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Tento dokument je součástí série dokumentů vypracovaných útvary Komise na
podporu provádění nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského
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parlamentu a Rady 2003/87/ES .
Tyto pokyny představují stanoviska útvarů Komise v době jejich zveřejnění. 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 jednomyslně schváleny představiteli
členských států ve Výboru pro změnu klimatu, a to písemným postupem, který skončil
dne 28. září 2012.
Všechny pokyny a šablony jsou ke stažení na internetových stránkách Komise na
adrese:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm.
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1 ÚVOD
1.1

O tomto dokumentu

Tento dokument je součástí série dokumentů vypracovaných pro konkrétní témata
týkající se monitorování a vykazování v rámci systému EU ETS. Zatímco pokyny č. 1
poskytují obecný přehled monitorování a vykazování emisí ze zařízení v rámci
systému EU ETS, tento dokument (pokyny č. 5) podrobněji vysvětluje požadavky na
laboratorní analýzy. Cílem tohoto dokumentu je podpořit nařízení o monitorování
a vykazování, jakož i pokyny č. 1 tím, že vysvětlí jeho požadavky jiným jazykem, než
je jazyk právních předpisů. Vždy však platí, že primární požadavky stanoví uvedené
nařízení.
Tento dokument vykládá nařízení z hlediska požadavků kladených na zařízení. Staví
rovněž na pokynech a osvědčených postupech vyvinutých během prvních dvou fází
systému EU ETS (2005–2007 a 2008–2012), a zejména na zkušenostech, jež členské
státy získaly na základě pokynů pro monitorování a vykazování (MRG 2007), včetně
2
souboru pokynů, který je označován jako pokyny ETSG a byl vytvořen v rámci sítě
IMPEL.
Zohledňuje také cenný přínos pracovní skupiny pro monitorování vytvořené v rámci
fóra pro dodržování systému EU ETS a neformální technické pracovní skupiny (TWG)
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 emisí skleníkových plynů (dále
„nařízení“ nebo „nařízení o monitorování a vykazování emisí“).
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 znamená, že jsou v textu popsány osvědčené postupy nebo užitečné
tipy.
Značka malého zařízení upozorňuje uživatele na témata, která se týkají zařízení
s nízkými emisemi.
Nářadí uživatele informuje, že jsou k dispozici jiné dokumenty, šablony nebo
elektronické nástroje z jiných zdrojů (včetně těch, které jsou ještě ve stadiu vývoje).
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3

Pracovní skupina pro ETS

small

Kniha 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 emisí a nařízení o akreditaci a ověřování lze stáhnout z internetových
stránek Komise na adrese:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
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Jedná se o tyto dokumenty :


Pokyny č. 1: „Nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů –
obecné pokyny pro zařízení“. Dokument nastiňuje odpovídající zásady a přístupy
k monitorování dané pro nařízením o monitorování a vykazování emisí, které jsou
relevantní pro stacionární zařízení.



Pokyny č. 2: „Nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů –
obecné pokyny pro provozovatele letadel“. Dokument nastiňuje odpovídající
zásady a přístupy k monitorování dané pro nařízením o monitorování a
vykazování emisí, které jsou relevantní pro odvětví letectví. Obsahuje rovněž
pokyny k používání šablon vytvořených Komisí.



Pokyny č. 3: „Problematika biomasy v rámci systému EU ETS“. Dokument
pojednává o uplatňování kritérií udržitelnosti na biomasu a rovněž o požadavcích
obsažených v článcích 38, 39 a 53 nařízení o monitorování a vykazování emisí.
Tento dokument je relevantní pro provozovatele zařízení i pro provozovatele
letadel.



Pokyny č. 4: „Pokyny pro posouzení nejistoty“ jsou určeny pro zařízení a podávají
informace o posuzování nejistoty spojené s používaným měřicím zařízením.
Pomáhají tak provozovateli určit, zda může splnit konkrétní požadavky na úroveň
přesnosti.



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



Pokyny č. 6: „Činnosti týkající se toku dat a kontrolní systém“ (použitelné pro
zařízení i pro provozovatele letadel) pojednávají o možnostech, jak popisovat
činnosti týkající se toku dat pro účely monitorování v rámci systému EU ETS, a o
posouzení rizik jako součásti kontrolního systému. Uvádějí příklady kontrolních
činností.
4

Komise dále poskytuje tyto elektronické šablony :


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



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



Šablona č. 3: Plán pro monitorování údajů o tunokilometrech pro provozovatele
letadel



Šablona č. 4: Roční výkaz emisí ze stacionárních zařízení

3
4
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Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později může být doplněn o další dokumenty.
Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později může být doplněn o další šablony.



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
emisí je na stejné adrese k dispozici i samostatný soubor pokynů k nařízení o
akreditaci a ověřování.
Veškeré právní předpisy EU se nacházejí na stránkách databáze EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/
Seznam nejdůležitějších právních předpisů je dále uveden v příloze tohoto
dokumentu.

Užitečné pokyny mohou na svých internetových stránkách poskytovat rovněž
příslušné orgány členských států. Provozovatelé zařízení by si zejména měli ověřit,
zda příslušný orgán pořádá semináře, zveřejňuje často kladené otázky, provozuje
asistenční službu atd.
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2 PŘEHLED
2.1

Co dokument obsahuje

Pozn.: Tento dokument je relevantní pouze pro zařízení, která určují výpočtové
faktory pomocí analýz, nebo – pokud jde o požadavky na způsobilost laboratoří
– používají kontinuální analyzátory plynu nebo systémy kontinuálního měření
emisí (CEMS).

Tento dokument obsahuje přehled významnosti odběru vzorků a analýz a způsobu,
jak s touto problematikou nakládá nařízení o monitorování a vykazování. Při několika
příležitostech, kdy mají být výpočtové faktory určeny analýzou (obvykle v kontextu
přístupů s vysokou úrovní přesnosti), nařízení o monitorování a vykazování používá
zejména pojem „analýzy v souladu s články 32 až 35“. Oddíl 2.2 nabízí úvod k této
problematice a rovněž vysvětluje, jak tyto požadavky souvisejí se situacemi, kdy
nařízení o monitorování a vykazování povoluje použít „nejlepší postupy v odvětví“.
Oddíl 2.3 pak uvádí podrobnější shrnutí požadavků nařízení týkajících se analýz.
Kapitola 3 obsahuje pokyny k požadavkům článku 32 na přípravu plánu odběru
vzorků. Kapitola 4 se zabývá otázkou, jak určit vhodnou četnost analýz na základě
článku 35.
Požadavky na laboratoře, které provádějí analýzy pro účely stanovení výpočtových
faktorů stanovených v článku 34 jsou pak rozpracovány v kapitole 5. Kapitola se
soustředí zejména na možnosti, jak prokázat rovnocennost s akreditovanou službou
v případě, že laboratoř není akreditována podle normy EN ISO/IEC 17025.
Příloha II doplňuje kapitoly 3 a 4 a uvádí příklad šablony pro plán odběru vzorků.

2.2

Výpočtové faktory – zásady

[Tento oddíl vychází z oddílu 6.2 pokynů č. 1 (Obecné pokyny pro zařízení). Je zde
uveden pro úplnost a proto, aby bylo možné číst tyto pokyny samostatně.]
Tento dokument se soustředí na výpočtové faktory. Jsou to:


v případě standardní metodiky pro monitorování spalování paliv nebo paliv
použitých jako vstup do procesu: emisní faktory, výhřevnost, oxidační faktory
a podíly biomasy;



v případě standardní metodiky pro monitorování emisí z procesů (zejména
rozkladu uhličitanů): emisní faktory a konverzní faktory;



v hmotnostní bilanci: obsah uhlíku a případně podíly biomasy a hodnoty
výhřevnosti.

Následující vzorec ukazuje, jak výpočtové faktory souvisejí s výpočtem emisí. Pro
ilustraci uvádíme nejběžnější případ, tj. emise ze spalování paliv, za použití
standardní metody výpočtu podle čl. 24 odst. 1:

6

Příklad: monitorování spalování paliv založené na výpočtu
Em

AD NCV EF OF (1 BF )

kde:
Em ...... emise [t CO2],
3

AD ....... aktivitní údaj (= množství paliva) [t nebo Nm ],
Výpočtové faktory
3

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

EF ....... emisní faktor [t CO2/TJ, t CO2/t nebo t CO2/Nm ]
OF ....... oxidační faktor [bezrozměrný],
BF ....... podíl biomasy [bezrozměrný].

