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Tento dokument je součástí série dokumentů vypracovaných útvary Komise na pod-

poru provádění 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
1
.  

Tyto pokyny představují stanoviska útvarů Komise v době jejich zveřejnění. Pokyny 

nejsou právně závazné. 

V pokynech jsou zohledněny diskuse na zasedáních neformální technické pracovní 

skupiny pro nařízení o monitorování a vykazování působící v rámci pracovní skupiny 

WGIII Výboru pro změnu klimatu, jakož i písemné připomínky zúčastněných stran 

a odborníků z členských států. Tyto pokyny byly v rámci Výboru pro změnu klimatu 

schváleny písemným postupem uzavřeným 28. září 2012, a to, až na jednu výjimku, 

zástupci všech členských států. 

Všechny pokyny a šablony jsou ke stažení na internetových stránkách Komise na této 

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 ÚVOD 

1.1 O tomto dokumentu 

Tento dokument s pokyny je součástí řady pokynů, které útvary Komise poskytují ke 

konkrétním tématům problematiky monitorování a vykazování v rámci systému EU pro 

obchodování s emisemi (EU ETS). Zatímco pokyny č. 1 poskytují obecný přehled mo-

nitorování a vykazování emisí ze zařízení v rámci systému EU ETS a pokyny č. 2 

představují obdobné vodítko pro provozovatele letadel, v tomto dokumentu (pokyny 

č. 4) se podrobněji vysvětlují požadavky na posouzení nejistoty u zařízení. Tento do-

kument byl vypracován s cílem podpořit nařízení o monitorování a vykazování 

i pokyny č. 1 tím, že vysvětlí dané požadavky nelegislativním jazykem. Je však třeba 

mít vždy na paměti, že hlavním požadavkem je nařízení. 

Tento dokument vykládá nařízení z hlediska požadavků kladených na zařízení. Vy-

chází rovněž z pokynů a osvědčených postupů vyvinutých během prvních dvou fází 

systému EU ETS (2005–2007 a 2008–2012), a zejména pak ze zkušeností, které na 

základě pokynů pro monitorování a vykazování z roku 2007 (MRG 2007) shromáždily 

členské státy, včetně souboru pokynů podpůrné skupiny pro ETS
2
 , které byly vypra-

covány v rámci sítě IMPEL. 

Zohledňuje také cenný přínos pracovní skupiny pro monitorování vytvořené v rámci fó-

ra pro dodržování systému EU ETS a neformální technické pracovní skupiny tvořené 

odborníky z členských států, jež byla vytvořena v rámci pracovní skupiny 3 Výboru pro 

změnu klimatu. 

 

1.2 Jak tento dokument používat 

Pokud jsou v tomto dokumentu uvedena čísla článků bez dalšího upřesnění, odkazují 
vždy na nařízení o monitorování a vykazování. Informace o zkratkách a odkazech na 
legislativní texty a další důležité dokumenty lze nalézt v příloze 1. 

 

Tato značka upozorňuje na důležité pokyny pro provozovatele a příslušné orgány. 

 

Takto pokyny upozorňují na významná zjednodušení obecných požadavků nařízení 

o monitorování a vykazování. 

 

Značka žárovky se používá u popisu osvědčených postupů. 

 

Tato značka má čtenáře odkázat k tématům, která se týkají zařízení s nízkými emise-

mi. 

 

Značka nářadí uživatele informuje, že jsou k dispozici jiné dokumenty, šablony nebo 

elektronické nástroje z jiných zdrojů (včetně těch, které se ještě připravují). 

                                                      
2
 Podpůrná skupina pro ETS; IMPEL je síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti 

životního prostředí. Tyto pokyny jsou k dispozici na adrese http://impel.eu/projects/emission-trading-

proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond/ 

  

 

 

small
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Značka knihy upozorňuje na ilustrativní příklady k tématům bezprostředně probíraným 

v textu. 

 

 

 

1.3 Kde najít další informace 

Veškeré pokyny a šablony poskytnuté Komisí na základě nařízení o monitorování 

a vykazování a nařízení o ověřování a akreditaci lze stáhnout z internetových stránek 

Komise na adrese:  

 

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

 

Jedná se o tyto dokumenty
3
: 

 Pokyny č. 1: „Nařízení o monitorování a vykazování – obecné pokyny pro zaříze-

ní“. Tento dokument nastiňuje zásady a monitorovací přístupy dané nařízením 

o monitorování a vykazování, jež jsou důležité pro stacionární zařízení. 

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

vatele letadel“. Tento dokument seznamuje se zásadami a monitorovacími přístupy 

nařízení o monitorování a vykazování, které jsou důležité pro odvětví letectví. Ob-

sahuje rovněž pokyny k používání šablon plánů pro monitorování vytvořených Ko-

misí.  

Pokyny č. 3: „Problematika biomasy v rámci systému EU ETS“. Tento dokument se 

zabývá otázkou uplatňování kritérií udržitelnosti na biomasu a požadavky článků 

38, 39 a 53 nařízení o monitorování a vykazování. Jedná se o dokument, který je 

důležitý pro provozovatele zařízení i pro provozovatele letadel. 

 Pokyny č. 4 (tento dokument): „Pokyny pro posouzení nejistoty“. Tento dokument 

částečně opakuje zásady z pokynů č. 1 „Obecné pokyny pro zařízení“ tak, aby jej 

bylo možné jako referenční příručku používat samostatně. 

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

kument se zabývá kritérii pro využití neakreditovaných laboratoří, tvorbou plánu od-

běru vzorků a různými jinými souvisejícími otázkami, které se týkají monitorování 

emisí v rámci systému EU ETS. 

 Pokyny č. 6: „Činnosti týkající se toku dat a kontrolní systém“. Tento dokument po-

jednává o možnostech, jak popisovat činnosti týkající se toku dat pro účely monito-

rování v rámci systému EU ETS, a o posouzení rizik jako součásti kontrolního sys-

tému a uvádí příklady kontrolních činností. Jedná se o dokument, který je důležitý 

pro zařízení i provozovatele letadel. 

 

Komise dále poskytuje tyto elektronické šablony
4
: 

 Šablona č. 1: Plán pro monitorování emisí ze stacionárních zařízení 

 Šablona č. 2: Plán pro monitorování emisí pro provozovatele letadel 

                                                      
3
 Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později může být doplněn o další dokumenty. 

4
 Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později může být doplněn o další šablony. 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
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 Šablona č. 3: Plán pro monitorování údajů o tunokilometrech pro provozovatele le-

tadel 

 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 vykazování je na 

stejné adrese k dispozici i samostatný soubor dokumentů k nařízení o akreditaci a 

ověřování. 

Veškeré právní předpisy EU jsou k dispozici na portálu EUR-Lex: http://eur-

lex.europa.eu/  

Nejdůležitější z těchto předpisů jsou navíc uvedeny v příloze k tomuto dokumentu. 

 

Užitečné pokyny mohou na svých internetových stránkách poskytovat rovněž přísluš-

né orgány členských států. Provozovatelé zařízení by si zejména měli ověřit, zda pří-

slušný orgán pořádá semináře, zveřejňuje často kladené otázky, provozuje asistenční 

službu atd. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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2 VÝZNAM POSOUZENÍ NEJISTOTY 

2.1 Co je nejistota? 

[Tento oddíl je totožný s oddílem 4.7 pokynů č. 1 (Obecné pokyny pro zařízení). Je 

zde zařazen pro úplnost a proto, aby bylo možné používat tento dokument samostat-

ně.] 

Pokud by někdo chtěl položit základní otázku ohledně kvality systému monitorování, 

vykazování a ověřování v rámci jakéhokoli systému obchodování s emisemi, pravdě-

podobně by se zeptal, jak spolehlivé jsou údaje nebo spíše zda lze věřit měřením, je-

jichž prostřednictvím údaje o emisích získáváme. Při určování kvality měření odkazují 

mezinárodní normy na míru „nejistoty“. Tento pojem vyžaduje určité vysvětlení. 

Existují různé termíny, které jsou často používány podobným způsobem jako nejistota. 

Nejsou to však synonyma, ale mají svůj vlastní definovaný význam: 

 Přesností se rozumí blízkost shody mezi naměřenou hodnotou a skutečnou 

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

„skutečné“ hodnotě (což může být např. nominální hodnota certifikovaného 

standardního materiálu
5
). Není-li měření přesné, může to být například způsobeno 

systémovou chybou, kterou lze často napravit kalibrací a nastavením přístrojů. 

 Preciznost udává blízkost výsledků měření stejné měřené veličiny za stejných 

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

odchylka hodnot kolem průměru. Odráží skutečnost, že všechna měření obsahují 

náhodnou chybu, kterou je možno snížit, ale nikoli zcela odstranit. 

 Nejistota
6
 charakterizuje rozmezí, ve kterém se očekává výskyt skutečné hodnoty 

se stanovenou úrovní spolehlivosti. Jde o zastřešující pojem, který kombinuje 

preciznost a předpokládanou přesnost. Jak ukazuje obrázek 1, měření mohou být 

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

a přesná zároveň.  

Jestliže laboratoř posuzuje a optimalizuje své metody, obvykle se snaží rozlišit přes-

nost od preciznosti, což je zásadní pro odhalení omylů a chyb. Může se ukázat, že 

příčiny chyb jsou velmi rozdílné a k odstranění je potřeba údržba nebo kalibrace pří-

strojů nebo lepší proškolení pracovníků. Konečný uživatel výsledků měření (v případě 

systému obchodování s emisemi je to provozovatel a příslušný orgán) však chce pou-

ze vědět, jak velký je interval (naměřený průměr ± nejistota), ve kterém se pravděpo-

dobně 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. Pro-

vozovatel nemůže vyřadit „N ± x %“ povolenek, ale pouze přesnou hodnotu N. Proto je 

zjevně v zájmu všech vyčíslit a co nejvíce snížit nejistotu „x“. Z tohoto důvodu musí 

                                                      
5
 Také normalizovaný materiál, jako je např. kopie prototypu kilogramu, má určitou nejistotu způsobenou 
výrobním procesem. Tato nejistota bude obvykle malá v porovnání s nejistotami vznikajícími v dalším 
průběhu při jeho použití. 

6
 Nařízení o monitorování a vykazování v čl. 3 bodě 6 stanoví: „nejistotou“ se rozumí parametr související 
s výsledkem měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, jež by mohly být rozumně přiřazeny 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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být plány pro monitorování schvalovány příslušným orgánem a provozovatelé musí 

prokazovat dodržení stanovených úrovní přesnosti, kterým odpovídají určité povolené 

nejistoty. 

Více podrobností o definici úrovní přesnosti je uvedeno v kapitole 6 pokynů č. 1. Po-

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

odst. 1), se zabývá oddíl 5.3 obecných pokynů. 
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Obrázek 1: Ilustrace pojmů přesnost, preciznost a nejistota. Střed terče představuje 

předpokládanou skutečnou hodnotu, „zásahy“ představují výsledky měření. 

High uncertainty - vysoká nejistota  

Low uncertainty - nízká nejistota 

High accuracy - vysoká přesnost 

High precision - vysoká preciznost 

 

Důležité upozornění: Posouzení nejistoty je nezbytné k tomu, aby bylo možno stano-

vit, která z úrovní přesnosti je splněna. Plán pro monitorování musí vždy odrážet úro-

veň, jež se fakticky používá, a nikoliv minimální požadovanou úroveň. Obecnou zása-

dou je, že provozovatelé by měli pokud možno usilovat o zlepšování systémů monito-

rování. 
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2.2 Nejistota v nařízení o monitorování a vykazování 

V nařízení o monitorování a vykazování se pojem „nejistota“ objevuje na několika 

místech. Nejvýznamnější jsou tyto oddíly: 

 čl.12 odst. 1 stanoví, že provozovatelé zařízení musí k plánu pro monitorování 

předložit podklady, jež obsahují tyto informace: 

 důkazy
7
 o souladu s prahovými hodnotami nejistoty pro údaje o činnosti; 

 případně důkazy o souladu s hodnotami nejistoty pro výpočtové faktory
8
; 

 případně důkazy o souladu s požadavky na vykazování nejistoty pro metodiky 

založené na měření; 

 jestliže se alespoň na část zařízení použije nouzová metodika, je třeba předložit 

posouzení nejistoty ve vztahu k celkovým emisím ze zařízení, aby byl potvrzen 

souhlas s prahovými hodnotami nejistoty podle čl. 22 písm. c). 

 čl. 47 odst. 4 osvobozuje provozovatele zařízení s nízkými emisemi od povinnosti 

předkládat příslušnému orgánu posouzení nejistoty. Odstavec 5 tyto provozovatele 

také osvobozuje od povinnosti zahrnout do posouzení nejistoty nejistotu související 

se změnami stavu zásob.  

Tento dokument poskytuje přehled věnovaný významu nejistoty a tomu, jak je nejisto-

ta ošetřena v nařízení o monitorování a vykazování. 

 

 

2.3 Přehled informací obsažených v tomto dokumentu 

Obrázek 2 by měl čtenáři pomoci stanovit, které z kapitol tohoto dokumentu jsou pro 

posouzení nejistoty u monitorovacích přístupů zvolených pro dané zařízení relevantní. 

 

                                                      
7
  Takovéto důkazy mohou např. spočívat v předložení dokumentace, jejímž obsahem je specifikace 
výrobce nebo provedené výpočty. Důkazy musí být dostatečné, aby umožnily příslušnému orgánu schválit 
související plán pro monitorování. 

