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Pokyny 

Nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů – 

Činnosti týkající se toku dat a kontrolní systém 

 

Pokyny č. 6 k nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů, konečná verze ze dne 17. října 2012 

 

 

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 parlamentu a Rady 2003/87/ES
1
. 

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, jakoţ i písemné připomínky 

zúčastněných stran a odborníků z členských států. Tyto pokyny byly 

jednomyslně schváleny představiteli členských států na zasedání Výboru pro 

změnu klimatu dne 17. října 2012. 

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

stránkách Komise na adrese:  

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

1.1 O TOMTO DOKUMENTU 

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

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

Zatímco pokyny č. 1 poskytují obecný přehled monitorování a vykazování emisí 

ze zařízení v rámci systému EU ETS a pokyny č. 2 slouţí ke stejnému účelu 

provozovatelům letadel, tento dokument (pokyny č. 6) podrobněji vysvětluje 

poţadavky na činnosti týkající se toku dat a na kontrolní systém, coţ je 

vyţadováno v rámci plánu pro monitorování. Soubor pokynů doplňují 

elektronické šablony
2
 pro informace, jeţ mají provozovatelé a provozovatelé 

letadel předkládat příslušnému orgánu. Nemělo by se však nikdy zapomínat na 

to, ţe primární poţadavky stanoví uvedené nařízení. 

 

Tento dokument vykládá nařízení z hlediska poţadavků kladených na 

provozovatele zařízení a provozovatele letadel. Staví rovněţ na pokynech 

a osvědčených postupech vyvinutých během prvních dvou fází
3
 systému EU 

ETS (2005–2007 a 2008–2012), a zejména na zkušenostech, jeţ členské státy 

získaly na základě pokynů pro monitorování a vykazování z roku 2007 (MRG 

2007), a to včetně souboru pokynů, který je označován jako pokyny pracovní 

skupiny pro ETS
4
 a byl vytvořen v rámci sítě IMPEL. Zohledňuje také cenný 

přínos pracovní skupiny pro monitorování vytvořené v rámci fóra pro dodrţování 

systému EU ETS a neformální technické pracovní skupiny tvořené odborníky 

z členských států, jeţ 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 vţdy na nařízení o monitorování a vykazování. Zkratky, odkazy na 

texty právních předpisů a odkazy na další důleţité dokumenty, jeţ jsou 

dostupné na internetu, jsou uvedeny v příloze. 

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

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

z roku 2007, tento dokument neprovádí podrobné srovnání s uvedenými 

pokyny. Pokud ale došlo ke změnám v poţadavcích oproti pokynům pro 

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

pokyny nepouţívaly, je text označen stejně jako zde na okraji stránky. 

                                                      
2
 Upozorňujeme, ţe členské státy mohou vytvářet vlastní šablony, jeţ musí obsahovat alespoň 
tytéţ informace jako šablony vytvořené Komisí. 

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

4
 Podpůrná skupina pro ETS; IMPEL je Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva 
v oblasti ţivotního prostředí. Pokyny lze nalézt na adrese http://impel.eu/projects/emission-
trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond. 

 

http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
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Tato značka upozorňuje na důleţité pokyny pro provozovatele a příslušné 

orgány. 

 

Takto pokyny upozorňují na významná zjednodušení obecných poţadavků 

nařízení o monitorování a vykazování. 

 

Ţárovka znamená, ţe jsou v textu popsány osvědčené postupy nebo uţitečné 

tipy. 

 

Značka zařízení s nápisem „small" upozorňuje uţivatele na témata, která se 

týkají zařízení s nízkými emisemi. 

 

Značka malého producenta emisí se pouţívá obdobně pro provozovatele 

letadel povaţované za „malé producenty emisí“. 

 

Nářadí uţivatele informuje, ţe jsou k dispozici jiné dokumenty, šablony nebo 

elektronické nástroje z jiných zdrojů. 

 

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 a nařízení o akreditaci a ověřování lze stáhnout 

z internetových stránek Komise na adrese:  

 

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

 

Jedná se o tyto dokumenty
5
: 

 Pokyny č. 1: „Nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů – obecné pokyny pro zařízení“. Tento dokument nastiňuje zásady a 

monitorovací přístupy obsaţené v nařízení o monitorování a vykazování, 

které jsou důleţité pro stacionární zařízení. 

 Pokyny č. 2: „Nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů – obecné pokyny pro provozovatele letadel“. Tento dokument nastiňuje 

zásady a monitorovací přístupy obsaţené v nařízení o monitorování a 

vykazování, které jsou důleţité pro odvětví letectví.  

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

dokument pojednává o uplatňování kritérií udrţitelnosti u biomasy a rovněţ 

o poţadavcích obsaţených v článcích 38, 39 a 53 nařízení o monitorování 

a vykazování. Tento dokument je důleţitý pro provozovatele zařízení i pro 

provozovatele letadel. 

                                                      
5
 Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později můţe být doplněn o další dokumenty. 

 

 

 

small

 

smallsmall

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
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 Pokyny č. 4: „Pokyny pro posouzení nejistoty“. Tento dokument určený pro 

zařízení podává informace k posouzení nejistoty spojené s pouţívaným 

měřicím zařízením, a pomáhá tak provozovateli určit, zda můţe splnit 

konkrétní poţadavky na úroveň přesnosti. 

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

Tento dokument se zabývá kritérii pro vyuţití neakreditovaných laboratoří, 

tvorbou plánu odběru 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. 

 

Komise dále poskytuje tyto elektronické šablony
6
: 

 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 

 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 pokynů 

k nařízení o akreditaci a ověřování. Komise dále vytvořila pokyny týkající se 

oblasti působnosti systému EU ETS, které by měly být konzultovány při 

rozhodování o tom, zda by zařízení nebo jeho část měly být do EU ETS 

zahrnuty. Tyto pokyny jsou k dispozici na adrese 

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

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

Komisí pro třetí fázi procesu přidělování emisních povolenek, byť přímo 

nesouvisí s otázkami monitorování, s výjimkou podávání zpráv o významných 

změnách v zařízeních podle článku 24 prováděcích opatření platných v celém 

Společenství. Tento soubor pokynů je k dispozici na adrese 

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

 

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

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

Seznam nejdůleţitějších právních předpisů je dále uveden v příloze tohoto 

dokumentu.  

 

Uţitečné pokyny mohou na svých internetových stránkách poskytovat rovněţ 

příslušné orgány členských států. Provozovatelé zařízení by si zejména měli 

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

provozuje asistenční sluţbu atd.  

                                                      
6
 Tento seznam není v současnosti vyčerpávající. Později můţe být doplněn o další šablony. 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/
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2 Kontext plánu pro monitorování 

Plán pro monitorování a písemné postupy 

Plán pro monitorování pro provozovatele zařízení nebo letadel tvoří jádro 
systému monitorování, vykazování a ověřování v rámci EU ETS. Podobně jako 
recept pro kuchaře nebo jako příručka pro řízení v případě certifikovaného 
systému řízení jakosti slouţí jako příručka, ve které jsou zaznamenány úkoly 
provozovatele. Plán pro monitorování je doplněn „písemnými postupy“, které 
provozovatel nebo provozovatel letadel v případě potřeby vytvoří, 
zdokumentuje, provádí a spravuje pro činnosti podle plánu pro monitorování. 
Tyto postupy musí být v plánu pro monitorování popsány natolik podrobně, aby 
příslušný orgán a ověřovatel postup pochopili a mohli důvodně předpokládat, ţe 
provozovatel nebo provozovatel letadel vede úplnou dokumentaci o postupu 
a řídí se jí. Plné znění postupu se příslušnému orgánu / ověřovateli předloţí 
pouze na vyţádání (viz oddíl 5.4 pokynů č. 1 pro zařízení nebo oddíl 6.2 pokynů 
č. 2 pro provozovatele letadel). 

