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1 Úvod 
 
Článek 15 směrnice o EU ETS1 Evropské komisi přikazuje, aby přijala nařízení o ověřování 
emisních výkazů a výkazů tunokilometrů a o akreditaci ověřovatelů a dohledu nad nimi. 
Nařízení o akreditaci a ověřování (dále též jen „AVR“ (Accreditation and Verification 
Regulation))2 bylo v Úředním věstníku vyhlášeno dne 12. července 2012. Spolu s nařízením 
o monitorování a vykazování3 (dále též jen „MRR“ (Monitoring and Reporting Regulation)), 
které bylo vyhlášeno téhož dne, nahrazují obě nařízení pokyny pro monitorování 
a vykazování z roku 20074. Nařízení o monitorování a vykazování a nařízení o akreditaci 
a ověřování se budou vztahovat na monitorování, vykazování a ověřování údajů o emisích 
skleníkových plynů a o tunokilometrech ode dne 1. ledna 2013. 
 
Tyto vysvětlující pokyny jsou součástí souboru pokynů, jež útvary Komise vypracovaly s cílem 
objasnit požadavky nařízení o akreditaci a ověřování v rámci EU ETS. Tento soubor pokynů 
podporuje harmonizovaný výklad požadavků členských států a zahrnuje: 
 vysvětlující pokyny k jednotlivým článkům nařízení o akreditaci a ověřování (EGD I), 

včetně uživatelského návodu, který podává přehled jednotlivých pokynů a jejich 
vzájemný vztah s příslušnými právními předpisy; 

 klíčové pokyny (KGN II) ke konkrétním otázkám týkajícím se ověřování a akreditace; 
 zvláštní pokyny (GD III) k ověřování výkazů provozovatelů letadel; 
 šablony ověřovací zprávy a požadavky na výměnu informací; 
 příklady sestávající z vyplněných šablon, kontrolních seznamů či zvláštních příkladů ve 

vysvětlujících pokynech nebo klíčových pokynech; 
 často kladené otázky. 

Tyto vysvětlující pokyny (EGD I) obsahují pokyny k jednotlivým článkům s cílem pomoci jejich 
uživatelům, například ověřovatelům, příslušným orgánům, akreditačním orgánům, 
vnitrostátním orgánům a ostatním příslušným stranám, porozumět požadavkům uvedeným 
v nařízení. Jestliže spolu články v nařízení vzájemně souvisí, je na to v pokynech upozorněno. 
Tyto pokyny představují názory útvarů Komise v době jejich zveřejnění. Pokyny nejsou 
právně závazné. 
 
Pokud to napomáhá pochopení a objasnění pojmů a požadavků, byly do textu vloženy 
příklady nebo byly příklady připojeny jako příloha. V celém dokumentu jsou použity 
hypertextové odkazy, jejichž úkolem je usnadnit čtenářům práci s dokumentem a 
nasměrovat je rychle na konkrétní příklad nebo podrobnější text v přílohách. U některých 

                                                           
 

1
 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: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF. 

2
 Nařízení Komise 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, Úř. věst. 
L 181, 12.7.2012, s. 1. 

3
 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, Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30. 

4
 Rozhodnutí Komise 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, Úř. věst. L 229, 31.8.2007, 
s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
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záležitostí se odkazuje na zvláštní klíčové pokyny, které poskytují podrobnější vysvětlení 
dotyčného tématu. 
 
Pro ověřování provozovatelů letadel byly vypracovány zvláštní pokyny. Není-li uvedeno jinak, 
vztahuje se na ověřování provozovatelů i provozovatelů letadel oddíl 3.2. V zájmu 
srozumitelnosti však byly jednotlivé kroky ověřovacího procesu a zvláštní záležitosti 
související s letectvím a příklady týkající se těchto kroků objasněny ve zvláštních pokynech 
k ověřování určených pro letectví. Ověřovatelům, kteří působí v oblasti letectví, se 
doporučuje prostudovat místo toho oddíly o ověřovacím procesu uvedené v pokynech pro 
letectví. Kapitola 4 je použitelná pouze na ověřování provozovatelů zařízení, zatímco 
oddíly 3.1 a 3.3 v kapitole 3 a ostatní kapitoly v těchto pokynech se vztahují na provozovatele 
i provozovatele letadel. 
 
Pozornost je rovněž třeba věnovat těmto poznámkám: 
 
 Pokud se v kapitolách 1 a 2, oddílech 3.1 a 3.3 kapitoly 3 a kapitolách 5 až 10 

pokynů používá pojem výkaz provozovatele, rozumí se tím výkazy emisí 
provozovatele a výkazy emisí nebo výkazy tunokilometrů provozovatele letadel. 

 Pokud se v kapitolách 1 a 2, oddílech 3.1 a 3.3 kapitoly 3 a kapitolách 5 až 10 
pokynů používá pojem provozovatel, rozumí se tím, že se příslušná věta vztahuje 
rovněž na provozovatele letadel, není-li výslovně uvedeno jinak. 

 

 
Jak tyto vysvětlující pokyny číst? 
Pokyny jsou strukturovány následovně: 
 
Kapitola 2 vysvětluje cíle a hlavní pojmy nařízení. Nastiňuje rovněž úlohy a povinnosti 
jednotlivých stran zapojených do systému EU ETS a popisuje vzájemný vztah mezi nařízením 
o akreditaci a ověřování a ostatními právními předpisy, harmonizovanými normami a 
souborem pokynů. Obsahuje rovněž uživatelský návod ke všem pokynům, šablonám a 
příkladům vypracovaným na podporu společného výkladu. 
 
Kapitola 3 objasňuje požadavky týkající se ověřování a jeho hlavní zásady. Tato kapitola dále 
rozvádí jednotlivé prvky ověřovacího procesu, rizika, jež je nutno zvládnout, a různé kroky, 
které je třeba v ověřovacím procesu učinit. Uvádí rovněž, jaké činnosti je nutno provést, 
pokud jsou během ověřování zjištěny problémy, jež nelze vyřešit před vydáním ověřovací 
zprávy. 
 
Kapitola 4 vysvětluje situace, kdy je opodstatněný méně rozsáhlý přístup k ověřování 
u malých a jednoduchých zařízení, a co znamená zjednodušené ověřování. 
 
Kapitola 5 objasňuje požadavky vztahující se na ověřovatele. Vysvětluje hlavní pojmy 
procesu ověřování odborné způsobilosti, požadavky na odbornou způsobilost, požadavky na 
nestrannost a nezávislost a požadavky na dokumentaci a postupy, které mají být ověřovateli 
zavedeny. 
 
Kapitola 6 vysvětluje zásady akreditace a kroky, které musí akreditační orgán učinit při 
akreditaci a následném monitorování akreditovaného ověřovatele. Podává rovněž obecné 
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informace o druzích správních opatření, která může akreditační orgán ověřovateli uložit 
v případě nedodržení požadavků a postupů stanovených v nařízení o akreditaci a ověřování. 
 
Kapitola 7 podává stručné vysvětlení požadavků týkajících se akreditačních orgánů. 
 
Kapitola 8 vysvětluje koncepci vzájemného hodnocení, mechanismu k posouzení, zda 
akreditační orgán splňuje požadavky nařízení o akreditaci a ověřování. 
 
Kapitola 9 obsahuje pokyny k vzájemnému uznávání ověřovatelů provádějících ověřování 
v jiných členských státech, než ve kterých jsou usazeni. 
 
Kapitola 10 objasňuje požadavky na výměnu informací stanovené v kapitole VI nařízení 
o akreditaci a ověřování. 
 
 
V textu těchto vysvětlujících pokynů a klíčových pokynů jsou vloženy některé symboly, jejichž 
úkolem je zdůraznit nové pojmy nebo určité situace. Použity byly níže uvedené symboly. 
 

 
Tento symbol znamená, že by čtenář měl věnovat požadavku nebo záležitosti zmíněné 
v textu zvláštní pozornost. 

  

 

Tento symbol znamená, že se dotyčný požadavek nebo záležitost vztahuje výhradně na 
provozovatele letadel. 

  

 

Tento symbol znamená, že se text vedle tohoto piktogramu vztahuje na samostatné 
ověřovatele. Samostatným ověřovatelem je podnik, v němž působí pouze jedna osoba. 

  

 

Tento symbol znamená, že se text vedle tohoto piktogramu vztahuje na provozovatele 
zařízení. 
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2 Uživatelský návod k pojmům nařízení o akreditaci 
a ověřování a pokynům 
 

Nařízení o monitorování a vykazování a nařízení o akreditaci a ověřování mají v členských 
státech přímý právní účinek. To znamená, že nařízení nevyžadují provedení do vnitrostátního 
práva, protože jejich ustanovení jsou přímo použitelná na provozovatele nebo provozovatele 
letadel, ověřovatele, akreditační orgány a jiné strany zmíněné v obou nařízeních. Nová 
nařízení stanoví důsledněji úlohy a povinnosti všech těchto stran, což posiluje každý 
jednotlivý prvek v řetězci plnění požadavků. 
 
2.1 Úlohy a povinnosti jednotlivých stran v systému EU ETS 
Řetězec plnění požadavků a úlohy a povinnosti jednotlivých stran zapojených do systému EU 
ETS lze shrnout pomocí následujícího obrázku. 
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Obr. 1: Řetězec plnění požadavků systému EU ETS a úkoly dotčených stran 
Operator submits monitoring plan (MP) to CA and 

obtains CA approval 

Provozovatel předloží příslušnému orgánu plán pro 

monitorování a získá od něj schválení 
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Operator monitors its emissions throughout calendar 

year 

Provozovatel v průběhu kalendářního roku monitoruje 
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Operator surrenders emission allowances Provozovatel vyřadí povolenky na emise 

Operator drafts emission report Provozovatel vyhotoví výkaz emisí 

Operator submits the verified report to the CA by 31 

March 

Do 31. března předloží provozovatel příslušnému 

orgánu ověřený výkaz 
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Monitoring the competence and performance of 

NAB/NCA by: 

 Peer review of NABs by the European 

cooperation for Accreditation (EA) 

 Monitoring by the Member States (MS) 

Monitorování odborné způsobilosti a výkonnosti 

vnitrostátního akreditačního/certifikačního orgánu 

prostřednictvím: 

 vzájemného přezkumu vnitrostátních 

akreditačních orgánů v rámci Evropské 

spolupráce v akreditaci (EA) 

 monitorování prováděného členskými státy 

 

Řetězec plnění požadavků začíná tím, že provozovatel předloží příslušnému orgánu ke 
schválení návrh plánu pro monitorování. V případě zařízení je tento plán pro monitorování 
součástí povolení, které musí mít provozovatelé zařízení podle směrnice o EU ETS. Bez 
tohoto povolení nemohou provozovatelé vypouštět emise skleníkových plynů z činností, na 
něž se vztahuje systém EU ETS (šipka 1)5. Pokud plán pro monitorování splňuje požadavky 
nařízení o monitorování a vykazování a příslušný orgán je přesvědčen o tom, že provozovatel 
bude schopen provádět monitorování v souladu s plánem pro monitorování, plán pro 
monitorování schválí (šipka 2). V průběhu celého kalendářního roku pak musí provozovatel 
monitorovat své emise v souladu se schváleným plánem pro monitorování a nařízením 
o monitorování a vykazování (šipka 3). Na konci kalendářního roku musí provozovatel 
vyhotovit výkaz emisí, který splňuje požadavky stanovené v příloze X nařízení o monitorování 
a vykazování (šipka 4). Tento výkaz musí být ověřen (šipka 5). 
 
Ověření zahrnuje nezávislé posouzení způsobu provádění plánu pro monitorování a zdrojů 
údajů, které byly použity ke sběru a porovnání údajů ve výkazu provozovatele. Ověření je 
nezbytným nástrojem k ujištění příslušného orgánu a ostatních příslušných stran, že výkaz, 
který byl předložen příslušnému orgánu, představuje spolehlivé, pravdivé a přesné údaje 
o emisích nebo tunokilometrech. 
Článek 15 a příloha V směrnice o EU ETS i nařízení o akreditaci a ověřování vyžadují, aby 
ověření provedl ověřovatel. Ověřovatelem je: 
 právní subjekt nebo právnická osoba akreditovaná vnitrostátním akreditačním orgánem. 

Ověřovatelem může být například podnik s více osobami a/nebo odděleními či podnik, 
který je v soukromém vlastnictví jedné osoby6; 

 fyzická osoba, která je certifikována vnitrostátním certifikačním orgánem podle 
požadavků stanovených v nařízení o akreditaci a ověřování, pokud se členský stát 

                                                           
 

5
 Pro provozovatele letadel je řetězec plnění požadavků stejný. Existují však některé zvláštnosti. Provozovatelé 
letadel nemusí mít například povolení. V pokynech k ověřování výkazů provozovatelů letadel (GD III) je proto 
řetězec plnění požadavků vysvětlen z hlediska systému ETS pro letectví. 

6
 Informace o tom, co představuje právnickou osobu nebo právní subjekt, poskytuje vnitrostátní právo 
členského státu, v němž má právnická osoba nebo právní subjekt sídlo nebo stálou provozovnu. 
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rozhodl zavést systém certifikace. Fyzickou osobou v tomto případě nesmí být právní 
subjekt nebo součást právního subjektu. 

 
Akreditace zahrnuje nezávislé posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem, zda má 
ověřovatel odbornou způsobilost pro provádění ověřování, zda může provádět ověřování v 
souladu s nařízením o akreditaci a ověřování a zda splňuje požadavky stanovené v kapitole III 
nařízení o akreditaci a ověřování (šipka 11). Akreditační proces končí rozhodnutím, zda lze 
ověřovateli udělit akreditaci, a zda může tudíž provádět ověřování výkazů provozovatelů. Po 
udělení akreditace je ověřovatel vnitrostátním akreditačním orgánem trvale monitorován v 
rámci každoročního dozoru a opakovaného posuzování před skončením platnosti osvědčení 
o akreditaci. 
 
Certifikace zahrnuje podobné nezávislé posouzení ověřovatele vnitrostátním certifikačním 
orgánem a je přípustná pouze u fyzických osob, které mají v úmyslu provádět ověřovací 
činnosti (šipka 11)7. Právní subjekty nebo právnické osoby nemohou o certifikaci požádat. Na 
certifikaci a monitorování ověřovatelů, kteří jsou fyzickými osobami, vnitrostátním 
certifikačním orgánem se vztahují stejné požadavky nařízení o akreditaci a ověřování, které 
platí pro akreditaci a monitorování ověřovatelů. 
 
Ověřovatel vykonává různé činnosti, které vyžaduje nařízení o akreditaci a ověřování, aby 
zkontroloval provádění plánu pro monitorování a údaje ve výkazu provozovatele. Jakmile 
ověřovatel ověřování ukončí, vydá provozovateli ověřovací zprávu, v níž se uvádí, zda výkaz 
provozovatele, který byl ověřen, je či není uspokojivý (šipka 6). Nejpozději do 31. března 
každého roku musí provozovatel předložit příslušnému orgánu jak výkaz emisí, tak i 
příslušnou ověřovací zprávu (šipka 7)8. 
 
V porovnání s rozhodnutím o pokynech pro monitorování a vykazování (MRG 2007), které 
platí ve druhém obchodovacím období, byla posílena úloha příslušného orgánu jako strany, 
která je celkově odpovědná za řádně fungující řetězec plnění požadavků EU ETS (šipka 8). 
Není-li výkaz provozovatele po ověření označen za uspokojivý, musí příslušný orgán přijmout 
opatření (např. provést konzervativní odhad údajů o emisích a přijmout donucovací 
opatření). Požadavek, aby příslušný orgán provedl konzervativní odhad emisí, se použije 
rovněž tehdy, není-li k dispozici ověřený výkaz emisí nebo pokud namátkové kontroly výkazu 
emisí provedené příslušným orgánem ukážou, že výkaz emisí nebyl ověřen řádně 
akreditovaným nebo certifikovaným ověřovatelem nebo že ověření nebylo provedeno 
v souladu s nařízením o akreditaci a ověřování. To, jakým způsobem a jak dlouho budou tyto 
namátkové kontroly výkazů emisí prováděny, závisí do značné míry na dotyčném členském 
státě 9. 
 

                                                           
 

7
 Podle čl. 54 odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování mohou členské státy rozhodnout, že povolí certifikaci 
fyzických osob, které plánují působit jako ověřovatelé v rámci EU ETS. Zřízení systému certifikace v dané zemí 
je výsadou členského státu. 

8
 Příslušné orgány mohou požadovat, aby provozovatel nebo provozovatel letadla předložil ověřený výkaz emisí 
před 31. březnem, nejdříve však 28. února (článek 67 nařízení o monitorování a vykazování). 

9
 Některé členské státy používají při výběru určitého procentního podílu výkazů emisí, které mají být 
přezkoumány, přístup založený na rizicích. Jiné členské státy kontrolují všechny výkazy nebo používají jinou 
metodu k přezkumu určitého podílu výkazů emisí. 
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Do 30. dubna každého roku musí provozovatel vyřadit počet povolenek na emise, který 
odpovídá přinejmenším ověřeným vykázaným emisím a který je uveden v registru (šipka 9). 
Vyřazení povolenek na emise neznamená, že úlohy a povinnosti jednotlivých stran v tomto 
okamžiku končí. Příslušný orgán může u provozovatelů provádět inspekce s cílem zajistit, aby 
provozovatelé dodržovali nařízení o monitorování a vykazování (šipka 10). Nařízení 
o monitorování a vykazování mimoto obsahuje výslovné požadavky, aby provozovatele 
neustále zlepšovali metodiku monitorování a aby vyřešili nevyřízené záležitosti, které zjistil 
ověřovatel (šipka 14). Těmito nevyřízenými záležitostmi se pak musí zabývat zpráva 
o zlepšení, kterou musí provozovatel předložit příslušnému orgánu ke schválení. Zpráva musí 
obsahovat plány týkající se způsobu řešení nevyřízených záležitostí. 
 
V nařízení o akreditaci a ověřování byly navíc stanoveny nové požadavky na výměnu 
informací, které by měly vést příslušné orgány a vnitrostátní akreditační a certifikační orgány 
k vzájemné výměně informací a informování se o svých činnostech a takovouto výměnu 
umožnit (šipka 13). Jestliže například příslušný orgán zjistí v ověřeném výkazu emisí 
významné chyby, které byly ověřovatelem neprávem opomenuty, musí to sdělit 
vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu. Pokud na druhou stranu vnitrostátní akreditační orgán 
pozastavil akreditaci ověřovatele, musí o tom být informován příslušný orgán. Tyto nové 
požadavky na výměnu informací mezi různými stranami v řetězci plnění požadavků jim 
pomohou plnit úkoly účinněji a efektivněji. 
 