8
 Platí to pouze v případech, kdy se četnost odběru vzorků pro analýzy stanoví na základě pravidla „1/3” 
hodnoty nejistoty údajů o činnosti (čl. 35 odst. 2). 
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Choose one or more 

monitoring approaches

Calculation-based  

(chapter 3)

EN 14181, EN 15259 or 

other standards 

Calculation factors (3.2)
• “1/3” rule

• Reference to GD5 “Sampling 

& Analysis”

Measurement-based 

(chapter 4)

Fall-back                  

(chapter 5)

Operator’s control (3.1.1)

• Route CO-1/2a/2b/3

Activity data  (3.1)
Uncertainty over the whole 

installation (also see Annex 

///, section 8.4)

Not operator’s control (3.1.2)

• Route CT-1/2

 

Obrázek 2: Kapitoly a oddíly tohoto dokumentu, jež jsou relevantní pro stanovení nejistoty 

Choose one or more monitoring approaches - Zvolte jeden nebo více monitorovacích přístupů  

Calculation-based (chapter 3) - Přístup založený na výpočtu (kapitola 3)  

Activity data (3.1) - Údaje o činnosti (3.1)  

Operator’s control (3.1.1) - Kontrola provozovatele (3.1.1); Route CO-1/2a/2b/3 - postup CO-1/2a/2b/3 

Not operator’s control (3.1.2) - Mimo rámec kontroly provozovatele (3.1.2), Route CT-1/2 - postup CT-1/2  

Calculation factors (3.2) - Výpočtové faktory (3.2), “1/3” rule - Pravidlo „1/3“, Reference to GD5 “Sampling& 
Analysis” - Odkaz na pokyny č. 5 „Pokyny pro odběr vzorků a analýzu“  

Measurement-based (chapter 4) - Přístup založený na měření (kapitola 4) 

EN 14181, EN 15259 or other standards - Normy EN 14181, EN 15259 nebo jiné 

Fall-back (chapter 5) - Nouzový přístup (kapitola 5) 

Uncertainty over the whole installation (also see Annex III, section 8.4) - Nejistota ohledně celého zařízení 
(viz také příloha III, oddíl 8.4) 

 

Tento dokument je rozdělen do kapitol podle použitého monitorovacího přístupu: 

 Přístupy založené na výpočtu jsou předmětem kapitoly 3; 

 Přístupy založené na měření viz kapitola 4; 

 Nouzové přístupy se popisují v kapitole 5. 

Vzhledem k tomu, že nařízení o monitorování a vykazování připouští celou řadu mož-

ností zjednodušení, existuje – jak je patrné z obrázku 2 – obvykle celá řada postupů, 

jimiž může provozovatel doložit, že bylo dosaženo míry nejistoty odpovídající určitým 

úrovním přesnosti. Tyto možnosti (neboli postupy) jsou v celém tomto dokumentu 

označeny zkratkovými kódy. Použije-li se například metodika založená na výpočtu 

a údaje o činnosti zdrojového toku se monitorují měřicím systémem, který stojí mimo 

rámec kontroly provozovatele, budou relevantním vodítkem pro posouzení nejistoty 

související s těmito údaji o činnosti zejména kapitola 3 a oddíly 3.1 a 3.1.2 (po-

stup CT-1, CT-2 nebo CT-3). 
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3 NEJISTOTA U PŘÍSTUPŮ ZALOŽENÝCH NA 
VÝPOČTU 

Následující vzorec ukazuje, jak se počítají emise v nejběžnějším případě, tedy 

v případě spalování paliv, a to pomocí standardní metody výpočtu v souladu s čl. 24 

odst. 1: 

Příklad: Monitorování spalování paliv na základě výpočtu 

)1( BFOFEFNCVADEm
 

Kde: 

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

AD ....... údaje o činnosti (= množství paliva) [t nebo Nm
3
] 

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

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

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

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

 

Pro každý z uvedených parametrů stanoví nařízení o monitorování a vykazování pou-

žitelné úrovně přesnosti, jež jsou technicky proveditelné a nejsou spojeny s neúměrně 

vysokými náklady. 

Tyto parametry lze rozdělit na dva typy: 

 Údaje o činnosti (AD): úrovně přesnosti se zde vztahují k požadované minimální 

nejistotě, pokud jde o spálené palivo, za vykazované období (za tímto účelem je 

nejistota probírána v oddíle 3.1). 

 Výpočetní faktory (výhřevnost, emisní faktor, obsah uhlíku,…): úrovně 

přesnosti se zde vztahují ke specifické metodice, kterou pro určení každého 

z faktorů stanoví nařízení o monitorování a vykazování, např. využití standardních 

hodnot či provedení analýz (příslušné otázky týkající se nejistoty jsou předmětem 

oddílu 3.2). 

 

3.1 Údaje o činnosti 

Veškeré zde uvedené skutečnosti týkající se údajů o činnosti zdrojového toku, jenž se 

monitoruje prostřednictvím přístupu založeného na výpočtu, platí také pro vstupní či 

výstupní materiál zdrojového toku, jenž se monitoruje pomocí přístupu založeného na 

hmotnostní bilanci. 

Úrovně přesnosti údajů o činnosti zdrojového toku (viz oddíl 4.5 pokynů č. 1) se defi-

nují pomocí prahů maximální přípustné nejistoty při určování množství paliva či mate-

riálu za vykazované období. Splnění příslušné úrovně přesnosti je třeba prokázat tak, 

že se příslušnému orgánu spolu s plánem pro monitorování předloží posouzení nejis-

toty, výjimkou jsou případy zařízení s nízkými emisemi. Tabulka 1 uvádí pro ilustraci 

definice jednotlivých úrovní přesnosti pro spalování paliv. Úplný výčet prahových hod-
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not úrovní přesnosti dle nařízení o monitorování a vykazování je uveden v oddíle 1 

přílohy II nařízení o monitorování a vykazování. 

 

Tabulka 1: Typické definice úrovní přesnosti pro údaje o činnosti vycházející z příkladu 

nejistoty pro spalování paliv. 

Úroveň 
přesnosti 
č. 

Definice 

1 Množství paliva [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období

9
 se určí 

s maximální nejistotou menší než ± 7,5 %. 

2 Množství paliva [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období se určí s maximální 

nejistotou menší než ± 5,0 %. 

3 Množství paliva [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období se určí s maximální 

nejistotou menší než ± 2,5 %. 

4 Množství paliva [t] nebo [Nm
3
] za vykazované období se určí s maximální 

nejistotou menší než ± 1,5 %. 

 

 

Je třeba si uvědomit, že v případě, kdy nelze použít zjednodušení, se nejistotou rozu-
mí „všechny zdroje nejistoty, včetně nejistoty měřicího zařízení, nejistoty spojené s ka-
librací a jakékoli dodatečné nejistoty spojené s tím, jak se měřicí přístroj používá 
v praxi, a nejistoty ohledně vlivů na životní prostředí“. V relevantních případech je tře-
ba zohlednit i vliv stanovení změny stavu zásob na začátku a konci daného období 
(viz příklad v oddíle 8.3 přílohy III). 

V zásadě existují dvě možnosti jak určit údaje o činnosti v souladu s čl. 27 odst. 1: 

 na základě průběžného měření u procesu, který je příčinou emisí, 

 na základě shromažďování údajů z měření samostatně vydaného množství 

s přihlédnutím k příslušné změně zásob. 

Podle nařízení o monitorování a vykazování není každý provozovatel povinen za kaž-

dou cenu vybavit své zařízení měřicími přístroji. To by bylo z hlediska nákladové efek-

tivnosti v rozporu s přístupem nařízení o monitorování a vykazování. Lze použít pří-

stroje, které se nacházejí buď 

 pod vlastní kontrolou provozovatele (viz oddíl 3.1.1), nebo 

 pod kontrolou jiných stran (zejména dodavatelů paliva, viz oddíl 3.1.2). 

V souvislosti s obchodními transakcemi, např. nákupem paliva, často dochází 

k tomu, že měření provádí pouze jeden z obchodních partnerů. Druhý z partnerů 

může, pokud takováto měření podléhají vnitrostátní právní metrologické kontrole, 

předpokládat, že nejistota spojená s měřením je přiměřeně malá. Požadavky na 

zabezpečení kvality přístrojů, včetně údržby a kalibrace, mohou být případně také 

součástí příslušných kupních smluv. Provozovatel nicméně musí usilovat 

o potvrzení nejistoty, která pro dané přístroje platí, aby bylo možné posoudit, zda 

lze dosáhnout potřebné úrovně přesnosti. 

Provozovatel si tedy může vybrat, zda využije vlastní přístroje, nebo se bude spoléhat 

na přístroje použité dodavatelem. Nařízení o monitorování a vykazování nicméně mír-

                                                      
9
 Vykazovaným obdobím je kalendářní rok. 
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ně upřednostňuje provozovatelovy vlastní přístroje: pakliže se provozovatel rozhodne 

použít jiné přístroje, ačkoliv disponuje přístroji vlastními, musí příslušnému orgánu do-

ložit, že dodavatelovy přístroje umožňují dosáhnout minimálně stejné úrovně přesnos-

ti, poskytují spolehlivější výsledky a ve srovnání s metodikou založenou na provozova-

telových vlastních přístrojích jsou méně náchylné ke kontrolním rizikům. Tyto doklady 

je třeba doplnit zjednodušeným posouzením nejistoty. 

Výjimku v tomto směru představuje postup podle čl. 47 odst. 4
10

, který umožňuje pro-

vozovatelům zařízení s nízkými emisemi stanovit množství paliva či materiálu pomocí 

dostupných a zdokumentovaných záznamů o nákupech a odhadovaného stavu zásob, 

aniž by museli srovnávat kvalitu svých vlastních přístrojů s kvalitou přístrojů svých do-

davatelů. 

V celém tomto dokumentu jsou probírány různé způsoby posuzování nejistoty. Je tře-

ba mít na paměti, že mnoho z těchto možností by mělo být chápáno jako zjednoduše-

ní celého posouzení nejistoty. Žádný ze zjednodušených postupů by však neměl být 

považován za upřednostňovaný. Obecně je provozovateli vždy dána možnost provést 

zvláštní (úplné) posouzení nejistoty (viz příloha III tohoto dokumentu). 

 

 

3.1.1 Měřicí systém pod vlastní kontrolou provozovatele 

3.1.1.1 Obecné aspekty 

Jestliže provozovatel používá výsledky měření měřicích systémů pod svou vlastní 

kontrolou, musí zajistit, že bude dosaženo prahové hodnoty nejistoty příslušné úrovně 

přesnosti. Je tedy nutné provést posouzení nejistoty. Ačkoliv jsou provozovatelé zaří-

zení s nízkými emisemi osvobozeni od povinnosti poskytnout příslušnému orgánu po-

souzení nejistoty, mohou takovéto posouzení potřebovat pro své vlastní účely, napří-

klad aby mohli prohlásit, že dosáhli souladu s konkrétní úrovní přesnosti údajů 

o činnosti. 

Nejistoty pramení z celé řady zdrojů, zejména z chyb způsobených nedostatečnou 

precizností (v zásadě se jedná o nejistotu v souvislosti s měřicím přístrojem, kterou 

pro užití v odpovídajícím prostředí udává výrobce, a některé podmínky související 

s instalací měřicího přístroje, např. délku rovného potrubí před a za průtokoměrem) 

a nedostatečnou přesností (způsobenou např. stárnutím nebo korozí přístroje, což 

může vést k driftu (posunu). Nařízení o monitorování a vykazování proto vyžaduje, 

aby se v posouzení nejistoty zohlednila nejistota daného měřicího přístroje i vliv kalib-

race a všech dalších ovlivňujících parametrů. V praxi může být takovéto posouzení 

nejistoty náročné a někdy může přesáhnout zdroje provozovatelů. Pro ambiciózního 

výzkumného pracovníka posouzení nejistoty „nikdy nekončí“. Vždy je možné vzít 

v potaz ještě více zdrojů nejistoty. Je tedy zapotřebí být pragmatický a soustředit se 

na nejvýznamnější parametry, které přispívají k nejistotě. Nařízení o monitorování 

a vykazování umožňuje několik pragmatických zjednodušení. 

                                                      
10

 Čl. 47 odst. 4: „Odchylně od článku 27 může provozovatel zařízení s nízkými emisemi stanovit množství 
paliva či materiálu pomocí dostupných a zdokumentovaných záznamů o nákupech a odhadovaných změn 
zásob. Provozovatel je dále osvobozen od povinnosti poskytnout příslušnému orgánu posouzení nejistoty 
podle čl. 28 odst. 2.“. 

small
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Obrázek 3 ukazuje různé přístupy k posouzení nejistoty, které stanoví nařízení 

o monitorování a vykazování k prokázání shody s požadavky na úroveň přesnosti, jež 

samo stanoví. 

