Všechny ostatní poţadavky na zařízení musí být dodrţeny. Jelikoţ však zaříze-

ní s nízkými emisemi můţe pouţít niţší úrovně přesnosti, dodrţení celkových 

poţadavků na monitorování je obvykle poměrně snadné.  

 

7.2 Jiná „jednoduchá“ zařízení 

Cílem nařízení o monitorování a vykazování je pokud moţno zamezit neúměrně 

vysokým nebo nepřiměřeným nákladům zařízení. Pojem „zařízení s nízkými 

emisemi“ zavedený jiţ v pokynech pro monitorování a vykazování z roku 2007 

byl shledán jako uţitečný, ale nikoli dostačující, neboť existuje mnoho zařízení 

zapojených do systému EU ETS, která lze dosti snadno monitorovat, ale která 

nemohla vyuţívat některá ze zjednodušení pro zařízení s nízkými emisemi.  

Dříve, neţ se budeme zabývat dalšími prvky nařízení o monitorování a vykazo-

vání, musíme si poloţit otázku, jak lze celkově zjednodušit monitorovací plán, 

                                                      
92

 Provozovatel můţe pouţít „libovolnou laboratoř, která je technicky způsobilá a můţe generovat 
technicky platné výsledky pomocí příslušných analytických postupů, a poskytne důkaz ohledně 
opatření pro zabezpečení kvality podle čl. 34 odst. 3“. Další podrobnosti viz oddíl 6.2.2. 

small
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tj. jak můţe být sníţena administrativní zátěţ provozovatelů („jednoduchých“ 

zařízení)? V zásadě existují tři oblasti, které musí být zahrnuty do monitorova-

cího plánu (za předpokladu, ţe „jednoduchá“ zařízení vţdy pouţívají metodiku 

monitorování zaloţenou na výpočtu): 

 monitorování aktivitních údajů, 

 stanovení výpočtových faktorů a  

 organizační otázky, včetně toku dat a kontrolních postupů. 

Při analýze moţností zjednodušení obsaţených v nařízení o monitorování a vy-

kazování se ukazuje, ţe jeho poţadavky jsou z velké části tak jako tak přiměře-

né. Tj. je-li zařízení skutečně jednoduché, je i provádění monitorování jednodu-

ché. Pro monitorování aktivitních údajů je nejzřejmějším zjednodušením pouţití 

faktur. Pokud jde o výpočtové faktory, pouze nejvyšší úrovně přesnosti vyţadují 

více úsilí vzhledem k tomu, ţe je nutné provádět laboratorní analýzy, zatímco 

menší producenti emisí jsou obvykle oprávněni pouţívat standardní hodnoty. 

Jedinou zbývající oblastí, kterou lze zjednodušit, jsou „organizační“ otázky 

(z nichţ mnohé vyţadují písemné postupy). A právě s tím přichází článek 13 

nařízení o monitorování a vykazování. 

Nařízení o monitorování a vykazování poskytuje flexibilní přístup: umoţnit zjed-

nodušení tam, kde to příslušný orgán povaţuje za vhodné. Ustanovení čl. 13 

odst. 1 nařízení o monitorování a vykazování poskytuje členským státům moţ-

nost povolit provozovatelům pouţívat normalizované nebo zjednodušené plány 

pro monitorování, pro které členské státy mohou zveřejnit šablony zaloţené na 

šablonách zveřejněných Komisí. Uvedený článek zmiňuje zejména moţnost, 

aby takové šablony zahrnovaly (normalizované) popisy toku dat a kontrolních 

postupů ( oddíl 5.5). 

Specializované šablony mohou vyřešit dva problémy. Za prvé, minimální obsah 

plánů monitorování uvedený v příloze I nařízení o monitorování a vykazování, 

jakoţ i v elektronických šablonách plánů pro monitorování zveřejněných Komisí, 

má za cíl zamezit nedostatkům v plánech monitorování sloţitých zařízení. Po-

kud by se provozovatelé malých nebo jednoduchých zařízení snaţili o úplné 

dodrţování těchto povinností, vedlo by to ke zbytečné zátěţi.  