 

Činnosti týkající se toku dat 

Monitorování údajů o emisích nezahrnuje jen odečty přístrojů nebo provádění 
chemických analýz. Je mimořádně důleţité, aby se údaje získávaly, 
shromaţďovaly, zpracovávaly a uchovávaly kontrolovaným způsobem. 
Provozovatel nebo provozovatel letadel proto musí definovat pokyny, které 
určují, „kdo a odkud čerpá údaje a co s těmito údaji dělá“. Tyto „činnosti týkající 
se toku dat“ (článek 57) tvoří ve vhodných případech součást plánu pro 
monitorování (případně jsou stanoveny v písemných postupech, viz výše). 
Uţitečnou pomůckou pro posouzení a/nebo stanovení postupů týkajících se 
toku dat je často nákres toku dat (viz oddíl 3.2). Příklady činností týkajících se 
toku dat jsou odečet údajů z přístrojů, zasílání vzorků do laboratoře a přijímání 
výsledků, shromaţďování údajů, výpočet emisí podle různých parametrů 
a uchovávání všech příslušných informací pro pozdější potřebu. 

 

Kontrolní systém 

Jelikoţ jsou do procesu zapojeni lidé (a často různé systémy informačních 

technologií), lze očekávat, ţe se při těchto činnostech vyskytnou chyby. 

Nařízení o monitorování a vykazování proto vyţaduje, aby provozovatelé a 

provozovatelé letadel vytvořili účinný kontrolní systém (článek 58). Ten sestává 

ze dvou prvků: 

 z posuzování rizik (viz kapitola 4) a 

 z kontrolních činností zaměřených na sníţení zjištěných rizik (viz oddíl 4.4). 

 

Důsledky pro koncepci plánu pro monitorování 

Koncepce plánu pro monitorování představuje opakovaný proces (viz rovněţ 

oddíl 5.1 pokynů č. 1). Provozovatel nebo provozovatel letadel nejprve určí 

zdroje dat a výpočetní a/nebo měřicí činnosti. Poté vytvoří tok dat, v němţ 

vymezí logický sled kroků v rámci shromaţďování a zpracování dat. Poté 

posoudí rizika, která jsou s tímto tokem dat spojena, a stanoví vhodné kontrolní 

činnosti pro sníţení zjištěných rizik. V této souvislosti „riziko“ vţdy souvisí 

s chybami, zkresleními nebo opomenutím údajů o monitorování (podrobněji viz 

kapitola 4). Na závěr musí provozovatel nebo provozovatel letadel rizika (nyní 
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zmírněná) ještě jednou posoudit, aby určil, zda bude kontrolní opatření účinné a 

zda bude řádně uplatněno. Není-li výsledek uspokojivý, bude se muset vrátit k 

vývoji kontrolních činností. Můţe však být dokonce nutné vrátit se k předchozím 

krokům, tedy k výběru vhodnějších zdrojů dat nebo k novému uspořádání toku 

dat v takovém sledu, který by byl méně náchylný k chybám.  

Tento úkon by měl mít tyto konečné výsledky: 

 plán pro monitorování (a s ním související postupy), který obsahuje  

 řádně definovaný tok dat (je-li to vhodné, zdokumentovaný v postupech 

týkajících se toku dat a nákresu toku dat),  

 soubor kontrolních činností (který lze popsat společně s činnostmi týkajícími 

se toku dat) a  

 závěrečné posouzení rizik, které prokazuje, ţe zbývající riziko chyb, 

zkreslení či opomenutí je sníţeno na přijatelnou úroveň. 

Kontrolní činnosti jsou stanoveny v písemných postupech a plán pro 

monitorování na ně odkazuje. Výsledky závěrečného posouzení rizik se 

předkládají příslušnému orgánu jako podklady v okamţiku, kdy provozovatel či 

provozovatel letadel ţádají o schválení plánu pro monitorování. 

 

 

Zařízení s nízkými emisemi:  

Ustanovení čl. 47 odst. 3 osvobozuje provozovatele zařízení s nízkými emisemi 

( oddíl 4.4.2 pokynů č. 1) od povinnosti předkládat analýzu rizik, kdyţ 

příslušnému orgánu předkládají ke schválení plán pro monitorování. Pro 

provozovatele však přesto bude uţitečné, budou-li posouzení rizik provádět pro 

vlastní účely. Díky posouzení rizik se sniţuje riziko vykázání podhodnocených 

údajů, vyřazení niţšího počtu povolenek a následných pokut a rovněţ vykázání 

nadhodnocených údajů a vyřazení většího počtu povolenek. 

 

Malí producenti emisí (provozovatelé letadel) 

Totéţ, co bylo uvedeno pro zařízení s nízkými emisemi, platí také pro 

provozovatele letadel, kteří jsou klasifikováni jako „malí producenti emisí“ 

a hodlají vyuţít nástroj pro malé producenty emisí (viz oddíl 5.6.1 pokynů č. 2). 

Ustanovení čl. 54 odst. 3 je osvobozuje od nutnosti předkládat posouzení rizik, 

kdyţ předkládají příslušnému orgánu ke schválení plán pro monitorování. Pro 

provozovatele letadel však přesto bude uţitečné, budou-li posouzení rizik 

provádět pro vlastní účely, a to ze stejných důvodů, jeţ byly uvedeny pro 

zařízení. 

 

 

 

small

 

smallsmall
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3 Činnosti týkající se toku dat 

Data potřebná pro výkaz emisí (nebo výkaz tunokilometrů) lze vygenerovat 

v různých odděleních společnosti (laboratoř, vedoucí pracovníci oddělení pro 

otázky zdraví, bezpečnosti, ţivotního prostředí a kvality, vedoucí směn ve 

výrobě, finanční oddělení pro fakturaci...) a mohou se objevovat v různém 

časovém rozmezí (některá paliva mohou být dodávána pouze jednou za několik 

měsíců, jiná data mohou být shromaţďována denně, jiná mohou být zjišťována 

kontinuálním měřením). Aby se zabránilo nedostatku údajů či dvojímu 

započtení, musí být tok dat řádně navrţen. Nařízení o monitorování a 

vykazování tuto skutečnost zohledňuje tím, ţe vyţaduje, aby byly zavedeny 

písemné postupy pro činnosti týkající se toku dat. Jak je uvedeno v předchozí 

kapitole, tyto pokyny slouţí jako pokyny, které určují, „kdo a odkud čerpá údaje 

a co s těmito údaji dělá“.  

Toky dat lze popsat různou formou. Nařízení o monitorování a vykazování 

nevyţaduje, aby byla pouţita konkrétní šablona. U jednoduchých toků dat můţe 

stačit několik slov, ve sloţitých případech bude nebytné pouţít nákres toku dat. 

Kromě toho můţe být nutné vytvořit podrobné kontrolní seznamy pro kaţdé 

zapojené oddělení a školicí materiály pro zaměstnance. Tyto pokyny uvádějí 

pouze příklady, jak lze toky dat popsat. 

 

3.1 PŘÍKLAD 

Tyto pokyny popíší tok dat, posouzení rizik a kontrolní systém velice 

jednoduchého zařízení kategorie A: 

 jediným zdrojovým tokem je zemní plyn; 

 je pouţit standardní přístup zaloţený na výpočtu (viz oddíl 4.3.1 pokynů 

č. 1); 

 data o činnosti (objem zakoupeného plynu) jsou získána z (měsíčních) 

faktur; 

 emisní faktor (EF) a výhřevnost (NCV) jsou převzaty z národních inventur, 

oxidační faktor (OF) je 1. 

 Vzorec pro výpočet: Em = AD × EF × NCV × OF 

 

Pozn.: U takovýchto jednoduchých zařízení obvykle nebude nutné sestavovat 

nákres toku dat či podrobné posouzení rizik popsané v tomto dokumentu. Pro 

snadnější objasnění uvedených pojmů však byl zvolen jednodušší příklad. 

 

 

3.2 NÁKRES TOKU DAT 

Tok dat lze popsat několika způsoby. Společný prvek spočívá v tom, ţe logický 

tok nebo časový sled kroků v rámci shromaţďování či zpracování údajů je 
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uveden na hlavní ose. Nákres můţe být uspořádán tak, ţe kaţdému oddělení či 

funkci je přidělen samostatný sloupec, nebo jsou uvedeny povinnosti po kaţdý 

krok, jak je uvedeno v následujícím příkladu. 

Příklad formátu pouţitého na obr. 1 klade činnost do středu, vstup kaţdého 

procesu je nalevo a výstup kaţdého kroku je na pravé straně. 

Kaţdá činnost je popsána z těchto hledisek: 

 Co se má udělat? (název procesního kroku) 

 Kde nese odpovědnost? (oddělení či pracovní místo) 

 Kdy se má úkon provést? (do určitého termínu nebo pravidelně kaţdý 

<interval>) 

Vstupy jsou popsány takto: 

 Jaká data? 