 

Measuring instrument is 

subject to national legal 

metrological control

Measuring instrument is not

subject to national legal 

metrological control

Uncertainty = Maximum 

permissible error in service 

allowed by national legal 

metrological control

Specific 

uncertainty 

assessment

Measuring instrument is 

installed in an environment 

appropriate for its use 

specifications

Uncertainty =  Maximum 

permissible error specified for 

that measuring instrument in 

service

OR

Uncertainty =  Uncertainty 

obtained by calibration

multiplied by a conservative 

adjustment factor

Route CO-1 Route CO-2a/2b Route CO-3

 

Obrázek 3: Údaje o činnosti u přístupů založených na výpočtu: přístupy ke stanovení 

dosažené nejistoty („C“ znamená založený na výpočtu, „O“ znamená přístroj, 

který se nachází pod vlastní kontrolou provozovatele) 

Measuring instrument is subject to national legal metrological control - Měřicí přístroj podléhá vnitrostátní 
metrologické kontrole  

Measuring instrument is not subject to national legal metrological control - Měřicí přístroj nepodléhá 
vnitrostátní metrologické kontrole  

Measuring instrument is installed in an environment appropriate for its use specifications - Měřicí přístroj je 
nainstalován v prostředí odpovídajícím specifikacím pro jeho užití;  

Route CO-1 - postup CO-1; Route CO-2a/2b - postup CO-2a/2b; Route CO-3 - postup CO-3 

Uncertainty = Maximum permissible error in service allowed by national legal metrological control - Nejistota 
= maximální dovolená chyba v provozu povolená vnitrostátní metrologickou kontrolou 

Uncertainty = Maximum permissible error specified for that measuring instrument in service OR Uncertainty 
= Uncertainty obtained by calibration multiplied by a conservative adjustment factor - Nejistota = maximální 
dovolená chyba stanovená pro daný měřicí přístroj v provozu NEBO Nejistota = Nejistota vyplývající 
z kalibrace vynásobená faktorem konzervativních úprav 

Specific uncertainty assessment - Zvláštní posouzení nejistoty 

Provozovatel může posouzení nejistoty zjednodušit, pokud 

 měřicí přístroj
11

 podléhá právní metrologické kontrole (postup CO-1). V tomto pří-

padě lze pro celkovou nejistotu použít maximální dovolenou chybu v provozu, kte-

rou stanoví příslušné právní metrologické předpisy. 

                                                      
11

 Jednotné číslo „měřicí přístroj“ se zde používá pro zjednodušení. V případě, že se ke stanovení údajů 
o činnosti jednoho zdrojového toku využívá více přístrojů, vztahují se zjednodušení na všechny. Nejistotu 
související s výslednými údaji o činnosti v požadovaných jednotkách lze určit na základě šíření chyb (viz 
příloha III). 
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 měřicí přístroj nepodléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, je však nain-

stalován v prostředí odpovídajícím specifikacím pro jeho užití. V takovémto případě 

může provozovatel předpokládat, že nejistota za celé vykazované období, kterou 

vyžadují definice úrovní přesnosti pro údaje o činnosti v příloze II nařízení 

o monitorování a vykazování, odpovídá: 

 maximální dovolené chybě stanovené pro tento přístroj v provozu (postup CO-

2a), nebo  

 je-li k dispozici a je-li nižší, nejistotě získané na základě kalibrace vynásobené 

faktorem konzervativních úprav pro zohlednění účinku nejistoty v provozu (po-

stup CO-2b). 

V případech, kdy tato zjednodušení nelze uplatnit, nebo pokud zjednodušený postup 

neprokazuje dosažení potřebné úrovně přesnosti, je nutné provést zvláštní posouzení 

nejistoty podle postupu CO-3 a přílohy III. Provozovatel nemá povinnost použít žádný 

ze zjednodušených postupů. Vždy může využít postupu CO-3. 

 

3.1.1.2 Výběr přístupu 

Provozovatel, který hledá nejjednodušší přístup, by měl nejprve ověřit, zda je možné 

využít postup CO-1, tj. zda měřicí přístroj podléhá vnitrostátní právní metrologické 

kontrole a zda je dosažena alespoň požadovaná
12

 úroveň přesnosti. Jestliže maxi-

mální dovolená chyba v provozu stanovená příslušnými předpisy o vnitrostátní právní 

metrologické kontrole je vyšší než nejistota potřebná k dosažení dané úrovně přes-

nosti, může provozovatel využít jiný, méně zjednodušený přístup, tj. buď postup CO-

2a, nebo CO-2b. Teprve pokud tyto postupy nevedou k požadovanému výsledku, mu-

sí provozovatel provést zvláštní posouzení nejistoty podle postupu CO-3 a přílohy III. 

Bez ohledu na zvolený postup musí být výsledkem spolehlivé důkazy o tom, že zjiště-

ná nejistota odpovídá požadované úrovni přesnosti. Pokud tyto důkazy nejsou 

k dispozici, musí provozovatel podniknout potřebné kroky k tomu, aby splnil podmínky 

nařízení o monitorování a vykazování, a to prostřednictvím: 

 provedení nápravných opatření, tj. instalace měřicího systému, který odpovídá 

požadavkům dané úrovně přesnosti, nebo 

 předložení důkazů o tom, že dosažení požadované úrovně přesnosti je technicky 

neproveditelné nebo je spojeno s neúměrně vysokými náklady, a použití nejbližší 

nižší úrovně přesnosti v souladu s výsledkem posouzení nejistoty. 

 

 

3.1.1.3 Zjednodušení („postup CO-1“) 

Měřicí přístroj podléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole 

Celková nejistota = maximální dovolená chyba v provozu (vnitrostátní 

právní metrologická kontrola) 

 

                                                      
12

 Pro přístupy založené na výpočtu definuje úroveň přesnosti, která se použije, článek 26 nařízení 
o monitorování a vykazování, a to na základě kategorie zařízení a kategorie zdrojového toku. Podrobnější 
informace jsou k dispozici v pokynech č. 1. 
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První zjednodušení, které je podle nařízení o monitorování přípustné, je v praxi nejví-

ce nasnadě: prokáže-li provozovatel příslušnému orgánu, že měřicí přístroj podléhá 

vnitrostátní právní metrologické kontrole, lze celkovou nejistotu ztotožnit s maximální 

dovolenou chybou v provozu, která je přípustná podle právních předpisů 

o metrologické kontrole, a není třeba předkládat žádné další důkazy
13

. Nejvhodnějším 

důkazem o tom, že přístroj podléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, je 

osvědčení o oficiálním ověření přístroje
14

. 

Vnitrostátní právní metrologická kontrola se obvykle používá, když tržní transakce 

(obchody) vyžadují odkaz na uznávané normy (možnost zpětného vysledování). 

V rámci vnitrostátní právní metrologické kontroly se každý typ měřicího přístroje posu-

zuje na základě hodnocení výsledků měření z velkého množství testů. 

Obvykle se měřicí přístroje, jež podléhají vnitrostátní metrologické kontrole, považují 

za spolehlivější, protože je u nich povinné posouzení a jejich kontrolu a kalibraci (ka-

librace viz postup CO-2b) provádí státní orgán nebo pověřený akreditovaný subjekt. 

 

Související informace o maximálních dovolených chybách podle vnitrostátní 
právní metrologické kontroly 

Podle vnitrostátní právní metrologické kontroly se kalibrace považuje za platnou, jestliže 
nejistota, které se dosáhne kalibračním postupem, je při ověřování nižší než maxi-
mální dovolená chyba. Pojem „při ověřování“ je zde pojmem metrologickým, a nelze 
jej zaměňovat s ověřováním v rámci EU ETS. 

Má se navíc za to, že přístroj v běžném provozu je vystaven měřicím podmínkám, jež 
mohou ovlivnit výsledek měření. Tento aspekt vedl k zavedení parametru s názvem 
maximální dovolená chyba v provozu. Hodnota této chyby představuje přiměřený 
odhad nejistoty u přístroje v běžném provozu, který prochází pravidelnou právní metro-
logickou kontrolou v souladu s příslušnými předpisy. Velikost této chyby je také prahem 
pro zjednodušené zkoušky, které lze použít během běžného provozu, a je třeba ji tedy 
považovat za nejistotu, s níž je třeba počítat v rámci každodenního provozu daného 
měřicího přístroje. Znamená to, že z hlediska poctivé směny zboží je vhodnější využít 
maximální dovolenou chybu v provozu, která je konečným cílem právní metrologické 
kontroly.  

U některých měřicích přístrojů je maximální dovolená chyba za „stanovených pracov-
ních podmínek“”

15
 upravena směrnicí o měřicích přístrojích (2004/22/EC, Measuring 

Instruments Directive) či o vahách s neautomatickou činností (2009/23/ES, Non-
Automatic Weighing Instruments Directive), jejichž záměrem je vytvořit společný trh pro 
měřicí přístroje napříč členskými státy EU. Maximální dovolenou chybu v provozu sta-
noví vnitrostátní právní předpisy. Systémy metrologické kontroly obvykle používají 
k přepočtu maximální dovolené chyby, jež byla zjištěna při ověřování, na maximální do-
volenou chybu v provozu faktoru (koeficientu) 2. Je třeba zmínit, že tento faktor nevy-
chází ze statistiky (oproti rozdílu mezi standardní a rozšířenou nejistotou), ale z obecné 

                                                      
13

 Filozofie tohoto přístupu spočívá v tom, že kontrolu nevykonává orgán příslušný pro EU ETS, nýbrž jiný 
orgán, do jehož pověření spadá problematika metrologické kontroly. Nedochází tak ke zdvojení dohledu 
a snižuje se administrativní zátěž. 

14
 Podle čl. 3 písm. c) směrnice o měřicích přístrojích (2004/22/ES) se „právní metrologickou kontrolou“ 
rozumí kontrola měření v oblasti použití měřicího přístroje z důvodů veřejného zájmu, ochrany veřejného 
zdraví, bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, vybírání daní a poplatků, ochrany 
spotřebitelů a poctivého obchodování. 

15
 Příloha I směrnice o měřicích přístrojích je definuje takto: „Stanovené pracovní podmínky jsou hodnoty 
měřené veličiny a ovlivňujících veličin, které tvoří normální pracovní podmínky přístroje.“ Definice 
maximální dovolené chyby ve směrnici o měřicích přístrojích tedy odkazuje na maximální dovolenou 
chybu v provozu. Je však třeba poznamenat, že směrnice o měřicích přístrojích upravuje pouze uvádění 

na trh a do provozu. Nijak neupravuje to, jakou kalibraci a údržbu je nutné v provozu provádět. 
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zkušenosti právní metrologie s měřicími přístroji, které úspěšně prošly typovou zkouš-
kou

16
.  

 

 

3.1.1.4 Zjednodušení („postup“ CO-2a”) 

Měřicí přístroj nepodléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, je však na-

instalován v prostředí odpovídajícím specifikacím pro jeho užití. 

Celková nejistota = maximální dovolená chyba v provozu 

 

Druhé zjednodušení, které nařízení o monitorování a vykazování umožňuje, se týká 

měřicích přístrojů, které nepodléhají vnitrostátní právní metrologické kontrole, ale jsou 

nainstalovány v prostředí odpovídajícím specifikacím pro jejich užití.  

Pro druhou fázi systému pro obchodování s emisemi byl v příslušném dokumentu 

s pokyny, tzv. pokynech ETSG
17

, navržen zjednodušený přístup, který umožňoval 

aproximovat celkovou nejistotu údajů o činnosti zdrojového toku pomocí nejistoty 

známé pro konkrétní typ přístroje, za předpokladu, že jiné zdroje nejistoty jsou dosta-

tečně zmírněny. Má se za to, že tomu tak je zejména tehdy, jestliže je příslušný pří-

stroj nainstalován v souladu s určitými vyžadovanými podmínkami. Pokyny ETSG ob-

sahují seznam typů měřicích přístrojů a instalačních podmínek, který napomáhá uži-

vateli uplatňovat tento přístup. 

Nařízení o monitorování a vykazování přebírá zásadu tohoto přístupu a umožňuje 

provozovateli použít „maximální dovolenou chybu v provozu“
18

, jež je pro daný přístroj 

specifikována jako celková nejistota, a to pokud jsou měřicí přístroje nainstalovány 

v prostředí odpovídajícím specifikaci pro jejich užití. Nejsou-li o maximální dovolené 

chybě v provozu k dispozici žádné informace nebo pokud může provozovatel dosáh-

nout lepších než standardních hodnot, lze použít nejistotu získanou kalibrací, která se 

vynásobí faktorem konzervativních úprav, aby se zohlednila větší nejistota v situaci, 

kdy je přístroj „v provozu“. Tento druhý přístup odráží postup CO-2b. 

Nařízení o monitorování a vykazování blíže neudává informační zdroje pro maximální 

dovolenou chybu v provozu
19

 ani příslušné specifikace pro jejich užití, a nechává tak 

prostor pro určitou flexibilitu. Lze předpokládat, že 

 specifikace výrobce,  

 specifikace právní metrologické kontroly, a 

 pokyny, např. pokyny Komise
20

  

                                                      
16

 Na základě konkrétních zkušeností s některými druhy zařízení se pro tento faktor běžně používají i jiné 
hodnoty, počínaje hodnotou 1,25 (např. pro automatické systémy vážení) a konče hodnotou 2,5 (např. pro 
přístroje k měření rychlosti dopravních prostředků). 

17
 Poznámky lze nalézt jako přílohu na adrese http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-
future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond 

18
 Maximální dovolená chyba v provozu je významně vyšší než maximální dovolená chyba nového přístroje. 
Maximální dovolená chyba v provozu se často vyjadřuje jako násobek určitého faktoru a maximální 
dovolené chyby nového přístroje.  

19
 Je třeba si uvědomit, že maximální dovolená chyba a maximální dovolená chyba v provozu přístrojů, 
které podléhají vnitrostátní právní metrologické kontrole, vycházejí ze zkušenosti a nelze je přenášet na 
měření v podmínkách daného odvětví. Totožná hodnota pro přístroje nepodléhající vnitrostátní právní 
metrologické kontrole se používá pouze za účelem zjednodušení. 

 

 

 

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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jsou vhodnými zdroji pro maximální dovolenou chybu v provozu. Nejistoty uváděné 

v těchto dokumentech lze za celkovou nejistotu považovat pouze tehdy, jestliže jsou 

měřicí přístroje nainstalovány v prostředí odpovídajícím specifikacím pro jejich užití 

(přičemž musí být splněny i kroky 1 až 4 níže). Pokud tomu tak je, lze mít za to, že 

hodnoty získané z těchto zdrojů představují maximální dovolenou chybu v provozu 

a není zapotřebí tuto hodnotu nejistoty dále opravovat. 

