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METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

9.
METODICKÝ POKYN

odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční 
úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití 

skládkového plynu

Čl. 1

Úvod

Ministerstvo životního prostředí určuje tímto metodickým pokynem způsob výpočtu emisní redukce skleníkových 
plynů z projektů, které jsou zaměřeny na zachycování a následné energetické zpracování skládkového plynu. Projekty 
tohoto typu mají dvojí efekt na celkové snížení emisí skleníkových plynů. Jednak dochází k redukci emisí skládkového 
plynu, který obsahuje určitý významný podíl metanu (CH4), který při úniku do atmosféry zesiluje vliv skleníkového 
efektu a přispívá ke globální změně klimatu. Následně je spalováním tohoto plynu produkována energie (elektřina/teplo), 
která nahrazuje energii vyrobenou konvenčními zdroji, které využívají jako primární energetický zdroj fosilní paliva. Tím 
dochází k částečnému vytěsnění produkce těchto zdrojů a logicky k redukci emisí CO2.

Tento metodický pokyn je určen Státnímu fondu životního prostředí, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím 
fyzickým osobám při aplikaci konkrétních projektových opatření.

Čl. 2

Postup výpočtu
Ke stanovení baseline je přistupováno z několika úrovní a to podle původu vzniku emisních úspor. V rámci projektu 

mohou nastat tři základní typy emisních redukcí:
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1) náhradou fosilních paliv při výrobě elektrické energie – Ee
2) náhradu fosilních paliv při výrobě tepelné energie – Et
3) likvidaci skládkového plynu (započítává se % podíl CH4) unikajícího ze skládky (TKO) – ECH4 

Z dílčích výpočtů emisní úspory vypočteme celkovou roční úsporu emisí CO2ekv. dosaženou realizací projektu jako:

Ve výpočtech jsou použity tyto vstupní hodnoty:

Parametr: Označení: Jednotka:
Roční proběh jednotek: Mth hodin

Emisní faktor elektřina EFe t CO2/MWh
(doporučená hodnota)  1,12 t CO2/MWh (2006–2007)
  1,11 t CO2/MWh (2008–2011)
  1,10 t CO2/MWh (2012)

Emisní faktor tepelný EFt t CO2/MWh
(doporučená hodnota – plyn)  0,2 t CO2/MWh
(doporučená hodnota – hnědé uhlí)  0,36 t CO2/MWh

Emisní faktor redukce CH4 na CO2 EFCH4 t CO2/t CH4
(doporučená hodnota)  21 t CO2/t CH4

Výhřevnost metanu Qi MJ.m–3/ kWh.m–3

(doporučené hodnoty)  35,88 MJ.m–3 (za 101,325 kPa a 0°C)
  9,964 kWh.m–3 (za 101,325 kPa a 0°C)
Hustota metanu �CH4 kg.m–3

(doporučená hodnota)  0,7168 kg.m–3 (za 101,325 kPa a 0°C)

Emisní faktor elektřiny vychází z validované metodiky Prototype Carbon Fund (PCF) pro českou elektrizační sou-
stavu a z předpokladu, že elektřina z obnovitelného zdroje nahradí odpovídající množství elektřiny vyrobené v systémo-
vých uhelných elektrárnách. Jeho výše je korigována vždy na základě měsíčních výrob a dat za předchozí roky.

Emisní faktor CH4 
Z fyzikálních parametrů CH4 je vypočítán emisní faktor CH4 vztažený na příkon v palivu, přičemž je započítána kon-

verze CH4 na CO2 (spalování CH4):

EFCH4 = 0,7168 × (21 – 2,75) / 9,964 = 1,31 t CO2 / MWhp

Emisní faktor výroby tepla (zdroj: příloha č.8 k vyhlášce č.425/2004 Sb.)
Pokud dochází v místě instalace k náhradě výroby tepla (např. ze zemního plynu) teplem z kogenerace, lze vyčíslit 

úsporu emisí a dosadit emisní faktor nahrazovaného paliva, pro běžná paliva jsou doporučené následující emisní fak-
tory:

palivo t CO2/MWhp

zemní plyn 0,20

hnědé uhlí 0,36

černé uhlí 0,33

Průměrný roční počet motohodin je možné odhadnout na základě štítkových údajů jednotky. Skutečný počet motohodin 
(mth) každé kogenerační jednotky je měsíčně odečítán a je k dispozici jako jedna z provozních hodnot.