 Kde je lze najít? (odečet z přístroje či dokladu, kopie ze systému IT....) 

Výstupy jsou popsány takto: 

 Jaká data? 

 Kde jsou uloţena? (v elektronické a/nebo v tištěné podobě ? Jak je lze 

znovu najít?) 

 

Obrázek 1 znázorňuje nákres toku dat pro příklad zařízení popsaného v oddíle 

3.1 pomocí popsané úrovně podrobnosti. 

 

 

Monitoring of emissions from natural gas

Input Activity Output

Collect Data in ETS files

Env.Manager

Second week of month

Gas Volume from 

Invoices

Fuel Supplier

Gas Volume consumed per month

Note in EU ETS MRV file

Calculate annual Volume 

of Gas consumed

Env.Manager

By 15 January

Gas Volume consumed per month

Note in EU ETS MRV file

Gas Volume consumed annually

Note in EU ETS MRV file

Calculate Emissions from Nat.Gas 

using Comission AER template

Env.Manager

By 20 January

Check latest EF and NCV

Env.Manager

By 15 January

Emission factor and 

NCV of natural gas

National Inventory / 

Note on CA website

Latest EF and NCV to be used

Note in EU ETS MRV file

Annual Gas Vol, EF, NCV

Note in EU ETS MRV file

Emissions from Nat.Gas

Entry in AER

 

Monitoring of emissions from natural gas Monitorování emisí zemního plynu 

Input vstup 

Activity činnost 

Output výstup 
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Gas Volume from Invoices 

Fuel Supplier 

objem plynu na základě faktur 

dodavatel paliva 

Collect Data in ETS files 

Env. manager 

Second week of month 

shromáţdit data v souborech ETS  

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

druhý týden v měsíci 

Gas volume consumed per month 

Note in EU ETS MRV file 

objem plynu spotřebovaný za měsíc 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Calculate annual Volume of Gas consumed 

Env. manager 

By 15 January 

výpočet objemu plynu spotřebovaného za rok 

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 15. ledna 

Gas volume consumed anually 

Note in EU ETS MRV file 

objem plynu spotřebovaný za rok 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Emission factor and NCV of natural gas 

National inventory / note on CA website 

emisní faktor a výhřevnost zemního plynu 

národní inventura / oznámení na internetových 

stránkách příslušného orgánu 

Check latest EF and NCV 

Env. manager 

By 15 January 

zkontrolovat nejnovější EF a výhřevnost 

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 15. ledna 

Latest EF and NCV to be used 

Note in EU ETS MRV file 

nejnovější EF a výhřevnost, které se mají 

pouţít 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Annual Gas Volume, EF, NCV 

Note in EU ETS MRV file 

roční objem plynu, EF, výhřevnost 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Calculate emissions from Nat. Gas using 

Commission AER template 

Env. manager 

By 15 January 

vypočíst emise zemního plynu za pouţití 

šablony Komise pro roční výkaz emisí  

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 15. ledna 

Emissions from Nat. Gas 

Entry in AER 

emise zemního plynu 

zápis v ročním výkazu emisí 

 

Obrázek 1:  Nákres toku dat pro příklad zařízení popsaného v oddíle 3.1. 

 

Pozn.: U některých činností by nemuselo být jasné, jaký je výstup a jak mají být 

data o něm uloţena. V kaţdodenním ţivotě můţe být činností např. „kontrola, 

zda jsou všechny faktury ve vyhrazené sloţce“. Výstupem úspěšné kontroly by 

mohlo být „nic“ a pokud se zjistí, ţe faktura chybí, výstup by mohl znít takto: 

„hledat fakturu“. Tyto dvě reakce by však představovaly nezdokumentované 

výsledky. Ověřovatel by nemohl posoudit, zda byla daná činnost vůbec 

provedena. V písemném toku dat je lepší pouţít jako výstup oznámení, v němţ 

se uvádí: „Osoba A provedla kontrolu dne X.Y. a výsledky jsou 

v pořádku/nejsou v pořádku a byly provedeny navazující kroky.“ 

Existují-li pochybnosti o tom, zda je určitá informace důleţitá, je vţdy lepší 

zaznamenat ji písemně a „neprodleně“. Můţe se jednat o sešit s poznámkami, 

který můţe slouţit jako „záznamová kniha“, o samostatné listy a poznámky 

shromáţděné v souboru, o centralizovaný tabulkový editor pro shromaţďování 

oznámení ve specializovaném systému IT. Drţí-li se provozovatel či 

provozovatel letadel zásady „zapisuj vše“, jsou výstupy činností jasně 
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definovány. Tím je zajištěna transparentnost, coţ usnadňuje ověřování a 

pomáhá sniţovat náklady. 

 

3.3 SEZNAM ÚKOLŮ 

Další nástroj pro stanovení toku dat spočívá v sepsání seznamu úkolů různých 

oddělení / pracovních míst, v němţ se opět uvede, „kdo má co udělat, kdy a jak“ 

a kde lze následně data uloţit.  

V případě sloţitých zařízení či provozovatelů letadel je obvykle nejprve 

vypracován nákres toku dat a poté se pouţije seznam úkolů, aby byl nákres 

převeden na pokyny pro školení zaměstnanců, které mohou v průběhu období 

monitorování slouţit také jako kontrolní seznam. V jednodušších případech 

(jako je příklad v oddíle 3.1) muţe být dostačující, je-li vytvořen seznam úkolů 

bez nákresu toku dat. Tabulka 1 uvádí příklad. 

 

Tabulka 1: Seznam úkolů pro příklad zařízení uvedený v oddíle 3.1: 

Kdo
? 

Úkol 
č. 

Kdy? Požadovaná akce 

Účetní oddělení 

 1 při kaţdém zaúčtování 
platby za fakturu za 
palivo 

zaslat (elektronicky) kopii faktury vedoucímu 
oddělení pro ţivotní prostředí 

Vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

 2 při obdrţení faktury za 
palivo 

uloţit kopii ve sloţce ETS (v tištěné a 
elektronické podobě) 

 3 vţdy do 15. ledna (nebo 
nejbliţšího pracovního 
dne) 

zjistit na internetových stránkách příslušného 
orgánu nejnovější standardní hodnoty EF a 
výhřevnosti 

 4 k témuţ datu jako v č. 3 vypočítat objem plynu spotřebovaný 
v předchozím kalendářním roce (tj. v roce, za 
nějţ mají být vykázána data) 

 5 kdyţ jsou splněny úkoly 3 
a 4 

vypočítat roční emise za pouţití vzorce 
stanoveného v postupu týkajícím se toku dat 
přiloţeném k plánu pro monitorování 
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3.4 PÍSEMNÉ POSTUPY 

Činnosti, které jsou příliš sloţité na to, aby byly popsány v jednoduchém 

seznamu úkolů, by měly být popsány formou písemných postupů (viz čl. 12 

odst. 2 a oddíl 5.4 pokynů č. 1). Tabulka 2 znázorňuje příklad typického postupu 

týkajícího se toku dat. Je třeba ještě jednou poznamenat, ţe jde o jednoduchý 

příklad pouţitý pouze pro ilustraci. Jednoduchý tok dat, který je zde popsán, 

nemusí nutně vyţadovat plně propracovaný postup. 

 

Tabulka 2: Příklad týkající se toku dat: Popis písemného postupu vyžadovaného 

v plánu pro monitorování. 