S cílem zajistit, aby vnitrostátní akreditační orgány vykonávaly své činnosti v souladu 
s nařízením o akreditaci a ověřování a dodržovaly požadavky týkající se kvality akreditace, 
aby byla zajištěna rovněž vysoká kvalita ověřování, nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje 
monitorování odborné způsobilosti a výkonnosti vnitrostátních akreditačních nebo 
certifikačních orgánů (šipka 12). Toto monitorování provádí členský stát, který vnitrostátní 
akreditační nebo certifikační orgán jmenoval. Evropská spolupráce v akreditaci (EA)10 kromě 
toho organizuje pravidelné a nezávislé vzájemné hodnocení za účelem monitorování 
odborné způsobilosti a výkonnosti vnitrostátních akreditačních orgánů. V tomto procesu 
vzájemného hodnocení odborníci EA, vnitrostátních akreditačních orgánů a jiných stran 
posuzují, zda vnitrostátní akreditační orgán, který je předmětem vzájemného hodnocení, 
splňuje požadavky nařízení o akreditaci a ověřování. 
 
Všechny výše uvedené prvky v řetězci plnění požadavků jsou upraveny v nařízení 
o monitorování a vykazování a v nařízení o akreditaci a ověřování. Obě nařízení jsou v řadě 
bodů vzájemně propojena. Tyto vysvětlující pokyny obsahují vysvětlení požadavků v nařízení 
o akreditaci a ověřování a jejich vzájemný vztah s nařízením o monitorování a vykazování 
s ohledem na určité záležitosti. 
 
2.2 Vzájemný vztah mezi nařízeními, harmonizovanými normami a pokyny 
Právní základ pro nařízení o monitorování a vykazování i nařízení o akreditaci a ověřování 
stanoví směrnice o EU ETS. V zájmu zajištění společného výkladu a uplatňování požadavků 
v nařízeních vypracovaly útvary Evropské komise dvě řady pokynů: jedna řada pokynů 
podporuje výklad nařízení o monitorování a vykazování a druhá řada nařízení o akreditaci 

                                                           
 

10
 Evropská spolupráce v akreditaci (EA) je regionální orgán, který je členem Mezinárodního akreditačního fóra. 

Podle čl. 54 odst. 4 nařízení o akreditaci a ověřování musí být vnitrostátní akreditační orgán členem EA. 
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a ověřování. Pokud jde o informace o souboru pokynů vypracovaných pro nařízení 
o monitorování a vykazování, viz příloha IV. Pokyny k nařízení o akreditaci a ověřování jsou 
uvedeny v oddíle 2.3. 
 
Samo nařízení o akreditaci a ověřování je úzce spojeno s obecným rámcovým nařízením, 
které upravuje akreditaci činností posuzování shody. Součinnost mezi oběma nařízeními 
vznikla na základě ustanovení uvedeného v nařízení o akreditaci a ověřování, že se použijí 
obecné požadavky uvedené v nařízení č. 765/2008 o akreditaci (dále také jen „AR“ 
(Accreditation Regulation)), pokud nejsou zahrnuty v nařízení o akreditaci a ověřování. 
V nařízení o akreditaci a ověřování byla navíc některá obecná ustanovení nařízení 
č. 765/2008 o akreditaci upravena konkrétně pro EU ETS (např. požadavky na odbornou 
způsobilost zaměstnanců vnitrostátních akreditačních orgánů). 
 
Níže uvedený obrázek znázorňuje vzájemný vztah mezi různými druhy nařízení, norem 
a pokynů. 
 

  
Obr. 2: Právní rámec týkající se ověřování a akreditace v rámci EU ETS 
Revised EU ETS Directive Revidovaná směrnice o EU ETS 

AR Regulation 765/2008 Nařízení č. 765/2008 o akreditaci 

MRR Nařízení o monitorování a vykazování 

Accreditation and Verification Regulation Nařízení o akreditaci a ověřování 

M&R Guidance Pokyny pro monitorování a vykazování 

A&V Guidance material Pokyny k akreditaci a ověřování 

Peer evaluation criteria/procedures Kritéria/postupy vzájemného hodnocení 

 

Nařízení akreditaci a ověřování ukládá používání harmonizované normy při akreditaci 
ověřovatelů a posuzování jejich odborné způsobilosti, tj. normy EN ISO 14065, která je 
z hlediska programu týkajícího se emisí skleníkových plynů neutrální. Vnitrostátní akreditační 
nebo certifikační orgány musí používat tuto normu a rovněž specifické požadavky vztahující 
se na systém EU ETS stanovené v nařízení o akreditaci a ověřování, které se týkají ověřování, 
odborné způsobilosti, nestrannosti a postupů pro posuzování odborné způsobilosti 
a výkonnosti ověřovatelů. Obdobně je pro vnitrostátní akreditační orgány předepsána 
harmonizovaná norma, tj. norma EN ISO/IEC 17011. Vnitrostátní akreditační orgány musí 
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splňovat požadavky stanovené v této normě a rovněž specifické požadavky vztahující se na 
systém EU ETS stanovené v nařízení o akreditaci a ověřování. Dodržování těchto požadavků 
je pravidelně monitorováno členskými státy a v rámci vzájemného hodnocení. Podrobnější 
informace o vzájemném vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a oběma normami 
jsou uvedeny v: 
 klíčových pokynech ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou 

EN ISO 14065 (KGD II.8) a 
 klíčových pokynech ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou 

EN ISO/IEC 17011 (KGD II.9) 
Kromě řady pokynů vypracovaných útvary Komise hrají důležitou úlohu i pokyny vyhotovené 
Evropskou spoluprací v akreditaci. Jelikož vnitrostátní akreditační orgány podílející se na 
akreditaci v rámci EU ETS musí být členem EA, musí tyto orgány dodržovat pokyny a postupy 
stanovené EA. Obzvláštní význam mají dva dokumenty: 
 EA 6/03 (dokument EA o uznávání ověřovatelů v rámci směrnice o EU ETS). Tento 

dokument se ve druhém obchodovacím období již používal v členských státech, které 
používají akreditační postupy EA. Pro třetí obchodovací období bude dokument 
aktualizován, aby vyhovoval novému nařízení o akreditaci a ověřování a normě 
EN ISO 14065 a aby podporoval soubor pokynů, které vypracovala Komise při výkladu 
nařízení o akreditaci a ověřování. Cílem dokumentu EA 6/03 je pomoci vnitrostátním 
akreditačním orgánům při posuzování dodržování normy EN ISO 14065 a požadavků 
nařízení o akreditaci a ověřování ze strany ověřovatelů. Dokument EA 6/03 a soubor 
pokynů vypracovaných Komisí se proto vzájemně doplňují; 

 Kritéria a postupy vzájemného hodnocení stanovené v rámci EA (viz kapitola 8). 
 

2.3 Uživatelský návod k pokynům 
Soubor pokynů vypracovaných útvary Komise sestává z dokumentů různého druhu. 
Vysvětlující pokyny představují obecné pokyny, které objasňují jednotlivé články v nařízení o 
akreditaci a ověřování. Klíčové pokyny byly vypracovány tak, aby poskytly odpovědi na 
konkrétní otázky v rámci ověřování a akreditace, které vyžadují rozvedení či konkrétnější 
vysvětlení. Níže uvedený obrázek podává stručný přehled jednotlivých vypracovaných 
pokynů, šablon a příkladů a jejich vzájemného vztahu. 

 

 
 

Obr. 3: Soubor pokynů podporujících společný výklad nařízení o akreditaci a ověřování 
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Explanatory Guidance (EGD I) incl. User Manual Vysvětlující pokyny (EGD I) včetně uživatelského 

návodu 

Templates: 

 Verification report 

 Information exchange 

Šablony: 

 ověřovací zpráva 

 výměna informací 

Key Guidance Notes (KGD II): 

 Scope of verification (II.1) 

 Verifier´s risk analysis (II.2) 

 Process analysis (II.3) 

 Sampling (II.4) 

 Site visits during verification (II.5) 

 Verification report (II.6) 

 Competence of verifiers (II.7) 

 Relation AVR and EN ISO 14065 (II.8) 

 Relation AVR and EN ISO/IEC 17011 (II.9) 

 Information exchange templates (II.10) 

 Certification (II.11) 

Klíčové pokyny (KGD II): 

 Rozsah ověření (II.1) 

 Analýza rizik provedená ověřovatelem (II.2) 

 Analýza procesů (II.3) 

 Odběr vzorků (II.4) 

 Prohlídky na místě během ověřování (II.5) 

 Ověřovací zpráva (II.6) 

 Odborná způsobilost ověřovatelů (II.7) 

 Vztah mezi nařízením o akreditaci 

a ověřování a normou EN ISO 14065 (II.8) 

 Vztah mezi nařízením o akreditaci 

a ověřování a normou EN ISO/IEC 17011 

(II.9) 

 Šablony pro výměnu informací (II.10) 

 Certifikace (II.11) 

Aviation verification guidance (GD III) Pokyny k ověřování určené pro letectví (GD III) 

Exemplars and Frequently Asked Questions Příklady a často kladené otázky 

 
 

Poznámka: Pokyny k ověřování určené pro letectví (GD III) objasňují záležitosti 
specifické pro letectví, které souvisí s ověřováním výkazů provozovatelů letadel 
a akreditací ověřovatelů provádějících toto ověření. Pokyny objasňují, které klíčové 
pokyny a oddíly vysvětlujících pokynů se vztahují na EU ETS pro letectví. 

 
 
Obr. 4 ukazuje, kde lze v souboru pokynů nalézt vodítko nebo nástroje ke konkrétnímu 
tématu. Na obrázku je uveden přehled kapitol II až VI nařízení o akreditaci a ověřování a 
pokynů, které se týkají těchto kapitol, a vysvětlení jednotlivých témat, jež jsou uvedena v 
jednotlivých klíčových pokynech. Příloha III podává podrobnější přehled spojující každý 
článek v nařízení o akreditaci a ověřování s příslušnými pokyny. 
 
Provozovatelům, kteří se chtějí dovědět více o požadavcích, které se jich týkají, se 
doporučuje prostudovat kapitolu 3, kapitolu 4 a oddíly 5.1 a 5.2 těchto pokynů. K příkladům 
záležitostí, které pro ně mohou být obzvláště zajímavé, patří pokyny týkající se: 
 fáze před uzavřením smlouvy, zejména přidělení lhůty a informace, které mají být 

sdíleny v této fázi (oddíl 3.2.1); 
 informací, které mají být poskytnuty během ověřování (oddíl 3.2.2); 
 jednotlivých kroků ověřovacího procesu a souvisejících požadavků, včetně lhůty 

stanovené pro ověření (oddíl 3.2 a příloha I); 
 prohlídek na místě a podmínek, za nichž lze od prohlídek na místě upustit (oddíl 3.2.7); 
 požadavku, aby se provozovatelé zabývali nepřesnostmi a neshodami, a pokynů 

k posouzení závažnosti těchto nepřesností a neshod (oddíly 3.2.8–3.2.9); 
 ověřovací zprávy a různých výroků v ověřovacím posudku (oddíl 3.2.13) 
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 řešení nevyřízených záležitostí po ověření (oddíl 3.3); 
 ověřování malých a jednoduchých zařízení (kapitola 4) 
 odborné způsobilosti a nestrannosti ověřovatele (oddíly 5.1 a 5.2) 
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Kapitola II 

nařízení AVR 

Ověření 

Kapitola III 

nařízení AVR 

Požadavky na 

ověřovatele 

Kapitola IV 

nařízení AVR 

Akreditace 

Kapitola V nařízení 

AVR 

Požadavky týkající 

se akreditačních 

orgánů 

Kapitola VI 

nařízení AVR 
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3 Ověření 
Cílem ověření je zajistit, aby údaje o emisích nebo tunokilometrech byly monitorovány 
v souladu s nařízením o monitorování a vykazování a aby byly vykazovány spolehlivé 
a správné údaje o emisích nebo tunokilometrech. Tento cíl je podpořen obecnými zásadami 
ověřování a povinnostmi, které jsou stanoveny v článcích 6 a 7 nařízení o akreditaci 
a ověřování. 
 
3. 1. Obecné zásady ověřování a povinnosti 
K dosažení cíle ověření a k zajištění dostatečné spolehlivosti a vysoké kvality ověření musí 
ověřovatel zkontrolovat, zda byla dodržena řada základních zásad stanovených v nařízení 
o monitorování a vykazování a v nařízení o akreditaci a ověřování, tj. zásad týkajících se 
spolehlivosti a věrnosti, úplnosti, konzistence, srovnatelnosti, přesnosti, metodické úplnosti 
a neustálého zlepšování11. 
 
3.1.1. Spolehlivost ověření 
Základní zásadu představuje požadavek, aby ověřený výkaz provozovatele o emisích byl pro 
uživatele spolehlivý (tj. musí věrně odrážet skutečnost), přičemž výraz uživatel zahrnuje 
nebo může zahrnovat příslušné orgány, provozovatele, ověřovatele, akreditační orgány, 
širokou veřejnost nebo jiné strany. 

Článek 6 
AVR 

 

 
Význam této zásady lze vysvětlit jejím vztahem k prohlášení ověřovatele, že údaje o emisích 
nebo tunokilometrech jsou správné a neobsahují závažné nepřesnosti. Aby byl výkaz 
provozovatele věrný, a tudíž spolehlivý, nesmí obsahovat závažné nepřesnosti. Závažné 
nepřesnosti jsou určeny na základě výsledku vyhodnocení ostatních zásad – jsou výkaz nebo 
podpůrné údaje úplné, konzistentní, přesné, založené na metodické úplnosti a srovnatelné 
v čase? Nebo existují závažné problémy týkající se všech těchto zásad či některé z nich? 
 
Nedodržení všech těchto zásad či některé z nich pravděpodobně ovlivní vykazované údaje; 
může vést k závažné nepřesnosti či nepřesnostem, a tudíž k nedodržení klíčové zásady 
spolehlivosti, která je stanovena v článku 6 nařízení o akreditaci a ověření. 
 
Zatímco tyto zásady jsou rozhodující pro posouzení, zda výkaz je věrným zobrazením emisí 
nebo tunokilometrů, zásada transparentnosti může mít s menší pravděpodobností přímý 
podstatný vliv na údaje. To však neznamená, že tato zásada je méně důležitá než ostatní 
zásady monitorování a vykazování. Pokud provozovatel nezíská, nezaznamená, neshromáždí, 
neanalyzuje a nezdokumentuje údaje transparentním způsobem, může to ovlivnit 
spolehlivost výkazu provozovatele, a je-li tomu tak, vyžaduje to, aby ověřovatel odvedl 
podstatně více práce, pokud se chce dobrat dostatečně detailního a přesného pochopení 
způsobu, jakým funguje systém provozovatele pro monitorování a vykazování, aby mohl 
provést ověřovací činnosti, které jsou zapotřebí k zjištění shody s ostatními zásadami. 
Důležitou podpůrnou zásadou je stejně tak neustálé zlepšování systému provozovatele pro 
monitorování a vykazování: jestliže ověřovatel a/nebo provozovatel zjistí možnosti posílení 

                                                           
 

11
 Zásady úplnosti, konzistence, srovnatelnosti, přesnosti, metodické úplnosti, transparentnosti a neustálého 

zlepšování jsou stanoveny v článcích 5 až 9 nařízení o monitorování a vykazování. Pokud ověřovatel během 
ověřování zjistí, že některá z těchto zásad nebyla dodržena, například že zdrojové toky nejsou úplné, uvede 
to v ověřovací zprávě (viz klíčové pokyny k ověřovací zprávě – KGD II.6). 
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systému a zajištění jeho větší spolehlivosti, je třeba to učinit v zájmu snížení možnosti vzniku 
nepřesností, neshody nebo nesouladu s nařízením o monitorování a vykazování. 
 
3.1.2. Nezávislost ověřovatele 
Nezávislost a nestrannost ověřovatele představují klíčový požadavek. Aby se mohl příslušný 
orgán přesvědčit o přesnosti vykazovaných údajů a ověřených emisí nebo tunokilometrů, je 
zásadní, aby byl ověřovatel nezávislý na provozovateli. To znamená, že ověřovatel nejenže 
nesmí být provozovatelem, nýbrž nesmí mít ani žádné vztahy s provozovatelem, které by 
mohly ovlivnit jeho nezávislost a nestrannost. Ověřovatel musí být rovněž nezávislý na 
příslušném orgánu, který odpovídá za zavedení a dodržování systému EU ETS. Ve vztahu k 
příslušnému orgánu by se ověřovatel neměl dostat do střetu zájmů. Článek 42 nařízení 
o akreditaci a ověřování obsahuje zvláštní požadavky týkající se nestrannosti a nezávislosti 
ověřovatele, které dále rozvádějí klíčové požadavky stanovené v čl. 7 odst. 3 tohoto 
nařízení. Bližší informace o těchto zvláštních požadavcích viz oddíl 5.2 těchto pokynů 
a oddíl 3.2 klíčových pokynů ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou 
EN ISO 14065 (KGD II.8). 

 
 
 
 
 
 
Čl. 7 
odst. 3 
a článek 42 
AVR 

 

  
3.1.3. Profesní skepse 
Příloha V směrnice o EU ETS a nařízení o akreditaci a ověření vyžadují, aby ověřovatel 
prováděl svou činnost odborně a objektivně. K důležitým vlastnostem ověřovatele musí 
patřit přijetí postoje založeného na profesní skepsi a uplatňování řádné odborné péče. To 
například znamená, že ověřovatel neakceptuje automaticky důkazy získané během 
ověřování, nýbrž že tyto důkazy důkladně analyzuje v souladu s požadovanou úrovní 
ujištění. Ověřovatel si musí být vždy rovněž vědom toho, že se mohou vyskytnout okolnosti, 
které způsobují, že informace ve výkazu emisí nebo výkazu tunokilometrů obsahují závažné 
nepřesnosti. 

 
Čl. 7 
odst. 2 
 AVR 

 

 
3.1.4. Přiměřená úroveň ujištění 
Ověření hraje zásadní úlohu při získání ujištění o přesnosti údajů ve výkazu provozovatele. 
Míra ujištění, kterou ověřovatel uvádí v ověřovacím posudku s ohledem na přesnost údajů, 
souvisí s hloubkou a podrobností ověření. V příslušné ověřovací zakázce lze poskytnout dvě 
úrovně ujištění12: 
 přiměřenou úroveň ujištění, která znamená vysokou, nikoli však absolutní jistotu, že 

dotyčná záležitost je ve všech ohledech v souladu s příslušnými kritérii; 
 omezenou úroveň ujištění, která znamená mírnou jistotu, že dotyčná záležitost je za 

daných okolností věrohodná. 
Každá úroveň má rozdílný dopad na charakter, načasování, hloubku a rozsah ověřovacích 
činností. Úroveň ujištění dosažená v zakázce poskytující omezenou jistotu je podstatně nižší 
než v zakázce poskytující přiměřenou jistotu. Rozsah ověřovacích činností prováděných za 
účelem splnění požadavků zakázky poskytující omezenou jistotu je proto méně podrobný než 
v případě, že se provádí zakázka k dosažení přiměřené jistoty. V případě omezené úrovně 
ujištění jsou rozsah a hloubka kontrolních činností menší, což znamená, že riziko vzniku 
nepřesností je vyšší. V zakázce poskytující přiměřenou úroveň ujištění ověřovatel například 

                                                           
 

12
 Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3410, Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí 

skleníkových plynů, prosinec 2011. 
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zkontroluje tok dat a kontrolní činnosti zavedené provozovatelem za účelem posouzení rizika 
vzniku nepřesností; omezená úroveň ujištění nezahrnuje nutně zkoušení kontrolních 
činností. 
Rozdíl mezi úrovněmi ujištění se stejně tak odráží ve způsobu znění výroku v ověřovacím 
posudku. Zatímco výrok vyjadřující přiměřenou úroveň ujištění je formulován kladně13, výrok 
vyjadřující omezené ujištění používá zápornou formulaci14. 
 
Nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje při ověření v rámci EU ETS přiměřenou úroveň 
ujištění. To znamená, že ověřovatel musí naplánovat a provést ověření tak, aby mohl 
s přiměřeným ujištěním uvést, že výkaz emisí nebo výkaz tunokilometrů neobsahuje závažné 
nepřesnosti. Úsilí, které musí ověřovatel vyvinout, aby mohl s přiměřeným ujištěním uvést, 
že emise byly stanoveny s vysokou mírou jistoty, je značné. Aby mohl vydat takovýto výrok, 
musí ověřovatel získat během ověřovacího procesu dostatečné důkazy15. Tyto důkazy mohou 
být shromážděny například prostřednictvím: 

 
Čl. 7 
odst. 1 
AVR 

 

 nezbytného seznámení se s informacemi uvedenými v článku 10 nařízení o akreditaci 
a ověřování; 

 průběžného posuzování rizika vzniku závažných nepřesností a odpovídajícího 
přizpůsobení ověřovacích činností a postupů; 

 určení charakteru, načasování a rozsahu dalších ověřovacích činností, jako je zkoušení, 
odběr vzorků, ověření údajů a jiné ověřovací postupy; 

 provádění činností v rámci analýzy procesů, jako je ověření údajů a analytické postupy. 
Klíčové pokyny k odběru vzorků a zkoušení kontrolních činností (KGD II.4) objasňují, jak 
přiměřená úroveň ujištění určuje rozsah odběru vzorků údajů a zkoušení kontrolních 
činností. 
 
3.1.5 Závažnost 
Závažnost je významným prvkem ověření: je důležitá ve dvou ohledech. Sám pojem je 
důležitý, když ověřovatel stanoví charakter, načasování a rozsah ověřovacích činností: 
naplánování a návrh těchto činností se zakládá na posouzení rizika vzniku nepřesností nebo 
neshod a na jejich případném závažném dopadu na vykazované údaje. Za druhé, závažnost je 
nezbytná při vyvozování závěru, zda lze výkaz emisí označit po ověření za uspokojivý. Za 
uspokojivé lze považovat pouze výkazy, které neobsahují závažné nepřesnosti. 
 

 

Je důležité uvést, že závažnost nepředstavuje pásmo dovolených odchylek: každá 
zjištěná nepřesnost a neshoda musí být provozovatelem opravena. Závažnost 
představuje pouze nástroj ověřovatele, který napomáhá jeho úsudku 
a rozhodování a vyvozování závěru ověřovacího posudku. 

Oddíl 
3.2.8 
EGD I 

 

                                                           
 

13
 Výkaz emisí skleníkových plynů neobsahuje závažné nepřesnosti a je ve všech významných ohledech sestaven 

v souladu s příslušnými kritérii. 
14

 Na základě provedených postupů nezaznamenal auditor žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že 
výkaz emisí skleníkových plynů není ve všech významných ohledech sestaven v souladu s příslušnými 
kritérii. 

15
 Přiměřené ujištění nepředstavuje absolutní ujištění. Snížení ověřovacího rizika na nulu nelze dosáhnout, nebo 

by toto snížení nebylo přínosné z hlediska nákladů, například kvůli selektivnímu používání zkoušek, 
souvisejícímu omezení kontrolních činností, skutečnosti, že mnoho důkazů, které má ověřovatel k dispozici, 
je spíše přesvědčivých než průkazných, a skutečnosti, že se při shromažďování a hodnocení důkazů 
a vyvozování závěrů na základě těchto důkazů používá úsudek. 
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Oddíl 3.2.9 obsahuje další pokyny k případům, kdy by se měly nepřesnosti považovat za 
závažné. V klíčových pokynech k odběru vzorků (KGN II.4) je vysvětlena úloha závažnosti 
při odběru vzorků údajů a zkoušení kontrolních činností a rovněž návrhu jiných 
ověřovacích činností. 

 
Oddíl 
3.2.9 
EGD I 

 
 
3.1.6. Rozsah ověření 
Rozsah ověření je vymezen úkoly, které musí ověřovatel provést, aby dosáhl objektivního 
ověření: tj. zajištění, aby údaje o emisích nebo tunokilometrech byly monitorovány 
v souladu s nařízením o monitorování a vykazování a aby byly vykazovány spolehlivé 
a přesné údaje o emisích nebo kilometrech. Klíčové pokyny k rozsahu ověření (KGD II.1) 
obsahují podrobné pokyny týkající se: 

 
Čl. 7 odst. 4, 
5 a 6 
AVR 

 

 prvků, které musí ověřovatel posoudit během ověřování; 
 rozsahu, v jakém musí ověřovatel zkontrolovat soulad s nařízením o monitorování 

a vykazování; 
 úkolů, které musí ověřovatel provést, pokud neexistuje schválený plán pro 

monitorování, pokud nebyl plán pro monitorování aktualizován či pokud tento plán 
neodráží skutečnou situaci provozovatele, a 

 úkolů, které musí ověřovatel provést, jestliže zjistil nesoulad s nařízením o monitorování 
a vykazování. 

 
3.2. Ověřovací proces 
Ověřovací proces sestává z řady vzájemně propojených a závislých povinných kroků. To 
znamená, že zjištění, k nimž se dospěje během ověřovacího procesu, mohou vést k tomu, že 
je nutné znovu uvážit jeden či více kroků, které byly v ověřovacím procesu učiněny dříve, 
a tyto kroky následně upravit. Kroky ověřovacího procesu, které jsou uvedeny v nařízení o 
akreditaci a ověřování, jsou znázorněny na následujícím obrázku: 
 

 
 
Obr. 5: Kroky ověřovacího procesu 
Entering/approving registry data Zadání/schválení údajů v registru 
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Outstanding NC and recommendations for 

improvement 

Nevyřízené neshody a doporučení ke zlepšení 

Precontract stage Fáze před uzavřením smlouvy 

Strategic analysis Strategická analýza 

Risk analysis Analýza rizik 

Verification plan Plán ověřování 

Process analysis (actual verification) Analýza procesů (vlastní ověření) 

Addressing misstatements and non-conformities Řešení nepřesností a neshod 

Internal verification documentation Interní dokumentace o ověření 

Drafting the verification report Vypracování návrhu ověřovací zprávy 

Independent review Nezávislý přezkum 

Issuing verification report Vydání ověřovací zprávy 

 
 
Nejpozději do 31. března16 každého roku musí provozovatel předložit příslušnému orgánu 
ověřený výkaz společně s příslušnou ověřovací zprávou. V zájmu dodržení této lhůty je 
důležité, aby provozovatelé zahájili včas proces vykazování a aby ověřovatel zahájil včas 
ověřování, aby se předešlo změnám na poslední chvíli a vyhotovování ověřovací zprávy 
koncem února a v březnu, kdy by mohly značné požadavky na provozovatele, ověřovatele 
a příslušný orgán opozdit vypracování konečného výkazu provozovatele a ověřovací zprávy. 

 
Článek 67 
MRR 
Čl. 27 
odst. 2 
AVR 

 
 
Dále se doporučuje, aby ověřovací proces začal v průběhu roku, jehož se výkaz týká, nikoli až 
po jeho skončení, protože to usnadňuje kontrolu shody a souladu, včasné řešení problémů 
a odstranění možných nedostatků v údajích, nepřesností nebo neshod, jež byly zjištěny 
během ověřování. K zahájení procesu jsou však zapotřebí dostatečné údaje a případné 
následné změny systémů provozovatele je nutno uvážit dostatečně včas, aby bylo možno 
ověřený výkaz předložit do 31. března17. Do konce ověřování musí být ověřeny údaje za celý 
vykazovaný rok. V příloze I je uvedeno schéma jednotlivých fází a úkonů v rámci ověření 
s ohledem na tuto navrhovanou lhůtu. 
 
3.2.1. Fáze před uzavřením smlouvy 
Fáze před uzavřením smlouvy je nejdůležitější prvotní fází, která předchází ověřovacímu 
procesu. Před přijetím ověřovací zakázky ověřovatel posoudí, zda může u tohoto 
konkrétního provozovatele ověření provést. To znamená, že ověřovatel provede tyto 
činnosti: 
 

Požadavek AVR Objasnění 

Čl. 8 odst. 1 
písm. a) 

Posoudí rizika spojená s provedením ověření. Ověřovatel by měl zejména 
posoudit: 
 plán pro monitorování provozovatele a výkaz provozovatele, aby zjistil, 

jaká rizika jsou spojená s provedením ověřovací zakázky 
 možná rizika ohrožující nestrannost a nezávislost ověřovatele 
 rizika spojená s přidělením lhůty pro ověřovací zakázku 
Toto hodnocení je třeba plně doložit v interní dokumentaci o ověření tak, 
aby bylo prokázáno, jak se ověřovatel zabýval těmito riziky ve smlouvě s 
provozovatelem a rovněž jak byla tato rizika zmírněna: například přidělením 

                                                           
 

16
 Příslušné orgány mohou požadovat, aby provozovatelé nebo provozovatelé letadel předložili ověřený roční 

výkaz emisí před 31. březnem, nejdříve však 28. února. 
17

 Viz pozn. pod čarou výše. 
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Požadavek AVR Objasnění 

více času na konkrétní ověřovací zakázku v případě potřeby, vypracováním 
jasnějších a transparentnějších podmínek ve smlouvě. 

Čl. 8 odst. 1 
písm. b) 

Provede revizi informací předložených provozovatelem. Nařízení o akreditaci 
a ověřování vyžaduje, aby provozovatel poskytl ověřovateli příslušné 
informace, které mu umožní provést činnosti v rámci fáze před uzavřením 
smlouvy. Tyto příslušné informace zahrnují například výkaz provozovatele 
z předchozího roku a plán pro monitorování provozovatele a povolení. 

 
 
Čl. 8 odst. 2 
AVR 

 

Čl. 8 odst. 1 
písm. c) 

Posoudí, zda ověření výkazu tohoto provozovatele spadá do oblasti 
působnosti jeho akreditace. Ověřovatel může vydat provozovateli ověřovací 
zprávu pouze tehdy, je-li akreditován pro odvětví, v němž tento provozovatel 
působí (viz oddíl 6.1) 

Čl. 8 odst. 1 
písm. d) a e) 

Posoudí, zda má dostatečnou odbornou způsobilost, zaměstnance a zdroje 
nezbytné pro výběr ověřovacího týmu pro tuto konkrétní ověřovací zakázku 
a pro úspěšné dokončení ověřovací činnosti v požadované lhůtě. Toto 
posouzení je velmi závislé na kategorii provozovatele a druhu činností, které 
vykonává. Například ověření výkazu rafinérie vyžaduje, aby do ověřovacího 
týmu byli zařazeni auditoři systému EU ETS, kteří mají odbornou způsobilost 
a znalosti v příslušné oblasti. Ověřovatel by proto měl mít k dispozici 
dostatek zaměstnanců ve své organizaci nebo smluvních subjektů, aby mohl 
splnit požadavky na odbornou způsobilost vztahující se na různá odvětví, pro 
něž je akreditován. 
 
Pro každou ověřovací zakázku vybere ověřovatel ověřovací tým a poté 
posoudí, zda složení týmu zaručuje veškeré odborné způsobilosti, které 
vyžaduje nařízení. Na základě tohoto posouzení mohou být do týmu zařazeni 
techničtí odborníci nebo auditoři systému EU ETS a pomocní zaměstnanci. 
Více informací o požadavcích na odbornou způsobilost a ověřovací tým je 
uvedeno v oddíle 5.1 a klíčových pokynech k odborné způsobilosti (KGD II.7). 

Čl. 8 odst. 1 
písm. d) a f) 

Stanoví lhůtu přidělenou na řádné provedení ověření. Ověřovatel by měl 
zajistit, aby rozsah ověření a lhůta přidělená ve smlouvě byly v souladu se 
zjištěnými riziky. Nedostatečnou lhůtou sjednanou ve smlouvě nelze 
odůvodnit omezení činností, jichž je zapotřebí k uspokojivému provedení 
ověření v souladu s příslušnými riziky. 

 
Přidělení lhůty 
V čl. 9 odst. 1 nařízení o akreditaci a ověřování je uvedeno, které faktory je nutno vzít 
v úvahu při přidělování lhůty. V závislosti na typu a velikosti zařízení provozovatele nebo 
činností provozovatele letadel se ověřovatel zaměří na zvláštnosti a charakteristiky prvků 
uvedených v článku 9 nařízení o akreditaci a ověřování. Při posuzování plánu pro 
monitorování se ověřovatel zaměří například na specifika metodiky monitorování, aby se 
seznámil s účetními postupy provozovatele. Přidělená lhůta není stanovena pevně. Pokud 
ověřovatel v průběhu podrobného ověřování zjistí, že k náležitému provedení potřebných 
ověřovacích činností je zapotřebí dodatečná lhůta, je třeba odpovídajícím způsobem upravit 
lhůtu stanovenou ve smlouvě. Smlouva musí obsahovat ustanovení o takovéto úpravě. 

 
Čl. 9 
odst. 1 
AVR 
 
 
Čl. 9 
odst. 2 
AVR 

 
3.2.2. Informace poskytnuté provozovatelem nebo provozovatelem letadel 
Provozovatelé musí ověřovateli poskytnout dostatečné informace, aby bylo možné 
naplánovat a provést ověření. Nařízení o akreditaci a ověřování stanoví, které informace 
musí být poskytnuty předtím, než může ověřovatel začít se strategickou analýzou, a v dalších 

 
Čl. 10 
odst. 1 
AVR 
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fázích ověřování. Je třeba věnovat pozornost níže uvedeným poznámkám: 
 

Požadavek AVR Objasnění 

Čl. 10 odst. 1 
písm. b) 

Týká se všech verzí schváleného plánu pro monitorování, které jsou důležité 
pro vykazované období a pro posouzení údajů v tomto období. 

Čl. 10 odst. 1 
písm. e) 

Vztahuje se na všechny postupy, které jsou pro tohoto provozovatele 
uvedeny v jeho schváleném plánu pro monitorování. Je třeba upozornit, že 
schválený plán obsahuje pouze přehled těchto postupů. Vlastní dokumenty 
týkající se postupů je třeba získat od provozovatele. 

Čl. 10 odst. 1 
písm. i) 

Zahrnuje zprávu o zlepšení z předchozího roku, kterou musel provozovatel 
předložit do 30. června, pokud ověřovací zpráva z předchozího roku 
obsahovala nevyřízené neshody a doporučení ke zlepšení (čl. 69 odst. 4 
nařízení o monitorování a vykazování). 

Čl. 10 odst. 1 
písm. l) 

Týká se nejen informací o interních zdrojích údajů, jako jsou faktury za palivo 
a kalibrační certifikáty, ale i o externích zdrojích údajů a databází, jako jsou 
údaje o palivu poskytnuté dodavateli paliva, údaje Eurocontrolu, laboratorní 
zprávy a výsledky analýzy a kalibrace měřidel. 

Čl. 10 odst. 1 
písm. o) 

Příkladem tohoto bodu může být důkaz, který provozovatel poskytl 
příslušnému orgánu a který prokazuje, že provozovatel dodržel u údajů 
o činnosti a výpočtových faktorů prahové hodnoty nejistoty. 

 
Jelikož se strategická analýza bude obvykle provádět již ve vykazovaném období (září/říjen), 
konečný výkaz emisí nebude ještě k dispozici. Ověření však nelze dokončit a ověřovací zprávu 
vydat, dokud ověřovatel neobdrží a neschválí konečný schválený a interně potvrzený výkaz, 
na jehož základě je vyhotoven ověřovací posudek. 

Čl. 10 
odst. 2 
AVR 

 

 
2.2.3. Strategická analýza 
Na začátku ověřování provede ověřovatel strategickou analýzu všech činností vztahujících se 
k příslušnému provozovateli. Tato analýza ověřovateli umožní seznámit se s činnostmi 
provozovatele a posoudit pravděpodobný charakter, rozsah a složitost ověřovacích činností, 
které mají být provedeny. Poskytuje rovněž vstupní informace pro další krok ověřování, tj. 
analýzu rizik. Cílem strategické analýzy je porozumět činnosti a účetnictví provozovatele: 
v úvahu je třeba vzít minimálně prvky uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení o akreditaci 
a ověřování. Příklady v následující tabulce udávají případné faktory, které mohou být důležité 
při posuzování těchto prvků. 

 
Článek 11 
 AVR 
 
 
Čl. 11 
odst. 3 
AVR 

 
 

Prvek v čl. 11 
odst. 3 AVR 

Příklady záležitostí, které mohou být důležité pro strategickou analýzu 

Kategorie zařízení 
(písm. a)) 
Kategorie zařízení 
poskytuje 
ověřovateli 
obecnou představu 
o rozsahu činnosti 
provozovatele 
a o druhu 
a množství úsilí při 
ověřování, které 
bude 
pravděpodobně 

Pokud zařízení například vypouští méně než 25 kilotun CO2(e) za rok, lze 
použít zjednodušenou metodiku monitorování; to vyžaduje jiný druh ověření 
než v případě složitého zařízení a/nebo zařízení se složitou metodikou 
monitorování či účetními postupy. 
 
Upozornění: Ne všechna zařízení, která vypouštějí méně než 25 kilotun CO2(e) 
za rok, jsou jednoduchá zařízení. 
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Prvek v čl. 11 
odst. 3 AVR 

Příklady záležitostí, které mohou být důležité pro strategickou analýzu 

zapotřebí. 
Ověřovatel proto 
zkontroluje, zda se 
jedná o malé 
zařízení s nízkými 
emisemi, zařízení 
kategorie A, B 
nebo C. 

Plán pro 
monitorování 
(písm. c)) 
Seznámení se 
s plánem pro 
monitorování 
poskytuje 
představu 
o složitosti zařízení 
i účetních postupů, 
a tudíž o druhu 
a rozsahu 
ověřovacích úkolů, 
které jsou nezbytné 
k provedení 
ověření. 