Podle čl. 30 odst. 1 nařízení o monitorování a vykazování mohou být tyto faktory
stanoveny na základě jednoho z těchto principů:
a. ze standardních hodnot (viz oddíl 6.2.1 pokynů č. 1); nebo
b. laboratorními analýzami.
Podle příslušné úrovně přesnosti se určí, která z možností se použije. Nižší úrovně
přesnosti umožňují použít standardní hodnoty, tj. hodnoty, které se v průběhu let
nemění a aktualizují se pouze tehdy, pokud jsou k dispozici přesnější údaje. Nejvyšší
úroveň přesnosti definovaná pro každý parametr v nařízení o monitorování a
vykazování je obvykle laboratorní analýza, která je náročnější, ale samozřejmě
přesnější. Výsledek analýzy je platný pro celou dávku, ze které byly odebrány vzorky,
zatímco standardní hodnota je obvykle průměr nebo konzervativní hodnota stanovená
na základě velkých množství daného materiálu. Pro několik (nebo dokonce mnoho)
druhů uhlí používaného v celém státě se jako průměrné hodnoty faktorů mohou
dosadit např. emisní faktory pro uhlí, které se používají v národních inventurách
a používají se také v energetických statistikách, zatímco laboratorní analýza podle
nařízení o monitorování a vykazování platí pouze pro jednu konkrétní analyzovanou
dávku (jednoho druhu uhlí).
Důležitá poznámka: Provozovatel musí v každém případě zajistit, aby byly aktivitní
údaje a všechny výpočtové faktory používány konzistentně. Je-li množství paliva
stanoveno v mokrém stavu před vstupem do kotle, musí se také výpočtové faktory
vztahovat na mokré palivo. Pokud jsou analýzy prováděny v laboratoři ze suchého
vzorku, musí být odpovídajícím způsobem zohledněna vlhkost, aby bylo možno získat
příslušné výpočtové faktory pro mokrý materiál.
Provozovatelé musí také dbát na to, aby nesměšovali parametry ze vzájemně
neslučitelných jednotek. Pokud je množství paliva stanoveno na jednotku objemu,
musí být také výhřevnost a/nebo emisní faktor uvedeny v objemových jednotkách
5
namísto jednotek hmotnostních .
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Viz oddíl 4.3.1 pokynů č. 1.

2.3

Obecné požadavky na laboratorní analýzy

Pokud nařízení o monitorování a vykazování odkazuje na stanovení „v souladu s
články 32 až 35“, musí být daný parametr stanoven pomocí laboratorních
(chemických) analýz. Nařízení pro takové analýzy zavádí poměrně přísná pravidla
s cílem zajistit vysokou úroveň kvality výsledků. Pozornost je nutno věnovat zejména
těmto bodům:


small

Laboratoř musí prokázat svoji způsobilost. To lze provést jedním z těchto
způsobů:


akreditací v souladu s normou EN ISO/IEC 17025, pokud se akreditace
vztahuje na požadovanou metodu analýzy, nebo



prokázáním, že jsou splněna kritéria uvedená v čl. 34 odst. 3. To je
považováno za přiměřeně rovnocenné požadavkům normy EN ISO/IEC
17025. Upozorňujeme, že tento přístup je povolen pouze v případech, kdy
se prokáže, že použití akreditované laboratoře není technicky proveditelné
nebo je spojeno s neúměrně vysokými náklady.



Způsob, jakým jsou odebírány vzorky z materiálů nebo paliv k analýze, má
zásadní význam pro získání reprezentativních výsledků. Nařízení o monitorování
a vykazování proto klade na toto téma podstatně větší důraz než pokyny pro
monitorování a vykazování z roku 2007. Provozovatelé musí sestavit plány
odběru vzorků v podobě písemných postupů (viz kapitola 3) a nechat si je
schválit příslušným orgánem. Upozorňujeme, že toto platí také v případech, kdy
provozovatel neprovádí odběr vzorků sám, ale zadává odběry externě.



Analytické metody se obvykle musí řídit mezinárodními nebo vnitrostátními
6
normami .

Upozorňujeme, že výše uvedené se obvykle týká nejvyšších úrovní přesnosti pro
výpočtové faktory. Často proto nejsou tyto náročnější požadavky použitelné na menší
zařízení. Zejména provozovatelé zařízení s nízkými emisemi mohou použít „libovolnou
laboratoř, která je technicky způsobilá a může generovat technicky platné výsledky
pomocí příslušných analytických postupů, a poskytne důkaz ohledně opatření pro
zabezpečení kvality podle čl. 34 odst. 3“. Minimální požadavky ve skutečnosti
znamenají, že laboratoř prokáže technickou způsobilost, schopnost „spolehlivě řídit
své zaměstnance, postupy, dokumenty a úkoly“ a prokáže opatření a případně
7
nápravná opatření k zabezpečení kvality výsledků kalibrace a testů . Je však v zájmu
provozovatele, aby z laboratoře získal spolehlivé výsledky. Proto by provozovatelé
měli usilovat o soulad s požadavky článku 34 v co největší možné míře.
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Ustanovení čl. 32 odst. 1 stanoví následující hierarchii pro použití norem: „Provozovatel zajistí, aby byly
všechny analýzy, odběr vzorků, kalibrace a ověření pro stanovení výpočtových faktorů prováděny pomocí
metod založených na příslušných normách EN.
Pokud nejsou tyto normy k dispozici, budou dané metody založeny na příslušných normách ISO nebo
vnitrostátních normách. Pokud neexistují žádné příslušné zveřejněné normy, použijí se vhodné návrhy
norem, pokyny týkající se nejlepších postupů v odvětví nebo jiné vědecky dokázané metodiky, které
omezují odchylku odběru vzorků a měření.“
Příklady takových opatření jsou uvedeny v čl. 34 odst. 3 písm. j): pravidelná účast v programech zkoušení
odborné způsobilosti, používání analytických metod na certifikovaných referenčních materiálech nebo
vzájemné porovnávání výsledků s akreditovanou laboratoří.

Dále je důležité poznamenat, že nařízení o monitorování a vykazování v požadavcích
specifických pro jednotlivé činnosti, které jsou uvedeny v příloze IV, umožňuje pro
některé nižší úrovně přesnosti použití „pravidel pro nejlepší praxi v odvětví“ .
V některých případech se jedná o nejnižší úroveň přesnosti, pokud není možno použít
standardní hodnoty. V takových případech, pokud jsou i přes schválení použití
metodiky s nižšími úrovněmi přesnosti povinné analýzy, nemusí být vhodné nebo
možné použít články 32 až 35 v plném rozsahu. Příslušný orgán by však měl
považovat za minimální tyto požadavky:


Pokud použití akreditované laboratoře není technicky proveditelné nebo by vedlo
k neúměrně vysokým nákladům, může provozovatel použít libovolnou laboratoř,
která je technicky způsobilá a může generovat technicky platné výsledky pomocí
příslušných analytických postupů a která poskytne důkaz ohledně opatření pro
zabezpečení kvality a případně nápravných opatření podle čl. 34 odst. 3.



Provozovatel by měl předložit plán odběru vzorků podle článku 33.



Provozovatel by měl stanovit četnost analýz podle článku 35.

2.4

Postupy analytických metod

Příloha I nařízení o monitorování a vykazování vyžaduje, aby plán pro monitorování
obsahoval seznam analytických metod, které se použijí pro stanovení všech
náležitých výpočtových faktorů pro každý zdrojový tok, jsou-li tyto metody použitelné,
a popis písemných postupů pro tyto analýzy. Jak lze takové postupy v plánu pro
monitorování popsat, je uvedeno v níže uvedeném příkladu.

Příklad požadovaného shrnutí plánu pro monitorování pro postup analýzy:
Položka podle čl. 12
odst. 2

Možný obsah (příklady)

název postupu

analýza výhřevnosti tuhých a kapalných paliv

odkaz na postup

tuhá paliva: ANA 1-1/UBA; kapalná paliva: ANA 1-2/UBA;
srovnání provedené externí (akreditovanou) laboratoří: ANA 13/ext

odkaz na nákres (je-li
použitelný)

neuvedeno

stručný popis postupu

Použije se metoda bombového kalorimetru. Odpovídající množství
vzorku je stanoveno podle dřívějších zkušeností s měřením
obdobných materiálů.
Vzorky se použijí v suchém stavu (sušené při teplotě 120°C po
dobu alespoň 6 hodin). Výhřevnost se upraví výpočtem podle
obsahu vlhkosti.
Tuhá paliva: jako v normě. Kapalná paliva: pouze mírně upravená
vůči normě; vzorky nejsou sušené.
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pozice či oddělení
odpovědné za postup
a za vygenerovaná
data

Laboratoř společnosti –vedoucí oddělení. Zástupce: vedoucí
oddělení zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a kvality.

místo, kde jsou
uloženy záznamy

V tištěné podobě: kancelář laboratoře, police 27/9, složka
označená „ETS 01-ANA-yyyy“ (kde yyyy je současný rok).
V elektronické podobě: „P:\ETS_MRV\labs\ETS_01-ANA-yyyy.xls“

název použitého

Interní záznamy laboratoře (databáze MS Access): čísla vzorků a

systému IT (je-li to
použitelné)

původ/název vzorku jsou sledovány společně s výsledky.

seznam norem EN
nebo (v případě
potřeby) i jiných
norem

EN 14918:2009 se změnami pro použití také u paliv, která nejsou
z biomasy, a kapalných paliv.
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3 PLÁN ODBĚRU VZORKŮ
3.1