Položka podle čl. 12 odst. 2 Možný obsah (příklady) 

název postupu výpočet ročních emisí 

odkaz na identifikaci postupu, který lze 
vysledovat a ověřit 

EmCalc 

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

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

stručný popis postupu
7
 

 

 ověřit, zda jsou k dispozici nezbytná 
data a zda jsou úplná: 

 provést výpočet (viz „procesní kroky“ 
níţe) 

 uloţit výsledek pro dokončení výroční 
zprávy a ověření 

místo, kde se nacházejí příslušné 
záznamy a informace 

v tištěné podobě: kancelář oddělení 
zdraví, bezpečnosti, ţivotního prostředí a 
kvality, police 27/9, sloţka označená 
„ETS 01-Rep“. 

v elektronické podobě: 
“P:\ETS_MRV\manag\ETS_01-Rep.xls” 

případně název pouţitého elektronického 
systému 

neuvedeno (běţné síťové disky) 

seznam pouţitých norem EN nebo 
v případě potřeby i jiných norem 

neuvedeno  

seznam primárních zdrojů dat  výstup z předchozího postupu: 

 roční objem spotřebovaného plynu 
(na základě faktur) 

 výpočtové faktory (z internetových 
stránek příslušného orgánu) 

                                                      
7
 Tento popis musí být dostatečně výstiţný, aby umoţnil provozovateli, příslušnému orgánu 
a ověřovateli pochopit hlavní parametry a vykonávané činnosti 
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Položka podle čl. 12 odst. 2 Možný obsah (příklady) 

popis příslušných zpracovatelských kroků 
pro kaţdou konkrétní činnost týkající se 
toku dat  

 ověřit, zda jsou k dispozici nezbytná 
data a zda jsou úplná (viz „primární 
zdroje dat“) 

 ověřit, zda je k dispozici nová verze 
šablony pro vykazování 

 zapsat data do nejnovější verze 
šablony pro vykazování 

 je-li šablona nová, srovnat výsledek s 
vlastním výpočtem 

 zaznamenat výsledek vypočtený 
pomocí šablony do sloţky ETS 

 

 

Tabulka 3: Složitější příklad popisu postupu. Zde je množství vyrobeného cementového 

slínku určeno na základě údajů o prodeji cementu, jelikož v zařízení 

neexistuje možnost, jak přímo zvážit slínek nebo surovou moučku. 

Položka podle čl. 12 odst. 2 Možný obsah (příklady) 

název postupu výpočet slínku 

odkaz na identifikaci postupu, který lze 
vysledovat a ověřit 

ClinkerCalc. V.1 

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

řízení postupu: vedoucí oddělení pro 
ţivotní prostředí 

poskytování dat (měsíční sběr): 

 oddělení prodeje: stvrzenky o váţení 
nákladních automobilů naloţených 
cementem 

 vedoucí oddělení balení: protokoly o 
výrobě, které uvádějí hmotnost a typ 
zabaleného cementu 

 vedoucí mlýnice: slínkové faktory pro 
kaţdý typ cementu  

stručný popis postupu  vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 
shromaţďuje data od osob 
vyjmenovaných v oddíle „poskytování 
dat“ 

 pomocí vzorce stanoveného v hlavním 
textu tohoto postupu se hmotnost 
slínku vypočte z faktoru slínku a 
hmotnosti cementu 

 v hlavní části postupu je rovněţ 
obsaţen nákres toku dat 

místo, kde se nacházejí příslušné 
záznamy a informace 

v tištěné podobě: ………. 

v elektronické podobě: ………… 

případně název pouţitého elektronického 
systému 

………… 

seznam norem EN nebo v případě 
potřeby i jiných norem 

neuvedeno 
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Položka podle čl. 12 odst. 2 Možný obsah (příklady) 

seznam primárních zdrojů dat stvrzenky o váţení nákladních 
automobilů: váha pro nákladní 
automobily TS003 

váţení velkých pytlů: váha BB342 

spotřebitelské balení : vedoucí oddělení 
balení spočítá

8
 palety  

 

popis příslušných zpracovatelských kroků 
pro kaţdou konkrétní činnost týkající se 
toku dat  

[zde by měl být podrobně popsán 
výpočet a mělo by být uvedeno, kde jsou 
uložena vstupní a výstupní data, jak jsou 
řešeny případy chybějících dat,…] 

 

 

3.5 KONTROLNÍ SEZNAMY A UDÁLOSTI, KTERÉ 
JSOU PODNĚTEM K ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ 

V mnoha případech bude prospěšné stanovit činnosti týkající se toku dat pro 

účely provádění pravidelných kontrol či kontrol na místě ohledně řady otázek. 

Tyto kontroly dají zpravidla podnět k další činnosti. Postup by například mohla 

představovat otázka: „Byly veškeré vzorky materiálu XY za tento měsíc zaslány 

do laboratoře?“. Je-li výsledek „ne“, zahájí se „shromaţďování zbylých vzorků, 

v nezbytných případech odběr dalších vzorků, jejich jasné označení a odeslání 

do laboratoře“.  

 

Příklady: 

 měsíční kontroly úplnosti zdrojových toků 

 úplnost vzorků a výsledků analýz u kaţdé dávky paliva 

 pro kaţdý měřicí nástroj: 

 Kdy musí být kalibrován? 

 Byla plánovaná kalibrace provedena? 

 Byly provedeny všechny náleţité činnosti týkající se údrţby? 

 Jsou skladem nezbytné náhradní díly? 

Pozn.: Tyto kontroly a jejich termíny by měly být začleněny do příslušných 

seznamů úkolů. 

 

Kromě toho bude existovat mnoho činností, které nezávisejí na kontrole ze 

strany provozovatele nebo provozovatele letadel, které však budou muset být 

zahájeny, nastane-li určitá událost. Uţitečný by mohl být například postup, který 

tvrdí: „Při dodávce nákladu materiálu ABC z biomasy musí osoba, která 

podepisuje dodací list, poţádat řidiče nákladního automobilu o kopii důkazu, ţe 

                                                      
8
 V tomto příkladě je hmotnost kaţdého pytle určena váhou v rámci vnitrostátní právní metrologické 
kontroly, ţádné individuální stvrzenky o váţení však nejsou k dispozici. 
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materiál splňuje poţadovaná kritéria udrţitelnosti (pokud se taková kritéria 

pouţijí
9
).“  

Tyto „postupy zahájené v důsledku určité události“ nelze do seznamu úkolů 

zařadit s určitým datem. Proto je velice důleţité, aby všichni zúčastnění 

pracovníci byli pravidelně školeni a aby byli náleţitým způsobem seznamováni 

s tím, ţe nesou za zahájení těchto postupů odpovědnost. První činností v rámci 

postupu zahájeného v důsledku spouštěcí události by vţdy měl být „zápis do 

souboru: co se stalo, kdo nesl odpovědnost, jaký byl další krok (kdo byl 

informován, která data byla zaznamenána, např. hmotnost nákladního 

automobilu....)“. 

Pozn.: Takovéto činnosti týkající se toku dat musí být často spojeny s 

kontrolními postupy nebo mohou být některé z nich samy povaţovány za 

kontrolní činnosti (viz oddíl 4.4). 

 

 

                                                      
9
 Podrobněji o kritériích udrţitelnosti pro biomasu viz pokyny č. 3. 
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4 Posouzení rizik 

4.1 ÚVOD - DEFINICE 

„Riziko“ (R) je parametr, který zohledňuje pravděpodobnost vzniku incidentů (P) 

a jejich dopad (D). Z hlediska monitorování emisí se rizikem míní 

pravděpodobnost, ţe dojde k nepřesnostem (vynechání, zkreslení nebo chybě), 

a jejich vliv na roční vyčíslení emisí a údaje o tunokilomtrech. Zjednodušeně lze 

říci, ţe R = P × D. Je-li tedy vysoká buď pravděpodobnost, nebo dopad, bude 

vysoké také riziko, pokud druhý parametr nebude velice nízký. Jsou-li 

pravděpodobnost a dopad vysoké, bude velmi vysoké i riziko.  

Čím vyšší je riziko zjištěné provozovatelem nebo provozovatelem letadel, tím 

důleţitější je provedení účinného kontrolního opatření ke zmírnění rizika.  

V souvislosti s monitorováním, vykazováním a ověřováním emisí skleníkových 

plynů jsou nejvhodnější definice uvedené v čl. 3 odst. 1 a odst. 15 aţ 17 

nařízení o akreditaci a ověřování
10

: 

 „inherentním rizikem“ (IR) se rozumí náchylnost parametru ve výkazu 

provozovatele nebo provozovatele letadel k nepřesnostem, které by mohly 

být závaţné samy o sobě nebo ve spojení s jinými nepřesnostmi, před 

zohledněním účinku všech příslušných kontrolních činností; 

 „kontrolním rizikem“ (KR) se rozumí náchylnost parametru ve výkazu 

provozovatele nebo provozovatele letadel k nepřesnostem, které by mohly 

být závaţné samy o sobě nebo ve spojení s jinými nepřesnostmi a kterým 

kontrolní systém nezamezí nebo které včas nezjistí a neopraví; 

 „detekčním rizikem“ (DR) se rozumí riziko, ţe ověřovatel nezjistí závaţnou 

nepřesnost; 

 „ověřovacím rizikem“ (OR) se rozumí riziko, které je funkcí inherentního, 

kontrolního a detekčního rizika, ţe ověřovatel vydá nesprávný ověřovací 

posudek, pokud výkaz provozovatele nebo provozovatele letadel obsahuje 

závaţné nepřesnosti. 