Za druhé, mohou existovat prvky plánů pro monitorování, které se pouţívají 

v mnoha zařízeních obdobným způsobem. Pro provozovatele by bylo značným 

zjednodušením, pokud by byly k dispozici normalizované texty, které případně 

mohou pouţít, aby nemuseli vše vytvářet sami. Dalšího zefektivnění procesu 

schvalování plánů monitorování by se dosáhlo, pokud by samotné příslušné or-

gány šířily informace o blocích textu, které jsou povaţovány za vhodné 

v standardních situacích. 

 

7.2.1 Praktický přístup ke zjednodušením 

S ohledem na povahu a funkce šablon plánů pro monitorování poskytnutých 

Komisí se zdá jako nejpraktičtější, aby členské státy, které chtějí vyuţít ustano-

vení článku 13, vytvořily upravené verze původních šablon plánů pro monitoro-

vání zveřejněných Komisí. Tyto upravené šablony lze přizpůsobit potřebám jed-

noduchých zařízení zejména ve dvou prvcích: 
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 skrýt tabulky nebo oddíly šablony
93

, které nejsou relevantní, 

 vloţit do šablon standardní bloky textu, například pro standardní zdroje 

údajů (národní inventury skleníkových plynů apod.) nebo standardní hod-

noty, jednoduché toky dat a kontrolní postupy. 

Takový přístup by pomohl také provozovatelům, kteří mohou pouţívat pouze 

části zjednodušených nebo normalizovaných šablon plánů pro monitorování.  

Upozorňujeme, ţe zjednodušení provedená v šablonách musí být vhodná pro 

typy zařízení, pro které se tyto šablony vytvářejí. 

 

7.2.2 Stanovení oblasti působnosti zjednodušených postupů 

Klíčovým nástrojem ke stanovení, zda je zjednodušení vhodné, je posouzení ri-

zika
94

. Příslušné orgány mohou povolit pouţití normalizovaného a zjednoduše-

ného postupu týkajícího se plánů pro monitorování, pouze pokud to nepovede 

k nepřiměřenému riziku nepřesností ve výkazu emisí. Jelikoţ je kaţdé zařízení 

jiné, nezdá se být vhodné definovat jeden jediný způsob rozsáhlého zjednodu-

šení pro široký okruh zařízení. Namísto toho nařízení o monitorování a vykazo-

vání poskytuje příslušným orgánům pruţnost, ale vyţaduje, aby kaţdé zjedno-

dušení bylo odůvodněno na základě zjednodušeného posouzení rizika. 

Uznává se, ţe podrobné posouzení rizika by mohlo pro příslušný orgán zname-

nat nepřiměřené úsilí. Tyto pokyny proto poskytují některé ukazatele, na zákla-

dě kterých můţe příslušný orgán rozhodnout, zda zjednodušení lze povolit. Na-

vrhuje se zařadit všechna zařízení do jedné z těchto tří skupin: 

1. typy zařízení, která jsou povaţována za příliš sloţitá, neţ aby jim mohla být 

povolena zjednodušení podle článku 13 ( ukazatele uvedené v oddílu 

7.2.2.1), 

2. zařízení, která jsou povaţována za způsobilá pouţívat zjednodušené nebo 

normalizované plány pro monitorování podle článku 13 ( oddíl 7.2.2.2), a 

3. zařízení, u kterých je vyţadováno individuální posouzení situace. 

Ve třetím případě se příslušným orgánům doporučuje, aby vyuţívaly ustanovení 

čl. 13 odst. 2 druhého pododstavce, tj. měl by to být provozovatel, kdo provádí 

posouzení rizika pro své zařízení. V tomto konkrétním případě můţe být nej-

vhodnější pouţít pouze některé ze zjednodušení nabízených v šablonách nor-

malizovaných plánů pro monitorování. 

 

7.2.2.1 Zařízení s potenciálně vysokými riziky 

Následující typy zařízení jsou povaţovány za příliš sloţité, neţ aby jim mohly 

být povoleny zjednodušené plány pro monitorování: 

                                                      
93

 Nutno poznamenat, ţe původní šablony neskrývají celé oddíly z důvodů transparentnosti. Oddíly, 
které nejsou relevantní vzhledem k jiným datovým vstupům, původní šablona automaticky zobra-
zuje v šedé barvě, ale nejsou skryty. 