Úvod do odběru vzorků

„Četnost odběru vzorků“ versus „četnost analýz“
Nařízení o monitorování a vykazování zmiňuje v článku 35 „četnost analýz“ (viz
kapitola 4). V závislosti na konkrétní situaci může výsledný požadavek ve schváleném
plánu provozovatele pro monitorování např. znít, že minimální četnost analýz
emisního faktoru určitého zdrojového toku je čtyřikrát za rok.
Pojem „četnost analýz“se nesmí zaměňovat s pojmem „četnost odběru vzorků“, tedy
s četností odběru vzorků nebo dílčích odběrů z dávky nebo dodávky paliva či
materiálu. K získání reprezentativních výsledků je obecně zapotřebí odebrat
v průběhu roku mnohem více než čtyři vzorky / dílčí odběry. Tato kapitola 3 a její
oddíly se zabývají pouze četností odběru vzorků.
Problematiku by měl pomoci objasnit následující příklad.
Příklad: Uhelná elektrárna spaluje 500 000 tun uhlí ročně. Podle přílohy VII (viz rovněž
oddíl 4.1) se od provozovatele vyžaduje, aby analyzoval minimálně každých 20 000
tun uhlí. Ve výsledku je tedy každoročně analyzováno alespoň 25 různých
laboratorních vzorků. Hlavním cílem plánu odběru vzorků, který rovněž zahrnuje
četnost odběru vzorků, je připravit (alespoň) 25 laboratorních vzorků, které jsou
reprezentativní pro každou z dvacetitunových dávek. Aby bylo možné získat
reprezentativní laboratorní vzorek, bude nutné odebrat z každé dvacetitunové dávky
více než jeden vzorek / dílčí odběr.

Kdykoli má být provedena laboratorní analýza, velmi záleží na odběru vzorků.
Rozhodující je vypracovat a používat reprodukovatelnou metodiku (plán odběru
vzorků), která zaručí, že odebraný vzorek je reprezentativní pro celou dávku nebo
dodávku, z níž je odebrán. Plán odběru vzorků popisuje celkový záměr a cíle;
obsahuje specifické a praktické pokyny k tomu, z čeho má být vzorek odebrán, jak má
být odebrán, jaká má být četnost odběru, za jakým účelem bude vzorek analyzován a
kým. Odpovídající plán odběru vzorků zajišťuje transparentnost pro všechny uživatele
a vede nejen ke zlepšení spolehlivosti výsledků a úrovně záruky; může také pomoci
snížit náklady spojené s analýzami a ověřováním.
Složitost plánu odběru vzorků bude do značné míry záviset na stupni různorodosti
paliva nebo materiálu. Obecně může být ve složitých případech užitečné věnovat úsilí
přípravě propracovaného plánu odběru vzorků. Je však také třeba poznamenat, že
použití značně různorodých materiálů není v zařízeních v rámci EU ETS příliš běžné.
Z toho důvodu bude muset složité plány odběru vzorků vypracovat jen několik málo
zařízení. V mnoha případech se může stát, že lze bez dalších úprav použít postupy
odběru vzorků (ve stávající podobě) používané pro jiné účely (např. kontrola jakosti
nebo procesů), jak ukazují příklady.
Příprava plánu odběru vzorků je vysvětlena v oddíle 3.3. Odběr vzorků je tím
složitější, čím větší je heterogenita materiálu. U vysoce stejnorodých materiálů (např.
kapalného paliva, které je homogenizováno mícháním v nádrži) může být jednoduchý
vzorek o objemu 50 ml reprezentativní pro celých 500 tun v nádrži. Některé části
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odpadu (např. elektronický odpad) mohou naopak sestávat z položek, z nichž každá
váží více než 50 kg, zatímco k laboratorní analýze jsou obvykle zapotřebí pouze
vzorky vážící několik gramů nebo v některých případech dokonce mikrogramů (µg).
Cílem každého odběru vzorků je, aby konečný vzorek v laboratoři byl co nejvíce
reprezentativní pro celé období dodávky nebo dávku paliva či materiálu. Stanovení
toho, kolik „dílčích odběrů“ (menších vzorků, které společně tvoří větší vzorek) musí
být z každé dávky odebráno a jak velký musí dílčí odběr být, má-li být dosaženo
přiměřeně reprezentativního „směsného vzorku“, se provádí prostřednictvím
statistickým výpočtem. Dílčí odběry musí být výrazně větší, než je velikost částic, a
místa odběru vzorků by měla zahrnovat celou plochu, která je předmětem vzorkování.
Počet dílčích odběrů musí být dostatečně vysoký, aby umožňoval získat smysluplný
průměr.
Příklad 1: Zařízení spaluje jíl dodávaný v cisternách na nákladních
automobilech. Aby bylo možné určit vlastnosti tohoto zdrojového toku, např.
emisní faktor, je z každé dodávky odebrán vzorek a je zpracován v souladu
s nejlepšími postupy v odvětví.
Příklad 2: Elektrárna spaluje uhlí. Odběr vzorků ze skladu uhlí v zařízení
provádí automatický sběrač.
V obou případech může být stanovení písemného postupu pro plán odběru
vzorků provedeno spíše formou zdokumentování toho, co se už dříve
provádělo , než zavedením nových procesních kroků.

Příklad 3: Zařízení na výrobu cementového slínku spaluje výhradně ropný koks.
Provozovatel hodlá navíc spalovat staré pneumatiky a další tuhá zpětně
získaná paliva.
V takovém případě se provozovateli doporučuje, aby si důkladně prostudoval
příslušné normy (viz níže), aby mohl připravit transparentní plán odběru vzorků,
který bude doplněn podpůrným postupem. Za účelem přípravy náležitého
přístupu k odběru vzorků je rovněž možné konzultovat akreditovanou laboratoř,
která se bude na analýze podílet.

Příklad:
Obrázek 1 znázorňuje soubor, který se fyzicky skládá z směsi dvou složek,
které se liší jednou významnou sledovanou vlastností (znázorněno dvěma
odlišnými barvami), např. výhřevností. Cílem je získat průměrnou hodnotu
vlastnosti souboru. Předpokládá se, že lze provést pouze dílčí odběry o velikosti
2x2 pole (zvýrazněné rámečky).
Tento příklad by měl pomoci pochopit, že i poměrně jednoduché případy jsou
svým způsobem náročné na přípravu odpovídajícího plánu odběru vzorků, aby
zajišťoval reprezentativní výsledky analýz.
Ačkoli je v souboru stejný počet zelených a červených polí, ne každý dílčí odběr
o rozměrech 2x2 pole bude obsahovat stejný počet zelených a červených polí.
Problémem je, že v praxi materiál nemusí vykazovat viditelné rozdíly. Jedním z
hlavních úkolů plánu odběru vzorků je tak určit počet dílčích odběrů nezbytný k
získání dostatečně reprezentativních celkových výsledků (tj. mít pro účely
analýzy rovnocenný počet zelených a červených polí).
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Obrázek 1:

Příklad nahodilé dvousložkové směsi se značně stejnoměrným rozložením
velikosti částic. Tučně orámovaná pole znázorňují vzorky, které je možné
odebrat.

Kromě toho odběr vzorků často vyžaduje několik po sobě jdoucích kroků, tedy
provedení dílčích odběrů z nahromaděného materiálu, jejich smísení do nového
vzorku, snížení velikosti části, odběr nových (menších) vzorků, nové smísení a snížení
velikosti atd., dokud není možné získat konečný laboratorní vzorek. Jak bylo uvedeno
na začátku, čím různorodější je materiál a čím větší jsou jednotlivé částice, tím větší
úsilí je třeba na tento proces vynaložit. Schéma na obrázku 2 znázorňuje příklad, který
má pomoci pochopit úlohu odběru vzorků při stanovení výpočtových faktorů. Obrázek
3 znázorňuje podrobnější příklad plánu odběru vzorků.
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Truck deliveries in the reporting
period

Process steps within the
boundaries of the sampling plan
(Composite) sample: e.g. increment or
sample taken from every truck delivery
(1 g to 100 kg scale)

Storage, mixing, sub-sampling, (particle
size reduction) and homogenisation of the
samples in installation‘s own laboratory

Mixed samples: combined samples
from several different trucks and from
different points in time
Transfer to accredited
laboratory

Sample in accredited laboratory

Obrázek 2:

Final (sub)-sample : e.g. laboratory
sample analysed on the analytical
device (µg to mg scale)
 the (weighted) average of all
analytical values in the reporting
period will be used for the
determination of the calculation factor

Příklad nákresu toku pro odběr vzorků a analýzy

Truck deliveries in the reporting period

Dodávky nákladními
vykazovaném období

Process steps withing the boundaries of
the sampling plan

Procesní kroky v mezích plánu odběru
vzorků

(Composite) sample: e.g. increment or

(Směsný) vzorek: např. dílčí odběr nebo
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automobily

ve

sample taken from every truck delivery
(1g to 100 kg scale)

vzorek odebraný z každé dodávky
nákladním automobilem (v rozsahu od 1g
do 100 kg)

Storage, mixing, sub-sampling, (particle
size reduction) and homogenisation of
the samples in installation´s own
laboratory

Skladování, mísení, odběr dílčích vzorků,
(zmenšení
velikosti
částic)
a
homogenizace
vzorků
ve
vlastní
laboratoři v zařízení

Mixed samples: combined samples from
several different trucks and from different
points in time

Smísené vzorky: kombinované vzorky
z několika
různých
nákladních
automobilů a různých okamžiků

Transfer to accredited laboratory

Převoz do akreditované laboratoře

Sample in accredited laboratory

Vzorek v akreditované laboratoři

Final (sub)-sample: e.g. laboratory
sample analysed on the analytical device
(μg to mg scale) → the (weighted)
average of all analytical values in the
reporting period will be used for the
determination of the calculation fator

Výsledný (dílčí) vzorek: např. laboratorní
vzorek (v rozsahu μg až mg)
analyzovaný na analytickém přístroji →
(vážený) průměr všech analytických
hodnot ve vykazovaném období se
použije ke stanovení výpočtového
faktoru.
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Obrázek 3:
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Příklad nákresu toku v rámci plánu odběru vzorků pro stanovení obsahu
uhličitanů v jílu.