Jednodušeji řečeno to znamená: inherentní riziko odráţí skutečnost, ţe 

monitorování, vykazování a ověřování provádějí lidé, a ţe se tudíţ chyby 

jednoduše stávají. Kontrolní riziko odráţí kvalitu kontrolního systému. Čím 

účinnější je kontrolní systém provozovatele nebo provozovatele letadel, tím 

niţší je kontrolní riziko, tedy pravděpodobnost selhání při předcházení chybám. 

Obdobně detekční riziko poukazuje na moţnost, ţe ověřovatel neodhalí jednu či 

více nepřesností, které unikly kontrolnímu systému. Na závěr, celkové 

ověřovací riziko představuje souhrnný výsledek prvních tří rizik. Lze je popsat 

takto: OR =IR × KR × DR.  

Ověřovatel se musí snaţit, aby ověřovací riziko bylo co nejniţší. Nicméně 

z hlediska provozovatele nebo provozovatele letadel jsou zdrojem celkového 

rizika pouze dva faktory: inherentní riziko a riziko kontrolní:  

                                                      
10

 Nařízení o monitorování a vykazování (čl. 3 odst. 9 a 10) pouţívá tytéţ definice. Definice 
detekčního rizika je však uvedena pouze v nařízení o akreditaci a ověřování. 
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Inherentní riziko se má co nejvíce sníţit výběrem spolehlivých zdrojů dat 

a krátkých a jednoduchých komunikačních kanálů. Kontrolní riziko se 

minimalizuje zavedením účinných kontrolních činností. 

 

 

4.2 CO SE MÁ POSOUDIT? 

Provozovatel nebo provozovatel letadel by měl v zásadě provádět posouzení 

rizik u celého toku dat od získání primárních dat z měřicích nástrojů po 

závěrečný roční výkaz emisí či výkaz tunokilometrů včetně správy dokumentů a 

uloţení dat. Zdravý rozum však říká, ţe by měla být pouţívána přiměřená 

prahová úroveň pro celkové riziko. Činnosti týkající se toku dat, u nichţ lze 

odůvodněně předpokládat, ţe riziko, které s nimi souvisí, bude pod touto 

prahovou úrovní, mohou být z posouzení vynechány.  

Příkladem pro stanovení prahové hodnoty můţe být stanovení dopadu na 

polovinu úrovně závaţnosti
11

 u zařízení či provozovatele letadel nebo 

konzervativněji např. na 20 % úrovně závaţnosti. Prahová hodnota 

pravděpodobnosti by měla být „méně neţ jednou za rok“ nebo dokonce ještě 

niţší, aby byl bezpečný. 

Pro kaţdý tok dat a krok týkající se manipulace nebo zpracování by mělo být 

posouzeno, „co můţe selhat“. Např. je-li zemní plyn měřen, můţe se rozbít 

jednak samotný plynoměr, jednat vyrovnávání teploty/tlaku, mohou selhat jen 

na krátkou dobu (potřebují-li k provozu elektřinu), mohou být nepřesné (kvůli 

tomu, ţe nebyly kalibrovány nebo byla kalibrace nepřesná), můţe selhat přenos 

dat (je-li elektronický), plynoměr můţe udávat nepřesné hodnoty, odečty mohou 

být zaznamenány s chybami, záznamy napsané na papír se mohu ztratit (je-li 

odečet prováděn manuálně), průtok, který má být měřen, či podmínky prostředí 

mohou být mimo specifikaci měřicího přístroje, v softwaru pro shromaţďování 

dat mohou být chyby, mohou selhat pevné disky pro uloţení dat atd. I tento 

jednoduchý příklad znázorňuje vysoký počet moţných rizik a zdůvodňuje 

potřebu stanovit prahovou hodnotu. Tabulka 4 uvádí další příklad seznamu 

moţných rizik, která je třeba posoudit. 

                                                      
11

 Článek 23 nařízení o akreditaci a ověřování: Úroveň závaţnosti činí 5 % z celkově vykázaných 
emisí u zařízení kategorie A a B a provozovatele letadel s ročními emisemi ve výši nepřesahující 
500 kilotun fosilního CO2 a 2 % z celkově vykázaných emisí u ostatních zařízení a provozovatelů 
letadel. U tunokilometrů je úroveň závaţnosti 5 %.  
Je třeba připomenout, ţe úroveň závaţnosti je hodnota pouţívaná pro plánování a provádění 
ověřování. V ţádném případě není prahovou hodnotou pro „přijatelnou“ chybu (viz čl. 22 odst. 2 
nařízení o akreditaci a ověřování: „Provozovatel nebo provozovatel letadel všechny sdělené 
nepřesnosti a neshody opraví.“). 
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Tabulka 4: Příklad rizik souvisejících s průtokoměrem s elektronickým zaznamenáváním 

dat. 

Krok týkající se toku 
dat 

Inherentní riziko Nepřesn
ost dat 

Ztráta 

dat 

1 měřicí přístroj měří 
průtok 

průtok je mimo kalibrovaný 
rozsah 

  

teplota okolí je mimo provozní 
rozsah 

  

měřicí zařízení selţe   

doba od poslední kalibrace je 
delší neţ doba ve specifikaci 

  

2 záznamník dat 
zaznamená přijatá data 
o průtoku a čase 

 

přerušení přenosu dat   

narušení přenosu dat   

selhání záznamníku dat   

3 na začátku směny 
provozovatel provede 
odečet z digitální 
obrazovky  

selhání obrazovky   

provozovatel nepřečte data na 
obrazovce 

  

provozovatel přečte data špatně   

4 provozovatel 
zaznamená odečet z 
digitální obrazovky do 
záznamové knihy 

provozovatel zaznamená odečet 
špatně 

  

záznamová kniha se poškodí   

 

 

4.3 KROKY, KTERÉ JE TŘEBA PROVÉST PŘI 
POSOUZENÍ RIZIK 

Při posuzování rizik provozovatel nebo provozovatel letadel analyzuje (za 

pouţití tabulky ve vhodném formátu) u kaţdého bodu v rámci toku dat pro 

kaţdou moţnou událost (viz 4.2) tyto body: 

1. Druh události: (Co můţe selhat?) 

2. Pravděpodobnost: Jak vysoká je pravděpodobnost, ţe se to stane? (oddíl 

4.3.1) 

3. Dopad: Jak velká bude chyba (z hlediska emisí / tunokilometrů)? (viz oddíl 

4.3.2) 

4. Riziko vyplývající z pravděpodobnosti a dopadu (viz oddíl 4.3.2) 

5. Vhodná kontrolní činnost: Jak lze riziko zmírnit? (viz kapitola 4.4) 

6. Konečné (celkové) přetrvávající riziko při zohlednění kontrolní činnosti. 
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4.3.1 Pravděpodobnost 

Obvykle nebývá nutné určit přesné mnoţstevní hodnoty pravděpodobnosti 

určité události. Je běţné, ţe se pouţívá částečně mnoţstevní přístup, 

vyuţívající např. stupnice od „stává se to velmi často“ po „téměř nikdy se to 

nestává“. V závislosti na sloţitosti činností zařízení nebo provozovatele letadel 

je uţitečné definovat např. tři nebo pět úrovní pravděpodobnosti. Příklad je 

uveden v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Příklad definic pěti úrovní pravděpodobnosti, které se použijí při posouzení 

rizik v rámci EU ETS. 

velmi nízká pravděpodobně nenastane více neţ jednou za rok 

nízká můţe nastat aţ čtyřikrát za rok 

mírná můţe nastat aţ dvanáctkrát za rok 

vysoká můţe nastat aţ čtyřiadvacetkrát za rok 

velmi vysoká můţe nastat více neţ čtyřiadvacetkrát za rok 

 

 

4.3.2 Dopad 

Obdobně jako v případě pravděpodobnosti by měly být definovány částečné 

mnoţstevní hodnoty pro dopad události, které by odpovídaly okolnostem 

v individuálním zařízení či u provozovatele letadel. Uţitečné definice prahových 

hodnot odkazují buď na absolutní údaje o emisích, nebo na procentní podíly 

emisí z celého zařízení nebo od provozovatele letadel. Rovněţ lze zváţit 

procentní podíly prahu závaţnosti. Tabulka 6 znázorňuje příklad odkazující na 

absolutní hodnoty emisí (jde o příklad uvedený v oddíle 3.1, tedy zařízení 

kategorie A). 