 

Provozovatel může předpokládat, že splňuje požadavky nařízení o monitorování 

a vykazování v těch případech, kdy předloží důkazy o tom, že jsou splněny všechny 

požadavky dané následujícími čtyřmi kroky: 

                                                                                                                                            
20

 V příloze II těchto pokynů se nacházejí konzervativní hodnoty pro rozsah nejistoty běžných měřicích 
přístrojů a další podmínky. 
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Krok 1: Provozní podmínky s ohledem na relevantní ovlivňující parametry jsou 

splněny
21

 

Specifikace výrobce pro daný měřicí přístroj obsahuje provozní podmínky, tj. popis 

prostředí odpovídajícího specifikacím pro užití přístroje, s ohledem na relevantní 

ovlivňující parametry (například tok, teplota, tlak, médium atd.) a maximální přípustné 

odchylky pro tyto ovlivňující parametry. Výrobce také mohl případně prohlásit, že mě-

řicí přístroj odpovídá mezinárodní normě (normě CEN či ISO) nebo jiným normativním 

dokumentům (např. doporučením OIML
22

), jež stanoví přijatelné provozní podmínky 

s ohledem na ovlivňující parametry. 

Krok 2: Provozní podmínky s ohledem na relevantní ovlivňující parametry jsou 

splněny 

Provozovatel doloží, že provozní podmínky s ohledem na relevantní ovlivňující para-

metry jsou splněny. K takovémuto dokladu by měl provozovatel vytvořit kontrolní se-

znam relevantních ovlivňujících parametrů (viz např. oddíl 8.1, zejména tabulka 2 a 

tabulka 3) pro různé měřicí přístroje a porovnat u každého z těchto parametrů specifi-

kovaný rozsah s rozsahem použitým. Tento seznam by měl být poskytnut příslušnému 

orgánu jakožto součást posouzení nejistoty při předkládání nového nebo aktualizova-

ného plánu pro monitorování. 

Výsledkem tohoto kroku by mělo být posouzení toho, zda 

 je měřicí přístroj nainstalován odpovídajícím způsobem, 

 je měřicí přístroj vhodný pro měření daného média,  

 neexistují žádné další faktory, jež by mohly mít nepříznivý dopad na nejistotu mě-

řicího přístroje. 

Pouze pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, lze předpokládat, že maximální 

dovolená chyba v provozu uvedená ve vhodném zdroji (viz výše) je přiměřená a může 

být použita bez dalších oprav. 

Krok 3: Provedení kalibračních postupů se zabezpečením kvality 

Provozovatel doloží, že pravidelnou kalibraci (kalibrace, viz postup CO-2b) provádí ús-

tav akreditovaný v souladu s normou EN ISO/IEC 17025, který v relevantních přípa-

dech využívá normy CEN, ISO či normy vnitrostátní. Pokud kalibraci provádí neakredi-

tovaný ústav nebo výrobce, musí provozovatel doložit (např. osvědčením o kalibraci) 

její vhodnost a to, že probíhá na základě postupů doporučených pro daný přístroj jeho 

výrobcem a že její výsledky odpovídají specifikacím výrobce.  

                                                      
21

 Měřicí přístroje s označením „CE“ odpovídají základním požadavkům stanoveným v příloze I směrnice 
o měřicích přístrojích. Tato příloha ukládá výrobcům, aby tyto odpovídající provozní podmínky 
specifikovali. Pokud specifikace výrobce neobsahují požadavky na provozní podmínky s ohledem na 
ovlivňující parametry, musí provozovatel provést zvláštní posouzení nejistoty (postup CO-3). 
V jednoduchých případech však může stačit i odborný posudek, a to především u méně významných 
a minimálních zdrojových toků a u zařízení s nízkými emisemi. 

22
 Dokumenty obsahující technické specifikace přijaté Mezinárodní organizací pro legální metrologii 
(Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML). http://www.oiml.org/ 

 

http://www.oiml.org/
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Krok 4: Další postupy zabezpečení kvality pro měření údajů o činnosti 

Podle čl. 58 odst. 3 má provozovatel povinnost vytvořit, zdokumentovat, provádět 

a udržovat nejrůznější písemné postupy k zajištění účinného kontrolního systému, 

včetně zabezpečení kvality příslušných měřicích zařízení a nakládání s výslednými 

údaji. Jsou-li k zajištění provádění kontrolních činností (kalibrace, údržba, dohled 

a řešení ztrát a selhání atd.) zavedeny certifikované systémy řízení kvality a systémy 

řízení z hlediska životního prostředí
23

, např. EN ISO 9001, EN ISO 14001 či EMAS, 

doporučuje se zahrnout tyto systémy do procesu zabezpečení kvality u měření údajů 

o činnosti v rámci EU ETS. 

 

Pokud nejsou splněny požadavky všech čtyř výše uvedených kroků, nelze předpoklá-

dat, že lze hodnotu maximální dovolené chyby v provozu získanou z vhodných zdrojů 

(viz výše) bez dalších oprav použít jako hodnotu nejistoty. Celkové hodnoty nejistoty 

však mohou být vypočteny na základě kombinace hodnot nejistoty, jež jsou k dispozici 

ve vhodných zdrojích, a konzervativního odhadu nejistoty související s parametry, jež 

jsou příčinou neshody s těmito požadavky, tedy např. s průtokem, jehož hodnota je 

částečně mimo rámec běžného provozního rozmezí, prostřednictvím šíření chyb (viz 

postup CO-3 a příloha III). 

 

 

3.1.1.5 Zjednodušení („postup CO-2b“) 

Měřicí přístroj nepodléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, ale je nain-

stalován v prostředí odpovídajícím specifikacím pro jeho užití 

Celková nejistota 

= 

nejistota vyplývající z kalibrace x faktor konzervativních úprav 

 

Kalibrace
24

 

Pravidelné provádění kalibrace představuje proces, v němž se metrologie aplikuje na 

měřicí zařízení a procesy k zajištění shody používaných měřicích přístrojů s některou 

ze známých mezinárodních norem v oblasti měření. Tohoto výsledku se dosahuje vy-

užitím kalibračních materiálů či metod, jež zajišťují neporušený řetězec možnosti 

zpětného vysledování až k „pravé hodnotě“, jež je realizována pomocí norem pro mě-

ření. 

Kalibraci by měla, je-li to možné, provádět akreditovaná laboratoř. Zdrojem informací 

o vhodných kalibračních postupech a intervalech mohou být specifikace výrobce, 

normy poskytnuté akreditovanými laboratořemi atd.
25

 

                                                      
23

 Kontrolní systém se v rámci zařízení obvykle zřizuje k jiným účelům, např. za účelem kontroly kvality či 
minimalizace nákladů. V mnoha případech mají materiálové a energetické toky zvláštní význam pro další 
vnitřní systémy vykazování (např. finanční kontrolu). 

24
 Viz také dokument “EA 4/02 - Pokyny k vyjadřování nejistoty měření při kalibraci http://www.european-

accreditation.org/Docs/0002_Application%20documents/0002_Application%20documents%20for%

20Laboratories%20Series%204/00100_EA-4-02rev01.PDF 

 

 

http://www.european-accreditation.org/Docs/0002_Application%20documents/0002_Application%20documents%20for%20Laboratories%20Series%204/00100_EA-4-02rev01.PDF
http://www.european-accreditation.org/Docs/0002_Application%20documents/0002_Application%20documents%20for%20Laboratories%20Series%204/00100_EA-4-02rev01.PDF
http://www.european-accreditation.org/Docs/0002_Application%20documents/0002_Application%20documents%20for%20Laboratories%20Series%204/00100_EA-4-02rev01.PDF
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Příklad: Požadavky na kalibraci průtokoměru pro jiné kapaliny než 

vodu se statickým periodickým měřením (start/stop) 

Z hlediska kalibrace je třeba zohlednit tyto aspekty: 

 Průtokoměr je nainstalován v souladu se specifikacemi výrobce. 

 Průtokoměr i zbylé části kalibračního systému jsou zcela naplněny 

a nenachází se v nich žádný plyn. 

 Průtokoměr je v provozní teplotě. 

 Veškerá nastavení parametrů by měla být v dostupném rozsahu zdo-

kumentována. 

 Během nulového průtoku před a po měření nedošlo k detekci žádného 

signálu, který by naznačoval průtok. 

 Podmínky kalibrace (průtok, teplota, tlak, typ kapaliny atd.) jsou 

v rozmezí provozních podmínek. 

 Průtok je stabilní. 

 Tlak musí být dostatečně vysoký, aby se předešlo zplynování či kavita-

ci
26

. Hustota a viskozita rovněž ovlivňují kalibrační křivku. Je proto op-

timální provádět kalibraci za stejných podmínek, s nimiž se počítá 

v (plánovaném) běžném provozu, a využívat, jsou-li k dispozici, stejné 

či podobné kapaliny. 

 Nastavení na nulu („nulování“) je třeba provádět před sérií měření, 

a nikoliv během ní. Je potřeba zdokumentovat podmínky v kapalině 

(teplota, tlak) v okamžiku nulování. Nulování není zapotřebí, jestliže vý-

stupní signál pro nulový průtok je pod rozsahem pro nulovou hodnotu 

uvedenou výrobcem. 

 

Základním prvkem každého kalibračního postupu je srovnání výsledků měření 

s referenční normou prostřednictvím postupu, který umožní stanovit kalibrační funkci 

a nejistoty měření. Výsledkem kalibrace bude spolehlivé posouzení kalibrační funkce, 

její linearity (pokud je toto požadavkem) a nejistoty měření. Hodnoty nejistoty získané 

pomocí kalibrace by měly být v nejvyšší možné míře vztaženy na provozní rozsah mě-

řicího přístroje při skutečném užití. Kalibrační postup by tedy měl co možná nejvíce 

odrážet provozní podmínky, v nichž bude přístroj nainstalován (tj. v nichž se skutečně 

použije). 

V mnoha případech se daná měřená veličina neměří přímo, ale spíše se počítá 

z jiných vstupních veličin na základě funkčního vztahu, např. objemový průtok (fV) se 

počítá na základě měření vstupů, jako je hustota (ρ) a rozdíl tlaků (∆p) prostřednictvím 

vztahu fV=fV(ρ, ∆p). Nejistota u dané měřené veličiny tedy bude stanovena jako kom-

binovaná standardní nejistota pomocí metody šíření chyb
27

 (viz příloha III). Kombino-

                                                                                                                                            
25

 Viz také Mezinárodní slovníček metrologie („International vocabulary of metrology“) na 
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf 
POZNÁMKA 1 Kalibrace může být vyjádřena údajem, kalibrační funkcí, kalibračním diagramem, kali-
brační křivkou nebo kalibrační tabulkou. V některých případech se může skládat ze součtových nebo 
násobných korekcí indikace s přidruženou nejistotou měření. 
POZNÁMKA 2 Kalibrace by neměla být zaměňována s úpravou měřicího systému, často mylně 
nazývanou „samokalibrace“, ani s (metrologickým) ověřením kalibrace. 

26
 Kavitací se rozumí vznik a okamžitá imploze dutin v kapalině, k níž může docházet v případě, že je 
kapalina vystavena rychlým změnám tlaku, např. v turbínách. 

27
 Je vhodnější označovat ji jako „šíření nejistoty“, ačkoli je častěji používán pojem „šíření chyb“.  

 

http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf
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vanou standardní nejistotu související s výsledkem měření významně ovlivňuje také 

nejistota pramenící z dlouhodobého driftu a nejistota pramenící z provozních podmí-

nek a je třeba je vzít v úvahu (vedle nejistoty související s kalibrací). 

Rozšířená nejistota měření se vypočte vynásobením kombinované standardní nejis-

toty koeficientem rozšíření. Velikost tohoto koeficientu (faktoru) se pro běžné rozděle-

ní dat (Gaussovo rozdělení) často považuje za rovnou 2. Koeficient 2 odpovídá tomu, 

že správná hodnota je s 95% pravděpodobností v daném výsledku zahrnuta (tedy 

95% interval spolehlivosti). Je třeba mít na paměti, že tento faktor pokrytí je i nadále 

součástí vyjádření nejistoty měření při kalibraci. Faktor pokrytí tedy nepředstavuje fak-

tor konzervativních úprav (viz níže). 

 

Četnost kalibrací 

V závislosti na typu měřicího přístroje a na podmínkách prostředí se může nejistota 

v čase zvyšovat (drift). Pro kvantifikaci a ke snižování růstu nejistoty v důsledku driftu 

je třeba ve vhodném intervalu provádět opětovnou kalibraci. 

U měřicích přístrojů podléhajících vnitrostátní právní metrologické kontrole, postup 

CO-1) je četnost kalibrací (opětovné kalibrace) upravena příslušným právním textem. 

U jiných měřicích přístrojů by se intervaly opětovné kalibrace měly stanovit na základě 

informací obsažených např. ve specifikacích výrobce nebo v jiných vhodných zdrojích. 

Vzhledem k tomu, že výsledek každé kalibrace umožňuje kvantifikaci driftu, k němuž 

došlo, může při určení příslušného intervalu kalibrace pomoci též analýza časových 

řad předchozích kalibrací. Na základě těchto informací by měl provozovatel používat 

vhodné kalibrační intervaly schválené příslušným orgánem. 

V každém případě musí provozovatel každý rok kontrolovat, zda použité měřicí pří-

stroje stále odpovídají požadované úrovni přesnosti (v souladu s čl. 28 odst. 1 

písm. b)). 