Delivered amount per truck

Množství dodané v jednom nákladním
automobilu

Increments

Dílčí odběry

Combined samples

Kombinované vzorky

1g

5 kg

5 kg

15 kg
1 kg

Sub-sample 2

Sub-sample delivered
to laboratory

Analytical sample analysed
by the laboratory

30 kg

60 kg

2

1

…

25,000 kg

Sub-sample 1

Combined samples

Increments

Delivered amount
per truck

1g

5 kg
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Grinding, mixing, dividing

Dividing

Grinding, mixing, dividing

Grinding, mixing, dividing

Treatment

0.06 mm

1 mm

1 mm

5 mm

50 mm

50 mm

Particle
size

Sub-sample 1

Dílčí vzorek 1

Sub-sample 2

Dílčí vzorek 2

Sub-sample delivered to the laboratory

Dílčí vzorek dodaný do laboratoře

Analytical sample
laboratory

Analytický
v laboratoři

analysed

by

the

vzorek

Treatment

Zpracování

Grinding, mixing, dividing

Drcení, mísení, dělení

Dividing

Dělení

Particle size

Velikost částic
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analyzovaný

Obecně jsou vhodné všechny normy, které obsahují ustanovení pro přípravu plánů
odběru vzorků, zejména normy týkající se konkrétního typu zdrojového toku, např.
uhlí. Při přípravě plánu odběru vzorků lze vzít v úvahu následující normy a technické
zprávy, zejména ve složitějších případech:
EN 932-1:

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – část 1: Metody
odběru vzorků

EN ISO 10715:

Zemní plyn – Směrnice pro odběr vzorků

ISO 13909-2:

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – část 2: Uhlí -- Vzorkování z
proudu

EN 14899:

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy
programu vzorkování a jeho použití

CEN/TR 15310:

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů – Tato technická
zpráva sestává z pěti částí a podporuje a doplňuje normu EN
14899

EN 15442:

Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování

EN 15443:

Tuhá alternativní paliva – Metody přípravy laboratorního vzorku

EN 14778:

Tuhá biopaliva - Vzorkování

Některé z těchto norem a technických zpráv se zaměřují na odpadové materiály. Tuhé
odpadové materiály však často bývají velmi různorodé. Přístupy k přípravě plánu
odběru vzorků týkajícího se odpadových materiálů, které jsou popsány v normách
a technických zprávách, lze tudíž považovat za přístupy, které se vztahují i na
nejsložitější případy materiálů, které nejsou z odpadu. Pokud pro konkrétní palivo není
k dispozici vhodná norma, je-možné v případě stejnorodějších paliv či materiálů
provést výrazná zjednodušení.
V některých případech může z analytických výsledků vyplývat, že se různorodost
paliva či materiálu výrazně liší od informací o různorodosti, na nichž byl založen
původní plán odběru vzorků pro dané konkrétní palivo či materiál. V takových
případech čl. 33 odst. 2 vyžaduje, aby provozovatel příslušné prvky plánu odběru
vzorků upravil. Tyto úpravy odsouhlasí laboratoř provádějící analýzu příslušného
paliva či materiálu (viz kapitola 5) a podléhají schválení ze strany příslušného orgánu.
Příklad šablony pro plán odběru vzorků je uveden v příloze II.

3.2

Požadavky nařízení o monitorování a vykazování na plán
odběru vzorků

Aby byly výše zmíněné body prakticky a důsledně převedeny do praxe, článek 33
vyžaduje, aby provozovatel předložil příslušnému orgánu ke schválení plán odběru
vzorků pro každé palivo a každý materiál, pro které mají být analýzami stanoveny
výpočtové faktory. Pokud se při stanovení výpočtových faktorů uplatní pouze úrovně
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přesnosti, které využívají standardní hodnoty či záznamy o nákupech, není tento
požadavek (a tím celé tyto pokyny) relevantní.
Plán odběru vzorků má formu písemného postupu a obsahuje tyto informace:


jaká je metodika přípravy vzorků



kdo je za co zodpovědný



kde se co provádí



s jakou četností



s jakým množstvím



jaká je metodika skladování a přepravy vzorků.

Kromě toho nařízení o monitorování a vykazování obsahuje ustanovení, podle nichž
musí být plán odběru vzorků pravidelně aktualizován, dojde-li ke změnám zdrojových
toků nebo vlastností zdrojových toků. Proto má provozovatel zavést postup, který
přiloží k plánu pro monitorování a který se týká revize vhodnosti plánu odběru vzorků.
Konečným cílem plánu pro odběr vzorků podle nařízení je zajistit, aby byly
analyzované vzorky reprezentativní pro příslušné dávky a aby kumulované výsledky
analytických hodnot těchto vzorků umožňovaly stanovit reprezentativní výpočtové
8
faktory, např. že odběr vzorků a analýza obsahu uhlíku ve zdrojovém toku jsou pro
daný materiál reprezentativní během celého vykazovaného období.
V mnoha případech požadavek na zavedení plánu odběru vzorků a podpůrného
postupu nepředstavuje žádné dodatečné požadavky oproti stávající praxi v zařízení.
Nařízení o monitorování a vykazování v každém případě vyžaduje, aby byly příslušné
prvky plánu odběru vzorků schváleny laboratoří, která provádí analýzu příslušného
paliva či materiálu, a aby byl důkaz o tomto schválení uveden v plánu odběru vzorků.
To platí zejména v případech poměrně různorodých materiálů, jejichž vlastnosti jsou
proměnné v místě a čase.
V některých případech může vlastní odběr vzorků provádět třetí strana, např.
dodavatel paliva/materiálu. I v takovém případě zůstává odpovědností provozovatele
prokázat, že byly splněny požadavky na plán odběru vzorků stanovené v nařízení o
monitorování a vykazování emisí. Toho lze provést získáním informací a důkazů o
plánu odběru vzorků třetí stranou. Provozovatel je v každém případě odpovědný za
správný odběr vzorků definovaný v odpovídajícím plánu odběru vzorků v souladu
s článkem 33 bez ohledu na to, zda analýzu či odběr vzorků provádí provozovatel
nebo třetí strana.

8

Jak je zmíněno v oddíle 4.3.2 pokynů č. 1, emisní faktor je založen na obsahu uhlíku v palivu nebo
materiálu. Obsah uhlíku je primárním předmětem analýzy.
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Příklad poměrně jednoduchého postupu v plánu odběru vzorků:
Položka podle čl. 12 odst. 2

Možný obsah (příklady)

Název postupu

plán odběru vzorků odpadního oleje

Odkaz na identifikaci postupu, který lze
vysledovat a ověřit

ETS 01-SP

Pracovní místo nebo oddělení, které
odpovídá za provádění postupu, a
pracovní místo nebo oddělení, které
odpovídá za správu souvisejících údajů
(pokud jsou odlišné)

Podniková laboratoř, vedoucí oddělení
9
odpadů

stručný popis postupu

10

Z každé nákladní cisterny se odebere 1000
ml vzorků (přibližně 250 cisteren ročně).
Odpovědná osoba zařídí, že je odběr
vzorků podroben dozoru (týdenní kontroly
na místě) ze strany odpovědného
vedoucího pracovníka směny nebo
zástupce jmenovaného vedoucím
pracovníkem.
Vzorky jsou shromažďovány v lahvích
s těsným uzávěrem, které jsou jasně
označeny datem a časem, identifikací
dodavatele paliva a jméno osoby, která
vzorek odebrala.
Vzorky jsou uskladněny v laboratoři,
v místnosti LA-007 (při pokojové teplotě).
Po shromáždění 10 odebraných vzorků se
vzorky smísí a homogenizují za vzniku
„směsného vzorku“. Každé čtvrtletí se tak
získá přibližně 6 směsných vzorků.
Jednou za čtvrt roku se směsné vzorky
zasílají do akreditované laboratoře určené v
plánu pro monitorování.