94
 Ustanovení čl. 13 odst. 2: „Před schválením zjednodušeného monitorovacího plánu uvedeného 
v odstavci 1 provede příslušný orgán zjednodušené posouzení rizika ohledně toho, zda navrho-
vané kontrolní činnosti a jejich postupy odpovídají zjištěným inherentním a kontrolním rizikům, a 
odůvodní pouţití tohoto zjednodušeného monitorovacího plánu.   
Členské státy mohou vyţadovat, aby provozovatel nebo provozovatel letadel v případě potřeby 
sám provedl posouzení rizika podle předchozího pododstavce.“ 
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 zařízení, korá pouţívají přístupy zaloţené na měření (systémy kontinuální-

ho měření emisí), 

 zařízení provádějící činnosti, ve kterých figurují PFC nebo N2O, uvedené 

v příloze I směrnice o EU ETS, 

 zařízení na zachytávání, dopravu a geologické ukládání CO2 uvedená 

v příloze I směrnice o EU ETS, 

 zařízení pouţívající nouzovou metodiku podle článku 22 nařízení o monito-

rování a vykazování, 

 zařízení kategorie C, která pouţívají jiné zdrojové toky neţ komerční stan-

dardní paliva, 

 zařízení kategorie B nebo C, která mají alespoň jeden významný zdrojový 

tok, pro jehoţ monitorování se pouţívají přístroje nepodléhající státní met-

rologické kontrole podle vnitrostátních právních předpisů, 

 zařízení, která musí pouţívat laboratorní analýzy podle článků 33 aţ 35, 

 zařízení s více neţ třemi významnými zdrojovými toky, jeţ mají být monito-

rovány, nebo která pouţívají pro monitorování několik různých metodik 

(např. měření vsázek i některá průběţná měření ke stanovení aktivitních 

údajů, několik různých plánů odběru vzorků...). 

 

7.2.2.2 Zařízení způsobilá pouţívat zjednodušené plány pro monitoro-

vání 

Následující typy zařízení jsou povaţovány za obecně způsobilé, aby jim mohly 

být povoleny zjednodušené plány pro monitorování: 

 zařízení kategorie A a B, která mají jako zdrojový tok pouze zemní plyn, 

 zařízení, která pouţívají pouze standardní komerční paliva, bez emisí 

z procesů, 

 zařízení, která  

 pro monitorování údajů o činnosti mohou pouţívat výlučně faktury, 

 pro stanovení výpočtových faktorů pouţívají výlučně standardní 

hodnoty a 

 která pouţívají omezený počet
95

 zdrojových toků s uhlíkem fosilních 

paliv, 

 zařízení s nízkými emisemi, pokud  

 pomocí faktur a standardních hodnot nejsou monitorovány pouze 

méně významné a minimální zdrojové toky,  

 zařízení nepouţívá systémy pro kontinuální monitorování emisí ne-

bo nouzovou metodiku a 

 zařízení neprovádí aktivity, při kterých jsou emitovány PFC nebo 

N2O nebo zachytáván, dopravován nebo geologicky ukládán CO2, 

                                                      
95

 Jako vodítko by příslušný orgán měl provést individuální posouzení, pokud počet zdrojových toků 
přesahuje 10. 
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 zařízení emitující fosilní CO2 pouze z méně významných nebo minimálních 

zdrojových toků. 

Tento seznam zahrnuje také všechna zařízení, která splňují výše uvedená krité-

ria, ale musí navíc monitorovat jeden nebo více zdrojových toků biomasy. Jiný-

mi slovy, zdrojové toky biomasy nemají vliv na způsobilost pro zjednodušené 

postupy, jak ukazuje následující příklad. 

 

 

Předpokládejme zařízení kategorie A nebo B, které má jako zdrojový tok pouze 

zemní plyn a které kromě toho pouţívá různé typy pevné biomasy. Mohl by to 

být např. závod na dálkové vytápění biomasou, který pouţívá zemní plyn 

k vykrývání období špičkové zátěţe. 

Pokud by se nebrala v potaz biomasa, splňuje první z výše uvedených kritérií. 

Je proto i jako celek způsobilý pro zjednodušené postupy. 
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8 SYSTÉMY KONTINUÁLNÍHO MĚŘENÍ EMISÍ 
(CEMS) 

8.1 Obecné poţadavky 

Kromě toho, co bylo uvedeno v oddíle 4.3.3 o metodikách zaloţených na měře-

ní, mají být vzaty v úvahu další aspekty: 

 Na rozdíl od pokynů MRG 2007 jsou nyní systémy kontinuálního měření 

emisí postaveny na stejnou úroveň jako přístupy zaloţené na výpočtu, 

tj. není jiţ nutné příslušnému orgánu prokazovat, ţe pouţitím systémů kon-

tinuálního měření emisí se dosáhne větší přesnosti neţ pomocí přístupu 

zaloţeného na výpočtu, který používá postup s nejvyšší úrovní přesnosti. 