 Celková organizace zařízení a míst, v nichž je uchovávána dokumentace a 
v nichž se provádějí činnosti v oblasti monitorování a vykazování 

 Hranice zařízení, včetně zdrojů emisí a zdrojových toků 
 Druh postupů popsaných ve schváleném plánu pro monitorování 

poskytující analýzu jejich spolehlivosti, pokud jde o kontrolu účetních 
postupů a rizik 

Specifika metodiky 
monitorování 
a zařízení 
používaného 
k monitorování 
(písm. d)) 
 

 Zda provozovatel používá metodiku založenou na výpočtu nebo 
metodiku založenou na měření 

 Zda provozovatel používá nouzovou metodiku podle článku 22 nařízení 
o monitorování a vykazování 

 Zda jsou údaje o činnosti stanoveny na základě přímého odečtu údajů ze 
systémů měření (automatického nebo ručního), zda jsou údaje o činnosti 
založeny na údajích z faktur za palivo nebo zda jsou tyto údaje stanoveny 
pomocí systémů měření pod kontrolou provozovatele 

 Zda se používají standardní emisní faktory nebo faktory stanovené 
pomocí laboratorní nebo kontinuální analýzy 

 Zda je CO2 přenášen 
 Zda se ke stanovení údajů o činnosti používají měřicí přístroje a zda tyto 

přístroje podléhají vnitrostátním právním předpisům o právní 
metodologické kontrole 

Tok dat, kontrolní 
systém a kontrolní 
prostředí (písm. e)) 
 

 Cesta toku údajů z primárního zdroje do výkazu emisí (např. včetně 
manipulace, agregace, porovnání atd.) 

 Jak byl zřízen a jak funguje systém správy údajů 
 Způsob získání výkazu emisí ze systému správy údajů 
 Četnost a druh kalibrace měřicích přístrojů a jejich účelnost na základě 

původního návrhu a instalace 
 Druh používaných kontrol kvality k zmírnění rizik v údajích, například 

dvojí kontroly prováděné různými osobami, kontroly věrohodnosti 
prováděné provozovatelem nebo používání automatických kontrol 

 Zda byla část monitorovacích činností v zařízení zadána externě a druh 
zavedených kontrolních činností k zajištění kvality externě zadávaných 
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Prvek v čl. 11 
odst. 3 AVR 

Příklady záležitostí, které mohou být důležité pro strategickou analýzu 

činností 
 Druh a kvalita kontrol zaznamenávání a přenosu údajů do IT systémů 

a kontrol databází černých skříněk, archivů a zdrojových dat v jiných IT 
systémech 

 
Pro účely porozumění prvkům uvedeným v čl. 11 odst. 3 nařízení o akreditaci a ověřování 
ověřovatel shromáždí a přezkoumá informace zmíněné v čl. 10 odst. 1 a uváží použitelnou 
úroveň závažnosti. 

Čl. 11 
odst. 2 
AVR 

 
 
Pokud ověřovatel provedl u stejného zařízení nebo provozovatele letadel ověření 
v předchozích letech, musí vzít v úvahu informace získané při těchto předchozích ověřeních. 
Ověřovatel by měl věnovat zvláštní pozornost významným odchylkám v porovnání 
s předchozími ověřeními. I když v případě, že na základě předchozích ověření je ověřovatel již 
obeznámen se zařízením, zabere strategická analýza méně času, neznamená to, že 
ověřovatel neprovede tuto analýzu pro stávající ověřovací zakázku. 
 
V rámci strategické analýzy ověřovatel zkontroluje: 
 zda byl schválen plán pro monitorování; 
 zda došlo ke změnám plánu pro monitorování a zda tyto změny schválil příslušný orgán 

(pokud jsou tyto změny plánu pro monitorování významné podle článku 15 nařízení 
o monitorování a vykazování); 

Čl. 11 
odst. 4 
AVR 

 

 pokud tyto změny nejsou významné nebo pokud jsou pouze dočasné, zda byly 
oznámeny příslušnému orgánu. 

 
Oddíl 5.6.1 pokynů k nařízení o monitorování a vykazování č. 1 (GD 1) a oddíl 6.5.1 pokynů 
k nařízení o monitorování a vykazování č. 2 (GD 2) objasňují, co představuje významnou 
změnu plánu pro monitorování. Během těchto kontrol ověřovatel posoudí, zda je plán pro 
monitorování aktuální a úplný. Pokud plán pro monitorování (nebo jeho část) není schválen 
nebo pokud příslušný orgán neschválil významné změny tohoto plánu, nasměruje ověřovatel 
provozovatele na příslušný orgán, aby situaci napravil. Ověřovatel by v zásadě neměl 
pokračovat v ověřování, dokud nebylo schválení uděleno. Tak je tomu například v případě 
zavedení nového významného zdroje nebo v případě změny mezi metodikou založenou na 
výpočtu a metodikou založenou na měření. 
 
V některých případech však může ověřovatel v ověřovacích činnostech pokračovat, pokud si 
je provozovatel plně vědom skutečnosti, že některé činnosti bude nutné provést znovu na 
základě konečné odpovědi příslušného orgánu a že tato odpověď může mít dopad na 
posudek ověřovatele při dalším ověřování. Nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje, aby po 
schválení příslušným orgánem ověřovatel pokračoval v ověřovacích činnostech nebo je 
provedl znovu či odpovídajícím způsobem přizpůsobil. Klíčové pokyny k rozsahu ověření 
(KGD II.1) poskytují vodítko ohledně postupů, které je třeba dodržet v případě, že od 
příslušného orgánu nelze schválení získat. 

 
 
Čl. 7 
odst. 6 
AVR 

 

 
Některé změny plánu pro monitorování mohou ovlivnit způsob, jakým bylo monitorování 
prováděno v minulosti: například zavedení nových paliv, změna v zařízení, která nebyla 
naplánována a řádně oznámena. V těchto případech se již změna plánu pro monitorování 
uplatňuje v praxi, ačkoli samotný plán nebyl dosud aktualizován nebo v případě významné 
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změny plánu pro monitorování schválen příslušným orgánem. Ověřovatel musí uvážit 
změněnou situaci a související údaje získané monitorováním od okamžiku uplatňování změny 
plánu pro monitorování nebo změny v zařízení v praxi, například od prvního zavedení nových 
paliv. Ověřovatel musí vzít při ověřování údajů samozřejmě v úvahu korespondenci 
a následná rozhodnutí příslušného orgánu. Významnou změnu plánu pro monitorování musí 
schválit příslušný orgán. V některých případech nelze údaje nebo jejich část odvodit z nové 
metodiky monitorování schválené příslušným orgánem nebo oznámené příslušnému orgánu, 
protože například údaje vyplývající z nového paliva nebyly měřeny a nelze je zpětně 
vysledovat. Na tyto případy se vztahuje článek 18 nařízení o akreditaci a ověřování. 
Ověřovatel zkontroluje, zda metoda použitá ke stanovení chybějících údajů poskytuje 
dostatečnou jistotu, že emise nejsou podhodnoceny a že použitý přístup nevede k závažným 
nepřesnostem. 
 
3.2.4. Analýza rizik 
Ověřovatel musí posoudit rizika vzniku nepřesností a neshod a jejich závažný dopad na 
vykazované údaje. Výsledek analýzy rizik určuje, zda a v jakém rozsahu musí být navrženy, 
naplánovány a provedeny ověřovací činnosti. Analýza rizik se soustředí na určení, posouzení 
a vyčíslení dvou druhů rizik, tj. inherentních rizik a kontrolních rizik. Spolu s detekčním 
rizikem tvoří tato rizika celkové ověřovací riziko: tj. riziko, že ověřovatel vydá nesprávný 
ověřovací posudek. Pro více informací viz klíčové pokyny k analýze rizik (KGD II.2). 
Analýza rizik je opakujícím se procesem a musí se změnit, pokud podrobné ověření v rámci 
analýzy procesů ukáže, že rizika jsou vyšší nebo nižší, než se původně usuzovalo. V tomto 
případě je nutné aktualizovat rovněž plán ověřování. 
 

 
Článek 12 
AVR 

 

3.2.5. Plán ověřování 
Analýza rizik určuje, jak ověřovatel vypracuje plán ověřování, který obsahuje tři prvky: Článek 13 

AVR 
 program ověřování18 s popisem charakteru a rozsahu ověřovacích činností, jakož i doby 

a způsobu provádění těchto činností. Zahrnuje rovněž naplánování veškerých činností; 
 plán zkoušek stanovící rozsah a metody zkoušení kontrolních činností a postupů 

kontrolních činností; 
 plán odběru vzorku údajů stanovící rozsah a metody odběru vzorku údajů týkajících se 

údajových položek, na nichž se zakládají úhrnné emise. 
Pokud jde o dopad analýzy rizik na vypracování plánu ověřování, viz klíčové pokyny k analýze 
rizik (KGD II.2). 
 
3.2.6. Analýza procesů (podrobné ověření) 
Cílem této fáze ověřování je shromáždit a zdokumentovat podrobné důkazy, na nichž může 
ověřovatel založit svůj ověřovací posudek. Během analýzy procesů musí ověřovatel provést 
plán ověřování a vykonat činnosti uvedené v článku 14 nařízení o akreditaci a ověřování. 

 
Článek 14 
AVR 

                                                           
 

18
 Program ověřování není jen programem prohlídky na místě, nýbrž měl by poskytovat dostatečně podrobné 

informace o naplánovaných zkouškách a činnostech, aby byli členové týmu informováni, jaké činnosti je 
třeba provést. 
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Obr. 6: Schéma činností při analýze procesů 
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Součástí analýzy procesů jsou zkoušky věcné správnosti údajů. Jedná se o podrobné 
testování údajů, které zahrnuje: 
 ověřování údajů použitím několika metod testování, jako je zpětné sledování údajů 

k primárním zdrojům údajů, křížové kontroly s interními a externími zdroji údajů, 
přepočet částí výpočtu celkových emisí za účelem kontroly některých podsouborů 
a prvků (např. to, zda jsou faktory správně vypočítány ze zdroje údajů); 

 
Článek 16 
AVR 
 

 analytické postupy, což znamená analýzu výkyvů a trendů v údajích včetně analýzy 
vztahů, které nejsou v souladu s jinými příslušnými informacemi nebo které se odchylují 
od předvídaného množství. To může zahrnovat například porovnání emisí ze stejných 
zdrojů za období několika let, analýzu údajů o předpokládané výrobě a emisích19, 
prověření, zda lze vykazované údaje potvrdit pomocí jiných analytických prostředků, 
například pomocí křížových kontrol údajů o emisích s údaji o výrobě a jinými provozními 
údaji; 

 
Článek 15 
AVR 
 

 ověření správného používání metodiky monitorování například pomocí tabulkových 
procesorů, přepočtu vykázaných údajů nebo vložení jiných vstupních údajů do metodiky 
monitorování za účelem kontroly jejího správného používání (opětovné provedení 
agregace údajů). 

 
Článek 17 
AVR 
 

 
Kontrola provádění plánu pro monitorování zahrnuje: 

                                                           
 

19
 Pokud mezi soubory údajů existuje vztah. Ne všechna zařízení mají jednoznačný vztah mezi spotřebou 

energie, produkcí emisí a výrobou. 
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 kontrolu toku dat provozovatele pomocí zpětného sledování údajů k primárnímu zdroji; Článek 14 
AVR 

 kontrolu, zda jsou kontrolní činnosti náležitě zdokumentovány, zavedeny a spravovány 
a zda jsou dostatečně účinné k zmírnění inherentních rizik; 

 kontrolu, zda jsou postupy uvedené v plánu pro monitorování dostatečně účinné ke 
zmírnění inherentních a kontrolních rizik a zda jsou tyto postupy zavedeny, dostatečně 
zdokumentovány a náležitě spravovány; 

 kontrolu správného používání metodiky monitorování posouzením splnění požadavku, 
zda jsou všechny prvky v plánu pro monitorování správně uplatňovány a zda je plán pro 
monitorování aktuální. To zahrnuje rovněž kontrolu podkladů, jako jsou informace 
použité při výpočtu posouzení nejistoty, plánu odběru vzorků atd. 

 
Výše uvedený obrázek ukazuje, že zkoušky věcné správnosti údajů a kontrola provádění 
plánu pro monitorování jsou vzájemně propojené (např. součástí obou činností je kontrola 
metodiky monitorování). Více informací o jednotlivých zkouškách, jejich dopadu a objasnění 
ve formě příkladů je uvedeno v klíčových pokynech k analýze procesů (KGD II.3). 
 
U různých kontrol v rámci ověřování údajů a analytických postupů a rovněž kontrol 
kontrolních činností a postupů uvedených v plánu pro monitorování lze použít odběr vzorků 
specifický pro dané zařízení. Použití techniky nebo metody odběru vzorků musí být 
odůvodněné na základě analýzy rizik. Klíčové pokyny k odběru vzorků objasňují: 

 
Článek 20 
AVR 

 

 zásady odběru vzorků; 
 jak může určení nepřesnosti, chyby nebo neshody ovlivnit odběr vzorků (např. úprava 

velikosti vzorku nebo části souboru údajů, které mají být zařazeny do vzorku); 
 jaké faktory hrají úlohu v technice odběru vzorků a velikosti vzorku (vysvětlení čl. 13 

odst. 2 a 3 nařízení o akreditaci a ověření); 
 příklady různých metod odběru vzorků. 

 
V rámci kontroly metodiky monitorování zkontroluje ověřovatel přiměřenost metod 
použitých pro vysvětlení/doplnění chybějících údajů a rovněž platnost informací použitých 
k výpočtu úrovní nejistoty, jak je stanoveno ve schváleném plánu pro monitorování. Viz 
oddíly 4.1 a 4.2 klíčových pokynů k analýze procesů (KGD II.3) 

 
Články 18 
a 19 
AVR 

 
  
3.2.7. Prohlídky na místě 
Ověřovatel musí během ověřování provést prohlídky na místě u provozovatele v jednom nebo více 

vhodných termínech. Prohlídky na místě mají zásadní význam například ke zjištění správného provozu 

a umístění měřicích přístrojů, přiměřenosti kontrolních činností a k posouzení úplnosti zdrojových 

toků a zdrojů emisí. Od prohlídky na místě lze upustit pouze za určitých podmínek a mimořádných 

okolností. U zařízení emitujících více než 25 kilotun CO2(e) za rok musí upuštění od prohlídky schválit 

příslušný orgán. Klíčové pokyny k prohlídkám na místě (KGD II.5) poskytují více informací, a to i o 

podmínkách, za nichž lze od prohlídek na místě upustit. Pokud jde o informace o prohlídkách na místě 

u provozovatelů letadel a o podmínkách, které mohou odůvodnit neprovedení prohlídek na místě 

u provozovatelů letadel, viz pokyny k ověřování v rámci EU ETS pro letectví (GD III). 

 

Článek 21 

AVR 

 

 

 

 

Článek 31 

AVR 
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3.2.8. Řešení nepřesností a neshod 
Ověřovatel musí provozovatele včas informovat o zjištěných nepřesnostech a neshodách. Čl. 22 

odst. 1 
AVR 

Pojmy a příklady nepřesností a neshod Požadavek AVR 

Nepřesností se rozumí opomenutí, zkreslení nebo chyba v údajích vykázaných 
provozovatelem. To nezahrnuje přípustnou nejistotu podle nařízení 
o monitorování a vykazování (tj. nejistotu související s úrovněmi přesnosti). 
 
Nejistota představuje nepřesnost, pokud: 
 měřicí zařízení nedosahuje požadované úrovně nejistoty, jak je popsáno ve 

schváleném plánu pro monitorování nebo nařízení o monitorování 
a vykazování 

 měřicí přístroje nejsou instalovány řádně nebo nefungují správně 
 měřicí přístroje a systémy měření nejsou (náležitě) spravovány nebo 

kalibrovány 
V těchto případech by měl ověřovatel považovat nejistotu za prvek 
nepřesnosti, pokud to může ovlivnit údaje: je-li například celková nejistota 
mimo požadované úrovně přesnosti, považuje se dodatečná nejistota za 
chybu20. 

Čl. 3 bod 27 

Neshodou se rozumí: 
 u zařízení: jakýkoli úkon nebo opomenutí úkonu ze strany provozovatele, 

které jsou v rozporu s povolením k vypouštění emisí skleníkových plynů 
a požadavky plánu pro monitorování schváleného příslušným orgánem 

 u provozovatelů letadel: jakýkoli úkon nebo opomenutí úkonu, které jsou 
v rozporu s požadavky plánu pro monitorování schváleného příslušným 
orgánem 

 
Příklady neshod: 
Měřidla nejsou kalibrována v souladu s požadavky plánu pro monitorování; 
v plánu pro monitorování nejsou zahrnuty zdrojové toky zařízení; nepoužití 
úrovně přesnosti podle plánu pro monitorování; změna plánu pro 
monitorování. 
 
Má-li neshoda za následek chybu, zkreslení nebo opomenutí ve vykazovaných 
údajích, považuje se rovněž za nepřesnost. 

Čl. 3 bod 12 
písm. a) a b) 

 

 

 
Provozovatel musí opravit veškeré zjištěné nepřesnosti a neshody. 

Pokud provozovatel nepřesnosti a neshody opravil, musí to uvést v interní dokumentaci o 
ověření a označit je za vyřešené. 

                                                           
 

20
 V některých případech bude obtížné tuto dodatečnou nejistotu vyčíslit. Pokud nebyla například provedena 

kalibrace měřicího zařízení, lze odchylku určit až poté, kdy jsou známy nové výsledky kalibrace. V některých 
případech nelze novou kalibraci provést před vydáním ověřovací zprávy. To pravděpodobně povede k tomu, 
že si ověřovatel nebude jistý, zda údaje neobsahují závažné nepřesnosti a neovlivňují výrok v ověřovacím 
posudku. 
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Jestliže provozovatel nepřesnosti a/nebo neshody neopravil před vydáním ověřovací zprávy, 
musí ověřovatel posoudit dopad nepřesností a/nebo neshod a jejich podstatný vliv na 
vykazované údaje. 
 
3.2.9. Posouzení podstatného vlivu nepřesností a neshod 
Posouzení podstatného vlivu nepřesností a neshod má kvantitativní a kvalitativní aspekt 
a oba tyto aspekty je třeba vzít v úvahu. Kvantitativní aspekt závisí na rozsahu a povaze 
dopadu na uživatele, tj. příslušné orgány, zatímco kvalitativní aspekt je určen faktory, které 
mohou ovlivnit uživatele (např. zvláštní okolnosti nebo zda se jedná o nesoulad). 