místo, kde se nacházejí příslušné
záznamy a informace

V tištěné podobě: laboratorní sklad, police
27/9, složka označená „ETS 01-SP“.
V elektronické podobě:
“P:\ETS_MRV\Analyses\ETS_01-SP.xls”

případně název použitého elektronického
systému

neuvedeno (normální síťové jednotky)

seznam norem EN nebo v případě
potřeby i jiných norem

EN 14899

9

Upozorňujeme, že jde o vlastní laboratoř zařízení, a nikoli akreditovanou laboratoř, jejíž služby jsou
využívány.
10
Tento popis musí být dostatečně výstižný, aby umožnil provozovateli, příslušnému orgánu a ověřovateli
pochopit hlavní parametry a vykonávané činnosti
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3.3

Příprava plánu odběru vzorků

Následující oddíl vymezuje postupný přístup k přípravě plánu odběru vzorků včetně
stručného popisu kroků. Tento přístup je převzatý z normy CEN/TR 15310-1.
1. Stanovení cíle zkušebního programu
Mělo by jít o obecnou formulaci celkového účelu, jde o důležitý první krok.
Zpravidla však formulace bude spíše na vyšší úrovni a příliš všeobecná, než aby
mohla přímo sloužit jako podrobné pokyny k plánu odběru vzorků.
Ve většině případů bude průběžným cílem např. „stanovení průměrného obsahu
uhlíku“ nebo „určení průměrného emisního faktoru materiálu během celého
vykazovaného období“.
2. Vymezení technických cílů na základě záměru
a)

Definice souboru, z nějž má být odebrán vzorek
Soubor je statistický termín, který definuje celkové množství materiálu, o němž
mají být prostřednictvím odběru vzorků získávány informace. Jeho definice by
měla být provedena hned na začátku. V nejobecnějším případě představuje
soubor celkové množství materiálu či paliva spotřebované ve vykazovaném
období. Dílčí soubory mohou být například definovány jako jednotlivé dávky
(např. každá dodávka nebo objem uvedený v analýze četnosti v příloze VII
nařízení) nebo jako palivo spotřebované každý měsíc v případě nepřetržitého
zdrojového toku.

b)

c)
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Posouzení proměnlivosti
Rozlišujeme:


prostorovou proměnlivost
Pojem označuje různorodost materiálu v závislosti na poloze, např.
různorodost v rámci jediné dávky.



časovou proměnlivost
Pojem zohledňuje změny vlastností v čase, např. proměnlivost hodnot
výhřevnosti u dávek spotřebovaných v březnu a dávek spotřebovaných
v listopadu.

Výběr přístupu k odběru vzorků:
Lze rozlišovat dva přístupy


pravděpodobnostní vzorkování
Tento přístup znamená, že každý prvek v souboru, který má být
posouzen, má stejnou šanci, že bude vybraný. Proto se tento přístup
upřednostňuje k získání reprezentativních výsledků a vylučuje jeden zdroj
systematických chyb.



vzorkování s úsudkem
Z praktických důvodů nebo z důvodů nákladů není pravděpodobnostní
odběr vzorků vždy možný. Výsledkem vzorkování s úsudkem bude odběr
vzorků z dílčích souborů. Z technických důvodů se např. odebírají vzorky
pouze z vrchní části cisterny.

d)

Určení rozsahu
Rozsah definuje minimální množství materiálu, pod jehož úrovní je kolísání
považováno za nevýznamné.

e)

Výběr požadovaného statistického přístupu
Příslušnými statistickými parametry budou střední hodnoty, jakož i standardní

odchylky. Ačkoli má být vykázána pouze střední hodnota za celé vykazované
období a v nařízení o monitorování a vykazování nejsou pro tyto střední
hodnoty stanoveny žádné konkrétní prahové hodnoty nejistoty, odchylka
poskytuje informace o vhodnosti plánu odběru vzorků s cílem zlepšit úroveň
záruky.
f)

Výběr požadované spolehlivosti
Spolehlivost odkazuje na „systematickou chybu“, „shodnost“ a „spolehlivost“.
Volby se musí provádět podle úrovně spolehlivosti a tak, aby bylo
minimalizováno riziko vzniku nahodilých a systematických chyb při odběru
vzorků.

3. Určení praktických pokynů
a)

Výběr schématu odběru vzorků
Schéma odběru vzorků definuje kdy, kde a jak jsou vzorky vybírány.

b)

Určení velikosti dílčího odběru / vzorku
Dílčí odběr je množství materiálu získané při jediném odběru vzorků. Není
analyzován jako samostatná jednotka, ale zkombinován s dalšími dílčími
odběry s cílem vytvořit směsný vzorek. Jednoduchý „vzorek“ je definován jako
položka, která je analyzována samostatně.
Velikost dílčího odběru / vzorku by měla záviset na vlastnostech jako
stejnorodost nebo velikost částic.

c)

Volba směsného nebo jednotlivého vzorku
Tento výběr závisí mimo jiné na nákladech a statistickém parametru. Protože
obecně je zvláště důležitá střední hodnota, používají se obvykle směsné
vzorky.

4. Určení požadovaného počtu vzorků
Jde o statistický úkon, při němž se zohlední standardní odchylky mezi dílčími
odběry, vzorky, směsnými vzorky atd. Tento bod je důležitý z hlediska spolehlivosti
výsledků, ale také hospodárnosti.
Poté, co byla učiněna všechna důležitá rozhodnutí, je možné plán odběru vzorků
zapsat. Plán by měl obsahovat alespoň tyto prvky:


Kdo je odpovědný za každý z kroků?



Kde a kdy jsou vzorky odebírány?



Jak jsou vzorky odebírány? Např. může být nutné nejprve vyčistit potrubí, která
mohou obsahovat zbytky z předchozího odběru vzorků atd.



Je-li to vhodné, které nástroje se použijí? Popište vybavení pro automatický
odběr vzorků, ale také nástroje pro odběr manuální. Důležité by také mohlo být,
jak lze vzorky odebírat z dostatečné hloubky z nahromaděného materiálu, který
může dosahovat výšky několika metrů.



Jak se budou vorky označovat, aby byly jednoznačně identifikovatelné?



Jak jsou vzorky uskladněny (v suchu, chladu, tmě, v inertní atmosféře atd.)?



Jak a kdy se kombinují dílčí odběry?



Kdy jsou vzorky analyzovány, jsou zbylé vzorky po analýze uskladněny atd.?

Příloha těchto pokynů obsahuje příklad šablony pro plán odběru vzorků s cílem dále
usnadnit přípravu plánu odběru vzorků.
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4 ČETNOST ANALÝZ
Podle článku 35 musí provozovatel při stanovení minimální četnosti analýz zvážit tyto
možnosti:


použije minimální četnost analýz pro příslušná paliva a příslušné materiály
uvedené v příloze VII nařízení o monitorování a vykazování (viz tabulka 1
v oddíle 4.1);



použití jiných četností než těch, které jsou uvedeny v tabulce, lze povolit, pokud
provozovatel prokáže některou z následujících skutečností:

4.1



na základě historických údajů 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 (viz oddíl 4.2)



použití minimální četnosti uvedené v Tabulka 1:
Minimální
četnost
analýz by bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady (viz oddíl 4.3).

Minimální četnost analýz (příloha VII nařízení o monitorování
a vykazování)

Tabulka 1:
Minimální četnost analýz uvádí minimální četnost analýz pro příslušná
paliva a materiály, jak je stanovena v příloze VII nařízení o monitorování a
vykazování.

Tabulka 1: Minimální četnost analýz
Palivo/materiál

Minimální četnost analýz

zemní plyn

nejméně jednou týdně

procesní plyn (rafinérský směsný
plyn, koksárenský plyn,
vysokopecní plyn a konvertorový
plyn)

nejméně jednou denně - pomocí vhodných
postupů v různých denních dobách

topný olej

každých 20 000 tun a nejméně šestkrát za rok

uhlí, koksárenské uhlí, ropný koks

každých 20 000 tun a nejméně šestkrát za rok

tuhý odpad (čistě fosilní nebo
směsný odpad fosilní a z biomasy)

každých 5 000 tun a nejméně čtyřikrát za rok

tekutý odpad

každých 10 000 tun a nejméně čtyřikrát za rok

karbonátové nerosty (včetně
vápence a dolomitu)

každých 50 000 tun a nejméně čtyřikrát za rok

jíly a břidlice

množství materiálu odpovídající 50 000 tunám
CO2 a nejméně čtyřikrát za rok

ostatní vstupní a výstupní toky v
hmotnostní bilanci (nepoužije se
pro paliva nebo redukční činidla)

každých 20 000 tun a nejméně jednou za
měsíc
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Palivo/materiál

Minimální četnost analýz

ostatní materiály

v závislosti na druhu materiálu a změně,
množství materiálu odpovídající 50 000 tunám
CO2 a nejméně čtyřikrát za rok