Byly však definovány poţadavky na minimální úroveň přesnosti ( viz od-

díl 5.2), ze kterých vyplývá, ţe jsou pouţitelné úrovně nejistoty srovnatelné 

s úrovněmi nejistoty přístupů zaloţených na výpočtu. Provozovatel tak mu-

sí prokázat příslušnému orgánu, ţe s navrhovaným systémem kontinuální-

ho měření emisí lze tyto úrovně přesnosti splnit. Přehled definovaných 

úrovní přesnosti pro přístupy zaloţené na měření viz tabulka 9. 

 Mnoţství emisí stanovené pomocí metodiky zaloţené na měření musí být 

potvrzeno prostřednictvím přístupu zaloţeného na výpočtu. Pro tento vý-

počet se však nevyţadují ţádné konkrétní úrovně přesnosti. Je to tedy 

podstatné zjednodušení oproti pokynům MRG 2007, kde musely být pouţi-

ty alespoň niţší úrovně přesnosti.   

Vzhledem k tomu, ţe emise N2O z výroby kyseliny dusičné nejsou stechi-

ometrické povahy, pro tyto emise se potvrzovací výpočet nevyţaduje. 

 Oxid uhelnatý (CO) emitovaný do ovzduší je nutno povaţovat za molární 

ekvivalent mnoţství CO2 (čl. 43 odst. 1).  

 Měření koncentrací v tocích plynu s velmi vysokými koncentracemi CO2 

můţe být obtíţné. To je důleţité zejména v případě měření CO2 přemístě-

ného mezi zařízeními pro zachytávání, potrubních dopravních systémů a 

zařízení pro geologické ukládání CO2. V takových případech mohou být 

koncentrace CO2 stanoveny nepřímo, stanovením koncentrace všech 

ostatních sloţek plynu a jejich odečtením od celku (rovnice 3 v příloze VIII 

nařízení o monitorování a vykazování). 

 Tok spalin můţe být stanoven buď přímým měřením, nebo pomocí hmot-

nostní bilance
96

 s pouţitím parametrů, které lze změřit snadněji, a sice toků 

vstupního materiálu, toku vstupního vzduchu a koncentrace O2 a ostatních 

plynů, které musí být měřeny i pro jiné účely. 

 Provozovatel musí zajistit, aby měřicí zařízení bylo vhodné pro prostředí, 

ve kterém má být pouţíváno, a pravidelně udrţováno a kalibrováno. Pro-

vozovatel si nicméně musí být vědom toho, ţe zařízení můţe náhle selhat. 

Článek 45 proto stanoví, jak mají být konzervativním způsobem nahrazeny 

                                                      
96

 Ustanovení čl. 43 odst. 5 umoţňuje pouţití „vhodné hmotnostní bilance s přihlédnutím ke všem 
podstatným parametrům na vstupní straně, která zahrnuje alespoň mnoţství vstupního materiálu, 
tok vstupního vzduchu a účinnost procesu pro emise CO2, a na výstupní straně, která zahrnuje 
alespoň výstup produktu a koncentrace O2, SO2 a NOx“. 
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údaje za chybějící hodiny. Provozovatel musí vytvořit předpoklady pro ta-

kové nahrazení údajů při tvorbě monitorovacího plánu
97

. 

 Pro zabezpečení kvality musí provozovatel pouţít normu EN 14181 („Sta-

cionární zdroje emisí – Prokazování jakosti automatizovaných měřicích 

systémů“). Tato norma vyţaduje některé činnosti: 

postup QAL 1: ověření, zda systém kontinuálního měření emisí spl-

ňuje stanovené poţadavky. Za tímto účelem je nutno pouţít 

normu EN ISO 14956 („Kvalita ovzduší – Posouzení vhodnosti 

měřicí metody porovnáním s poţadovanou nejistotou měření“), 

postup QAL 2: kalibrace a ověření systému kontinuálního měření emisí, 

postup QAL 3: průběţné prokazování kvality měření za provozu, 

AST: roční ověření správnosti údajů. 