 

Tabulka 6: Příklad definic pěti úrovní dopadu, které se použijí při posouzení rizik v rámci 

EU ETS u vzorového zařízení popsaného v oddíle 3.1. 

velmi nízká ţádný patrný vliv na měřený parametr 

nízká vliv způsobující nepřesnost max. ±50 tun CO2(e) 

mírná vliv způsobující nepřesnost max. ±250 tun CO2(e) 

vysoká vliv způsobující nepřesnost max. ±500 tun CO2(e) 

velmi vysoká vliv způsobující nepřesnost více neţ ±500 tun CO2(e) 

 

 

4.3.3 Riziko 

Před tím, neţ provozovatel nebo provozovatel letadel můţe posoudit riziko u 

kaţdé moţné události, je třeba definovat kombinaci obou stupnic z předchozích 

kroků. Příklad je uveden v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Příklad definic pěti úrovní dopadu, které se pouţijí při posouzení rizik v rámci 

EU ETS. 

Impact

Very low low moderate high Very high

P
r
o
b
a
b
ility

Very low

Low

Moderate

High

Very high

Low

High

 

Impact Dopad 

Probability Pravděpodobnost 

Very low Velmi nízká 

Low Nízká 

Moderate Mírná 

High Vysoká 

Very high Velmi vysoká 

 

 

4.3.4 Posouzení inherentního rizika 

Za pouţití stupnic vytvořených v rámci tří předchozích kroků můţe provozovatel 

nebo provozovatel letadel přidělit kaţdé moţné události hodnoty 

pravděpodobnosti, dopadu a rizika. Jelikoţ tato rizika nebyla dosud zmírněna, 

představují „inherentní riziko“. Tabulka 8 uvádí několik příkladů takového 

posouzení, přičemţ odkazuje na příklad zařízení popsaný v oddíle 3.1. Tato 

tabulka rovněţ uvádí příklady navrţených opatření ke zmírnění rizik (kontrolní 

činnosti) a očekávané celkové riziko (tj. při provedení kontrolní činnosti). 

Poţadavky čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení o monitorování a vykazování 

(podklad, který má být předloţen příslušnému orgánu společně s plánem pro 

monitorování) by měl podle všeho uspokojit jednoduchý přehled, např. takový, 

jaký je uveden v této tabulce. 

 

Tabulka 8: Příklad posouzení rizik několika možných událostí v zařízení popsaném 

v oddíle 3.1. 

Událost Pravděpodo
bnost 

Dopad Inherentní 
riziko 

Kontrolní činnost Celkové riziko 

chybná faktura za plyn mírná vysoký vysoké porovnat 
s vlastním 

nízké 
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odečtem 

porucha měřicího 
přístroje 

velmi nízká vysoký mírné smlouva 
s dodavatelem 
paliva  vysoká 
dostupnost 

nízké 

mylné začlenění nového 
zdrojového toku 

velmi nízká velmi 
vysoký 

mírné ţádná, jelikoţ 
událost není 
pravděpodobná 

mírné 
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4.4 KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Poté, co provozovatel nebo provozovatel letadel posoudil rizika spojená 

s tokem dat, musí být vymezena druhá část kontrolního systému, tedy kontrolní 

činnosti. Jak je zmíněno v kapitole 2, můţe se jednat o opakovaný proces, coţ 

znamená, ţe se postupy týkající se toku dat, související rizika, kontrolní činnosti 

a výsledné celkové riziko navzájem ovlivňují. Před výběrem nejlepšího způsobu 

kontroly můţe být posouzena účinnost různých kontrol. 

Kontrolní činnosti jsou stanoveny v písemných postupech. Jak jiţ bylo zmíněno, 

někdy mohou být úzce spjaty s postupy týkajícími se toku dat. 

 

Příklady 

V tabulce 8 výše jsou uvedeny některé příklady kontrolních činností. 

Pro příklad zařízení popsaného v oddíle 3.1. by mohly být uţitečné tyto 

kontroly: 

 Provozovatel by měl pravidelně provádět vlastní odečty z plynoměru, a to 

zejména kaţdý rok 1. ledna.  

 Tyto vlastní odečty se pouţijí k potvrzení hodnot uvedených na fakturách od 

dodavatele plynu. 

 Zásada dvou párů očí by měla být uplatněna alespoň při přípravě ročního 

výkazu celkových emisí (obdobně jako u nezávislého přezkumu prováděného 

ověřovatelem). 

 

4.5 VÝSLEDEK POSOUZENÍ RIZIK – KONEČNÝ 
TOK DAT 

Jako další a poslední krok jsou kontrolní činnosti zařazeny do nákresu toku dat 

a souvisejících postupů, kontrolních seznamů atd. Posouzení rizik je dokončeno 

za pouţití celkových rizik, která přetrvávají po provedení kontrolních činností. 

Pro názornost lze nákres toku dat uvedený v oddíle 3.2 pro zařízení popsané 

v oddíle 3.1 aktualizovat způsobem uvedeným na obr. 2. Tento obrázek 

zahrnuje kontrolní činnosti vymezené pro příklad v předchozím oddíle. Kontrolní 

činnosti jsou vyznačeny červeně. 
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Monitoring of emissions from natural gas

Input Activity Output

Collect Data in ETS files

Env.Manager

Second week of month

Gas Volume from 

Invoices

Fuel Supplier

Gas Volume consumed per month

Note in EU ETS MRV file

Calculate annual Volume 

of Gas consumed

Env.Manager

By 15 January

Gas Volume consumed per month

Note in EU ETS MRV file

Gas Volume consumed annually

Note in EU ETS MRV file

Calculate Emissions from Nat.Gas 

using Comission AER template

Env.Manager

By 20 January

Check latest EF and NCV

Env.Manager

By 15 January

Emission factor and 

NCV of natural gas

National Inventory / 

Note on CA website

Latest EF and NCV to be used

Note in EU ETS MRV file

Annual Gas Vol, EF, NCV

Note in EU ETS MRV file

Emissions from Nat.Gas

Entry in AER

Value on main gas 

meter

Read gas meter

Shift Manager

1 January before lunch

Gas consumption starting value

Note in EU ETS MRV file

Compare readings and invoiced 

amount

Env.Manager

By 15 January

Gas consumption end value = next 

starting value

Note in EU ETS MRV file

Gas consumption start and end 

value 

Note in EU ETS MRV file

Read gas meter

Shift Manager

1 January before lunch

Value on main gas 

meter

Gas consumption end value = next 

starting value

Note in EU ETS MRV file

Approval of AER 

for sending to verifier

Note in EU ETS MRV file

Emissions from Nat.Gas

Entry in AER
(Independent) review of AER

Head of unit HSEQ

First week of February

 

Monitoring of emissions from natural gas monitorování emisí zemního plynu 

Input vstup 

Activity činnost 

Output výstup 

Value on Main Gas Meter hodnota na hlavním plynoměru 

Read Gas Meter 

Shift Manager 

1 January before lunch 

odečet z plynoměru 

vedoucí směny 

1. ledna dopoledne 

Gas consumption starting value 

Note in EU ETS MRV file 

počáteční hodnota spotřeby plynu 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování  

Gas consumption end value = next starting 

value 

Note in EU ETS MRV file 

konečná hodnota spotřeby plynu = další 

počáteční hodnota 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Gas consumption start and end value 

Note in EU ETS MRV file 

počáteční a konečná hodnota spotřeby plynu 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 
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monitorování a vykazování 