4.2

Pravidlo „1/3“

Provozovatel může použít jinou četnost, než je četnost uvedená v tabulce 1 (viz oddíl
4.1), pokud libovolná odchylka analytických hodnot pro příslušné palivo či příslušný
materiál nepřesáhne 1/3 hodnoty nejistoty, kterou je provozovatel povinen dodržovat s
ohledem na stanovení aktivitních údajů pro příslušné palivo či příslušný materiál.
Stanovení této odchylky musí být založeno na dřívějších údajích, zahrnujících
analytické hodnoty pro příslušná paliva nebo příslušné materiály ve vykazovaném
období, které bezprostředně předchází aktuálnímu vykazovanému období.
Odchylka analytické hodnoty může být stanovena jako celková hodnota nejistoty
nekorelovaných vstupních množství (viz příloha III pokynů č. 4 o nejistotě):
u total

(u1 x1 ) 2

(u 2 x2 ) 2 ... (u n xn ) 2
x1

x2 ... xn

kde:
ui .......... relativní nejistota analytické hodnoty vzorku „i“
xi .......... velikost vzorku „i“
Za předpokladu, že analytické hodnoty všech vzorků mají stejnou nejistotu a že
všechny vzorky mají podobnou velikost, lze vzorec zjednodušit takto:
u total

ui

n
n

ui
n

kde:
n .......... počet vzorků
Je-li známa celková nejistota týkající se analytické hodnoty (ve většině případů je
přímým výsledkem standardní odchylky analytických hodnot), lze požadovaný
minimální počet vzorků stanovit takto:
n

ui2
2
u total

Tento přístup se úspěšně uplatnil v excelové pomůcce, která je součástí pokynů
ETSG poskytnutých Nizozemskem. Jsou k dispozici na této adrese:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Příklad:
Zařízení kategorie B spaluje těžký topný olej. V plánu pro monitorování je těžký
topný olej uveden jako hlavní zdrojový tok, který má být monitorován přístupem
založeným na výpočtu. Nařízení o monitorování a vykazování (a schválený plán pro
monitorování) vyžaduje, aby zařízení splnilo úroveň přesnosti 4 (±1,5 %) pro aktivitní
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údaje a prostřednictvím laboratorní analýzy podle článků 32 až 35 určilo výpočtové
faktory, emisní faktor (EF) a výhřevnost. Pravidlo „1/3“ vyžaduje, aby nejistota
týkající se stanovení výpočtových faktorů nepřesáhla 0,5 % (tato hodnota utotal je
vstupním parametrem pro určení počtu vzorků).

Tabulka 1:
Minimální četnost analýz (viz oddíl 4.1) by vyžadovala analýzu
alespoň šestkrát za rok. Na základě dřívějších analýz provozovatel prokáže, že
nejistota týkající se stanovení výhřevnosti je 1,00 %. Následující tabulka znázorňuje
výsledky z historických vzorků
č. vzorku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
průměr
nejistota ui

výhřevnost [GJ/t]
42,28
42,41
42,35
42,68
42,44
42,4
42,68
42,6
42,02
42,33
42,41
42,2
42,4
1,00 %

Nejistota je stanovena jako standardní odchylka řady údajů (0,45 %) vynásobená
Studentovým t-faktorem pro 12 hodnot a 95% interval spolehlivosti (=2,201). Použití
11
tohoto faktoru se vyžaduje proto, že nejistota definovaná v čl. 3 odst. 6 vždy
odkazuje na 95% interval spolehlivosti. Minimální četnost analýz nutná pro splnění
požadavků pravidla „1/3“ se pak vypočte takto:

n

1,0 % 2
0,5 % 2

4

V tomto případě tudíž může být provozovateli povoleno použít pro stanovení
výhřevnosti nižší četnost analýz, konkrétně čtyři analýzy za rok místo šesti. U
emisního faktoru lze obdobný test, který určí, zda jsou tyto požadavky splněny,
rovněž provést čtyřikrát za rok.

11

Ustanovení čl. 3 odst. 6: „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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4.3

Vznik neúměrně vysokých nákladů

Provozovatel se rovněž může odchýlit od uplatnění minimálních požadavků na četnost
analýz podle tabulky 1 (viz oddíl 4.1) nebo uplatnění minimální četnosti analýz
vyplývající z pravidla „1/3“, pokud prokáže, že by mu vznikly neúměrně vysoké
náklady.
Ustanovení čl. 18 odst. 1 definuje náklady jako neúměrně vysoké, pokud přesáhnou
přínos. Přínos se vypočítá vynásobením faktoru zlepšení a referenční ceny 20 EUR za
povolenku, přičemž náklady zahrnují příslušnou dobu amortizace založenou na
ekonomické životnosti zařízení. Ustanovení čl. 18 odst. 3 definuje tento faktor zlepšení
jako 1 % průměrných ročních emisí z příslušných zdrojových toků za tři poslední
vykazovaná období. Další pokyny k neúměrně vysokým nákladům viz oddíl 4.6.1
pokynů č. 1 (Obecné pokyny pro zařízení).

Příklad: Výše uvedený zdrojový tok těžkého topného oleje produkuje přibližně 40 000
tun emisí CO2 ročně. Aby byly náklady na analýzy považovány za neúměrně vysoké,
musejí přesáhnout přínos. Jsou-li náklady nižší, neúměrně vysoké nejsou:
C

P AEm IF

kde:
C.......... náklady [EUR/rok],
P .......... určená cena povolenky = 20 EUR/t CO2(e),
AEm .... průměrné emise ze souvisejícího zdrojového toku (toků) [t CO2(e)/rok],
IF ......... faktor zlepšení = 1 %

Přepokládá se, že náklady na jednu analýzu činí 1 000 EUR. Jelikož výnos činí 8 000
EUR / rok (20 x 40 000 x 1 %), náklady na šest analýz ročně nemohou být
považovány za neúměrně vysoké.
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5 LABORATOŘE
Podle článku 34 se všechny analýzy pro stanovení výpočtových faktorů provádějí
v laboratořích akreditovaných pro příslušné analytické metody podle normy EN
ISO/IEC 17025 . Provozovatelé se však mohou od tohoto požadavku odchýlit, pokud
lze ke spokojenosti příslušného orgánu prokázat, že akreditované laboratoře nejsou
technicky dostupné nebo by jejich využití bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady.
V takovém případě lze použít také neakreditované laboratoře, pokud splňují
požadavky vymezené v čl. 34 odst. 3. Tyto požadavky jsou považovány za vhodné
k prokázání způsobilosti rovnocenné akreditaci v souladu s normou EN ISO/IEC
17025.
Rovnocenné požadavky se týkají řízení kvality a technické způsobilosti laboratoře
a měly by být prokázány formou písemných postupů přiložených k plánu pro
monitorování.
Pokud jde o řízení kvality, provozovatel může prokázat způsobilost osvědčením
o akreditaci laboratoře podle normy EN ISO/IEC 9001 nebo jiných certifikovaných
systémů řízení kvality v rozsahu, který se vztahuje na danou laboratoř. Pokud tyto
certifikované systémy řízení kvality nemá zavedeny, předloží provozovatel jiný
příslušný důkaz o způsobilosti laboratoře spolehlivě řídit své


zaměstnance,



postupy,



dokumenty a



úkoly.

S ohledem na technickou způsobilost provozovatel doloží, že laboratoř je technicky
způsobilá a schopná poskytovat technicky platné výsledky pomocí příslušných
analytických postupů. Ustanovení čl. 34 odst. 3 uvádí výčet témat, o nichž mají být
předloženy důkazy. Tabulka 2: Prvky k prokázání technické způsobilosti rovnocenné
akreditaci laboratoří uvádí prvky, které by měl příslušný orgán zohlednit při
posuzování důkazů předložených provozovatelem o laboratoři, jejíž služby využívá.
Pozn.: Ustanovení čl. 47 odst. 7 umožňuje provozovatelům zařízení s nízkými
emisemi použít libovolnou laboratoř, která je technicky způsobilá a schopná generovat
technicky platné výsledky pomocí příslušných analytických postupů. Důkazy je třeba
poskytnout pouze ohledně opatření pro zabezpečení kvality podle bodu j) tabulky 2.