Podle této normy musí postupy QAL 2 a AST provádět akreditované labo-

ratoře, postup QAL 3 provádí provozovatel. Musí být zajištěna odborná 

způsobilost personálu provádějícího zkoušky a ověření. 

Tato norma se nevztahuje na zabezpečení kvality systému shromaţďování 

údajů a jejich zpracovávání (tj. systémů IT). Odpovídající zabezpečení je-

jich kvality musí provozovatel zajistit zvlášť. 

 Další normou, kterou je nutno pouţít, je norma EN 15259 („Kvalita ovzduší 

– Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Poţadavky na měřicí úseky, sta-

noviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření“). 

 Také všechny ostatní metody pouţívané v rámci přístupů zaloţených na 

měření by měly být zaloţeny na normách EN. Pokud nejsou tyto normy 

k dispozici, musí být dané metody zaloţeny na příslušných normách ISO, 

normách zveřejněných Komisí nebo na vnitrostátních normách. Pokud ne-

existují ţádné příslušné zveřejněné normy, pouţijí se vhodné návrhy no-

rem, pokyny týkající se nejlepších postupů v odvětví nebo jiné vědecky do-

kázané metodiky, které omezují odchylku odběru vzorků a měření.   

Provozovatel zváţí všechny příslušné aspekty systému kontinuálního mě-

ření, včetně umístění zařízení, kalibrace, měření, zabezpečení kvality a 

kontroly kvality. 

 Provozovatel zajistí, aby byly laboratoře pouţívané k provádění měření, 

kalibrací a příslušných hodnocení pro systémy kontinuálního měření emisí 

(CEMS) akreditovány podle normy EN ISO/IEC 17025 pro příslušné analy-

tické metody nebo činnosti kalibrace. Pokud laboratoř tuto akreditaci nemá, 

je provozovatel povinen zajistit, aby byly splněny rovnocenné poţadavky 

v souladu s čl. 34 odst. 2 a 3. 
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 Podle přílohy I oddílu 1 bodu 4 písm. a) podbodu ii) nařízení o monitorování a vykazování musí 
monitorovací plán obsahovat: „metody pro určení, zda lze vypočítat platné hodiny nebo kratší re-
ferenční období pro jednotlivé parametry, a pro nahrazení chybějících údajů v souladu 
s článkem 45“. 
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Tabulka 9: Definované úrovně přesnosti pro systémy kontinuálního měření emisí (viz 

oddíl 1 přílohy VIII nařízení o monitorování a vykazování) vyjádřené pomocí 

maximálních přípustných nejistot pro roční průměrné hodinové emise. 

 Úroveň 

přesnosti 1 

Úroveň 

přesnosti 2 

Úroveň 

přesnosti 3 

Úroveň 

přesnosti 4 

Zdroje emisí CO2 ± 10% ± 7,5% ± 5% ± 2,5% 

Zdroje emisí N2O ± 10% ± 7,5% ± 5% N.P. 

Přemístění CO2 ± 10% ± 7,5% ± 5% ± 2,5% 

 

8.2 Emise N2O 

Oddíl 16 přílohy IV nařízení o monitorování a vykazování se zabývá stanovením 

emisí N2O z určitých chemických výrobních procesů, na které se vztahuje přílo-

ha I směrnice o EU ETS (výroba kyseliny dusičné, kyseliny adipové, glyoxalu a 

kyseliny glyoxylové), nebo které mohou být jednostranně zahrnuty podle článku 

24 uvedené směrnice (výroba kaprolaktamu). Nevztahuje se na N2O emitovaný 

z činnosti „spalování paliv“. Emise N2O musí být obvykle stanoveny pomocí pří-

stupu zaloţeného na měření. 

Kromě aspektů zmíněných v oddílech 4.3.3 a 79 nutno poukázat na tyto speci-

fické aspekty: 

 V příloze IV oddílu 16 pododdílu B.3 jsou uvedeny konkrétní poţadavky 

pro stanovení toku spalin. Koncentrace kyslíku musí být měřena, pokud je 

to nezbytné, v souladu s pododdílem B.4. 

 Pododdíl B.5 specifikuje poţadavky pro výpočet emisí N2O, pokud dojde 

během specifických období k nesníţeným emisím N2O (např. při selhání 

zařízení na sniţování emisí) a pokud není měření emisí N2O technicky 

proveditelné.  