 
Čl. 22 
odst. 3 
AVR 

 
 
U kvantitativního aspektu hraje důležitou úlohu úroveň závažnosti. Nařízení o akreditaci 
a ověřování stanoví tyto úrovně závažnosti: 

Článek 23 
AVR 

Typ zařízení nebo 
kategorie provozovatele 
letadel 

Úroveň závažnosti  

Zařízení kategorie A a B 
 
Provozovatelé letadel 
s ročními emisemi ve výši 
nepřesahující 500 kilotun 
fosilního CO2 

5 % z celkově vykázaných emisí za vykazované období, které je 
předmětem ověření 

Zařízení kategorie C 
 
Provozovatelé letadel 
s ročními emisemi ve výši 
přesahující 500 kilotun 
fosilního CO2 

2 % z celkově vykázaných emisí za vykazované období, které je 
předmětem ověření 

Výkazy tunokilometrů 
provozovatel letadel 

5 % z celkově vykázaných údajů o tunokilometrech za vykazované 
období, které je předmětem ověření 

 
Při posuzování podstatného vlivu nepřesností a neshod na vykazované údaje je třeba vzít 
v úvahu chyby, opomenutí a zkreslení ve vykázaných údajích v porovnání se skutečnými 
údaji, které zjistil ověřovatel. To zahrnuje odchylky od požadované úrovně nejistoty, jež 
nelze vysvětlit na základě schváleného plánu pro monitorování nebo nařízení o monitorování 
a vykazování. Níže uvedená metoda ukazuje, jak může ověřovatel vypočítat, zda byla 
překročena úroveň závažnosti. 
 
Položka Vykazovaná 

hodnota 
Hodnota 
zjištěná 

ověřovatelem 

Rozdíl podstatný? 

Položka 1 A B A–B = C C/Z % 

Položka 2 F G F–G = H H/Z % 

Položky 
celkem 

Z X Z–X = Y Y/Z % 

  
Je-li rozdíl mezi skutečnou hodnotou a hodnotou zjištěnou ověřovatelem záporný, naznačuje 
to, že původně vykázaná hodnota byla podhodnocena; je-li rozdíl hodnot kladný, naznačuje 
to, že původně vykázaná hodnota byla nadhodnocena. Celkový rozdíl v hodnotě všech 
položek se poté určí sečtením jednotlivých položek, tj. vezmou se v úvahu kladné a záporné 
hodnoty. Tyto kladné/záporné hodnoty je poté nutno použít společně ve výpočtu procent, 



 

32 

 

aby bylo zajištěno náležité započítání celkového úhrnu rozdílů, a tento údaj použije 
ověřovatel k posouzení toho, zda jsou celkové chyby a rozdíly podstatně nadhodnoceny 
nebo podhodnoceny. 
 
Podstatné nadhodnocení emisí vede k situaci, kdy provozovatel vyřadí více povolenek, než 
musí. Důležitější je však podstatné podhodnocení, které vede k tomu, že provozovatel vyřadí 
méně povolenek, než musí, což má za následek nesoulad a následný postih podle pravidel 
pro vyřazování povolenek. 
 
Výše uvedený příklad ukazuje, že jednotlivé hodnoty rozdílů zjištěné ověřovatelem budou 
nejprve sečteny, přičemž kladné hodnoty budou započítány proti záporným hodnotám: tato 
celková hodnota rozdílu bude poté porovnána s prahovou hodnotou závažnosti platnou pro 
dané zařízení nebo provozovatele letadel. Může se proto stát, že v absolutním vyjádření 
může být u individuálního zdrojového toku hodnota rozdílu nad příslušnou prahovou úrovní 
závažnosti, avšak společně, tj. po započítání kladných hodnot rozdílů proti záporným 
hodnotám rozdílů, může být konečný výsledek pod hodnotou prahové úrovně. To však 
neopravňuje k shovívavosti. Ověřovatel pokračuje ve zkoumání každé jednotlivé položky 
a posuzuje význam hodnoty rozdílu u dané položky s ohledem na prahovou hodnotu 
závažnosti u tohoto zdroje emisí, zdrojového toku nebo zařízení. 
 
Kvantitativní aspekt, a tudíž samotná úroveň závažnosti, není jediným faktorem při 
posuzování toho, zda má určitá nepřesnost nebo neshoda podstatný vliv. V úvahu je třeba 
vzít i kvalitativní aspekt. Klíčovou otázkou při posuzování kvalitativního aspektu je, zda 
nepřesnost nebo neshoda (sama o sobě či ve spojení s jinými) může ovlivnit rozhodnutí 
příslušného orgánu. To bude záviset na rozsahu a povaze nepřesností a neshod a rovněž na 
konkrétních okolnostech jejich vzniku. 
 

 

Je důležité zmínit, že nepřesnosti a neshody mohou mít podstatný vliv na 
vykazované údaje i tehdy, není-li úroveň závažnosti překročena. 

 

 
 
Čl. 22 
odst. 3 
AVR 

 

 
Při určování, zda má nepřesnost nebo neshoda podstatný vliv, mohou být důležité tyto 
faktory: 
 je možné nepřesnosti nebo neshody opravit; 
 odmítl provozovatel opravit zjištěnou nepřesnost nebo neshodu; 
 jaká je pravděpodobnost opětovného výskytu nepřesnosti nebo neshody; 
 jaká je doba trvání nepřesnosti nebo neshody; 
 jsou nepřesnosti a neshody výsledkem úmyslného či neúmyslného jednání; 
 týká se záležitost nesouladu s nařízením o monitorování a vykazování? 

 
3.2.10. Stanovení závěrů ze zjištění ověření 
Při provádění ověření a posuzování všech důkazů, které byly v jeho průběhu získány, musí 
ověřovatel provést činnosti uvedené v článku 24 nařízení o akreditaci a ověřování. Hlavním 
aspektem tohoto kroku je požadavek, že ověřovatel musí zajistit, aby shromáždil dostatek 
důkazů na podporu ověřovacího posudku. 

 
Článek 24  
AVR 

 

 
Na dostatečnost důkazů má vliv riziko toho, že výkaz provozovatele bude obsahovat 
závažnou nepřesnost: čím vyšší je riziko vzniku závažné nepřesnosti, tím více budou 
pravděpodobně zapotřebí podrobnější ověřovací činnosti a více důkazů. Úlohu hraje rovněž 
kvalita důkazů (čím jsou důkazy kvalitnější, tím méně důležité bude pravděpodobně jejich 



 

33 

 

množství). Pouhé získání více důkazů však nemusí vždy nahradit jejich nedostatečnou 
kvalitu21. 
 
Spolehlivost důkazů je ovlivněna jejich zdrojem a jejich povahou a závisí na jednotlivých 
okolnostech, za nichž byly získány. Například: 
 jsou-li důkazy získány z externích, nezávislých a dobře informovaných zdrojů (např. 

externí laboratorní analýzy), mohou být spolehlivější než interní zdroje ve společnosti; 
 důkazy, které jsou vytvořeny interně, jsou spolehlivější, jsou-li příslušné kontrolní 

činnosti účinné nebo pokud ověřovací tým získal důkazy přímo (např. pozorováním, jak 
provozovatel provádí ruční křížovou kontrolu údajů, namísto dotazu, zda provozovatel 
provádí takovouto kontrolu). 

 
Ověřovatel obvykle získá větší jistotu z konzistentních důkazů získaných z různých zdrojů 
nebo důkazů různé povahy než z důkazů, které jsou posuzovány individuálně. Nejsou-li 
důkazy získané z jednoho zdroje v souladu s důkazy získanými z jiného zdroje, ověřovatel 
určí, jaké dodatečné ověřovací činnosti zmíněné v analýze procesů jsou nezbytné 
k odstranění nesouladu. 
 
3.2.11. Nezávislý přezkum 
Před vydáním ověřovací zprávy musí být interní dokumentace o ověření a ověřovací zpráva 
podrobena nezávislému přezkumu. Cílem tohoto přezkumu je zajistit: 

 
Článek 25 
AVR 

 funkci přezkumu kvality a vyhledání technických chyb nebo opomenutí; 
 konečnou kontrolu, že v ověřovacím procesu byly uplatněny řádná odborná péče 

a úsudek, například že rozsah práce je v souladu s činnostmi provozovatele a dosažením 
přiměřené úrovně ujištění; 

 konečnou kontrolu za účelem potvrzení, že ověřovací tým provedl ověření v souladu 
s nařízením o akreditaci a ověřování a že byly náležitě uplatněny postupy pro ověřovací 
činnosti; 

 posouzení, zda shromážděné důkazy dostačují k tomu, aby podpořily stanovisko 
uvedené v ověřovací zprávě; 

 funkci korektury, například opravu prostých chyb, tiskových chyb a vynechávek. 
 
Pokud osoba provádějící nezávislý přezkum zjistí chyby nebo dospěje k závěru, že nebyly 
shromážděny dostatečné důkazy, musí vedoucí auditor tyto chyby opravit a získat chybějící 
důkazy nebo doklady. Změny, které ověřovatel provede v ověřovací zprávě v důsledku 
nezávislého přezkumu, stejně jako příslušné důkazy musí být opět přezkoumány osobou 
provádějící nezávislý přezkum. Nezávislý přezkum se vztahuje na všechny kroky v ověřovacím 
procesu a zaměřuje se zejména na tyto prvky: 

 
 
 
Čl. 25 
odst. 4 
AVR 

 
Neúplný seznam záležitostí, které je nutno přezkoumat při nezávislém přezkumu 

 výběr ověřovacího týmu (např. kontrola, zda má ověřovací tým potřebnou odbornou 
způsobilost) 

 jak ověřovatel posoudil rizika spojená s provedením konkrétní ověřovací zakázky (např. jaká 
lhůta byla přidělena pro ověření, jaké podmínky jsou zahrnuty ve smlouvě s provozovatelem) 

 strategická analýza, analýza rizik a plán ověřování, včetně revizí analýzy rizik a plánu 

                                                           
 

21
 Norma ISO 14066:2009: Skleníkové plyny: Požadavky na odborné způsobilosti týmů pro validaci a ověřování 

skleníkových plynů. 



 

34 

 

 činnosti provedené během analýzy procesů, shromážděné důkazy a změny v plánovaných a 
provedených ověřovacích činnostech 

 jak vyhotovil ověřovací tým interní dokumentaci o ověření a soulad mezi interní dokumentací 
o ověření a ověřovací zprávou 

 záležitosti předložené ověřovatelem, zejména záležitosti, které souvisí s ověřovacím posudkem 
 nepřesnosti a neshody oznámené provozovateli, zda se jimi provozovatel zabýval a jak byly 

uzavřeny a uvedeny v interní dokumentaci o ověření 
 přezkum případných neopravených nepřesností a neshod a to, jak ověřovatel určil závažný 

dopad těchto nepřesností a neshod na vykazované údaje 
 odůvodnění stanoviska uvedeného v ověřovací zprávě 

 
Důležitým požadavkem je, že osoba provádějící nezávislý přezkum nesmí provádět žádné 
ověřovací činnosti, které jsou předmětem jejího přezkumu. To znamená, že osoba provádějící 
nezávislý přezkum nesmí být členem ověřovacího týmu ani se podílet na žádné z ověřovacích 
činností u daného zařízení nebo provozovatele letadel. Kapitola 5 těchto pokynů a oddíl 7 
klíčových pokynů k odborné způsobilosti (KGD II.7) poskytují informace o požadované 
odborné způsobilosti osoby provádějící nezávislý přezkum. 

 
Čl. 25 
odst. 2 
AVR 

 
3.2.12. Interní dokumentace o ověření 
Ověřovatel musí vypracovat interní dokumentaci o ověření s cílem poskytnout úplnou stopu 
hodnocení a rozhodnutí, která mu umožnila dospět k ověřovacímu posudku s přiměřeným 
ujištěním. Příloha II obsahuje seznam minimálních prvků, které musí být obsaženy v interní 
dokumentaci o ověření. 
 
Interní dokumentace o ověření musí být transparentní a musí být vyhotovena tak, aby osoba 
provádějící nezávislý přezkum a vnitrostátní akreditační orgán mohly posoudit, zda bylo 
ověření provedeno v souladu s nařízením o akreditaci a ověřování. Musí být možné sledovat 
celý dokument a datovou stopu a posoudit důležitá rozhodnutí a problémy, které se objevily 
v průběhu ověřovacího procesu. 
 
Za posouzení interní dokumentace o ověření vyhotovené ověřovatelem při jeho posuzování 
odpovídá vnitrostátní akreditační orgán. 
 
Příslušný orgán může mimoto požádat, aby mu ověřovatel poskytl přístup k interní 
dokumentaci o ověření. Je třeba mít na paměti, že čl. 26 odst. 3 nařízení o akreditaci a 
ověřování nepředstavuje požadavek vztahující se na příslušný orgán. Hlavní odpovědnost za 
kontrolu interní dokumentace o ověření má vnitrostátní akreditační orgán. 

Čl. 26 
odst. 3 
AVR 

 
3.2.13. Ověřovací zpráva 
Ověřovatel vydá provozovateli ověřovací zprávu týkající se jednotlivých výkazů 
provozovatele, které ověřil, za účelem jejího předání příslušnému orgánu. Článek 27 nařízení 
o akreditaci a ověřování obsahuje požadavky týkající se obsahu ověřovací zprávy, které jsou 
objasněny v klíčových pokynech k ověřovací zprávě (KGD II.6) ve vztahu k šabloně, kterou 
vypracovala Komise. 

 
Článek 27 
AVR 

  
V ověřovacím posudku mohou být uvedeny dva typy výroku (výkaz je po ověření označen za 
uspokojivý nebo neuspokojivý) s různým odůvodněním. Každý z těchto výroků a důvodů má 
vlastní dopad a charakteristiky. 

Čl. 27 
odst. 1 
AVR 

 
Požadavek AVR Objasnění 
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Požadavek AVR Objasnění 
Výkaz 
neobsahuje 
závažné 
nepřesnosti, a je 
proto po ověření 
označen za 
uspokojivý 

Výkaz však může obsahovat  
 nezávažné nepřesnosti 
 neshody, které nemají závažný dopad na vykazované údaje 
 doporučení ke zlepšení 

Tyto nepřesnosti a neshody musí být vyřešeny (viz oddíl 3.3) 

 
Čl. 27 
odst. 1 
písm. a) 
AVR 
 

Výkaz obsahuje 
závažné 
nepřesnosti, 
které nebyly 
před vydáním 
ověřovací zprávy 
opraveny 
Výkaz 
provozovatele je 
po ověření 
označen za 
neuspokojivý 

Viz oddíl 3.2.9 a oddíl 3.3 
Čl. 27 
odst. 1 
písm. b) 
AVR 
 

Rozsah ověření je 
příliš omezený 
 
Výkaz 
provozovatele je 
po ověření 
označen za 
neuspokojivý 

Omezení rozsahu ověření může vyplývat z těchto situací (článek 28 nařízení 
o akreditaci a ověření): 
 chybějí údaje, které znemožňují ověřovateli získat důkaz nutný ke snížení 

ověřovacího rizika na úroveň požadovanou pro dosažení přiměřené úrovně 
ujištění, například chybí některý z primárních zdrojů údajů či všechny primární 
zdroje údajů a údaje jsou k dispozici pouze na agregované úrovni 

 plán pro monitorování nebyl schválen příslušným orgánem, nepředstavuje 
tudíž pro ověřovatele náležitý referenční dokument, na jehož základě by mohl 
výkaz zkontrolovat 

 plán pro monitorování nemá dostatečný záběr nebo není dostatečně 
srozumitelný pro stanovení závěru ověření, v plánu pro monitorování nejsou 
například náležitě popsány části metodiky monitorování 

 provozovatel neposkytl dostatečné informace, které ověřovateli umožňují 
provést ověření, provozovatel například neposkytl ověřovateli: 
 nejnovější verzi plánu pro monitorování 
 primární zdroj údajů, který je zapotřebí ke kontrole přesnosti vykázaných 

údajů, jako jsou požadované faktury za palivo nebo výsledky měření on-line 
 informace o měřicím zařízení a zajišťování jeho kvality (informace výrobce, 

kalibrační záznamy, informace o údržbě) 

Čl. 27 
odst. 1 
písm. c) 
AVR 
 

Neshody samy 
o sobě nebo ve 
spojení s jinými 
neshodami jsou 
příčinou 
nedostatečné 
srozumitelnosti 
a brání 
ověřovateli, aby 
s přiměřeným 
ujištěním 
prohlásil, že 
výkaz 
neobsahuje 
závažné 

Pokud jsou v průběhu ověřovacího procesu zjištěny neshody, obvykle to 
ovlivňuje analýzu rizik a naplánované ověřovací činnosti. Zejména pokud tyto 
neshody zvyšují riziko vzniku nepřesností a vedou k nejistotě ohledně přesnosti 
údajů, musí být ověřovací činnosti podrobnější a budou nezbytné další zkoušky 
a kontroly k dosažení většího ujištění a jistoty s ohledem na údaje. 
 
Jestliže nebyly například provedeny odpovídající kontrolní činnosti (např. žádná 
kalibrace, žádné postupy zajišťující úplnost zdrojových toků, žádné náležité IT 
rozhraní, které se používá k agregaci údajů), provede ověřovatel více zkoušek 
věcné správnosti, aby posoudil přesnost údajů. Další zkoušky však neposkytnou 
ověřovateli vždy dostatečnou jistotu s ohledem na údaje. 
 
V některých případech vedou tyto neshody (samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými neshodami) k příliš velké nejistotě, než aby mohl ověřovatel 
s přiměřeným ujištěním prohlásit, že výkaz provozovatele neobsahuje závažné 
nepřesnosti. To se může stát například tehdy, jestliže provozovatel nekalibroval 

Čl. 27 
odst. 1 
písm. d) 
AVR 
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Požadavek AVR Objasnění 
nepřesnosti 
 
Výkaz 
provozovatele je 
po ověření 
označen za 
neuspokojivý 

měřicí zařízení, není-li neshoda opakovaně opravena a nejsou-li předloženy 
výsledky kalibrovaného měření, takže ověřovatel si nemůže být jistý, zda 
vykazované údaje neobsahují závažné nepřesnosti. 

 
3.3. Řešení nevyřízených záležitostí v ověřovací zprávě 
Provozovatel se musí zabývat nevyřízenými nepřesnostmi, neshodami a nesouladem 
s nařízením o monitorování a vykazování a doporučeními ke zlepšení, jež byly uvedeny 
v ověřovací zprávě. 

Články 69 
a 70 
MRR 

 
Může nastat několik situací: 

Druh nevyřízených 
záležitosti 

Způsob řešení  

Ověřovací zpráva 
neobsahuje žádné 
nepřesnosti, 
neshody, nesoulad 
s nařízením 
o monitorování 
a vykazování nebo 
doporučení ke 
zlepšení 

Nejsou zapotřebí žádná opatření  

Ověřovací zpráva 
obsahuje 
nezávažné 
nepřesnosti 

Příslušný orgán tyto nepřesnosti posoudí a případně provede konzervativní 
odhad emisí provozovatele, považuje-li to za vhodné22. Příslušný orgán 
provozovateli oznámí, zda je nutné provést pro výkaz provozovatele opravy 
a případně jaké. Provozovatel zpřístupní tyto informace ověřovateli. 