Tabulka 2: Prvky k prokázání technické způsobilosti rovnocenné akreditaci laboratoří
Prvky podle čl. 34 odst. 3,
pro něž je třeba prokázat
způsobilost

Důležité prvky, které posoudí příslušný orgán (soupis
není vyčerpávající )

a) řízení způsobilosti
zaměstnanců pro konkrétně
přidělené úkoly

 Jsou zaměstnanci provádějící odběr vzorků a analýzu

zmocněni pro výkon práce vedením?
 Lze způsobilost zaměstnanců prokázat záznamy o

jejich vzdělání, odborné přípravě a zkušenostech?
 Jsou zaměstnanci odpovídajícím způsobem školeni a

je zajištěn dohled nad nimi (zejména v případě nových
zaměstnanců)?
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Prvky podle čl. 34 odst. 3,
pro něž je třeba prokázat
způsobilost

Důležité prvky, které posoudí příslušný orgán (soupis
není vyčerpávající )

b) vhodnost umístění a
podmínky životního prostředí

 Jsou budova a prostor laboratoře dostatečně vytápěny

/ klimatizovány, bezpečné, zabezpečené a čisté pro
daný účel?
 Je kontrolován přístup do prostor ovlivňujících kvalitu

zkoušek a/nebo kalibrací a využití těchto prostor a jsou
přijata opatření zaručující řádné hospodaření?
 Jsou monitorovány, kontrolovány a zaznamenávány

podmínky okolí a zastaví se zkoušky a kalibrace, pokud
podmínky okolí ohrožují výsledky?
c) výběr analytických metod a
příslušných norem

 Používá se vhodný postup, který zaručuje, že je

používáno nejnovější platné vydání norem?
 Je dokumentován postup výběru metody a je tento

postup opravdu k výběru vhodných metod používán?
 Je zaručeno hlášení odchylek od normalizovaných

metod?
d) případně řízení odběru
vzorků a jejich příprava,
včetně kontroly jejich
celistvosti;

 Jsou prováděny odpovídající postupy pro

reprezentativní odběr vzorků z látek, materiálů nebo
výrobků?
 Jsou zaznamenávány odchylky od požadovaných

postupů odběru vzorků?
e) případně vývoj a ověření
nových analytických metod
nebo použití metod, na které
se nevztahují mezinárodní
nebo vnitrostátní normy

Pozn.: Tyto požadavky platí pouze v případě, že
provozovatelův plán pro monitorování vyžaduje analýzy,
které dosud nejsou stanoveny, nebo pokud nejsou
k dispozici žádné normy.
 Jsou-li použity nestandardní metody, jsou tyto metody

řádně popsány?
 Jsou metody použité ke stanovení výpočtových faktorů

(faktoru) ověřeny?
 Jsou-li použity či vyvinuty nové metody, musí být

známy nebo určeny alespoň následující výkonnostní
charakteristiky: selektivnost metod, opakovatelnost
a/nebo reprodukovatelnost, křížová citlivost na rušení z
matice vzorku / zkušebního objektu
f) odhad nejistoty

 Obsahuje postup odhadu nejistoty všechny složky

nejistoty?
 Jsou do odhadu nejistoty zahrnuty dosavadní

zkušenosti a výsledky ověřování uplatňované metody?
g) správa zařízení, včetně
postupů kalibrace, nastavení,
údržby a oprav zařízení a
vedení záznamů o daném
zařízení

 Jsou vedeny záznamy o každé součásti zařízení a jeho

softwaru?
 Uplatňuje laboratoř postupy pro bezpečnou manipulaci,

přepravu, skladování, používání a plánovanou údržbu
měřicího zařízení, aby zaručila jeho řádné fungování?
 Je zaveden režim kalibrace zařízení a jeho softwaru?
 Lze stav kalibrace doložit osvědčeními?
 Je zaveden odpovídající postup, aby bylo zaručeno, že

jsou kalibrační faktory správně provedeny v čase?
h) řízení a kontrola dat,
dokumentů a softwaru
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 Je prováděn odpovídající postup pravidelné kontroly

výpočtů a přenosu dat a jsou upřesněna nápravná
opatření v případě odhalení chyb?

Prvky podle čl. 34 odst. 3,
pro něž je třeba prokázat
způsobilost

Důležité prvky, které posoudí příslušný orgán (soupis
není vyčerpávající )

i) správa kalibračních
pomůcek a referenčních
materiálů

 Je zaveden program a postup pro kalibraci s

referenčními standardy (etalony) nebo pro pravidelný
nákup nových standardů?
 Jsou používané referenční materiály navázány na

mezinárodní etalony?
 Jsou pravidelně prováděny a dokumentovány

odpovídající postupy pro průběžnou kontrolu stavu
kalibrace?
 Jsou prováděny postupy pro bezpečnou manipulaci

s referenčními standardy a referenčními materiály a
jejich přepravu, skladování a používání?
 Jsou prováděny postupy pro bezpečnou přepravu a

příjem pomůcek pro kalibraci, manipulaci s nimi, jejich
ochranu, skladování, zadržení a/nebo odstranění?
 Je používán systém, který umožňuje jednoznačnou

identifikaci pomůcek pro kalibraci a referenčních
materiálů?
j) zabezpečení kvality pro
výsledky kalibrace a testů,
včetně pravidelné účasti
v programech zkoušení
odborné způsobilosti,
používání analytických metod
na certifikovaných
referenčních materiálech nebo
vzájemného porovnávání
výsledků s akreditovanou
laboratoří

 Uplatňuje laboratoř postupy pro sledování platnosti

výsledků testů a kalibrace?
 Jsou výsledky těchto kontrol zaznamenávány, ukládány

a je-li to možné, statisticky vyhodnocovány?
 Účastní se laboratoř mezilaboratorních porovnávacích

zkoušek a programů ověřování odborné způsobilosti?
 Pokud se laboratoř účastní mezilaboratorních

porovnávacích zkoušek a programů ověřování odborné
způsobilosti, jak se uplatní faktory úprav nebo jak se
provedou odpovídající nápravná opatření v případě, že
jsou mezi laboratořemi zjištěny rozdíly?
 Jaká opatření laboratoř provedla pro zabezpečení

kvality výsledků kalibrace a testů?
k) řízení externě zajišťovaných
procesů

Platí pouze v případě, že jsou procesy zajišťovány externě
(např. kalibrace nástrojů, analýzy prováděné externími
laboratořemi atd.)
 Provádí laboratoř postup, který zaručuje, že zakoupené

služby a dodávky splňují požadované specifikace?
 Jsou požadované specifikace uvedeny v každé

objednávce a je každá dodávka podle těchto
požadavků zkontrolována?
l) správa přidělení, reklamací
zákazníků a zajištění včasných
nápravných opatření

 Je laboratoř ochotná spolupracovat se zákazníky při

objasnění požadavku zákazníka, při monitorování
výsledků laboratoře v souvislosti s vykonávanou prací a
při získávání zpětné vazby od zákazníků?
 Je v laboratoři zaveden postup pro vyřizování stížností,

odstraňování nesouladu při uplatňování metod a chyb
při manipulaci s údaji a v metodách výpočtu včetně
vedení dokumentace o těchto stížnostech, případech
nesouladu a chybách?
 Obsahuje tento postup analýzu zdroje chyb nebo

stížností a identifikaci nápravných opatření, jakož i
včasné provedení nápravných opatření?
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6 KONTINUÁLNÍ ANALYZÁTORY PLYNU
Toky plynného paliva nebo materiálu mohou obsahovat látky s obsahem organického
uhlíku, které jsou zdrojem emisí a jejichž složení se postupem času mění.
Nejběžnějším plynným zdrojovým tokem je zemní plyn, který může vykazovat změny
ve složení v závislosti na členském státu nebo regionu, v němž je zařízení umístěno.
Existují analytické metody založené na chromatografickém oddělení těchto látek a
následné detekci každé látky. Nejběžnějšími detektory jsou např. plamenový ionizační
12
detektor (flame ionisation detector, FID) nebo hmotnostní spektrometrický detektor.
Tyto detektory umožňují kontinuální stanovení složení plynu, a tím výpočet
příslušných parametrů, např. výhřevnosti nebo emisního faktoru.
Ustanovení čl. 32 odst. 2 vyžaduje, aby v případě, že jsou pro stanovení emisí použity
kontinuální plynové chromatografy nebo extraktivní nebo neextraktivní analyzátory
plynu, provozovatel získal pro použití tohoto zařízení souhlas příslušného orgánu.
K získání souhlasu je zapotřebí zpracovat příslušné informace postupem, který
popisuje zařízení, metodu použitou k odběru vzorku, metodu analýzy a příslušné
normy. Použití těchto systémů je omezeno na stanovení údajů o složení plynných
paliv a materiálů. Jako minimální opatření k zabezpečení kvality nařízení o
monitorování a vykazování vyžaduje, aby provozovatel zajistil, že bude provedeno
počáteční a každoročně opakované ověřování přístroje.
Doporučuje se, aby provozovatel splnil požadavky normy EN ISO 9001 a aby
kalibrační služba a dodavatelé kalibračních plynů byli akreditovaní v souladu s normou
EN ISO/IEC 17025. Ve vhodných případech by také počáteční a každoročně
opakované ověřování přístroje mělo být prováděno v laboratoři akreditované
v souladu s normou EN ISO/IEC 17025.
V úvahu lze vzít tyto normy:
EN ISO 10723:

„Zemní plyn - Hodnocení
analytických systémů“.