Compare readings and invoiced amount 

Env. manager 

By 20 January 

porovnat odečty a fakturované mnoţství 

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 20. ledna 

Gas Volume from Invoices 

Fuel Supplier 

objem plynu z faktur 

dodavatel paliva 

Collect Data in ETS files 

Env. manager 

Second week of month 

shromáţdit data v souborech ETS  

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

druhý týden v měsíci 

Gas volume consumed per month 

Note in EU ETS MRV file 

objem plynu spotřebovaný za měsíc 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Calculate annual Volume of Gas consumed 

Env. manager 

By 15 January 

výpočet objemu plynu spotřebovaného za rok 

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 15. ledna 

Gas volume consumed anually 

Note in EU ETS MRV file 

objem plynu spotřebovaný za rok 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Emission factor and NCV of natural gas 

National inventory / note on CA website 

emisní faktor a výhřevnost zemního plynu 

národní inventura / oznámení na internetových 

stránkách příslušného orgánu 

Check latest EF and NCV 

Env. manager 

By 15 January 

zkontrolovat nejnovější EF a výhřevnost 

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 15. ledna 

Latest EF and NCV to be used 

Note in EU ETS MRV file 

nejnovější EF a výhřevnost, které se mají 

pouţít 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Annual Gas Volume, EF, NCV 

Note in EU ETS MRV file 

roční objem plynu, EF, výhřevnost 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

Calculate emissions from Nat. Gas using 

Commission AER template 

Env. manager 

By 15 January 

vypočíst emise zemního plynu za pouţití 

šablony Komise pro roční výkaz emisí 

vedoucí oddělení pro ţivotní prostředí 

do 15. ledna 

Emissions from Nat. Gas 

Entry in AER 

emise zemního plynu 

zápis v roční výkazu emisí 

(Independent) review of AER for sending to 

verifier 

Head of unit HSEQ 

First week of February 

(nezávislý) přezkum ročního výkazu emisí pro 

účely zaslání ověřovateli 

vedoucí oddělení zdraví, bezpečnosti, ţivotního 

prostředí a kvality 

první týden v únoru 

Approval of AER for sending to the verifier 

Note in EU ETS MRV file 

schválení ročního výkazu emisí pro zaslání 

ověřovateli 

poznámka v souboru EU ETS podle nařízení o 

monitorování a vykazování 

 

Obrázek 2:  Nákres konečného toku dat pro příklad zařízení popsaného v oddíle 3.1. 

Červené složky jsou kontrolní činnosti vymezené v oddíle 4.4. 
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5 Kontrolní systém 

Nařízení o monitorování a vykazování vyţaduje, aby provozovatel nebo 

provozovatel letadel vytvořili účinný kontrolní systém (článek 58). Ten sestává 

ze dvou prvků: 

 z posuzování rizik (viz kapitola 4) a 

 z kontrolních činností zaměřených na sníţení zjištěných rizik (viz oddíl 4.4). 

Kromě otázek, o nichţ pojednává kapitola 4, by provozovatelé a provozovatelé 

letadel měli zaručit, ţe do svého kontrolního systému zahrnou alespoň body 

uvedené v čl. 58 odst. 3 nařízení o monitorování a vykazování: 

(a) zabezpečení kvality měřicích zařízení ( článek 59); 

(b) zabezpečení kvality systému informačních technologií pouţitého pro 

činnosti týkající se toku dat, včetně počítačové technologie pro řízení 

procesů ( článek 60); 

(c) oddělení funkcí při činnostech týkajících se toku dat a kontrolních 

činnostech a řízení nezbytných pravomocí ( článek 61); 

(d) vnitřní přezkoumání a ověřování údajů ( článek 62); 

(e) opravy a nápravná opatření ( článek 63); 

(f) řízení externě zajišťovaných procesů ( článek 64); 

(g) vedení záznamů a dokumentace, včetně správy verzí dokumentů ( článek 

66). 

V následujícím textu uvádíme velice stručný přehled těchto poţadavků. 

 

5.1 MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ 

Článek 59 „připomíná“ provozovatelům a provozovatelům letadel to, co by jim 

mělo být jasné na základě poţadavků nařízení o monitorování a vykazování 

v rámci přístupu zaloţeného na úrovních přesnosti. Všechny příslušné měřicí 

přístroje musí být pravidelně kalibrovány, nastavovány a kontrolovány, jak 

vyţadují jejich specifikace nebo vnitrostátní právní metrologická kontrola, je-li 

pouţitelná. Podrobněji viz pokyny č. 4: „Pokyny pro posouzení nejistoty“
12

. 

Pokud se pouţívají systémy kontinuálního měření emisí, čl. 59 odst. 2 stanoví 

nezbytné poţadavky, zejména uplatnění normy EN 14818 pro zabezpečení 

kvality. 

 

5.2 SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Článek 60 vyţaduje, aby byly systémy informačních technologií pouţívané pro 

monitorování a vykazování řádně navrţeny, zdokumentovány, testovány, 

prováděny, kontrolovány a udrţovány. Kontrola musí zahrnovat zejména 

kontrolu přístupu k systémům, zálohování, obnovy, plánování kontinuity a 

                                                      
12

 Informace o tom, kde lze nalézt další pokyny, viz oddíl 1.3. 
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bezpečnosti. Systémy informačních technologií zahrnují informace o závodu, 

distribuované kontrolní systémy a počítače pro měření toku atd. 

 

5.3 ODDĚLENÍ FUNKCÍ 

Článek 61 stručně řečeno vyţaduje, aby byla co nejvíce pouţívána zásada 

dvou párů očí, která zaručí, ţe zúčastnění pracovníci mají patřičnou 

způsobilost.  

 

5.4 VNITŘNÍ PŘEZKOUMÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ 
ÚDAJŮ 

Od provozovatelů a provozovatelů letadel se vyţaduje, aby pravidelně celý rok 

přezkoumávali shromaţďování údajů. Tím se má zabránit situacím, kdy 

ověřovatel zjistí chyby či chybějící údaje ve velice pozdní fázi procesu, kdy je jiţ 

příliš pozdě provést nápravné opatření. Musí být zavedeny odpovídající 

písemné postupy, které stanoví typy kontrol, jeţ se mají provést (porovnání 

údajů v průběhu času, porovnání údajů z různých zdrojů, je-li to moţné, 

kontrola věrohodnosti údajů o emisích v porovnání s údaji o výrobě atd.). 

Článek 62 obsahuje výčet minimálních kontrol, které je třeba provést. Rovněţ 

zdůrazňuje, ţe tyto kontrolní postupy budou v uskutečnitelném rozsahu 

obsahovat kritéria a prahové hodnoty pro odmítnutí údajů, tj. provozovatel nebo 

provozovatel letadel musí předem rozhodnout o kritériích, která budou 

podnětem k zahájení nápravných opatření.  

 

5.5 OPRAVY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Článek 63 stanoví poţadavky pro reakci provozovatelů a provozovatelů letadel 

v případě, ţe při vnitřních přezkumech naleznou data, která je třeba odmítnout. 

Článek v podstatě vyţaduje, aby se při jakékoli opravě dat předcházelo 

podhodnocení emisí. Kromě toho je třeba určit hlavní příčinu selhání nebo 

chyby. Ve vhodném případě má být oprava doplněna vhodným nápravným 

opatřením zaměřeným na hlavní příčinu chyby (např. nahrazení špatného 

měřicího nástroje, pouţití jiné laboratoře, zlepšení kontrolních činností....).  

Pozn.: Takové nápravné opatření můţe mít dopad na plán pro monitorování 

a/nebo jeho postupy. Více o poţadavcích na aktualizaci plánu pro monitorování 

viz oddíl 5.6 pokynů č. 1 (pro zařízení) nebo oddíl 6.5 pokynů č. 2 (pro 

provozovatele letadel). 

 

5.6 EXTERNĚ ZAJIŠŤOVANÉ PROCESY 

Shrneme-li článek 64, provozovatel nebo provozovatel letadel nese plnou 

odpovědnost za řádné fungování kroků při shromaţďování či zpracování dat, 

které byly provedeny externě (např. analýzy v externí laboratoři, údrţba 
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měřicího zařízení....). Tyto kroky musí být součástí kontrolního systému, a to 

zejména pokud jde o přezkum výsledků, stanovení kritérií pro řádné fungování 

a zahájení odpovídajících nápravných opatření, jsou-li nutná. Kritéria pro řádné 

fungování mohou být uţitečná obzvláště tehdy, jsou-li jiţ součástí smlouvy mezi 

provozovatelem nebo provozovatelem letadel a poskytovatelem externě 

zajišťované činnosti. 