 
Čl. 70 
odst. 2 
MRR 

Ověřovací zpráva 
obsahuje neshody, 
které nemají za 
následek označení 
výkazu za 
neuspokojivý 

Ověřovatel musí do 30. června předložit ověřovací zprávu, ve které bude 
uvedeno, jakým způsobem a kdy provozovatel napravil nebo hodlá napravit 
neshody zjištěné ověřovatelem. Tuto zprávu o zlepšení musí schválit příslušný 
orgán. 
 
Při příštím ověření musí ověřovatel posoudit, zda byly tyto neshody opraveny. 
Pokud opraveny nebyly, musí ověřovatel zvážit, zda toto opomenutí zvýší 
nebo může zvýšit riziko vzniku nepřesností. To zase ovlivní plánování ověření 
a podrobnost ověřovacích činností (např. další zkoušky). Během ověřovacího 
procesu ověřovatel provozovateli nařídí, aby tyto neshody opravil. Jestliže 
provozovatel neshody neopraví, bude to představovat jeden z faktorů, který 
se vezme v úvahu při posuzování závažnosti nepřesností a neshod zjištěných 
během ověřování. Trvalé neopravení může vést k tomu, že se méně významné 
záležitosti stanou v následujících ověřovacích cyklech závažnými. 
 

Čl. 69 
odst. 4 
MRR 
 
 
 
Článek 29 
AVR 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

22
 To neznamená, že výkaz emisí není uspokojivý. Uspokojivý výkaz může obsahovat nezávažné nepřesnosti, 

jsou-li uvedeny v ověřovací zprávě (viz klíčové pokyny k ověřovací zprávě (KGD II.6)). Emisemi, které je třeba 
vykázat, jsou v tomto případě ověřené údaje o emisích, přičemž nevyřízené neopravené nezávažné 
nepřesnosti jsou v ověřovací zprávě uvedeny zvlášť. V tomto případě však může příslušný orgán provést 
konzervativní odhad podle čl. 70 odst. 2 nařízení o monitorování a vykazování. 
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Druh nevyřízených 
záležitosti 

Způsob řešení  

Pro zařízení s nízkými emisemi není nutné předkládat zprávu o zlepšení, pokud 
ověřovací zpráva obsahuje pouze doporučení ověřovatele ke zlepšení. Tato 
zařízení však musí zprávu předložit, jestliže ověřovací zpráva uvádí nevyřízené 
neshody. 

Čl. 47 
odst. 3 
MRR 

Ověřovací zpráva 
obsahuje 
záležitosti týkající 
se nesouladu 
s nařízením 
o monitorování 
a vykazování 

 Pokud měl nesoulad za následek nezávažnou nepřesnost, příslušný orgán 
tuto nepřesnost posoudí a případně provede konzervativní odhad údajů 
o emisích. Příslušný orgán zaznamená tyto údaje v registru podle čl. 32 
odst. 6 nařízení o registru. 

 Pokud měl nesoulad za následek závažnou nepřesnost, provede příslušný 
orgán konzervativní odhad údajů o emisích podle čl. 70 odst. 1 nařízení 
o monitorování a vykazování a opravené údaje zaznamená v registru podle 
čl. 32 odst. 6 nařízení o registru. 

 Jestliže nesoulad nevede k nepřesnosti, může příslušný orgán 
provozovatele požádat, aby změnil plán pro monitorování, nebo zváží 
přijetí donucovacích opatření 

 
Čl. 70 
odst. 2 
MRR 
 
 
Čl. 70 
odst. 1 
MRR 

V ověřovací zprávě 
je uvedeno, že 
výkaz 
provozovatele 
nelze po ověření 
označit za 
uspokojivý 

 Příslušný orgán provede konzervativní odhad údajů o emisích a zaznamená 
odhadnuté údaje v registru podle čl. 32 odst. 6 nařízení o registru. 

 Ověřovatel nezaznamená ani neschválí údaj o emisích v registru. 

 
Článek 70 
odst. 1 
MRR 

Ověřovací zpráva 
obsahuje 
doporučení ke 
zlepšení 

Nejedná-li se o zařízení s nízkými emisemi23, musí provozovatel předložit do 
30. června zprávu, ve které se uvádí, jakým způsobem a kdy provozovatel 
napravil nebo hodlá napravit neshody a zavést doporučení ke zlepšení určená 
ověřovatelem24. 
 
Doporučení ke zlepšení se mohou týkat celé řady témat. Zahrnují nejen 
navrhovaná zlepšení týkající se posouzení rizik ze strany provozovatele, toku 
dat, kontrolních činností a postupů, nýbrž mohou zahrnovat rovněž 
doporučení související s monitorováním a vykazováním, například: 
 doporučení k dosažení vyšší úrovně přesnosti 
 pokud se ověřovatel domnívá, že je to technicky proveditelné, doporučení, 

aby zařízení používalo přesnější emisní faktory, hodnoty výhřevnosti, údaje 
o složení, konverzní a oxidační faktory, které mu umožní dosáhnout vyšší 
úrovně přesnosti 

 doporučení ke zlepšení režimů kalibrace 
 doporučení ke zlepšení režimů odběru vzorků 
 
Při ověřování v následujícím roce ověřovatel zkontroluje, zda provozovatel 
zavedl tato doporučení ke zlepšení, a způsob, jakým to bylo provedeno. Pokud 

 
Čl. 69 
odst. 4 
MRR 

                                                           
 

23
 Zařízeními s nízkými emisemi jsou zařízení, jejichž průměrné množství ověřených ročních emisí za 

obchodovací období, které bezprostředně předchází aktuálnímu obchodovacímu období, bylo nižší než 
25 000 tun CO2(e) za rok. Tato zařízení nemusí předkládat zprávu o zlepšení, jež se zabývá doporučeními ke 
zlepšení, která ověřovatel uvedl v ověřovací zprávě. 

24
 Ačkoli by ověřovatel měl jako součást doporučení určit nedostatky v kontrolních činnostech a sdělit 

provozovateli, proč je považuje za nedostatek, nesmí uvést, jak by měl provozovatel nedostatek odstranit, 
jelikož to by ověřovatele stavělo do role poradce a ohrozilo by to jeho nezávislost. 
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Druh nevyřízených 
záležitosti 

Způsob řešení  

tato doporučení provedena nebyla, musí ověřovatel zvážit, zda toto 
opomenutí zvýší nebo může zvýšit riziko vzniku nepřesností a neshod. To zase 
ovlivní plánování ověření a podrobnost ověřovacích činností (např. další 
zkoušky). 
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4 Ověřování jednoduchých a malých zařízení 
Zásady ověřování a kroky, které je nutno provést v ověřovacím procesu, jak je popsáno 
v kapitole 3 těchto pokynů, se vztahují rovněž na ověření malých a jednoduchých zařízení. 
U těchto zařízení se může lišit jen hloubka a podrobnost ověřovacích činností. Tato kapitola 
objasní, jak se ověření provádí u malých a jednoduchých zařízení. Nezahrnuje ověření výkazů 
emisí nebo výkazů tunokilometrů provozovatelů letadel. Pokud jde o ověření provozovatelů 
letadel, kteří jsou malými producenty emisí, viz pokyny k ověřování EU ETS pro letectví 
(GD III). 
 
4.1 Malá a jednoduchá zařízení 
„Malými zařízeními“ jsou zařízení s nízkými emisemi vymezená v čl. 47 odst. 2 nařízení 
o monitorování a vykazování. Nařízení o monitorování a vykazování umožňuje těmto 
zařízením používat zjednodušenou metodiku monitorování. Tato malá zařízení jsou mimoto 
osvobozena od uplatňování některých požadavků stanovených v nařízení o monitorování 
a vykazování. 
 

Požadavek MRR Pokyny k MRR 
(GD I)25 

 

Zařízení s nízkými emisemi jsou zařízení, jejichž průměrné množství ověřených 
ročních emisí26 vykázaných za obchodovací období, které bezprostředně předchází 
aktuálnímu obchodovacímu období, bylo menší než 25 000 tun CO2(e) za rok27. 
 
Pokud nejsou průměrné roční emise k dispozici nebo je již nelze použít z důvodu 
změn hranic zařízení nebo změn provozních podmínek zařízení, jsou průměrné 
roční emise založeny na konzervativním odhadu emisí pro dalších pět let. 

Oddíl 4.4.2  
Čl. 47 
odst. 2 
MRR 
 
Čl. 47 
odst. 2 
písm. a) 
MRR 

Na malá zařízení se vztahují zvláštní požadavky: 
 členské státy mohou používat zjednodušené plány pro monitorování 
 je možné používat zjednodušené metodiky monitorování (např. možnost použít 

nižší úroveň přesnosti nebo určit množství paliva ze záznamu o nákupech) 
 provozovatelé nemusí předkládat podklady pro posouzení nejistoty 

a posouzení rizik ze strany provozovatele 
 provozovatelé jsou osvobozeni od povinnosti předložit zprávu o zlepšení, která 

uvádí, jak se budou zabývat doporučeními ke zlepšení, která ověřovatel uvedl 
v ověřovací zprávě. Musí však takovouto zprávu předložit, pokud ověřovací 
zpráva obsahuje nevyřízené neshody 

 příslušný orgán musí vypracovat pro jednoduché zařízení zjednodušené 
posouzení rizik, pokud členský stát povoluje, aby provozovatel takovéhoto 
zařízení předložil zjednodušený plán pro monitorování. 

Oddíl 7.1  
Čl. 47 
odst. 3 a 
8 MRR 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
odst. 2 
MRR 

 
Ne všechna tato „malá zařízení“ lze považovat za jednoduchá zařízení. Některá zařízení se 
rozhodnou, že stanoví svůj výpočtový faktor, a budou tudíž používat vyšší úroveň přesnosti, 
místo aby používala nižší úroveň přesnosti a uplatňovala standardní faktory, protože chtějí 

                                                           
 

25
 Pokyny k nařízení o monitorování a vykazování č. 1 (GD I). 

26
 S výjimkou CO2 pocházejícího z biomasy a před odečtením přemístěného CO2. 

27
 Pro třetí obchodovací období 2013–2020 to bude zahrnovat průměr za druhé obchodovací období: 2008–
2012. 
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používat přesnější metodiku monitorování. Metodika monitorování může být v tomto 
případě dosti složitá a může vyžadovat například provedení analýzy laboratořemi. Malá 
zařízení mají kromě toho někdy zavedeny slabší kontrolní systémy sestávající z nedostatečně 
důkladných kontrolních činností, což může způsobovat problémy při používání metodiky 
monitorování a chyby ve vykazovaných údajích. To může ovlivnit množství ověřovací práce, 
kterou je třeba provést. 
 
Na druhou stranu lze některá zařízení, která emitují více než 25 kilotun CO2(e) za rok, 
považovat za jednoduchá zařízení. Příklady těchto zařízení jsou uvedeny v oddíle 7.2.2.2 
pokynů k nařízení o monitorování a vykazování č. 1 (GD 1): například zařízení kategorie A a B, 
která mají jako zdrojový tok pouze zemní plyn, nebo zařízení, která používají pouze 
standardní komerční paliva bez emisí z procesů. Tato zařízení mohou používat jednoduché 
metodiky monitorování (např. fiskální měření nebo množství paliva založené na údajích 
z faktur a standardní výpočtové faktory). 
 
4.2  Úloha analýzy rizik s ohledem na malá a jednoduchá zařízení 
Analýza rizik provedená ověřovatelem určuje hloubku a podrobnost ověřovacích činností28. 
Jsou-li inherentní a kontrolní rizika vysoká, bude analýza rizik provedená ověřovatelem 
naznačovat, že je zapotřebí podrobné ověření údajů a rozsáhlé zkoušení toku dat 
a kontrolních činností.  
 
Malá a jednoduchá zařízení však obvykle mají poměrně jednoduchou metodiku 
monitorování a jednoduchý tok dat, který příliš nepodléhá změnám. V těchto případech 
mohou být dotyčná inherentní rizika nízká a kontrolní činnosti nezbytné k zmírnění těchto 
inherentních rizik nebudou obvykle složité, což znamená, že je ověřovatel může snáze 
otestovat. 
 
Jsou-li inherentní i kontrolní rizika nízká, analýza rizik provedená ověřovatelem ukáže, že 
ověření může být účelově zaměřené a že jsou zapotřebí méně rozsáhlé ověřovací činnosti. 
V důsledku toho mohou být plán ověřování, interní dokumentace o ověření a nezávislý 
přezkum jednodušší, jak je nastíněno v níže uvedené tabulce. 
 

Upozornění: Malá zařízení mají někdy vysoká inherentní rizika a rovněž vysoká 
kontrolní rizika. Tato zařízení nemají někdy náležitou dokumentaci a/nebo 
postupy, což znamená, že se zvyšuje pravděpodobnost závažných nepřesností ve 
vykazovaných údajích. V takovýchto případech musí být ověření podrobnější. 

 

 
  

Zjednodušené 
přístupy 

Objasnění a příklady  

Méně rozsáhlé 
ověření na 
základě 
analýzy rizik 

Ověřovatel však musí provést činnosti požadované v analýze procesů, aby mohl 
s přiměřeným ujištěním uvést, že vykazované údaje neobsahují závažné 
nepřesnosti. Prvky požadované v analýze procesů mohou zahrnovat méně 
rozsáhlé zkoušky: 
 Kontrola toku dat: v malých a jednoduchých zařízeních obvykle není tok dat 

a systém správy údajů složitý, což ověřovateli usnadňuje vysledovat 
vykazované údaje zpět k primárnímu zdroji. 

 
Články 14 až 
20 AVR 

                                                           
 

28
 Viz klíčové pokyny k analýze rizik provedené ověřovatelem (KGN II.2). 
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Zjednodušené 
přístupy 

Objasnění a příklady  

 Kontrola kontrolních činností: kontrolní činnosti nejsou obvykle složité, počet 
položek, které jsou v rámci kontrolní činnosti kontrolovány, není vysoký nebo 
některé kontrolní činnosti nejsou kritické, protože pravděpodobnost výskytu 
nepřesnosti je velmi malá . To obvykle znamená, že zkoušky kontrolních 
činností jsou snazší. 

 Kontrola vytvoření, zavedení a zdokumentování postupů: u jednoduchých 
zařízení mohou být postupy jednoduché, což znamená, že i jejich kontrola je 
poměrně jednoduchá29. 

 Analytické postupy: kontroly věrohodnosti a křížové kontroly vykazovaných 
údajů s ostatními údaji zaberou méně času, pokud soubor údajů není příliš 
velký a externí zdroje údajů, u nichž mají být provedeny křížové kontroly 
údajů (např. údaje od plynárenské společnosti), jsou omezené. 

 Ověřování údajů: kontrola úplnosti zdrojových toků a zdrojů emisí nebo 
provedení kontrol věrohodnosti s ohledem na přesnost údajů jsou 
jednoduché, pokud existuje jen několik málo zdrojových toků. 

 Kontrola metodiky monitorování: je-li metodika monitorování jednoduchá 
(např. používá fiskální měření a standardní faktory), lze ji snáze zkontrolovat. 

 Ověřování metod uplatňovaných na chybějící údaje: toto ustanovení se 
vztahuje na malá a jednoduchá zařízení. 

 Posouzení nejistoty: v některých případech nemusí provozovatel provést 
posouzení nejistoty nebo poskytnout podklady pro posouzení nejistoty. 
Používá-li se měření, ověřovatel obvykle zkontroluje kalibrační osvědčení 
nebo jiné důkazy, aby bylo zajištěno, že měřicí zařízení funguje náležitě a že 
byly dodrženy požadavky týkající se nejistoty. 

 Odběr vzorků: protože údaje a počet kontrolních činností jsou omezené, 
může ověřovatel chtít zkontrolovat veškeré údaje a řádné provedení 
kontrolních činností a postupů. Kontrola celého souboru v tomto případě 
zabere méně času než odběr vzorků a je rovněž přesnější. 

 

Jednoduchý 
plán ověřování 
na základě 
analýzy rizik 

Vzhledem k tomu, že ověřovací činnosti jsou méně rozsáhlé, plán ověřování 
může být jednodušší. Plán je méně podrobný, obsahuje však stejné prvky: 
 program ověřování s popisem charakteru a rozsahu ověřovacích činností, 

jakož i doby a způsobu provádění těchto činností 
 plán zkoušek stanovící rozsah a metody zkoušení kontrolních činností 
 plán odběru vzorků, pokud se odběr vzorků používá. Ve většině případů se 

ověřovatel rozhodne provést úplnou kontrolu údajů, protože to zabere méně 
času než odběr vzorků. 

 
Používá-li se plán zjednodušeného ověřování, musí ověřovatel zdůvodnit použití 
tohoto plánu v interní dokumentaci o ověření (článek 33 nařízení o akreditaci 
a ověřování). 

 
Články 13 
a 33 
AVR 

Jednoduchá 
interní 
dokumentace 
o ověřování na 

Méně rozsáhlé ověřovací činnosti znamenají, že zdokumentování těchto činností 
a shromážděné důkazy jsou jednoznačnější a nevyžadují podrobnou 
dokumentaci. 
 
Je však třeba dbát, aby interní dokumentace o ověření obsahovala dostatek 

 
Článek 26 
AVR 

                                                           
 

29
 Je však třeba mít na paměti, že pokud postupy řídí pouze jedna osoba a tato osoba onemocní a není za ni 

náhrada, může být kontrola postupů obtížnější. 
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Zjednodušené 
přístupy 

Objasnění a příklady  

základě 
analýzy rizik 

informací pro posouzení ověřovacího procesu a na podporu závěrů vyjádřených v 
ověřovacím posudku. 

Jednoduchý 
nezávislý 
přezkum na 
základě 
analýzy rizik 

Nezávislý přezkum je třeba provést pro celý ověřovací proces. Jelikož ověření 
jednoduchého zařízení vyžaduje méně práce, bude pro osobu provádějící 
nezávislý přezkum snazší potvrdit, zda ověřovatel dodržel požadavky stanovené 
v nařízení o akreditaci a ověřování. 

 
Článek 25 
AVR 

Upuštění od 
prohlídek na 
místě 

Za určitých podmínek a u určitých typů zařízení lze od prohlídek na místě upustit. 
Viz klíčové pokyny k prohlídkám na místě (KGD II.5). 