 

Pro výpočet emisí CO2(e) z emisí N2O pouţije provozovatel tento vzorec: 

 ONGWPONEmEm
2

)( 2  (15) 

přičemţ 

Em .............. emise vyjádřené jako t CO2(e), 

Em(N2O) ..... emise N2O v tunách, 

GWPN2O ...... potenciál globálního oteplování N2O uvedený v příloze VI oddílu 3 

tabulce 6 nařízení o monitorování a vykazování. 
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8.3 Přemístěný / vlastní CO2 a zachytávání a ukládání 
uhlíku (CCS) 

8.3.1 Přemístěný CO2 a zachytávání a ukládání uhlíku 

Nařízení o monitorování a vykazování přineslo podstatnou změnu oproti poky-

nům MRG 2007, pokud jde o „přemístěný CO2“. 

Podle nových pravidel můţe být CO2, který není emitován, nýbrţ je přemístěn 

ze zařízení, odečten od emisí daného zařízení pouze tehdy, pokud je přijímací 

zařízení jednou z následujících moţností (čl. 49 odst. 1): 

 zařízení pro zachytávání za účelem přepravy a dlouhodobého geologické-

ho ukládání v úloţišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES, 

 přepravní síť za účelem dlouhodobého geologického ukládání v úloţišti 

povoleném podle směrnice 2009/31/ES, 

 úloţiště povolené podle směrnice 2009/31/ES za účelem dlouhodobého 

geologického ukládání. 

Ve všech ostatních případech se CO2 přemístěný ze zařízení započítává jako 

emise zařízení, z něhoţ emise pochází. 

Aby byla zajištěna konzistentnost výpočtu v případě „řetězce zachytávání a 

ukládání uhlíku“ (tj. několika zařízení provádějících společně zachytávání, pře-

pravu a geologické ukládání CO2), musí přijímací zařízení připočíst tento CO2 

ke svým emisím (viz oddíly 21 aţ 23 přílohy IV nařízení o monitorování a vyka-

zování), dříve neţ můţe opět odečíst mnoţství přemístěné do příštího zařízení 

nebo úloţiště. Zařízení pro zachytávání a ukládání uhlíku jsou tak monitorována 

pomocí určité formy přístupu zaloţeného na hmotnostní bilanci, kdy část CO2 

vstupujícího do zařízení nebo vystupujícího ze zařízení (tj. v bodech převodu) je 

monitorována pomocí systémů kontinuálního měření. 

Pro tyto systémy kontinuálního měření (CMS) se přiměřeně pouţijí pravidla sta-

novená pro systémy kontinuálního měření emisí (CEMS) (oddíly 4.3.3 a 79) 

(slovo „emise“ musí být z výrazu CEMS vypuštěno). Zejména lze pouţít usta-

novení o „nepřímém“ měření CO2
98

. Musí být pouţita nejvyšší úroveň přesnosti 

(úroveň přesnosti 4), pokud nejsou prokázány neúměrně vysoké náklady nebo 

technická neproveditelnost. Jako specifické ustanovení je důleţité v ročním vý-

kazu emisí jednoznačně identifikovat převáděcí a přijímací zařízení pomocí je-

dinečných identifikátorů, které jsou pouţívány rovněţ v systému registrů ETS. 

Pro monitorování na rozhraní mezi zařízeními si provozovatelé mohou zvolit, 

zda je měření prováděno předávacím nebo přijímacím zařízením (čl. 48 

odst. 3). Pokud provádějí měření obě a pokud se výsledky rozcházejí, pouţije 

se aritmetický průměr. Pokud je odchylka větší neţ hodnota nejistoty schválená 

v monitorovacího plánu, musí provozovatelé ve výkazu uvést hodnotu 

s konzervativní úpravou, která vyţaduje schválení příslušným orgánem. 
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 Tj. stanovení koncentrace všech ostatních sloţek daného plynu a jejich odečtení od celku (rovni-
ce 3 v příloze VIII nařízení o monitorování a vykazování).  
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8.3.2 Vlastní CO2 

Zatímco „přemístěný CO2“ v nařízení o monitorování a vykazování znamená 

„víceméně čistý CO2“ (směrnice o CCS
99

 vyţaduje, ţe tok CO2 „musí být tvořen 

z naprosté většiny“ CO2), pojem „vlastní CO2“ v nařízení o monitorování a vyka-

zování (článek 48) odkazuje na CO2, který pochází z činností uvedené v příloze 

I a je součástí plynu povaţovaného za palivo, jako jsou odpadní plyny 

z vysokých pecí nebo z některých částí rafinérií minerálních olejů. 