 

Praxe v odvětví 

Při kalibraci v provozních podmínkách určitého odvětví je třeba dát pozor na různé si-

tuace, jež mohou nastat. Patří k nim mimo jiné 

 zjednodušení pro konkrétní použití, která pak už ale nesplňují požadavky na ka-

libraci dané právními normami; 

 jednobodové zkoušky nebo krátké kontroly, jež mohou sloužit např. k ověření nu-

lové hodnoty a ke každodennímu zabezpečení kvality, které ale nepředstavují plno-

hodnotnou kalibraci; 

 odložení kalibrace z důvodu příznivých výsledků kontrol ad-hoc (naznačujících, že 

monitorovací zařízení funguje správně) a z důvodu nákladů s kalibrací spojených;  

 absence opatření navazujících na výsledky kalibrace v podobě provedení odpoví-

dajících oprav. 

Problémem může být i to, že zařízení není pro kalibraci snadno dostupné, např. když 

jej za účelem kontroly či kalibrace nelze během provozu odinstalovat a samotný pro-

ces nelze zastavit bez závažného narušení zařízení nebo bezpečnosti dodávek souvi-

sejících s produktem. Mezi odstávkami výrobního procesu mohou existovat velmi 

dlouhá období, a v těchto případech nemusí být pravidelná kalibrace v kratších inter-

valech proveditelná. 

Je-li pro kalibraci k dispozici pouze omezený prostor, musí provozovatel požádat pří-

slušný orgán o schválení alternativního přístupu, přičemž předkládaný plán pro moni-
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torování doplní o relevantní doklady o technické proveditelnosti nebo neúměrně vyso-

kých nákladech
28

. Mělo by při tom být zohledněno pořadí
29

 pro použití různých norem 

dané čl. 32 odst. 1. 

 

Faktor konzervativních úprav 

Ke zohlednění případných dalších náhodných či systematických chyb v provozu se 

musí nejistota získaná na základě kalibrace (rozšířená nejistota, viz výše) vynásobit 

faktorem konzervativních úprav. Provozovatel by měl tento faktor konzervativních 

úprav stanovit např. na základě zkušeností a nechat si jej schválit příslušným orgá-

nem. Při absenci jakýchkoliv informací či zkušeností se jako pragmatický, ale přitom 

vhodný přístup doporučuje použití harmonizovaného faktoru o velikosti 2. Získaný vý-

sledek lze bez dalších oprav použít jako celkovou nejistotu. 

Faktor konzervativních úprav se uplatňuje pouze v případě, že se měřicí přístroj pou-

žívá v rámci specifikací pro užití v souladu s čl. 28 odst. 2 posledním pododstavcem. 

Je tedy třeba splnit požadavky popsané pro postup CO-2a (kroky 1 až 4). Jestliže tyto 

požadavky nejsou splněny, nelze tento zjednodušený postup uplatnit a je zapotřebí 

provést zvláštní posouzení nejistoty popsané v postupu CO-3 a příloze III. 

 

 

3.1.1.6 Úplné posouzení nejistoty („postup CO-3“) 

Úplné posouzení nejistoty („postup CO-3“) 

 

Provozovatel je vždy oprávněn provést zvláštní posouzení nejistoty, např. pokud je to-

ho názoru, že takto získané výsledky budou spolehlivější. V takovémto případě nebo 

v případě, že není možné využít žádný ze zjednodušených postupů (postup CO-1 ne-

bo CO-2a/2b), je nutno provést posouzení nejistoty v souladu s přílohou III. 

Podstatné je uvědomit si, že povinnost provést zvláštní posouzení nejistoty nutně ne-

znamená, že je s daným posouzením zapotřebí začít znovu úplně od začátku. 

V mnoha případech lze uplatnit některé z předpokladů zjednodušených postupů CO-1 

či CO-2a/2b. Takto získané hodnoty nejistot se v těchto případech mohou stát výcho-

diskem pro další výpočty, např. prostřednictvím šíření chyb (viz příloha III, zvláště od-

díl 8.2). Takovýto přístup nejenže představuje pragmatičtější a méně zatěžující způ-

sob, jak mohou provozovatelé posoudit nejistoty, ale ve většině případů také povede 

ke spolehlivějším výsledkům. 

Příklad: Provozovatel používá k měření spotřeby kapalného zdrojového toku 

turbínový plynoměr podléhající vnitrostátní právní metrologické kontrole. Vzhle-

dem k tomu, že nařízení o monitorování a vykazování vyžaduje přepočet obje-

                                                      
28

 Ustanovení čl. 59 odst. 1 druhého pododstavce nařízení o monitorování a vykazování stanoví: „Pokud 
součásti měřicích systémů nelze kalibrovat, uvede je provozovatel nebo provozovatel letadel v plánu pro 
monitorování a navrhne alternativní kontrolní činnosti.“ 

29
 Ustanovení čl. 32 odst. 1 stanoví: „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 dokázané metodiky, 
které omezují odchylku odběru vzorků a měření.“ 
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mového průtoku na hmotnostní průtok, musí provozovatel stanovit hustotu 

předmětné kapaliny. Vzhledem k tomu, že se k tomu běžně používá hustoměr, 

nelze pro tento zdrojový tok, má-li být vyjádřen v tunách, uplatnit žádné zjedno-

dušení, tedy ani postup CO-1, ani postup CO-2a/2b. Provozovateli však může 

být doporučeno, aby použil nejistotu stanovenou příslušným vnitrostátním práv-

ním metrologickým předpisem týkajícím se stanovení objemu při výpočtu celko-

vé nejistoty na základě šíření chyb (viz oddíl 8.3, zejména příklad 7). 

 

 

3.1.2 Měřicí systém mimo vlastní kontrolu provozovatele 

3.1.2.1 Obecná hlediska 

Provozovatel může pro stanovení údajů o činnosti využít měřicí systém, který není 

pod jeho vlastní kontrolou tehdy, pokud tento systém dosahuje minimálně stejně vy-

soké úrovně přesnosti, poskytuje spolehlivější výsledky a je méně náchylný ke kon-

trolním rizikům
30

, než kdyby daný provozovatel využíval vlastní přístroje, jsou-li tyto 

k dispozici. V těchto případech lze údaje o činnosti stanovit jedním ze dvou následují-

cích přístupů: 

 na základě částek z faktur vystavených obchodním partnerem, nebo 

 na základě přímého využití údajů měřicího systému. 

Při využití kteréhokoliv z těchto přístupů je vyžadována stejná úroveň přesnosti údajů 

o činnosti jako v případě využití systémů pod vlastní kontrolou provozovatele (viz oddíl 

3.1.1). Rozdíl spočívá pouze ve způsobu, jakým může provozovatel prokazovat sou-

lad, a ve zjednodušeních, jež lze uplatnit. 

V případě, že se pro získání primárních údajů pro stanovení množství materiálů nebo 

paliv používají faktury, nařízení o monitorování a vykazování vyžaduje, aby provozo-

vatel prokázal, že obchodní partneři jsou nezávislí. Toto opatření by mělo v zásadě 

sloužit jako záruka toho, že existují faktury s vypovídací hodnotou. V mnoha přípa-

dech to bude rovněž jeden z ukazatelů toho, zda lze uplatnit vnitrostátní právní metro-

logickou kontrolu (oddíl 3.1.1, postup CO-1). 

Je třeba připomenout, že nařízení o monitorování a vykazování umožňuje využít i 

„hybridní“ přístup: dotčený přístroj se nachází mimo kontrolu provozovatele (oddíl 

3.1.2), provozovatel ale provádí odečet pro monitorování. V takovém případě majitel 

přístroje odpovídá za údržbu, kalibraci a nastavení přístroje, a v důsledku tedy i za 

příslušnou zjištěnou hodnotu nejistoty; údaje týkající se množství materiálu může 

nicméně kontrolovat přímo provozovatel. S takovými případy se často setkáváme 

u měřidel zemního plynu. 

Obrázek 4 znázorňuje způsob, jak v souladu s nařízením o monitorování a vykazování 

plnit požadavky na úroveň přesnosti v případě využití měřicích systémů mimo kontrolu 

provozovatele. 

 

                                                      
30

 Pokyny pro posouzení rizika viz pokyny č. 6 (Činnosti týkající se toku dat a systém kontroly). 
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requirements under national 

legal metrological control are at 

least as stringent as the 

required tier

Uncertainty = Maximum 

permissible error in service 

allowed by national legal 

metrological control

Route CT-1 Route CT-2

Measuring instrument is 

subject to national legal 

metrological control

requirements under national 

legal metrological control are 

less stringent than the 

required tier

Obtain evidence on the applicable uncertainty from 

the trade partner

• Use amounts from invoices, provided that a 

commercial transaction between two 

independent trade partners takes place

• Use of direct readings from the 

measurement system

Route CT-3

Measuring instrument is not

subject to national legal 

metrological control

 

Obrázek 4: Údaje o činnosti pro přístupy založené na výpočtech: přístupy pro stanovení 

dosažené nejistoty („C“ znamená „založený na výpočtech“, „T“ znamená „přístroj 

pod kontrolou obchodního partnera“) 

Use amounts from invoices, provided that a commercial transaction between two independent trade part-
ners takes place - Využití fakturačních částek v případě obchodní transakce mezi dvěma nezávislými ob-
chodními partnery 

Use of direct readings from the measurement system - Přímé využití údajů z měřicího systému 

Measuring instrument is subject to national legal metrological control - Měřicí přístroj podléhá vnitrostátní 
právní metrologické kontrole 

Measuring instrument is not subject to national legal metrological control - Měřicí přístroj nepodléhá 
vnitrostátní právní metrologické kontrole 

requirements under national legal metrological control are at least as stringent as the required tier - 
Požadavky vnitrostátní právní metrologické kontroly jsou minimálně stejně přísné jako v případě požado-
vané úrovně přesnosti 

requirements under national legal metrological control are less stringent than the required tier - Požadavky 
vnitrostátní právní metrologické kontroly jsou méně přísné než v případě požadované úrovně přesnosti;  

Route CT-1 - postup CT-1; Route CT-2 - postup CT-2; Route CT-3 - postup CT-3;  

Uncertainty = Maximum permissible error in service allowed by national legal metrological control - Nejistota 
– maximální dovolená chyba v provozu povolená vnitrostátní právní metrologickou kontrolou;  

Obtain evidence on the applicable uncertainty from the trade partner - Získání důkazů ohledně použitelné 
nejistoty od obchodního partnera. 

 

Provozovatel může posouzení nejistoty zjednodušit:  

 Pokud měřicí přístroj podléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, může být 

maximální dovolená chyba stanovená příslušnými vnitrostátními metrologickými 

právními předpisy použita jako celková nejistota pro posouzení toho, zda byly spl-

něny požadavky na úroveň přesnosti podle článku 26 (postup CT-1).  

 Pokud jsou příslušné požadavky vnitrostátní metrologické kontroly méně přísné 

než prahová hodnota nejistoty úrovně přesnosti požadované v souladu s článkem 
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26, může si provozovatel důkazy ohledně aktuálně platné nejistoty opatřit od svého 

obchodního partnera (postup CT-2). 

 Pokud měřicí přístroj nepodléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, může si 

provozovatel opatřit důkazy o příslušné nejistotě (postup CT-3) od svého obchodní-

ho partnera (postup CT-3).  

Jak je uvedeno v oddíle 3.1.1.2, provozovatel musí učinit taková opatření, aby bylo 

možné dosáhnout úrovně přesnosti požadované v článku 26. Pokud této přesnosti do-

saženo není, je třeba buď učinit nápravná opatření, nebo lze případně uplatnit nižší 

úroveň přesnosti, je-li možné poskytnout důkazy o neúměrně vysokých nákladech ne-

bo o technické neproveditelnosti (pokud tato úroveň odpovídá alespoň stejně vysoké 

úrovni přesnosti, poskytuje spolehlivější výsledky a je méně náchylná ke kontrolním ri-

zikům, než když se používají dostupné přístroje pod vlastní kontrolou provozovatele). 

 

3.1.2.2 Zjednodušení („postup CT-1“) 

Měřicí přístroj obchodního partnera podléhá vnitrostátní právní metrologické 

kontrole. 

Celková nejistota = maximální dovolená chyba v provozu 

 

Toto zjednodušení lze uplatnit ze stejných důvodů a za stejných podmínek, které se 

uvádějí v oddíle 3.1.1.3, postup CO-1. Provozovatel musí být stále schopen prokázat, 

že měřicí přístroj jeho obchodního partnera splňuje alespoň stejně vysokou úroveň 

přesnosti jako dostupný přístroj, který má pod vlastní kontrolou, a že poskytuje spoleh-

livější výsledky a je méně náchylný ke kontrolním rizikům. 

 

3.1.2.3 „Postup CT-2“ 

Provozovatel získá od obchodního partnera, který odpovídá za měřicí systém, 

důkaz o použitelné nejistotě. 

 

Pokud jsou příslušné požadavky podle vnitrostátní právní metrologické kontroly méně 

přísné než požadavky na úroveň přesnosti ve smyslu článku 26, je provozovatel povi-

nen získat od obchodního partnera důkaz o tom, že jsou splněny dané požadavky na 

úroveň přesnosti. Provozovatel musí být schopen prokázat, že měřicí přístroj jeho ob-

chodního partnera splňuje alespoň stejně vysokou úroveň přesnosti jako dostupný 

přístroj, který má pod vlastní kontrolou provozovatel, a že poskytuje spolehlivější vý-

sledky a je méně náchylný ke kontrolním rizikům.  

Tyto doklady se mohou zakládat i na posouzení nejistoty provedeném podle ustano-

vení v příloze III za použití informací o měřicích přístrojích získaných od obchodního 

partnera. Další informace viz oddíl postup CO-3 (oddíl 3.1.1.6). 