EN 12619:

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hodnot hmotnostní
koncentrace celkového plynného organického uhlíku ve spalinách Kontinuální metoda využívající plamenového ionizačního detektoru

EN 13526:

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace
celkového plynného organického uhlíku v odpadních plynech z
procesů aplikujících rozpouštědla - Kontinuální metoda využívající
plamenového ionizačního detektoru

EN ISO 6976:

Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní
hustoty a Wobbeho čísla (ISO 6976:1995 včetně opravy 1:1997,
opravy 2:1997 a opravy 3:1999)

ISO 6974:

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí
plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku,
dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří
kapilárních kolon

12

funkčních

charakteristik

on-line

Detekční zásadou FID je oxidace/ionizace látek. Jelikož CO2 je plně oxidovaný uhlík, FID je na CO2
necitlivý. Proto tento detektor není vhodný k detekci vlastního CO2, který by měl být podle článku 48
součástí emisního faktoru paliva.
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7 PŘÍLOHA I: SEZNAM ZKRATEK A PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
7.1 Použité zkratky
EU ETS ....... systém EU pro obchodování s emisemi
MRG 2007 .. pokyny pro monitorování a vykazování z roku 2007

7.2 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
skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, nejnověji
pozměněná směrnicí 2009/29/ES. Konsolidované znění ke stažení na adrese:
http://eurlex.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
směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2003/87/ES.
http://eurlex.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.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:CS:PDF
Pokyny pro monitorování a vykazování (MRG 2007): Rozhodnutí Komise
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování
a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/87/ES. Konsolidované znění ke stažení obsahuje všechny změny:
pokyny 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 pouze
počínaje
rokem
2013.
Ke
stažení
na
adrese:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:C
S:PDF
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8 PŘÍLOHA II: PŘÍKLAD ŠABLONY PRO PLÁN
ODBĚRU VZORKŮ

3
4

1. Obecné informace
Jméno provozovatele:

Identifikační kód zařízení:
Vyplňte identifikační kód zařízení (používaný příslušným orgánem).

Název plánu odběru vzorků:

Odkaz na postup:

5
6

2. Povinnosti
Plán odběru vzorků vypracoval:
Uveďte jméno zpracovatele plánu odběru vzorků.

Pracovní místo či oddělení odpovědné za odběr vzorků:
Uveďte název pracovního místa či oddělení odpovědných za vlastní odběr
vzorků.

Pracovní místo či oddělení odpovědné za údaje o odběru vzorků:
Uveďte název pracovního místa či oddělení odpovědných za shromažďování
údajů o odběru vzorků.

Laboratoř odpovědná za analýzu:
Uveďte název laboratoře odpovědné za analýzu vzorku.

Další strany:
Pokud se na odběru vzorků podílejí další strany, vyplňte jejich jména a popište
jejich význam pro danou činnost.
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1

3. Cíle odběru vzorků
Cíle odběru vzorků:
Popište cíl (cíle) odběru vzorků, např. stanovení čisté výhřevnosti, emisního
faktoru, oxidačního faktoru.

Požadovaná analýza:
Popište, co laboratoř testuje, např. určete složky, které mají být podrobeny
zkouškám.

2
3

4. Specifikace zdrojového toku nebo hmotnostního toku
Název materiálu nebo paliva:
Uveďte název zdrojového toku nebo hmotnostního toku použitý v plánu pro
monitorování.

Vlastnosti zdrojového toku nebo hmotnostního toku:
Popište příslušné vlastnosti, např. skupenství (plyn, kapalina nebo tuhé palivo),
případně běžnou nebo maximální velikost částic paliva nebo materiálu, hustotu,
viskozitu, teplotu atd., mají-li tyto vlastnosti význam pro postup odběru vzorků.

Zdroj a původ materiálu nebo paliva:
Popište zdroj a původ zdrojového toku nebo hmotnostního toku, např. zda je
zdrojový tok dodáván kontinuálně, v dávkách, je vyráběn na místě atd.

Různorodost materiálu nebo paliva a příčiny proměnlivosti (v prostoru a
čase):
Popište různorodost materiálu jak v prostoru, tak v čase a zdůvodněte ji (např.
původ zdrojového toku, stabilita výrobního procesu).

4
5

5. Metodika odběru vzorků
Četnost odběru vzorků:
Popište četnost odběru vzorků (např. „vždy v pondělí ráno“, „každé 3 hodiny“,
„jednou u každého nákladu na automobilu“, „jednou u každých 200 tun“,...).

Příslušné normy:
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Popište příslušné normy pro metodiku odběru vzorků.

Vymezte místo a okamžik odběru vzorků:
Upřesněte místo (např. sklad) a okamžik odběru vzorků (např. po dodávce nebo
po dokončení vykládky). Je třeba mít na paměti, že by vzorek měl být co
nejreprezentativnější.

Vybavení použité pro odběr vzorků:
Popište vybavení použité pro odběr vzorků.

Přístup k odběru vzorků:
Popište, jak je vzorek odebrán, např. pravděpodobnostním přístupem nebo
přístupem s úsudkem

Schéma odběru vzorků:
Uveďte, jak je vzorek odebrán, např. při nahodilém odběru vzorků popište, jak je
odběr řešen u nepřístupných částí souboru; uveďte, jak je prováděn
pravděpodobnostní přístup a/nebo jak jsou přijímána rozhodnutí v případě
namátkového přístupu.

Složení vzorku:
Popište, zda je každý dílčí odběr (množství materiálu získané při jednom odběru
vzorků) analyzován samostatně nebo zkombinován s jinými dílčími odběry za
účelem vytvoření směsného vzorku.

Počet dílčích odběrů, které mají být odebrány:
Popište, jaký počet dílčích odběrů tvoří jeden vzorek.

Velikost dílčího odběru a vzorku:
Popište velikost jednoho dílčího odběru (dílčí odběr je množství materiálu
získané při jediném odběru vzorků). Velikost dílčího odběru by se měla
přizpůsobit velikosti všech přítomných částic. Popište minimální velikost vzorku.
Minimální velikost vzorku musí zohledňovat úroveň různorodosti jednotlivých
částic, aby se zaručila reprezentativnost vzorku.

Zmenšení vzorku nebo dílčí vzorek (pokud se používají):
Pokud je celkový vzorek příliš velký pro přepravu do laboratoře, měl by být
připraven dílčí vzorek, a to tak, aby byla chráněna integrita vzorku. Je-li to
vhodné, popište tento postup a zdůvodněte reprezentativnost konečného
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vzorku.

Zdůvodnění reprezentativnosti:
Zdůvodněte, jak zvolený přístup vede k přípravě reprezentativního vzorku.
Zohledněte informace o zdrojových tocích nebo hmotnostních tocích a vlastnosti
souboru (tj. množství paliva nebo materiálu, které vzorek reprezentuje).

Přístup, zdraví a bezpečnost:
Určete problémy či omezení týkající se přístupu, které mohou ovlivnit program
odběru vzorků. Určete preventivní opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti.

1
2

6. Postupy balení, konzervace, skladování a přepravy
Balení:
Stručně popište velikost, tvar a materiál použitých nádob, a to s ohledem na
riziko adsorpce/absorpce/reakce.

Metodika kódování vzorků:
Popište, jak jsou vzorky kódovány. Všechny nádoby se vzorky by měly být
označeny jedinečným identifikátorem, který rozpozná jak subjekt provádějící
odběr, tak laboratoř.

Konzervace:
Zdůvodněte, jak jsou vzorky baleny a přepravovány tak, aby byly zachovány
podmínky v době odběru vzorku.

Skladování:
Popište, jak je vzorek skladován v zařízení a v laboratoři.

Přeprava:
Popište relevantní podmínky během skladování; popište nebo uveďte odkaz na
formulář pro chronologickou dokumentaci zpracovatelského řetězce (Chain of
Custody), který by měl být vyplněn a zaslán s každým vzorkem.

Systém ukládání dat:
Stručně popište umístění a fungování systému ukládání dat a informace, které
tento systém obsahuje, např. datum odběru vzorku, kód vzorku, referenční číslo
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skladu, typ výrobku, konkrétní umístění, velikost atd.

1
2

7. Analytická laboratoř
Společnost:
Uveďte název laboratoře odpovědné za analýzu vzorku.

Akreditace podle normy EN ISO/IEC 17025:
Zdůvodněte, do jaké míry se oblast působnosti akreditace laboratoře vztahuje
na analýzu vzorků popsanou v tomto plánu odběru vzorků. Pokud laboratoř není
akreditovaná, uveďte odkazy na předložený důkaz o tom, že splňuje příslušná
kritéria uvedená v čl. 34 odst. 3.

Kontaktní údaje:
Uveďte kontaktní údaje analytické laboratoře.

Provedené analýzy:
Popište vlastnosti, které mají být analyzovány (např. výhřevnost, emisní faktor,
oxidační faktor, obsah uhlíku).

Použité normy:
Popište příslušné normy použité pro každý analyzovaný parametr.

3
4

8. Podpisy
Provozovatel a laboratoř se dohodli na obsahu tohoto plánu odběru vzorků; v
případě, že budou získány důkazy o tom, že se popsaná různorodost
zdrojového toku nebo hmotnostního toku výrazně liší od výše uvedených
informací, plán odběru vzorků se aktualizuje a oznámí se příslušnému orgánu.
Jméno / název

Podpis

Datum

Provozovatel
Analytická
laboratoř
5
6
7
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