K zajištění konzistentnosti výkazů přijímacího a předávacího zařízení slouţí tyto 

postupy: 

 Pokud zařízení pouţívá palivo, které obsahuje vlastní CO2, emisní faktor 

(nebo v případě hmotnostních bilancí obsah uhlíku) zohledňuje vlastní CO2 

(tj. CO2 tvoří součást daného zdrojového toku a vlastní CO2 se započítává 

jako emitovaný tímto zařízením, které ovšem emituje CO2). 

 Zařízení, které přemisťuje CO2 do jiného zařízení, odečte tento CO2 od 

svých emisí. Obvykle se to provádí pomocí hmotnostní bilance. Na vlastní 

CO2 se prostě pohlíţí stejně jako na kaţdý jiný uhlík v tomto odchozím 

zdrojovém toku. 

 Pokud je vlastní CO2 přemisťován do zařízení, které není zařízením zapo-

jeným do systému ETS, pouţije se výjimka. V takovém případě musí být 

vlastní CO2 započítán jako emise. 

Pokud jde o monitorování „bodu převodu“, pouţije se stejný přístup jako u pře-

místěného CO2, tj. provozovatelé si mohou zvolit, zda je měření prováděno 

předávacím nebo přijímacím zařízením (čl. 48 odst. 3, viz oddíl 8.3.1 výše). 
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 Směrnice 2009/31/ES. 
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9 PŘÍLOHA 

9.1 Seznam zkratek 

EU ETS ....... systém EU pro obchodování s emisemi  

MRV ............ monitorování, vykazování a ověřování 

MRR ............ nařízení o monitorování a vykazování (téţ M&R Regulation) 

AVR ............ nařízení o akreditaci a ověřování (téţ A&V Regulation) 

MP .............. monitorovací plán 

Povolení ...... povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů 

CIM  ............ plně harmonizovaná prováděcí opatření platná v celém Společen-

ství (tj. pravidla přidělování emisních povolenek zaloţená na člán-

ku 10a směrnice o EU ETS) 

CA  .............. příslušný orgán 

ETSG .......... pracovní skupina pro ETS (skupina odborníků v oblasti systému 

pro obchodování s emisemi působících v rámci sítě IMPEL, kteří 

vypracovali důleţité pokyny pro pouţívání MRG 2007) 

IMPEL ......... síť EU pro provádění a vymáhání práva v oblasti ţivotního prostře-

dí (http://impel.eu) 

AER ............ roční výkaz emisí 

CEMS ......... systém kontinuálního měření emisí 

MPE ............ maximální dovolená chyba (pojem obvykle pouţívaný v oblasti vni-

trostátní právní metrologické kontroly) 

MS .............. členský stát (členské státy) 

CCS ............ zachytávání a [geologické] ukládání uhlíku 

 

9.2 Texty právních předpisů 

Směrnice o EU ETS: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze 

dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emi-

se skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. 

Konsolidované znění ke staţení na adrese:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090

625:CS:PDF 

Nařízení o monitorování a vykazování: Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze 

dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS

:PDF  

Nařízení o akreditaci a ověřování: Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 

21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunoki-

http://impel.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
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lometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Ra-

dy 2003/87/ES. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:CS

:PDF  

Pokyny pro monitorování a vykazování (MRG 2007): Rozhodnutí Komise 

2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monito-

rování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského par-

lamentu a Rady 2003/87/ES. Konsolidované znění ke staţení obsahuje všech-

ny změny: pokyny pro monitorování a vykazování činností, při kterých dochází 

k emisím N2O, činností v oblasti letectví; týkající se zachytávání, přepravy po-

trubím a geologického ukládání CO2; a činností a skleníkových plynů, které bu-

dou zahrnuty do ETS pouze počínaje rokem 2013. Ke staţení na adrese: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110

921:CS:PDF 

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie: Směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře vyuţívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 

2003/30/ES. Ke staţení na adrese: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS

:PDF  
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