 

3.1.2.4 „Postup CT-3“ 

Provozovatel získá od obchodního partnera, který odpovídá za měřicí systém, 

doklady ohledně použitelné nejistoty. 
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Tento postup je podobný výše popsanému postupu CT-2. V případě, že transakce ne-

podléhá vnitrostátní právní metrologické kontrole, je provozovatel povinen získat od 

obchodního partnera doklady o splnění požadované úrovně přesnosti ve smyslu člán-

ku 26. Provozovatel musí být schopen prokázat, že měřicí přístroj jeho obchodního 

partnera splňuje alespoň stejně vysokou úroveň přesnosti jako dostupný přístroj, který 

má pod vlastní kontrolou, a že poskytuje spolehlivější výsledky a je méně náchylný ke 

kontrolním rizikům.  

Tyto doklady se mohou zakládat i na posouzení nejistoty provedeném podle ustano-

vení v příloze III za použití informací o měřicích přístrojích získaných od obchodního 

partnera. Další informace viz oddíl o postupu CO-3 (oddíl 3.1.1.6). 

 

3.2 Výpočtové faktory 

Na rozdíl od úrovní přesnosti u údajů o činnosti se úroveň přesnosti pro výpočtové 

faktory
31

 nezakládá na dosažení prahových hodnot nejistoty, ale stanoví se za použití 

standardních hodnot nebo hodnot vycházejících z laboratorních analýz. Určení úrovně 

za použití laboratorních analýz je nicméně vázáno na požadovanou četnost analýz 

(článek 35), přičemž jedna z přípustných možností, jak tuto četnost stanovit, je vyjád-

řena mírou „nejistoty“ ve vztahu k četnosti analýz. Ustanovení čl. 35 odst. 2 uvádí: 

„Příslušný orgán může provozovateli povolit použití jiných četností než těch, které jsou 

uvedeny v odstavci 1, pokud není dostupná minimální četnost nebo pokud provozova-

tel prokáže některou z následujících skutečností: 

a) na základě historických údajů, včetně analytických hodnot pro příslušná paliva 

nebo příslušné materiály ve vykazovaném období, které bezprostředně před-

chází aktuálnímu vykazovanému období, libovolná odchylka v analytických 

hodnotách pro příslušné palivo či příslušný materiál nepřesáhne 1/3 hodnoty 

nejistoty, kterou je provozovatel povinen dodržovat s ohledem na stanovení 

údajů o činnosti pro příslušné palivo či příslušný materiál...“ 

Je třeba poznamenat, že v tomto případě je vyžadováno jiné posouzení nejistoty a že 

příslušné podrobnosti nejsou v tomto dokumentu pojednány. Tímto tématem se po-

drobněji zabývají pokyny č. 5 „Pokyny pro odběr vzorků a analýzu“ (viz oddíl 1.3).  

                                                      
31

 Nařízení o monitorování a vykazování v čl. 3 odst. 7 uvádí: „výpočtovými faktory“ se rozumí výhřevnost, 
emisní faktor, předběžný emisní faktor, oxidační faktor, konverzní faktor, obsah uhlíku nebo podíl 
biomasy. 
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4 NEJISTOTA U PŘÍSTUPŮ ZALOŽENÝCH NA 
MĚŘENÍ 

U přístupu založeného na měření, který zahrnuje monitorování N2O, vyžaduje příloha I 

nařízení o monitorování a vykazování seznam všech příslušných zařízení s uvedením 

údajů o četnosti měření, provozním rozsahu a nejistotě. Nařízení o monitorování 

a vykazování nezmiňuje žádné okolnosti, za nichž by bylo možné uplatnit zjednodu-

šení při stanovování nejistoty, jaké existují v případě přístupů založených na výpočtu. 

Článek 42 nicméně stanoví, že všechna měření musí být provedena na základě těchto 

norem: 

 EN 14181 Stacionární zdroje emisí – Prokazování jakosti automatizovaných měři-

cích systémů, 

 EN 15259 Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Požadavky na 

měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření 

 a dalších příslušných norem EN. 

Například norma EN 14181 obsahuje informace o postupech pro zabezpečení kvality 

(QAL 2 a QAL 3) s cílem minimalizovat nejistotu a pokyny ke způsobu stanovování 

samotné nejistoty. Pokyny pro QAL 1 lze najít v normě EN ISO 14956 Kvalita ovzduší 

– Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření. 

 

Článek 42 dále stanoví: „Pokud nejsou tyto normy k dispozici, budou dané metody za-

loženy na příslušných normách ISO, normách zveřejněných Komisí nebo na vnitro-

státních normách. Pokud neexistují žádné příslušné zveřejněné normy, použijí se 

vhodné návrhy norem, pokyny týkající se nejlepších postupů v odvětví nebo jiné vě-

decky doložené metodiky, které omezují odchylku odběru vzorků a měření. 

Provozovatel zváží všechny příslušné aspekty systému kontinuálního měření, včetně 

umístění zařízení, kalibrace, měření, zabezpečení kvality a kontroly kvality.“ 

Pokud příslušné normy či pokyny neobsahují informace o stanovení nejistoty, lze pro 

toto stanovení použít některé aspekty obsažené v příloze III. 



28  

5 NEJISTOTA U NOUZOVÝCH PŘÍSTUPŮ 

Provozovatel může pro vybrané zdrojové toky nebo zdroje emisí uplatnit nouzovou 

metodiku, tj. metodiku monitorování, jež není založena na úrovních přesnosti, a to za 

předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: 

 použití alespoň úrovně přesnosti 1 podle metodiky založené na výpočtu pro jeden 

nebo více významných či méně významných zdrojových toků a metodiky založené 

na měření pro alespoň jeden zdroj emisí související se stejnými zdrojovými toky 

není technicky proveditelné nebo je spojeno s neúměrně vysokými náklady; 

 provozovatel každý rok zhodnotí a určí množství nejistot u všech parametrů použi-

tých pro stanovení ročních emisí v souladu s Příručkou pro stanovení neurčitosti 

měření (JCGM 100:2008)
32

 nebo s rovnocennými mezinárodně uznávanými nor-

mami a výsledky zahrne do ročního výkazu emisí; 

 provozovatel uspokojivě prokáže příslušnému orgánu, že celková prahová hodno-

ta nejistoty pro roční úroveň emisí skleníkových plynů pro celé zařízení nebude při 

použití této metodiky nouzového monitorování vyšší než 

 7,5% u zařízení kategorie A, 

 5,0% u zařízení kategorie B a 

 2,5% u zařízení kategorie C. 

Další pokyny pro posuzování nejistoty lze najít v příloze III, zejména v oddíle 8.4. 

 

 

 

                                                      
32

 (JCGM 100:2008) Vyhodnocování údajů měření – Příručka pro stanovení neurčitosti měření (GUM): 
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html  

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
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6 PŘÍLOHA I: ZKRATKY A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

6.1 Použité zkratky 

EU ETS ....... systém EU pro obchodování s emisemi 

MRG 2007 .. pokyny pro monitorování a vykazování z roku 2007 

ETSG .......... pracovní skupina pro ETS (skupina odborníků v oblasti systému pro ob-

chodování s emisemi působících v rámci sítě IMPEL, kteří vypracovali 

důležité pokyny pro provádění MRG 2007) 

GUM ........... pokyny ISO pro vyjadřování nejistot měření (JCGM 100:2008), ke stažení 

na adrese:   

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html. 

 

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
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6.2 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 emise sklení-

kových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, naposledy změ-

něná směrnicí 2009/29/ES. Konsolidované znění ke stažení na adrese: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:C

S: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 směrni-

ce Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. K dispozici na adrese:  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 tunokilometrů 

a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. 

K dispozici na adrese:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:CS:PDF  

Pokyny k monitorování a vykazování (MRG 2007): Rozhodnutí Komise 

2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování 

a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/87/ES. Konsolidované znění ke stažení obsahuje všechny změny: poky-

ny pro monitorování a vykazování činností, při kterých dochází k emisím N2O, činností 

v oblasti letectví; týkající se zachytávání, přepravy potrubím a geologického ukládání 

CO2; a činností a skleníkových plynů, které budou zahrnuty do ETS teprve od roku 

2013. Ke stažení na adrese: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:C

S: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=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:2012:181:0001:0029:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:CS:PDF
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7 PŘÍLOHA II: KONZERVATIVNÍ NEJISTOTA 
MĚŘENÍ U NEJBĚŽNĚJŠÍCH MĚŘICÍCH 
PŘÍSTROJŮ 

Níže uvedené tabulky podávají přehled o konzervativní nejistotě měření 

u některých skupin běžných měřicích přístrojů. 

S hodnotami nejistoty a dalšími údaji uvedenými v těchto tabulkách by se mělo 

počítat pouze tehdy, pokud nejsou k dispozici konkrétnější informace od výrob-

ce měřicího přístroje nebo informace z normativních dokumentů, např. 

z dokumentů vydávaných OIML
33

. Tyto hodnoty by měly být brány v úvahu také 

pouze tehdy, pokud jsou dodrženy kroky 1 až 4 (viz oddíl 3.1.1.4). V opačném 

případě není postup CO-2 použitelný. Dokumenty OIML příslušné pro přístroje 

na měření plynů a kapalin jsou R137 a R117. V případě přístrojů pro měření 

pevných látek je vhodným zdrojem informací dokument R76. 

Je třeba mít rovněž na paměti, že pro každý přístroj je uvedena lhůta pro opě-

tovné provedení kalibrace. Z toho vyplývá, že po každé kalibraci mohou platit 

požadavky na použití zjednodušení podle postupu CO-2b (oddíl 3.1.1.5), které 

mohou poskytnout spolehlivější výsledky. Tuto možnost je třeba zvážit vždy 

před použitím standardních hodnot uvedených níže. 

 

Rotační průtokoměr 

Médium: plyn 

Příslušné normy: EN 12480:2002+A1:2006 

Nejistota při 0-20 % měřicího rozsahu: 3 % 

Nejistota při 20-100 % měřicího rozsahu: 1,5 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 10 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení 

- každoroční kontrola hladiny maziva v olejové vaně 
- použití filtru na znečištěný plyn 
- životnost 25 let 

Médium: kapalina 

Nejistota při 0-10 % měřicího rozsahu: 1 % 

Nejistota při 10-100 % měřicího rozsahu: 0,5 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 5 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení (případně i dříve, pokud průtok měřičem dosáhl 3 500 pro-

                                                      
33

 Dokumenty obsahující technické specifikace přijaté Mezinárodní organizací pro legální metrologii 
(Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML). http://www.oiml.org/ 

 

http://www.oiml.org/
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vozních hodin x jeho maximální rozsah) 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 25 let 
 

 

Turbinový průtokoměr 

Médium: plyn 

Příslušné normy: EN 12261:2002 + A1:2006 

Nejistota při 0-20 % měřicího rozsahu: 3 % 

Nejistota při 20-100 % měřicího rozsahu: 1,5 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 5 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení 

- každoroční vizuální kontrola 
- jednou za 3 měsíce promazání ložisek (neplatí pro samomazná lo-

žiska) 
- použití filtru na znečištěný plyn 
- není určen pro pulzní proudění plynu 
- životnost 25 let 
- nesmí dojít k více než 30minutovému přetížení přesahujícímu 

120 % maximálního měřicího rozsahu 

Médium: kapalina 

Nejistota při 10-100 % měřicího rozsahu: 0,5 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 5 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení 

- jednou za 3 měsíce promazání ložisek (neplatí pro samomazná lo-
žiska) 

- použití filtru na znečištěnou kapalinu 
- životnost 25 let 
- nesmí dojít k více než 30minutovému přetížení přesahujícímu 

120 % maximálního měřicího rozsahu 

 

Měchový / membránový plynoměr 

Médium: plyn 

Příslušné normy: EN 1359:1998 + A1:2006 

Nejistota při 0-20 % měřicího rozsahu: 7,5 % 

Nejistota při 20-100 % měřicího rozsahu: 4,5 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 10 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
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seřízení 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 25 let 

 

Průřezový průtokoměr  

Médium: plyn a kapalina 

Příslušné normy: EN ISO 5167 

Nejistota při 20-100 % měřicího rozsahu: 3 % 

Provozní podmínky: 

- každoroční kalibrace převodníku diferenčního tlaku 
- jednou za 5 let kalibrace diferenčního měřiče 
- každoroční kontrola abraze clony a zanesení 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 30 let 
- není určen pro korozní plyny a kapaliny 

Pokyny pro zástavbu clony, není-li výrobcem stanoveno jinak: potrubí 

v přímé délce nejméně 50násobku jeho průměru před clonou 

a 25násobku jeho průměru za clonou; hladký povrch vnitřní stěny. 

 

Venturiho průtokoměr 

Médium: plyn a kapalina 

Přslušné normy: EN ISO 5167 

Plyn: Nejistota při 20-100 % měřicího rozsahu: 2 % 

Kapalina: Nejistota při 20-100% měřicího rozsahu: 1,5 % 

 

Provozní podmínky: 

- každoroční kalibrace převodníku diferenčního tlaku 
- jednou za 5 let kalibrace celého měřicího přístroje 
- každoroční vizuální kontrola 

- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 30 let 
- není určen pro korozní plyny a kapaliny 

 

Ultrazvukový průtokoměr 

Médium: plyn a kapalina 

Příslušné normy: ISO 17089-1:2010 
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Plyn: nejistota při 1–100 % měřicího rozsahu: 2 % 

Plyn (příložný průtokoměr): nejistota při 1-100 % měřicího rozsahu: 

4 % 

Kapalina: nejistota při 1-100 % maximálního měřicího rozsahu: 3 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 5 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení 

- každoroční kontrola kontaktu převodníku tlaku a stěny potrubí. Při 
nedostatečném kontaktu je třeba převodníkové těleso vyměnit pod-
le specifikací výrobce. 