Článek 31 
AVR 

 
 4.3  Požadavky na ověření malých a jednoduchých zařízení 
Třebaže některé ověřovací činnosti mohou být méně rozsáhlé, neznamená to, že ověřovatel 
nemusí provést v rámci ověřovacího procesu stejné kroky. Ověřovatel musí 
 provést strategickou analýzu a analýzu rizik; 
 vypracovat a provést plán ověřování; 
 provést různé činnosti v rámci analýzy procesů; 
 určit nepřesnosti a neshody a zajistit, aby se jimi provozovatelé zabývali; 
 posoudit závažný dopad nepřesností a neshod na konečné vykázané údaje; 
 vypracovat interní dokumentaci o ověření a provést nezávislý přezkum; 
 stanovit závěr ověření; 
 vydat ověřovací zprávu. Ověřovatel musí v šabloně ověřovací zprávy vyplnit stejná 

datová pole a uvést všechny podrobnosti, jak se vyžaduje v článku 27 nařízení 
o akreditaci a ověřování; 

 ověřovatel musí v ověřovací zprávě uvést rovněž doporučení ke zlepšení, pokud zjistí 
oblasti, ve kterých je možné zlepšení. Zařízení s nízkými emisemi jsou však osvobozena 
od povinnosti předložit příslušnému orgánu zprávu o zlepšení, pokud ověřovací zprávy 
uvádějí pouze doporučení ke zlepšení, která nepředstavují nevyřízené neshody nebo 
nepřesnosti. Je na příslušném orgánu, zda bude požadovat přijetí opatření na základě 
doporučení uvedených ověřovatelem, či nikoli30. 

 
Čl. 47 
odst. 3 
MRR 

 
Ověřovatelé, kteří ověřují malá a jednoduchá zařízení, musí splňovat stejné požadavky 
stanovené v kapitole III nařízení o akreditaci a ověřování jako ověřovatelé, kteří ověřují 
složitá zařízení. 

                                                           
 

30
 Malá zařízení musí předložit zprávu o zlepšení, pokud ověřovací zpráva obsahuje nevyřízené neshody. V tom 

případě obsahuje zpráva o zlepšení plány týkající se způsobu řešení a opravy těchto neshod. Tuto zprávu o 
zlepšení musí schválit příslušný orgán. 
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5 Požadavky na ověřovatele 
Kapitola III nařízení o akreditaci a ověřování ukládá ověřovatelům požadavky, které jsou 
specifické pro EU ETS, a v některých bodech odkazuje rovněž na požadavky stanovené 
v normě EN ISO 14065. Klíčové pokyny KGD II.8 objasňují vztah normy EN ISO 14065 
s nařízením o akreditaci a ověřování. 
 
5.1. Proces ověřování odborné způsobilosti 
Ověřovatel musí vytvořit, zdokumentovat, zavést a spravovat proces ověřování odborné 
způsobilosti, aby zajistil, že všichni zaměstnanci pověření ověřovacími činnostmi jsou 
způsobilí vykonávat úkoly, které jim byly přiděleny. Zaměstnanci se nerozumí pouze auditor 
systému EU ETS nebo vedoucí auditor, nýbrž rovněž techničtí odborníci, osoby provádějící 
nezávislý přezkum, pomocní zaměstnanci, kteří pomáhají připravit ověření: v zásadě každý, 
kdo se podílí na ověřovacích činnostech. 

 
Článek 35 
AVR 

 
Proces ověřování odborné způsobilosti sestává z řady prvků: 
  

 

Developing competence 

criteria meeting Art. 

36(4),  37 – 39 AVR 

Developing a method for ensuring 
continued competence and 
regular evaluation performance 
Art 35(2) (c) AVR 

 

Developing a process for 

assessing whether: 

I. Verification 

engagement falls within 

scope of accreditation 

II. Verifier has  the 

competence, personnel 

and resources required 

to select a team and 

complete the verification 

III. Verification team 

holds all the competence 

and capabilities required 

to carry out the 

verification activities Art. 

35(2) (e) AVR 

Developing general 

competence criteria 

Art. 35(2) (a) AVR 

Developing specific 

competence criteria 

Art. 35(2) (b) AVR 

Assessing whether personnel 

meets the competence criteria of 

Art 35(2) AVR 

Developing a process for ensuring 

ongoing training of personnel  

Art. 35(2) (d) AVR 

Setting the 

framework 

Monitoring competence & 

performance 

Specific verification 

engagements 

Reviewing the competence process at regular intervals Art 35(4) AVR 
 

Obr. 7: Schéma procesu ověřování odborné způsobilosti 
Stanovení rámce Monitorování odborné způsobilosti 

a výkonnosti 

Konkrétní ověřovací zakázky 

Vypracování kritérií odborné 

způsobilosti podle čl. 36 odst. 4 

a článků 37–39 nařízení AVR 

Vypracování metody pro zajištění 

trvalé odborné způsobilosti 

a pravidelné hodnocení výkonnosti 

podle čl. 35 odst. 2 písm. c) 

nařízení AVR 

Vypracování procesu pro 

posouzení, zda: 

 

I. ověřovací činnost spadá do 

rozsahu akreditace 

 

II. má ověřovatel odbornou 

způsobilost, zaměstnance a zdroje 

nezbytné pro výběr ověřovacího 

Vypracování obecných kritérií 

odborné způsobilosti 

Posouzení, zda zaměstnanci splňují 

kritéria odborné způsobilosti podle 

čl. 35 odst. 2 nařízení 

Vypracování specifických kritérií Rozvoj procesu pro zajištění 
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odborné způsobilosti 

 

Čl. 35 odst. 2 písm. b) nařízení 

průběžné odborné přípravy 

zaměstnanců 

 

Čl. 35 odst. 2 písm. d) nařízení 

týmu a pro provedení ověření 

 

III. má ověřovací tým veškerou 

odbornou způsobilost 

Pravidelný přezkum procesu ověřování odborné způsobilosti – čl. 35 odst. 4 nařízení o akreditaci a ověřování 

 

 
Ověřovatel musí mít k dispozici systém pro zaznamenávání výsledků činností prováděných 
v rámci procesu ověřování odborné způsobilosti a rovněž výsledků posouzení v rámci procesu 
ověřování odborné způsobilosti u všech zaměstnanců provádějících ověřovací činnosti. 

Čl. 35 
odst. 5 
AVR 

 
Stanovení rámce 
Ověřovatel stanoví rámec pro ověřování odborné způsobilosti vypracováním: 
 obecných kritérií odborné způsobilosti pro všechny zaměstnance provádějící ověřovací 

činnosti (např. zaměstnance připravující cenové nabídky při prodeji, plánovače, auditory 
systému EU ETS, vedoucí auditory, osobu provádějící nezávislý přezkum, technické 
odborníky atd.); 

 specifických kritérií odborné způsobilosti na základě těchto obecných kritérií odborné 
způsobilosti, a to pro každou pracovní pozici v organizaci ověřovatele, která se podílí na 
ověřovacích činnostech, zejména auditory systému EU ETS, vedoucí auditory, osobu 
provádějící nezávislý přezkum a technické odborníky. Při vypracovávání těchto 
specifických kritérií odborné způsobilosti vezme ověřovatel v úvahu zvláštní technické 
a organizační záležitosti včetně zemí a rozsahu akreditace, v nichž ověřovatel působí, . 

Tato kritéria odborné způsobilosti musí splňovat požadavky stanovené v čl. 36 odst. 4 a 5 
a článcích 37–39 nařízení o akreditaci a ověřování. Viz klíčové pokyny k odborné způsobilosti 
(KGD II.7), pokud jde o vodítko k požadavkům na odbornou způsobilost, které jsou stanoveny 
v těchto článcích. 
 
Hodnocení a monitorování odborné způsobilosti a výkonnosti 
Ověřovatel musí mít především metodu pro zajištění trvalé odborné způsobilosti 
a pravidelné hodnocení výkonnosti zaměstnanců podílejících se na ověřování a rovněž 
proces pro zajištění průběžné odborné přípravy zaměstnanců. V rámci této metody 
ověřovatel posoudí odbornou způsobilost všech zaměstnanců provádějících ověřovací 
činnosti podle obecných a specifických kritérií odborné způsobilosti. K posouzení odborné 
způsobilosti použije ověřovatel kombinaci metod (např. pro odbornou přípravu, zkušenosti, 
zkoušky, odborné vedení, pozorování a hodnocení). 
 

Upozornění: Zkušenosti a odborná příprava neprokazují, že dotyčná osoba je 
odborně způsobilá, nýbrž poskytují strukturu k získání odborné způsobilosti. Složení 
zkoušky nebo získání kvalifikace může prokazovat znalosti, samo o sobě však 
nepostačuje k prokázání úplné odborné způsobilosti zaměstnanců.  

 
Všichni zaměstnanci provádějící ověřovací činnosti musí podléhat pravidelnému 
monitorování odborné způsobilosti a výkonnosti. Ověřovatel určí vhodné způsoby 
monitorování. U auditora systému EU ETS a vedoucího auditora systému EU ETS tuto 
činnost musí provádět dostatečně odborně způsobilý hodnotitel, který monitoruje 
odbornou způsobilost a výkonnost těchto auditorů během ověřování a posuzuje, zda byla 
splněna kritéria odborné způsobilosti vypracovaná v procesu ověřování odborné 
způsobilosti. To zahrnuje doprovázení těchto osob při prohlídce na místě v zařízení nebo u 

 
Čl. 35 
odst. 3 
AVR 
 
 
 
Čl. 35 
odst. 6 
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provozovatele letadel. Odborně způsobilým hodnotitelem může být osoba pracující pro 
jiného ověřovatele. Tato osoba musí být dostatečně odborně způsobilá, aby mohla 
provádět takové hodnocení. 

AVR 

 
Pokud zaměstnanec neprokáže, že zcela splňuje kritéria odborné způsobilosti pro konkrétní 
úkol, který mu byl přidělen, ověřovatel stanoví a zajistí další odbornou přípravu nebo praxi 
pod odborným dozorem. Tohoto jednotlivce je třeba sledovat, dokud ověřovateli 
uspokojivě neprokáže, že kritéria odborné způsobilosti splňuje. 

Čl. 35 
odst. 7 
AVR 

 
Posouzení odborné způsobilosti pro konkrétní ověřovací zakázku 
Pro konkrétní ověřovací zakázky musí ověřovatel posoudit odbornou způsobilost 
zaměstnanců a dostupné zdroje. Ověřovatel vybere tým, který splňuje všechny požadavky na 
odbornou způsobilost. Za účelem tohoto posouzení a výběru musí ověřovatel vytvořit, 
zdokumentovat, zavést a spravovat příslušný proces. 
 
5.2. Nestrannost a nezávislost 
Rizika ohrožující nestrannost představují zdroje potenciálních rizik, které mohou nebo které 
by podle všeho mohly ohrozit schopnost ověřovatele přijmout objektivní rozhodnutí. Může 
se jednat o tato rizika: 
 zdroj příjmů: rizika spojená s tím, že provozovatel za ověření svého výkazu platí; 
 vlastní zájmy: rizika vyplývající z toho, že určitá osoba nebo subjekt jedná ve vlastním 

zájmu, například ve vlastním finančním zájmu; 
 vlastní přezkum: rizika, že určitá osoba nebo subjekt přezkoumává vlastní práci; 

takovéto riziko vlastního přezkumu by představovalo posouzení ověřovacích činností 
klienta, jemuž ověřovatel poskytl poradenské služby; 

 známost (nebo důvěra): riziko vyplývající ze skutečnosti, že určitá osoba nebo subjekt 
příliš dobře zná provozovatele nebo věří v úsudek nebo názor jiné osoby, místo aby 
vyhledala důkazy potřebné pro ověření; 

 zastrašování: rizika, že určitá osoba nebo subjekt je otevřeně nebo tajně k něčemu 
nucen nebo dojem, že takováto situace nastává, představují riziko, jímž je nutno se 
zabývat nebo je nahlásit dozoru. 

 
Nařízení o akreditaci a ověřování obsahuje některá ustanovení o nestrannosti a nezávislosti 
ověřovatele a jeho zaměstnanců provádějících ověřovací činnosti, která jsou specifická pro 
systém EU ETS. Tato ustanovení obsahují omezení a zákazy vztahující se na ověřovatele nebo 
jeho zaměstnance. 
 
Ověřovatel musí být nezávislý na provozovateli a na orgánech, které obchodují 
s povolenkami na emise. 
 

Požadavek AVR Objasnění a příklady  

Ověřovatel ani 
žádná součást 
stejného 
právního 
subjektu nesmí 
být 
provozovatelem 
ani vlastníkem 
provozovatele. 

To znamená, že mateřská společnost ověřovatele nebo oddělení stejné 
společnosti, do níž náleží ověřovatel, nesmí být provozovatelem ani vlastníkem 
zařízení či provozovatelem letadel. To platí i v případě, že oddělení stejného 
právního subjektu, do něhož náleží ověřovatel, nemá skutečné vztahy 
s ověřovatelem. Žádná součást stejného právního subjektu jako ověřovatel 
nesmí být v žádném případě provozovatelem nebo vlastníkem zařízení či 
provozovatelem letadel. 
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Požadavek AVR Objasnění a příklady  

Ověřovatel ani 
žádná součást 
stejného 
právního 
subjektu nesmí 
být vlastněn 
provozovatelem. 

Výše popsaná oddělení a subjekty nesmí být rovněž ve vlastnictví provozovatele. 
Pokud má provozovatel například 30% účast ve společnosti ověřovatele, není 
ověřovatel z právního hlediska ve vlastnictví provozovatele. Jedná se však 
o vztah s provozovatelem, který skrývá nepřijatelné riziko ohrožující 
nestrannost ověřovatele, a není přípustný (viz rámeček níže). 

 
Čl. 42 
odst. 4 
AVR 

Ověřovatel nesmí 
mít 
s provozovatelem 
vztahy, které by 
mohly jeho 
nezávislost 
a nestrannost 
ovlivnit. 

To, co ve vztazích mezi ověřovatelem a provozovatelem představuje 
přinejmenším střet zájmů, je upraveno v čl. 42 odst. 4 nařízení o akreditaci 
a ověřování. 
 
Střet zájmů vzniká, pokud: 
 je vztah mezi ověřovatelem a provozovatelem založen na společném 

vlastnictví, společné správě31, společném řízení nebo společných 
zaměstnancích, sdílených zdrojích, společných financích a společných 

smlouvách nebo marketingu; 
 provozovatel využil poradenskou službu nebo technickou podporu při 

monitorování a vykazování, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 3 nařízení 
o akreditaci a ověřování, od organizace, která je s ověřovatelem v určitém 
vztahu a ohrožuje jeho nestrannost. Nestrannost ověřovatele je ohrožena, 
pokud jsou vztahy mezi ním a touto organizací založeny na společném 
vlastnictví, společné správě, společném řízení nebo společných 
zaměstnancích, sdílených zdrojích, společných financích, společných 
smlouvách nebo marketingu a společných platbách prodejní provize nebo 
jiných finančních pobídek32 za doporučení nových klientů. 

 
Čl. 42 
odst. 4 
AVR 

Ověřovatel musí 
být nezávislý na 
orgánech, které 
obchodují 
s povolenkami na 
emise. 

To znamená, že ověřovatel nesmí být subjektem, který se podílí na obchodování 
s povolenkami na emise ani vlastníkem takovéhoto subjektu či být takovýmto 
subjektem vlastněn. Ověřovatel nesmí mít rovněž žádné vztahy s orgánem, který 
obchoduje s povolenkami na emise, protože by to ohrozilo jeho nestrannost: 
nemůže například poskytovat poradenské služby týkající se obchodování 
s povolenkami na emise a záležitostí, jež se dotýkají provozovatele. 

 
Čl. 42 
odst. 1 
AVR 

 
Ověřovatel nesmí provádět pro provozovatele ověřovací činnosti, které představují 
nepřijatelné riziko ohrožující jeho nestrannost nebo které jej uvádějí do střetu zájmů. 
Takovýto střet zájmu vzniká, pokud: 

 
Čl. 42 
odst. 3 
AVR 

 ověřovatel nebo některá součást stejného právního subjektu poskytuje poradenské 
služby pro vývoj části procesu monitorování a vykazování, který je popsán ve 
schváleném plánu pro monitorování, včetně vývoje metodiky monitorování, vytvoření 
návrhu výkazu provozovatele a vytvoření plánu pro monitorování samého. To se týká 
poradenských služeb ohledně jakéhokoli prvku ve schváleném plánu pro monitorování 
včetně poradenských služeb týkajících se vytvoření kontrolních činností a postupů, které 
jsou uvedeny v plánu pro monitorování; 

                                                           
 

31
 Tak je tomu například tehdy, jsou-li zaměstnanci provozovatele členy představenstva nebo se podílejí na 

každodenní správě organizace ověřovatele. 
32

 Například platba odměny za přivedení nových klientů. 
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 ověřovatel nebo některá součást stejného právního subjektu poskytuje technickou 
podporu pro vývoj či správu systému zavedeného pro monitorování a vykazování údajů 
o emisích nebo tunokilometrech. 

Seznam výše uvedených prvků není úplný. To znamená, že k nepřijatelnému riziku 
ohrožujícímu nestrannost mohou vést i jiná rizika. Může se jednat například o tyto situace: 
člen ověřovacího týmu vlastní akcie společnosti, kterou tento tým ověřuje, nebo člen týmu 
pracoval pro společnost provozovatele v posledním roce nebo vedoucí auditor dříve pracoval 
pro poradenskou společnost, která zavedla systém monitorování v zařízení, které je 
předmětem ověření. 
 
Při ověřování výkazu provozovatele nesmí ověřovatel využívat zaměstnance ani smluvní 
subjekty, například technické odborníky, kteří jsou ve skutečném nebo potenciálním střetu 
zájmů. Norma EN ISO 14065 vyžaduje, aby ověřovatel zaměstnancům a smluvním 
subjektům nařídil, že musí ověřovateli oznámit jakoukoli situaci, která může představovat 
riziko ohrožující nestrannost ověřovatele. Ověřovatel tyto informace použije k posouzení 
rizik ohrožujících nestrannost a případných vhodných opatření, která by měl přijmout (např. 
vyloučení členů týmu z konkrétní ověřovací zakázky). 

 
Čl. 42 
odst. 3 
AVR 

 
Ověřovatel musí mimoto zajistit, aby činnosti zaměstnanců nebo organizací (např. externích 
organizací, jimž ověřovatel externě zadal ověřovací činnosti, organizací, které mají vztahy 
s ověřovatelem, jako je společné vlastnictví nebo společné zdroje) neovlivňovaly důvěrnost, 
objektivitu, nezávislost a nestrannost ověřovatele. Ověřovatel proto zavede určitá opatření, 
která zmírňují rizika ohrožující nestrannost. To může zahrnovat například: 

 
Čl. 42 
odst. 3 
AVR 

 střídání zaměstnanců podílejících se na ověřovacích zakázkách; 
 interní audit a interní požadavky, aby poradenské služby ani jiné činnosti prováděné 

věřitelem nebyly v rozporu s požadavky stanovenými v nařízení o akreditaci a ověřování; 
 zdůraznění významu nestrannosti v rámci odborné přípravy zaměstnanců, zvláštní 

vzdělávací programy pro nově přijaté zaměstnance; 
 zajištění, aby se noví zaměstnanci, kteří dříve pracovali jako poradci v oblasti 

monitorování a vykazování, po určitou dobu nepodíleli na ověřovacích zakázkách, a to 
nejméně dva roky;  

 posouzení nestrannosti všech příslušných zaměstnanců (včetně smluvních subjektů), 
kteří budou vybráni do ověřovacího týmu, určení jejich předchozích vztahů a kontaktů 
s provozovatelem a vyloučení zaměstnanců nebo smluvních subjektů v případě, že 
provozovateli poskytovali poradenské služby, po určitou jednoznačně stanovenou dobu 
(nejméně dva roky); 

 jednoznačné oddělení povinností mezi těmi součástmi podniku, které poskytují 
poradenské služby, a součástmi, které nabízejí ověřovací služby; 

 jednoznačné postupy a politiky zajišťující, že nejsou využíváni zaměstnanci, kteří 
představují nepřijatelné riziko ohrožující nestrannost. 