E = Ee + Et + ECH4
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ad 1) náhrada fosilních paliv při výrobě elektrické energie
Generovaná elektřina je měřena cejchovaným měřidlem v místě předávání do rozvodné sítě, dále je měřena vlastní 

spotřeba každé kogenerační jednotky. Ve výpočtu jsou použity jednak skutečné provozní hodnoty dosažené realizací 
projektu, jednak předpoklad výroby vypočtený na základě technických parametrů kogenerační jednotky. 

Výpočet roční produkce elektrické energie
a. Roční produkce el. energie (MWh) odečtená z provozních hodnot 

Eneto = Ebrutto – VSe 

b. Roční produkce el. energie (MWh) předpokládaná

Eneto = (Pe × Mth) – VSe

Výpočet úspory emisí
K transformaci stejného množství elektrické energie z energie tepelné získané spalováním uhlí vypočteme množství CO2 
uvolněné do ovzduší:

Ee = Eneto × EFe

kde:

Ebrutto MWh roční vyrobená el. energie brutto, odečtená z elektroměru

VS % vlastní spotřeba jednotky

VSe MWh
a. odečtená z elektroměru
b. = Pe × VS

Eneto MWh roční el. energie předaná do sítě

Pe MW instalovaný el. výkon 

Ee tCO2 roční úspora emisí při výrobě elektřiny

ad 2) náhrada fosilních paliv při výrobě tepla

Podkladem pro výpočet redukce jsou hodnoty naměřené cejchovaným měřidlem při předání do teplovodní sítě, tzn. 
provozní hodnoty dosažené realizací projektu. Předpoklad výroby tepla je vypočtený na základě technických parametrů 
kogenerační jednotky:

Výpočet odhadu roční produkce využitelného tepla mimo technologii (v rámci validace projektu):
 

Tto = (Pt × Mth × Pv) 
 
V rámci vlastního vykazování skutečně dosažitelných emisních redukcí se pro účely verifikace projektu použijí namě-

řené hodnoty o dodávce tepla cejchovaným měřidlem Ttměř.
 

Výpočet úspory emisí:
Potom úspora emisí CO2 vzniklá nahrazením fosilního paliva:

Eto = Tto / � × EFt

resp. 

Etměř = Ttměř / � × EFt
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kde:

T MWh využitelné roční teplo

Pt MW instalovaný tepelný výkon 

Pv % využitelnost tepelného výkonu

Et tCO2 roční úspora emisí při výrobě tepla

� % účinnost

Účinností se rozumí účinnost nahrazovaného zdroje (ať reálného či hypotetického), kterým by se bez realizace projektu 
vyrábělo využitelné teplo (např. pro plynové kotle menších výkonů do 0,5 MWt můžeme použít hodnotu 0,85).

Daný výpočet uvažuje s dodávkou tepla do tepelných sítí na patě zdroje a tedy nezohledňuje distribuční ztráty při 
dodávce tepelné energie až na patu objektu, kde dochází ke konečné spotřebě tepelné energie. V případě možnosti měření 
dodávky tepla až na patě lze tyto distribuční ztráty zohlednit.

ad 3) likvidace skládkového plynu unikajícího ze skládky (TKO)

Množství metanu produkovaného skládkou bylo vypočteno z vyrobené elektrické energie. Metan je jediný nositel vyu-
žitelné energie ve skládkovém plynu, tzn. že je možné přesně vypočítat jeho spotřebu v kogenerační jednotce se známou 
účinností. 

Výpočet příkonu v palivu:
 
a. Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu, vypočtený ze skutečně vyrobené el. energie:

Pp = Ebrutto / �e

b. Příkon v palivu potřebný na udržení ročního výkonu, vypočtený z technických parametrů kogenerační jednotky:

Pp = Pe × Mth / �e

Výpočet úspory emisí:
Následně úspora emisí vzniklá energetickým využitím skládkového plynu:

ECH4 = Pp × EFCH4

kde:

�e % el. účinnost kogenerace

Pp MWh příkon v palivu

ECH4 tCO2 roční úspora emisí spálením skládkového plynu

Čl. 3

Praktická aplikace výpočtu

Do výpočtů jsou dosazovány štítkové hodnoty, které udávají předpoklad výroby, následně budou každoročně ověřo-
vány provozní hodnoty projektu, a to odečtem z jednotlivých měření, které jsou pro tento druh projektu předepsány. 
Tyto naměřené hodnoty musí být každoročně předkládány k nezávislému posouzení Státnímu fondu životního prostředí 
(Fond), kterému je také nutné do 14 dnů oznamovat veškeré změny technických parametrů projektu oproti předložené 
technické dokumentace. Fond má právo si vyžádat další náležitosti pro upřesnění či ověření deklarovaných emisních 
redukcí. 
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Nedílnou součástí přílohy výpočtu jsou naměřené roční provozní hodnoty projektu.

Čl. 4

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 23. 4. 2007.

V Praze dne: 23. 4. 2007

Ing. Lenka Vrtišková, v. r.
ředitelka odboru změny klimatu
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12.
SPOLEČNÉ SDĚLENÍ

odboru zvláště chráněných částí přírody a odboru legislativního k pojmu 
„nevratné změny půdního povrhu“ uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) a § 26 

odst. 3 písm. a) zákona č. 114 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákaz nevratně poškozovat půdní povrch je třeba vždy vykládat ve vztahu k zákazu hospodařit na pozemcích způso-
bem vyžadujícím použití intenzivních technologií.

Hospodařením na pozemcích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, (dále jen „zákon“), se rozumí výkon činnosti související s jejich správou (údržbou) v obec-
ném slova smyslu; tedy jde o veškeré činnosti vedoucí k udržení pozemků v požadovaném stavu.

Technologiemi jsou ve smyslu těchto ustanovení míněny zejména prostředky (stroje, nástroje, technické pomůcky, che-
mické prostředky a pod.) a s nimi spojené činnosti (pracovní úkony, výrobní postupy apod.) používané při hospodaření 
na pozemcích.

Intenzita je vyjádřením míry účinnosti technologie při vyvolávání změn dotčeného objektu; v tomto případě jsou 
objektem působení dotčené ekosystémy § 3 odst. 1 písm. j) zákona] a mírou jsou technologií vyvolané podstatné změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci těchto ekosystémů.

Za podstatnou změnu v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů se ve smyslu těchto ustanovení pova-
žují změny, které přímo nebo nepřímo vedou k zániku některé přirozené složky ekosystému. Z výše uvedeného je zřejmé, 
že se jedná o činnosti související s údržbou (správou) pozemků.

Za poškozování půdního povrchu se přitom považují činnosti spočívající ve skrývce nebo přemisťování svrchních vrs-
tev půdy pomocí mechanizačních prostředků nebo jejich vlivem.

Mezi takové činnosti lze zařadit i plošnou aplikaci biocidů poškozujících biologické vlastnosti půdy nebo plošnou 
aplikaci látek měnících chemické vlastnosti půdy.

Za nevratné poškozování půdního povrchu se pak považuje zásah, v jehož důsledku není možná regenerace fyzikál-
ních, chemických či biologických vlastností půdy přirozenou cestou do původního stavu. Jedná se např. o jakékoliv při 
hospodaření na pozemcích vzniklé mechanické poškození půdního povrchu mající za následek erozi a nevratný odnos 
vrchních vrstev půdy, neumožňující obnovu původních vlastností půdy na daném místě, včetně hnojení nebo vápnění 
půdy a aplikace biocidů trvale poškozujících půdní faunu a flóru nebo biologické či chemické vlastnosti půdy.

Výjimka podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona není požadována pro zařazení území do za-
stavitelné plochy v územním plánu nebo pro umístění či povolení nové stavby v národním parku či chráněné krajinné 
oblasti. V takových případech by se postupovalo jednak v odpovídajících případech podle § 16 odst. 1 písm. k) nebo 
odst. 2 písm. a) zákona nebo podle § 26 odst. 1 písm. f) nebo odst. 2 písm. a) zákona a jednak obecně podle příslušných 
ustanovení stavebního zákona (stanovisko k územně plánovací dokumentaci obce při jejím pořizování a změně) a podle 
§ 44 zákona, popř. dalších ustanovení zákona. Ustanovení § 45g a § 45i zákona tím nejsou dotčena. 

RNDr. Alena Vopálková, v.r.
ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody

doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., v.r.
ředitelka odboru legislativního

SDĚLENÍ
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