- každoroční kontrola koroze stěny 
- každoroční kontrola převodníků diferenčního tlaku 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 15 let 
- žádné poruchy ve frekvencích 
- složení média je známé 

 

Pokyny pro zástavbu ultrazvukového průtokoměru, není-li výrobcem 

stanoveno jinak: vedení v přímé délce nejméně 10násobku jeho prů-

měru před měřičem a 5násobku jeho průměru za měřičem 

 

Vírový průtokoměr 

Médium: plyn 

Plyn: nejistota při 10-100 % měřicího rozsahu: 2,5 % 

Kapalina: nejistota při 10-100 % měřicího rozsahu: 2 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 5 let vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení 

- každoroční kontrola senzorů 
- každoroční kontrola vírového tělesa 
- každoroční kontrola koroze stěny 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 10 let 
- bezvibrační ukotvení měřicího přístroje 
- je třeba zabránit tlakovému rázovému zatížení 

 

Pokyny pro zástavbu vírového průtokoměru, není-li výrobcem stanove-

no jinak: vedení v přímé délce nejméně 15násobku jeho průměru před 

měřičem a 5násobku jeho průměru za měřičem 
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Coriolisův průtokoměr 

Médium: plyn a kapalina 

Plyn: nejistota při 10-100 % měřicího rozsahu: 1,5 % 

Kapalina: nejistota při 10-100 % měřicího rozsahu: 1 % 

Provozní podmínky: 

- jednou za 3 roky vyčištění, opětovná kalibrace a v případě potřeby 
seřízení 

- instalace bez mechanického napětí 
- každý měsíc kontrola nastavení nulového bodu 
- každoroční kontrola koroze a abraze 
- každoroční kontrola senzorů a převodníků 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 10 let 

 

Průtokoměr s oválnými koly 

Médium: kapalina 

Nejistota při 5–100 % měřicího rozsahu: 1 % 

Provozní podmínky: 

- viskózní kapaliny (olej): jednou za 5 let vyčištění, opětovná kalibra-
ce a v případě potřeby seřízení 

- řídké kapaliny: jednou za 2 roky vyčištění, opětovná kalibrace a 
v případě potřeby seřízení 

- každoroční kontrola abraze 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 30 let 

 

Elektronický přepočítávač množství plynu 

Médium: plyn 

Příslušné normy: EN 12405-1:2005+A1:2006 

Nejistota při tlaku 0,95-11 bar a při teplotě -10 – 40°C: 1 %  

- Provozní podmínky: jednou za 4 roky opětovná kalibrace a 
v případě potřeby seřízení 

- výměna baterií (četnost se řídí pokyny výrobce) 
- každoroční údržba podle pokynů výrobce / obecných pokynů pro 

měření 
- životnost 10 let 
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8 PŘÍLOHA III: ÚPLNÉ POSOUZENÍ NEJISTOTY 
U ZDROJOVÝCH TOKŮ 

8.1 Úvod 

Účelem této přílohy je podat přehled o obecném přístupu k posouzení nejistoty 

v případech, kdy nelze uplatnit žádné zjednodušení. Další podrobnosti lze najít 

v Příručce pro stanovení neurčitosti měření (JCGM).  

Posouzení nejistoty by mělo v zásadě zahrnovat 

 přesně stanovenou nejistotu používaného měřicího zařízení, 

 nejistotu spojenou s kalibrací a 

 jakoukoliv dodatečnou nejistotu spojenou s tím, jak se měřicí přístroj použí-

vá v praxi. 

Je-li vyžadováno další měření, například měření tlaku a teploty, je třeba vzít 

v úvahu rovněž nejistotu tohoto měření. Nelze-li použít informace od výrobce, 

musí provozovatel dokázat a zdůvodnit, že odchylky od specifikace neovlivňují 

nejistotu. Pokud to není možné, musí provozovatel provést konzervativní 

a opodstatněné odhady nejistoty. Možné vlivy na nejistotu zahrnují: 

 odchylku od pracovního rozsahu, 

 různé nejistoty v závislosti na stupni zatížení či průtoku, 

 atmosférické podmínky (vítr, změny teplot, vlhkost, korozní látky), 

 provozní podmínky (přilnavost, změny hustoty a viskozity, nepravidelný prů-

tok, nestejnorodost materiálu), 

 podmínky instalace (zdvihání, průhyb, vibrace, kmitání), 

 použití přístroje pro jiné médium, než pro které byl sestrojen, 

 časové intervaly kalibrace, 

 dlouhodobá stabilita. 

Obecně je třeba věnovat pozornost nejdůležitějším parametrům, jako je teplota, 

tlak (tlakový rozdíl), průtok, viskozita atd., podle toho, které z těchto parame-

trů jsou relevantní. Je nutné zohlednit významné vlivy na nejistotu 

a vyhodnocovat je. Nejistotu lze vypočítat pomocí příslušného vzorce pro šíření 

chyb. V této příloze je uvedeno několik příkladů výpočtu nejistoty pro jednotlivé 

případy. 

V tabulce 2 je uveden seznam různých ovlivňujících parametrů, které mohou 

být pro posuzování nejistoty relevantní. Tento výčet nelze brát jako úplný, na 

druhou stranu lze v mnoha případech některé aspekty pominout, protože lze 

očekávat, že budou mít na výsledky minimální vliv. Lze jej nicméně použít jako 

výchozí bod při posuzování rizik souvisejících s nejistotou v oblasti údajů 

o činnosti a může sloužit jako vodítko při hledání nejrelevantnějších ovlivňují-

cích parametrů. V tabulce 3 jsou uvedeny některé ovlivňující parametry speci-

fické pro konkrétní měřicí přístroje. 

Tabulka 2: Parametry ovlivňující stanovení údajů o činnosti 

 Plynné zdrojové 
toky 

Kapalné zdrojové 
toky 

Zdrojové toky 
pevných látek 
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Parametr ovlivňu-
jící zařízení a jeho 
instalaci 

turbulence plynné-
ho toku, dopady 
okolních teplot  

chování při dlouho-
dobém provozu 
(četnost kalibrace 
a údržby) 

vhodný měřicí roz-
sah 

elektromagnetická 
pole 

 

turbulence kapal-
ného toku, vytváře-
ní bublin 
z rozpuštěných ply-
nů 

teplota okolního 
prostředí 

chování při dlouho-
dobém provozu 
(četnost kalibrace 
a údržby) 

vhodný měřicí roz-
sah 

elektromagnetická 
pole 

jímací kapacita 
a monitorování 

fázové změny 

vystavení větru 
a záření 

teplota okolního 
prostředí 

chování při dlouho-
dobém provozu 
(četnost kalibrace 
a údržby) 

poloha na váze 

elektromagnetická 
pole 

jímací kapacity / 
objemy 

sklon dopravníko-
vého pásu 

chování při spínání 
a vypínání 

vhodný měřicí roz-

sah 

jímací kapacita 

a monitorování 

vibrace 

Parametr ovlivňu-
jící měřené médi-
um 

teplota  

tlak 

koeficient stlačitel-
nosti 

rosný bod (jen 
u některých plynů) 

korozivnost 

teplota 

hustota 

viskozita 

bod varu a tání (jen 
ve vzácných situa-
cích) 

korozivnost 

čistota/vlhkost 

dostupnost v čisté 
hmotnosti (např. 
balení) 

manipulace 
s médiem 

vliv vysoušení 

hustota 

charakteristiky toku 
(např. pokud jde 
o hrubost částic) 

přilnavost 

bod tání (jen ve 
vzácných situacích) 
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Tabulka 3: Parametry ovlivňující konkrétní měřicí přístroje a způsob, jak je hodnotit či 

zmírnit jejich dopad 

Měření průtoku plynů/kapalin 

Měřicí přístroj Ovlivňující parametr Hodnocení / možnost zmírnění do-

padu 

Turbinový průtoko-

měr 

kolísavý tlak, pulzování upravit provozní parametry, zamezit 

pulzování, např. použitím regulač-

ních přístrojů 

Měchový průtoko-

měr 

správná detekce teploty a tlaku použít elektronický přepočítávač 

množství plynu 

Průřezový průto-

koměr, Venturiho 

průtokoměr 

poškození, nerovnost potrubí, stabi-

lita detektorů změny tlaku  

vyhovět požadavkům normy 

EN ISO 5167 

Nadzvukový průto-

koměr 

silný hluk signálů omezit hluk 

Vírový průtokoměr pulzování zamezit pulzování 

Coriolisův průtoko-

měr 

mechanické namáhání, vibrace instalovat vyrovnávací zařízení 

Průtokoměr 

s oválnými koly 

resonance, znečištění tlumiče, filtry 

Měření pevných látek 

Měřicí přístroj Ovlivňující parametr Hodnocení / možnost zmírnění do-

padu 

Pásová dopravní-

ková váha 

přilnavost, skluz na šikmém pásu použít vodorovný dopravníkový pás 

Váha kolového na-

kladače 

přilnavost nulování po každém měření 

Kolejová váha vážený objekt nespočívá na váze 

celý 

použít dostatečně velkou váhu 

Násypková váha, 

kamionová váha, 

jeřábová váha 

vítr použít ochranu proti větru 
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8.2 Zákony šíření chyb 

V mnoha případech se měřená veličina neměří přímo, ale vypočítává se 

z jiných vstupních veličin a měří se pomocí funkčního vztahu, např. objemový 

průtok (fV) se vypočítává na základě měření vstupních veličin jako je hustota (ρ) 

a tlakový rozdíl (∆p) prostřednictvím vztahu fV=fV(ρ, ∆p). Nejistota u dané měře-

né veličiny tedy bude stanovena jako kombinovaná standardní nejistota pomocí 

šíření chyb.  

U vstupních veličin je nutné rozlišovat: 

 nekorelované (nezávislé) vstupní veličiny, a 

 korelované (vzájemně závislé) vstupní veličiny. 

Jestliže provozovatel používá různé měřicí přístroje pro stanovení údajů 

o činnosti týkající se částí zdrojového toku, je možno příslušné nejistoty pova-

žovat za nekorelované.  

 

Příklad: Měření toku plynu se převádí z m
3
 na Nm

3
 na základě započítání tep-

loty a tlaku, přičemž obě veličiny jsou měřeny samostatnými měřicími přístroji. 

Takové parametry lze obecně považovat za nekorelované (viz oddíl 8.2.1). 

Příklad: Roční spotřeba paliva v uhelné elektrárně je stanovena na základě vá-

žení jednotlivých dávek uhlí v průběhu celého roku stále stejnou pásovou vá-

hou. V důsledku driftu při provozu a v důsledku kalibračních nejistot pásové 

váhy jsou nejistoty výsledků vážení korelované (viz oddíl 8.2.2). 

 

Tento předpoklad je však třeba posuzovat pečlivě případ od případu: pokud 

se používá stejný měřicí přístroj, stejné fyzikální postupy měření nebo stejný re-

ferenční údaj související se značnou standardní nejistotou, může dojít 

k významné korelaci mezi dvěma vstupními veličinami. 

 

 

8.2.1 Nekorelované vstupní veličiny: 

Jsou-li pro výpočet měřené veličiny Y=Y(X1 ,...,Xn) použity nekorelované vstupní 

veličiny X1,...,Xn, lze nejistotu veličiny Y stanovit vzorcem: 

 
22

2

2

1

)(...)()(
21 nX

n
XXY U

X

Y
U

X

Y
U

X

Y
U

 (1) 

kde: 

UY ........ je nejistota (absolutní hodnota) měřené veličiny Y  

UXi ....... je nejistota (absolutní hodnota) vstupní veličiny Xi 
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Příklad 1: Nekorelované vstupní veličiny 

Y=Y(X1, X2) je definováno vztahem: 

21 XXY  

Parciální derivace jsou: 

1
2

2
1

X
X

Y
X

X

Y
 

Absolutní nejistota je tedy dána vzorcem: 

 
2

1
2

2 )()(
211 XXY UXUXU

 

kde: 

UY ........ je absolutní nejistota měřené veličiny Y 

UXi ....... je absolutní nejistota vstupní veličiny Xi  

Relativní nejistota je dána vzorcem: 

222

2

2

1
2
2

2
1

2
1

2
2

21

2121 )()(
)()(

XX

XXXX

Y
Y uu

X

U

X

U

XX

UXUX
u

Y

U

 

kde: 

uY ........ je relativní nejistota měřené veličiny Y 

uXi ........ je relativní nejistota vstupní veličiny Xi 

 

Druhá mocnina relativní nejistoty měřené veličiny se tedy určí jednoduše jako 

součet druhých mocnin příslušných nejistot vstupních veličin. 

 

 

Příklad 2: Nezávislé nejistoty součtu 

Vyvíječ páry pro technologické účely používá jako palivo topný plyn. Plyn je do 

kotle přiváděn deseti různými potrubními vedeními. Množství přiváděného plynu 

určuje deset různých standardních clon v souladu s normou EN ISO 5167. Ne-

jistota při určování roční spotřeby topného plynu (nejistota součtu) vyvíječem 

páry se vypočítá podle vzorce: 

1021

2
10

2
2

2
1

...

)(...)()(

xxx

UUU
utotal

 

Kde: 

utotal ..... je celková (relativní) nejistota při stanovování množství topného plynu 

Ui ......... je nejistota (absolutní hodnota) jednotlivých clon 

xi je množství topného plynu naměřeného ročně na různých clonách 
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Příklad 3: Nezávislé nejistoty součinu 

Kombinovaná teplárna a elektrárna s několika vyvíječi je vytápěna výhradně 

zemním plynem. Roční spotřeba se stanovuje pomocí měřicího systému umís-

těného na centrální předávací stanici (před rozvodem k jednotlivým kotlům), 

který sestává z turbinového měřidla, samostatného tlakového měřidla 

a samostatného tepelného měřidla. Turbinový měřič určuje průtok při provoz-

ních podmínkách. 