 

5.7 VEDENÍ ZÁZNAMŮ A DOKUMENTACE 

Článek 66 od provozovatele nebo provozovatele letadel vyţaduje, aby vedli 

záznamy „o všech příslušných údajích a informacích“ (včetně informací 

uvedených v příloze IX nařízení o monitorování a vykazování). To je nutné pro 

důkladné ověření, jelikoţ ověřovatelé nemohou svá rozhodnutí stavět na 

předpokladech či domněnkách, ale pouze na jasných objektivních důkazech. To 

je důvod, proč by výsledky všech postupů týkajících se toků dat a kontrolních 

postupů měly být nějakým způsobem uloţeny, a to buď v systému IT nebo 

v tištěném souboru nebo záznamové knize. Uloţená data a informace musí 

ověřovateli umoţnit sledování celé auditní stopy. 

Kromě toho se vyţaduje, aby data byla uchovávána alespoň po dobu 10 let od 

data předloţení ověřené zprávy. To znamená, ţe papír musí být dostatečně 

stabilní, opatřen patřičným indexem pro jasnou identifikaci (včetně správy verzí 

dokumentů) a ţe systémy IT musí být navrţeny tak, aby bylo moţné data po 

uvedené době vyhledat (tj. je třeba vyhnout se neobvyklým formátům dat, je 

třeba data dostatečně zálohovat atd.). 
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6 Příloha 

6.1 SEZNAM ZKRATEK 

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

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

IMPEL ......... síť EU pro provádění a vymáhání práva v oblasti ţivotního 

prostředí (http://impel.eu) 

 

http://impel.eu/
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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 skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, 

naposledy pozměněná směrnicí 2009/29/ES. Konsolidované znění ke staţení 

na adrese:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090

625:CS:PDF 

Nařízení o monitorování a vykazování: Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze 

dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS

:PDF 

Nařízení o akreditaci a ověřování: Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 

21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů 

tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/87/ES.  http://eur-

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

:PDF 

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

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

monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Konsolidované znění ke staţení 

obsahuje všechny změny: pokyny pro monitorování a vykazování činností, při 

kterých dochází k emisím N2O, činností v oblasti letectví; zachytávání, přepravy 

potrubím a geologického ukládání CO2; a činností a skleníkových plynů, které 

budou zahrnuty do ETS teprve počínaje rokem 2013. Ke staţení na adrese: 

 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110

921:CS:PDF 

Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů: Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře vyuţívání 

energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 

2001/77/ES a 2003/30/ES. Ke staţení na adrese:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS

:PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:CS:PDF
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=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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:CS:PDF
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7 Příloha: Další příklady kontrolních činností 

Následující příloha je převzatá z pracovního dokumentu pracovní skupiny pro 

monitorování vytvořené v rámci fóra pro dodrţování systému EU ETS. Má 

doplnit kapitolu 5 a ukázat, jaký druh činností můţe být uţitečný pro účely 

splnění poţadavků stanovených v článcích 59 aţ 66.  

 

Měřicí zařízení (článek 59) 

 Popište opatření, která byla přijata s cílem zaručit, ţe je zařízení správně 

nainstalováno a provozováno, a to v souladu s doporučeními výrobce, aby 

bylo moţné dosáhnout nejistoty uvedené ve specifikaci pro příslušnou úroveň 

přesnosti v plném rozsahu očekávaného provozu a podmínek prostředí. 

 Popište, jak jsou označeny a zaznamenávány jednotlivé poloţky zařízení 

(měřené sloţky jako např. tlak, teplota atd.), aby bylo moţné je zpětně 

sledovat. 

 Popište opatření pro kalibraci a údrţbu včetně uplatněných kalibračních 

norem, způsobu, jímţ je kalibrace a údrţba plánována a zaznamenávána, 

a způsobu, jímţ je zaručeno, ţe jsou plánované činnosti týkající se kalibrace 

a údrţby provedeny. 

 Popište záloţní postupy měření, které lze pouţít, pokud zařízení selţe. 

 

Systémy informačních technologií (článek 60) 

 Popište opatření přijatá s cílem zaručit, ţe je zařízení správně 

nainstalováno a provozováno v souladu s doporučeními výrobce, aby mohlo 

dosáhnout nezbytné četnosti zaznamenávání a splnit poţadavky na mnoţství 

uloţených dat a zpracování dat. 

 Popište, jak jsou identifikovány jednotlivé prvky (sloţky) zařízení a jak jsou 

zaznamenávány, aby je bylo moţné zpětně sledovat. 

 Popište opatření, např. nainstalované záloţní zdroje energie, která mají 

zajistit bezpečný provoz. 

 Popište opatření, např. zálohování dat a externí ukládání, která mají zaručit 

bezpečnost dat. 

 Popište opatření týkající se údrţby včetně způsobu, jímţ je údrţba 

plánována a zaznamenávána, a způsobu, jímţ je zaručeno, ţe jsou 

plánované činnosti týkající se údrţby provedeny. 

 Popište opatření pro zaznamenávání záloţních dat a pro zpracování, která 

lze pouţít, pokud selţe systém informačních technologií. 

 

Oddělení povinností (článek 61) 

 Popište povinnosti a nabyté pravomoci všech pracovníků zapojených do 

činností týkajících se toku dat. 

 Popište, jak je zaručeno, ţe patřičné povinnosti v rámci činností týkajících 

se toku dat vykonávají pouze pracovníci s nezbytnými pravomocemi. 
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 Popište, jak jsou procesní povinnosti odděleny od povinností kontrolních 

(povinnosti přenesené na jiné osoby). 

 Popište, jak jsou řízeny personální změny. 

 

Vnitřní přezkoumání a ověřování údajů (článek 62) 

 Popište kontroly, které jsou prováděny za účelem ověření údajů 

generovaných měřicím zařízením. 

 Popište, jaké kontroly se provádějí pro účely potvrzení, ţe systém 

informačních technologií funguje správně. 

 Popište, jak jsou přezkoumávány záznamy o údrţbě a kalibraci. 

 Popište, jak jsou přezkoumávány záznamy o školení. 

 Popište, jak jsou přezkoumávány postupy týkající se měření a vykazování. 

 Popište, jak jsou přezkoumávány záznamy o nápravných opatřeních. 

 

Opravy a nápravná opatření (článek 63) 

 Popište, jak jsou zjišťovány a napravovány chyby a nedostatky v údajích. 

 Popište, jak jsou zaznamenávány opravy údajů. 

 Popište, jak jsou napravovány a zaznamenávány případy selhání zařízení. 

 

Externě zajišťované procesy (článek 64) 

 Identifikujte všechny externě zajišťované procesy týkající se měření 

a vykazování emisí skleníkových plynů. Tyto procesy mohou zahrnovat 

laboratorní analýzy, údaje o spotřebě a sloţení poskytnuté dodavateli, 

kalibraci a údrţbu měřicího zařízení a informačních technologií atd. 

 Popište, kdo ve Vaší organizaci nese odpovědnost za monitorování 

výsledků kaţdé externě zajišťované sluţby. 

 Popište úrovně sluţby popsané ve smlouvách o externě zajišťovaných 

sluţbách. 

 Popište postupy monitorování výsledků poskytovatelů externě 

zajišťovaných sluţeb. 

 

Vedení záznamů a dokumentace (článek 66) 

 Identifikujte všechny dokumenty a záznamy týkající se měření a vykazování 

emisí skleníkových plynů. Tyto dokumenty a záznamy mohou zahrnovat řídicí 

postupy, operační postupy, specifikace zařízení, návody k pouţívání 

zařízení, osvědčení a záznamy o kalibraci a údrţbě, povinnosti pracovníků 

a záznamy o jejich školení, smlouvy o externě zajišťovaných sluţbách, 

výkazy a deníky s údaji, záznamy o chybách. 

 Popište, jak jsou identifikovány různé verze dokumentů. 

 Popište, jak jsou identifikovány stávající verze dokumentů a jak je omezen 

přístup k zastaralým dokumentům. 

 Popište, jak jsou dokumenty přezkoumávány a aktualizovány a jak jsou 

před pouţitím schvalovány nové verze. 