Pro vykazování emisí je relevantní standardní objem zemního plynu. Pro pře-

počet provozních m
3
 na standardní m

3
 je třeba vzít v úvahu výsledky měření 

tlaku a teploty. Nejistota spojená s určováním objemu zemního plynu ve stan-

dardních m
3
 (nejistota součinu) se tedy vypočítá podle vzorce: 

222
PTVtotal uuuu

 

kde: 

utotal ..... je celková (relativní) nejistota při stanovení množství zemního plynu 

uV ........ je (relativní) nejistota měření objemu 

uT ........ je (relativní) nejistota měření teploty 

up......... je (relativní) nejistota měření tlaku 

 

 

 

8.2.2 Korelované vstupní veličiny: 

Jsou-li pro výpočet měřené veličiny Y=Y(X1,...,Xn) použity korelované vstupní 

veličiny X1,...Xn, lze nejistotu veličiny Y stanovit podle vzorce: 

 
)(...)()(

21

21
nX

n

XXY U
X

Y
U

X

Y
U

X

Y
U

 (2) 

kde: 

UY ........ je nejistota (absolutní hodnota) měřené veličiny Y  

UXi ....... je nejistota (absolutní hodnota) vstupní veličiny Xi 

 

Příklad 4: Korelované vstupní veličiny 

Y=Y(X1, X2) je definováno vztahem: 
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21 XXY  

Pokud by byl výše uvedený příklad počítán pro korelované vstupní veličiny, re-

lativní nejistota by vyšla jako:
34

 

21 XXY uuu  

Relativní nejistota měřené veličiny se tedy prostě určí jednoduše jako součet re-

lativních nejistot vstupních veličin. 

 

 

Příklad 5: Korelované nejistoty součtu 

Elektrárna používá jako palivo uhlí. Roční spotřeba uhlí se určuje pomocí váže-

ní jednotlivých dávek dodávaných v průběhu roku, a to stále na stejné pásové 

váze. Vlivem driftu při provozu a v důsledku kalibračních nejistot pásové váhy 

jsou nejistoty výsledků vážení korelované.  

Proto se nejistota při stanovení množství uhlí (nejistota součtu) počítá podle 

vzorce: 

n

n
total

xxx

UUU
u

...

...

21

21

 

kde: 

utotal .....  je celková (relativní) nejistota při stanovení množství uhlí 

Ui ......... je nejistota (absolutní hodnota) pásové váhy (U1 = U2 = Un)  

xi.......... množství uhlí v různých dávkách 

V tomto případě je (relativní) nejistota spojená s určením množství uhlí rovna 

(relativní) nejistotě pásové váhy. 

 

 

Příklad 6: Korelované nejistoty součinu 

V odvětví průmyslu zpracování nerostných surovin se stanovuje ztráta žíháním 

prostřednictvím vážení daného produktu před a po žíhání. Ztráta žíháním před-

stavuje rozdíl v hmotnosti před a po procesu žíhání ve vztahu k počáteční 

hmotnosti. Nejistoty výsledků vážení jsou korelované, protože se používá stále 

táž váha. 

Proto se nejistota při stanovení ztráty žíháním (nejistota součinu) vypočítá podle 

vzorce: 

21 uuutotal
 

                                                      
34

 Upozornění: Tento příklad se týká jen velmi zvláštního případu, kdy spolu všechny vstupní 
odhady korelují a korelační koeficienty dosahují hodnoty 1. Pokud není koeficient roven 1, je třeba 
počítat se složitějšími funkcemi kovariancí, jež přesahují rámec tohoto dokumentu. Další 
informace lze nalézt v Příručce pro stanovení neurčitosti měření (JCGM, viz pozn. 32). 
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kde: 

utotal ..... je celková (relativní) nejistota při stanovení ztráty žíháním 

u1,2....... je (relativní) nejistota měření hmotnosti před a po žíhání 

 

 

8.3 Případové studie 

Příklad 7: Nejistota u množství skladovaného paliva 

Celková roční spotřeba plynového oleje se vypočítává z úhrnných dodávek rea-

lizovaných v cisternových vozech. Tyto vozy jsou vybaveny vlastním průtoko-

měrem podléhajícím vnitrostátní právní metrologické kontrole s maximální do-

volenou chybou 0,5 %. Jeden vůz může dodat 25 000 litrů plynového oleje. Po 

výroční prognóze očekává provozovatel pro příští rok průměrnou roční spotřebu 

750 000 litrů. Očekává se tedy dodávka 30 cisternových vozů ročně. 

 

Zásobníková nádrž na plynový olej v místě zařízení má objem 40 000 litrů. 

Vzhledem k tomu, že plocha příčného řezu nádrže je 8 m
2
, je nejistota při ode-

čtu hladiny 2,5 % celkového objemu. 

Zásobníková nádrž je schopna pojmout 40 000/750 000 = 5,3 % ročně spotře-

bovaného množství oleje, což je třeba v posouzení nejistoty zohlednit
35

. 

Roční množství olejového plynu Q se určí pomocí vzorce (10) v oddíle 6.1.1 

pokynů č. 1: 

)( endbegin SSEPQ
 

kde: 

P ......... je zakoupené množství na celý rok 

E ......... je převedené/odstraněné množství (např. palivo dodané do částí dané-

ho zařízení nebo jiných zařízení, které nejsou zahrnuty do systému EU ETS) 

Sbegin .... zásoba plynového oleje na začátku roku 

Send ..... zásoba plynového oleje na konci roku 

 

Vzhledem k tomu, že zakoupené množství plynového oleje za celý rok (P) není 

stanoveno na základě jediného měření, ale jako součet mnoha měření, tj. 30 

dodávek cisternových vozů, lze P zapsat jako: 

3011 .. PPPP  

kde: 

Pi ......... je zakoupené množství oleje z jednoho vozu 

                                                      
35

 Podle čl. 28 odst. 2 je přípustná odchylka v případě, že skladovací zařízení nejsou schopna 
pojmout více než 5 % z použitého ročního množství daného paliva nebo materiálu. V takovém 
případě může být změna zásob v rámci posuzování nejistoty opominuta. 
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Všechny vstupní veličiny použité pro stanovení Q lze považovat za nekorelova-

né
36

. Za předpokladu, že nebyl převeden/odstraněn žádný plynový olej (E = 0), 

lze tedy nejistotu určit shodně s oddílem 8.2.1 jako nekorelovanou nejistotu 

součtu: 

301

2
30

2
1

2
,

2
,

..

)(..)()()(

PPSS

UUUU
u

endbegin

PPendSbeginS

Q  

uQ ........ celková (relativní) nejistota související s Q  

US, P ..... (absolutní) nejistota údaje o stavu nebo množství látky v jedné cisterně 

 

Nejistota týkající se údajů o odečtu stavu oleje je stejná v případě obou odečtů. 

Jelikož rozdíl mezi Sbegin a Send není možné předpovědět, lze považovat hodno-

tu Sbegin-Send za nulovou. Jestliže dále budou všechna Pi považována za shodná 

množství se stejnou absolutní nejistotou, zjednoduší se rovnice v tomto smyslu: 

P

UnU
u

PiS
Q

22 )()(2
 

%21.0
750000

%)5.025000(30%)5.240000(2 22

Qu
 

Vzhledem k tomu, že údaje o činnosti týkající se spotřeby plynového oleje 

musejí být vyjádřeny v tunách, je třeba vzít v úvahu hustotu paliva. Nejistota při 

určování celkové hustoty za použití reprezentativních vzorků činí zhruba 3 %. 

Použitím vzorce pro nekorelované nejistoty součinu uvedeného v oddíle 8.2.1 

se získá následující výraz: 

%007.3%3%21,0 2222
)()( densityVolumeQtonnesQ uuu  

I když mělo měření průtoku relativně malou nejistotu, převod na tuny ukazuje, 

že vliv nejistoty v určení hustoty představuje nejvýznamnější složku celkové ne-

jistoty. Zlepšení do budoucna by se tedy měla týkat stanovení hustoty s nižší 

nejistotou. 

 

 

Příklad 8: Nejistota u zdrojových toků částečně přemístěných do 

souvisejících zařízení, jež nespadají do systému EU ETS 

Pokud je zařízení částečně zahrnuto do EU ETS, přičemž do tohoto systému 

nespadají všechny části zařízení, může být množství naměřené vnitřním po-

                                                      
36

 Odečty hladiny zásobníkové nádrže nelze vzhledem k dlouhému období mezi jednotlivými 
měřeními (na začátku a na konci roku) považovat za jednu řadu měření. Protože je ale pro tento 
účel používán stále stejný měřicí přístroj, může zde existovat určitá korelace. Za nekorelované se 
veličiny považují pro účely tohoto konkrétního příkladu. Obecně platí, že je třeba posoudit, zda lze 
korelaci skutečně vyloučit (např. stanovením korelačních koeficientů podle Příručky pro stanovení 
neurčitosti měření (JCGM

32
)). 
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družným měřičem (nejistota 5 %) určeným pro součásti mimo EU ETS odečteno 

od množství zdrojového toku naměřeného hlavním měřičem, který podléhá vni-

trostátní právní metrologické kontrole (nejistota 2 %). 

Dejme tomu, že zařízení má roční spotřebu 500 000 Nm
3
 zemního plynu. 

Z tohoto množství bude 100 000 Nm
3
 plynu přemístěno a prodáno do zařízení, 

jež nepodléhá EU ETS. Pro stanovení spotřeby zemního plynu u zařízení, které 

spadá do systému EU ETS, je třeba od celkové spotřeby kompletního zařízení 

odečíst spotřebu tohoto souvisejícího zařízení. K posouzení nejistoty při měření 

spotřeby zemního plynu v rámci zařízení v EU ETS se pak použije tento vzorec: 

%8.2
)000,100(000,500

)000,100%5()000,500%2( 22

amsourcestreu
 

Je třeba poznamenat, že nejistotu u hlavního plynoměru podléhajícího vnitro-

státní metrologické kontrole není nutné posuzovat. Hodnota nejistoty u vnitřního 

podružného měřiče, kterou nezaručuje vnitrostátní metrologická kontrola, musí 

být předtím, než se použije ke stanovení nejistoty spojené se zdrojovým tokem, 

posouzena a potvrzena. 

 

 

8.4 Nejistota u zařízení jako celku (nouzové přístupy) 

Tento oddíl je relevantní, pokud jsou emise daného zařízení monitorovány 

alespoň částečně s uplatněním nouzového přístupu. 

 

Příklad 9: Celková nejistota při uplatnění nouzového přístupu 

Zařízení kategorie A spalovalo v druhém obchodovacím období výhradně zem-

ní plyn s ročními emisemi 35 000 t CO2. Jelikož se toto palivo získává prostřed-

nictvím obchodní transakce podléhající vnitrostátní právní metrologické kontro-

le, nejistota v případě údajů o činnosti může být při využití maximální dovolené 

chyby povolené příslušnými vnitrostátními právními předpisy 2,0 %. Tato 2,0 % 

budou rovněž hodnotou nejistoty související s celkovými emisemi, neboť 

všechny použité výpočtové faktory představují standardní hodnoty, u kterých se 

pro zjednodušení nebere v potaz vliv na nejistotu
37

. 

Vzhledem k rozšíření působnosti systému EU ETS počínaje rokem 2013 (třetí 

obchodovací období) bude nutné do systému povolení k vypouštění emisí skle-

níkových plynů zahrnout další zdrojový tok, který tak bude třeba monitorovat. 

Provozovatel uspokojivě prokáže příslušným orgánům, že dosažení nejméně 

úrovně přesnosti 1, např. instalací měřicího systému, je technicky neproveditel-

né a navrhne nouzový přístup. Provozovatel poskytne důkazy ve smyslu znění 

Příručky pro stanovení neurčitosti měření , že posouzení nejistoty pro zdrojový 

tok vykazuje (s 95% intervalem spolehlivosti) nejistotu 18 %. Očekávané emise 

                                                      
37

 Také standardní hodnota (např. hodnoty stanovené v rámci Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu nebo národní inventury) vykazuje určitou nejistotu. I s touto nejistotu je třeba počítat 
a vypočítávat nejistotu zdrojového toku z nezávislých nejistot součinu (viz příklad 3) za použití 
šíření chyb. 
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z tohoto zdrojového toku jsou 12 000 t CO2 ročně. 

Při uplatnění nouzového přístupu v případě zařízení kategorie A musí provozo-

vatel prokázat, že hodnota nejistoty emisí pro celé zařízení nepřesahuje 7,5 %. 

V daném případě musí provozovatel vypočítat nejistotu pomocí rovnice: 

FBNGtotal EmEmEm
 

kde: 

Emtotal .. jsou celkové emise ze zařízení 

EmNG ... jsou emise pocházející ze spalování zemního plynu (35 000 t CO2) 

EmFB ... jsou emise pocházející ze zdrojového toku monitorovaného prostřednic-

tvím nouzového přístupu (12 000 t CO2) 

 

Jelikož (relativní) nejistotu všech emisí lze interpretovat jako nejistotu součtu, 

vypočte se celková nejistota podle vzorce: 

%8.4
)000,12000,35

)000,12%18()000,35%0.2( 22

totalu
 

Nejistota týkající se emisí zařízení jako celku nepřesahuje 7,5 %. Lze tedy 

uplatnit nouzový přístup. 

 