 
Ověřovatel musí vytvořit, zavést a zdokumentovat proces k zajištění trvalé nestrannosti a 
nezávislosti: 
 ověřovatele; 
 součástí stejného právního subjektu jako ověřovatel; 
 organizací, které mají vztahy s ověřovatelem na základě společného vlastnictví, společné 

správy, společného řízení nebo společných zaměstnanců, sdílených zdrojů, společných 
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financí a společných smluv nebo marketingu a společných plateb prodejní provize nebo 
jiných finančních pobídek za doporučení nových klientů; 

 organizací, jimž byly externě zadány ověřovací činnosti; 
 všech zaměstnanců a smluvních subjektů podílejících se na ověřovacích činnostech.  

Tento proces musí obsahovat mechanismus pro zajištění nestrannosti a nezávislosti 
ověřovatele. To může zahrnovat zřízení nezávislého výboru, funkce sledující nestrannost, 
kterou zastává nezávislá osoba, nebo přidělení takovéto funkce k zajištění nestrannosti 
nevýkonným ředitelům. 
 
5.3. Ostatní záležitosti 
Kapitola III nařízení o akreditaci a ověřování klade na ověřovatele dodatečné požadavky: 
 

Požadavek AVR Klíčové pokyny 

Článek 36: Odborná způsobilost 
ověřovacího týmu 

Oddíly 2 a 3 klíčových pokynů k odborné způsobilosti 
(KGD II.7) 

Článek 37 : Odborná způsobilost 
vedoucího auditora systému EU ETS 
a auditora systému EU ETS 

Oddíly 4 a 5 klíčových pokynů k odborné způsobilosti 
(KGD II.7) 

Článek 38: Osoba provádějící nezávislý 
přezkum 

Oddíl 7 klíčových pokynů k odborné způsobilosti 
(KGD II.7) 

Článek 39: Technický odborník Oddíl 6 klíčových pokynů k odborné způsobilosti 
(KGD II.7) 

Čl. 40 odst. 1: Postupy Oddíl 3.9 klíčových pokynů ke vztahu mezi normou 
ISO 14065 a nařízením o akreditaci a ověřování 
(KGD II.8) 

Čl. 40 odst. 2: Systém řízení kvality Oddíl 3.8 klíčových pokynů ke vztahu mezi normou 
ISO 14065 a nařízením o akreditaci a ověřování 
(KGD II.8) 

Článek 41: Záznamy/komunikace 
a důvěrnost 

Oddíl 3.5 klíčových pokynů ke vztahu mezi normou 
ISO 14065 a nařízením o akreditaci a ověřování 
(KGD II.8) 

Čl. 42 odst. 5: Uzavírání smluv a externí 
zadávání 

Oddíl 3.4 klíčových pokynů ke vztahu mezi normou 
ISO 14065 a nařízením o akreditaci a ověřování 
(KGD II.8) 
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6 Akreditace 
Kapitola IV nařízení o akreditaci a ověřování obsahuje požadavky vztahující se na akreditaci 
ověřovatelů vnitrostátními akreditačními orgány a jejich monitorování po udělení 
akreditace. Ověřovatelé, kteří jsou právnickými osobami nebo právními subjekty, musí být v 
době vydání ověřovací zprávy akreditováni. 

Článek 43 
AVR 

 
6.1 Rozsah akreditace 
Rozsah akreditace určuje, v jaké skupině činností provozovatele může ověřovatel provádět 
ověření a vydávat ověřovací zprávy. 
 

Rozsah akreditace Požadavek AVR 

Rozsahem akreditace se rozumí činnosti uvedené v příloze I, pro které se 
o akreditaci žádá nebo pro které byla akreditace udělena. 

Čl. 3 bod 7 

Ověřovatel vydávající ověřovací zprávu provozovateli nebo provozovateli 
letadel musí být akreditován pro rozsah činností uvedených v příloze I, pro 
které ověřovatel provádí ověření výkazu provozovatele nebo provozovatele 
letadel. 

Článek 43 

 
Činnosti uvedené v příloze I nařízení o akreditaci a ověřování odkazují především na činnosti 
stanovené v příloze I směrnice o EU ETS. Tyto činnosti byly zařazeny do různých skupin. 
Každá skupina tvoří zvláštní rozsah akreditace. Zařazení činností do skupin v rámci rozsahu 
akreditace je založeno na podobnostech, pokud jde o složitost, druh odvětví, procesy 
a technické charakteristiky jednotlivých odvětví. Každý rozsah vyžaduje jinou technickou 
odbornou způsobilost a odborné znalosti ověřovacího týmu. 
 
Ověřovatel s rozsahem akreditace 4 může například ověřovat pouze výkazy emisí 
provozovatelů, kteří vyrábějí nebo zpracovávají železné kovy, vyrábějí sekundární hliník 
a vyrábějí nebo zpracovávají neželezné kovy včetně výroby slitin. Ověřovací tým podílející se 
na ověření výkazů emisí těchto průmyslových zařízení musí mít dostatečnou technickou 
odbornou způsobilost s ohledem na procesy v tomto průmyslovém odvětví, aby mohl 
posoudit technické aspekty monitorování zařízení, která vyrábějí tyto kovy a látky. 
 
Ověřovatel může být akreditován pro více než jeden rozsah činností. 
 
6.2 Cíle akreditace 
Článek 44 nařízení o akreditaci a ověřování uvádí cíle akreditace. Vnitrostátní akreditační 
orgán posoudí, zda ověřovatel a jeho zaměstnanci provádějící ověřovací činnosti: 

Článek 44 
AVR 

 mají odbornou způsobilost k ověřování; 
 provádějí ověření výkazů v souladu s nařízením o akreditaci a ověřování; 
 splňují požadavky stanovené v kapitole III nařízení o akreditaci a ověřování, která se týká 

odborné způsobilosti, nestrannosti, postupů, dokumentace a dalších požadavků 
stanovených v normě EN ISO 14065. 

Vnitrostátní akreditační orgán musí tyto prvky posoudit nejen během prvního akreditačního 
procesu, nýbrž rovněž během dozoru, opakovaného posouzení, mimořádných posouzení 
a v případě podání žádosti o rozšíření rozsahu akreditace. 
 
6.3 Akreditační proces 
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Akreditační proces sestává z několika kroků, které jsou vzájemně propojené a závislé. 
Následující obrázek ukazuje sled těchto kroků a jejich vzájemný vztah. 
 
 
 
 

 
 
Obr. 8: Akreditační proces a monitorování akreditace 
No Ne 

Yes Ano 

Request for Application Žádost o akreditaci 

Review of the Application Přezkum žádosti 

Is the request admissible? Je žádost přípustná? 

Preparation for assessment Příprava posouzení 

Have deficiencies be identified? Byly zjištěny nedostatky? 

Have deficiencies been corrected? Byly nedostatky odstraněny? 

Assessment Posouzení 

Assessment report Zpráva o posouzení 
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Further action by verifier or follow up visit and 

assessment by NAB 

Další opatření ověřovatele nebo následná prohlídka 

a posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem 

Are non-conformities closed out? Byly vyřešeny neshody? 

Have non-conformities been found? Byly zjištěny neshody? 

Verifier takes corrective action and NAB reviews 

corrective actions 

Ověřovatel přijme nápravná opatření a vnitrostátní 

akreditační orgán nápravná opatření přezkoumá 

Internal review and decision on accreditation Interní přezkum a rozhodnutí o akreditaci 

Accreditation certificate in the case of positive 

decision 

Osvědčení o akreditaci v případě kladného rozhodnutí 

Annual surveillance Každoroční dozor 

Reassessment before expiration of the accreditation 

certificate (max 5 years) 

Opakované posouzení před skončením platnosti 

osvědčení o akreditaci 

 

 
Po dokončení akreditačního procesu a vydání osvědčení o akreditaci se odborná způsobilost 
a výkonnost ověřovatele monitoruje v rámci každoročního dozoru. Před skončením platnosti 
osvědčení o akreditaci se provede opakované posouzení ověřovatele. Šipky na výše 
uvedeném obrázku udávají, kde v procesu začínají činnosti v oblasti dozoru a opakovaného 
posouzení. 
 
Aby bylo zajištěno, že ověřovatelé jsou akreditováni v době vydání ověřovací zprávy, měli by 
ověřovatelé podat žádost o akreditaci s dostatečným předstihem, aby vnitrostátní 
akreditační orgán mohl dokončit celý proces včas. To znamená, že ověřovatel může 
s provozovatelem uzavřít smlouvu o ověření před vydáním osvědčení o akreditaci, pokud 
byla podána žádost o akreditaci a pokud bude akreditace úspěšně dokončena v době vydání 
ověřovací zprávy. Akreditační proces u nových ověřovatelů obvykle trvá 6 až 12 měsíců, což 
do značné míry závisí na stupni přípravy ověřovatele na posouzení a na: 
 složitosti rozsahu akreditace, který ověřovatel požaduje, a na kvalitě postupů a systému 

řízení ověřovatele; 
 rozsahu, v jakém ověřovatel již zavedl náležitou dokumentaci a postupy; 
 pracovní zátěži vnitrostátního akreditačního orgánu a jeho zkušenostech: nově zřízený 

vnitrostátní akreditační orgán nebo vnitrostátní akreditační orgán, který je nový, pokud 
jde o akreditační služby v rámci EU ETS, může potřebovat na akreditaci ověřovatele delší 
čas. 

Proto se doporučuje, aby ověřovatelé podali vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu žádost 
o akreditaci nejpozději v září. Je třeba mít na paměti, že pro třetí obchodovací období musí 
být ověřovatelé, kteří již jsou akreditováni, posouzeni a akreditováni podle nových 
požadavků nařízení o akreditaci a ověřování. To se může týkat rovněž rozšíření stávajícího 
rozsahu akreditace, jelikož třetí obchodovací období zahrnuje více činností a odvětví. Pokud 
již byl ověřovatel akreditován a zavedl náležitou dokumentaci a postupy, může to celý proces 
usnadnit. 
 
6.3.1  Žádost o akreditaci 
Žádost o akreditaci musí obsahovat přinejmenším tyto informace33: 
 obecné údaje o ověřovateli, včetně organizace, která je právním subjektem, název, 

adresu, právní postavení a lidské a technické zdroje; 

Čl. 45 
odst. 1 
AVR 

                                                           
 

33
 Norma EN ISO/IEC 17011. 
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 obecné informace o ověřovateli, včetně jeho činností, případně jeho vztahů k větší 
organizaci, která je právním subjektem, a adres všech jeho pracovišť, které budou 
zahrnuty do rozsahu akreditace; 

 jasně definovaný požadovaný rozsah akreditace; 
 písemný závazek týkající se plnění požadavků nařízení o akreditaci a ověřování, včetně 

normy EN ISO 14065 a jiných požadavků, které vnitrostátní akreditační orgán uloží 
ověřovatelům34. 

 
Ověřovatel žádající o akreditaci musí mimoto vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu 
zpřístupnit minimálně informace uvedené v čl. 45 odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování. 
Některé tyto požadavky jsou objasněny v následující tabulce. 

Čl. 45 
odst. 2 
AVR 

 

Požadavek AVR Objasnění 

Čl. 45 odst. 2 
písm. b) 

Postupy a procesy uvedenými v tomto písmenu jsou: 
 postupy pro ověřovací činnost (tj. kroky ověřovacího procesu) 
 postupy a procesy uvedené v normě EN ISO 14065, například pro stížnosti, 

odvolání a nápravná opatření 
Ověřovatel musí všechny tyto postupy a související dokumentaci zpřístupnit 
vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu (viz oddíl 3.9 klíčových pokynů ke vztahu 
mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou ISO 14065 (KGD II.8)) 
 
Ověřovatel musí vytvořit, zdokumentovat, zavést a spravovat systém řízení, 
který je schopen doložit a prokázat trvalé plnění požadavků stanovených 
v nařízení o akreditaci a ověřování a normě EN ISO 14065. Dokumentace 
týkající se systému řízení kvality zahrnuje například příručku systému řízení (viz 
oddíl 3.8 klíčových pokynů ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování 
a normou ISO 14065 (KGD II.8)). 

Čl. 45 odst. 2 
písm. c) 

Týká se dokumentace o obecných a specifických kritériích odborné 
způsobilosti, výsledcích procesu ověřování odborné způsobilosti a jiné 
příslušné dokumentace týkající se odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se 
podílejí na ověřování (např. dokumentace o odborné přípravě, zkouškách, 
osvědčeních, životopisech). 

Čl. 45 odst. 2 
písm. d) 

Obsahuje: 
 informace o vytvořeném a zavedeném procesu k zajištění trvalé nestrannosti 

a nezávislosti ověřovatele, součástí téhož právního subjektu jako ověřovatel, 
organizací spojených s ověřovatelem, které jsou uvedeny v oddíle 5.2, 
zaměstnanců ověřovatele a smluvních subjektů; 

 informace o zavedeném mechanismu k zajištění této nestrannosti 
a nezávislosti; 

 záznamy o nestrannosti a nezávislosti ověřovatele a jeho zaměstnanců, kteří 
se podílejí na ověřování. 

                                                           
 

34
 Norma EN ISO/IEC 17011 vyžaduje, aby vnitrostátní akreditační orgán zajistil, že ověřovatel splňuje zvláštní 

požadavky. To zahrnuje například požadavek, aby ověřovatel: 
 zajistil podmínky a spolupráci, které jsou nezbytné, aby bylo akreditačnímu orgánu umožněno ověřit 

soulad s nařízením o akreditaci a ověřování; 
 zpřístupnil akreditačnímu orgánu příslušné informace, dokumenty a záznamy; 
 zajistil svědecké posouzení ověření, požaduje-li to akreditační orgán; 
 se prezentoval jako akreditovaný ověřovatel pro rozsah své akreditace až poté, co mu byla akreditace 

udělena. 
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Požadavek AVR Objasnění 

Čl. 45 odst. 2 
písm. g) 

Dalšími příslušnými záznamy mohou být například záznamy o způsobu 
posouzení provozního rizika v ověřovacím procesu a způsobu jeho vykazování; 
záznamy o případných změnách postupů a systému řízení nebo záznamy o 
odborné způsobilosti smluvních subjektů atd. 

 
Vnitrostátní akreditační orgán přezkoumá žádost ověřovatele o akreditaci a předložené 
dokumenty. Pokud tyto informace a dokumenty nejsou úplné nebo nebyly poskytnuty, je 
žádost prohlášena za nepřípustnou. Vnitrostátní akreditační orgán může každopádně 
ověřovatele požádat o poskytnutí doplňkových informací. 
 
6.3.2  Příprava posouzení 
Po přezkoumání žádosti zahájí vnitrostátní akreditační orgán přípravu posouzení a přijme 
potřebná opatření. Tato přípravná fáze zahrnuje mimo jiné: 

Článek 46 
AVR 

 vypracování plánu posouzení, který popisuje činnosti, jež mají být provedeny během 
posuzování, včetně naplánování těchto činností; 

 výběr posuzovacího týmu, který splňuje požadavky na odbornou způsobilost stanovené 
v nařízení o akreditaci a ověřování a který je schopen jednat při tomto konkrétním 
posuzování nestranně a nediskriminačně; 

 vytvoření postupů pro odběr vzorků, pokud se požadovaný rozsah akreditace vztahuje 
na různé zvláštní služby v oblasti ověřování. Tyto postupy musí být stanoveny tak, aby 
posuzovací tým posoudil reprezentativní počet příkladů, jenž mu umožní náležitě 
vyhodnotit odbornou způsobilost a výkonnost ověřovatele. 

 
Přípravná fáze může zahrnovat prohlídku prostor ověřovatele s cílem přezkoumat 
zdokumentovaný systém řízení a opatření k zajištění odborné způsobilosti (jako je např. 
odborná příprava, kritéria odborné způsobilosti a postupy). Pokud byly během přípravné 
fáze zjištěny vážné nedostatky v těchto systémech a v odborné způsobilosti, musí být 
odstraněny dříve, než vnitrostátní akreditační orgán přikročí k posouzení. 
 
Při vypracovávání plánu posouzení a přípravě posouzení musí vnitrostátní akreditační orgán 
vzít v úvahu faktory uvedené v čl. 46 odst. 1 nařízení o akreditaci a ověřování. Tyto faktory 
mohou hrát úlohu rovněž při odběru vzorků v rámci posuzování, který zajišťuje posouzení 
reprezentativní části ověřovacích činností, dokumentů a zaměstnanců ověřovatele. 
 

Faktory, které 
je třeba vzít 
v úvahu 

Objasnění 

Složitost 
rozsahu 
akreditace 

Složitější rozsah akreditace vyžaduje například posuzovací tým, který tvoří 
zaměstnanci s technickou odbornou způsobilostí, aby bylo možno porozumět 
ověřovacím činnostem, které musí ověřovatel provést s ohledem na zařízení 
nebo provozovatele letadel, na něž se vztahuje tento rozsah akreditace. 
Složitost těchto prvků může ovlivnit rovněž naplánování činností, které mají být 
provedeny. 

Složitost 
systému řízení 
kvality 

Složitost 
postupů 
a procesů 

Zeměpisné 
oblasti 

Pokud provozovatel působí v různých členských státech nebo provádí ověření 
pro provozovatele letadel, kteří jsou usazeni v jiných zemích, ovlivní to přípravu 
posouzení i posuzování samo. 
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Norma EN ISO/IEC 17011 vyžaduje, aby ověřovatel přijal praktická opatření, která jsou 
potřebná pro posouzení, například poskytl posuzovacímu týmu příslušné dokumenty a jiné 
informace a usnadnil svědecké prohlídky prostor klientů. 
 
6.3.3  Posouzení 
Posuzovací tým musí provést tyto činnosti: Článek 47 

AVR 

 

Klíčové 
činnosti 

Objasnění  

I. Přezkum 
dokumentů 

 
 

Posuzovací tým přezkoumá všechny dokumenty a informace, které mu byly 
zpřístupněny. 
 
Pokud jsou při přezkumu dokumentů zjištěny neshody, může vnitrostátní 
akreditační orgán rozhodnout, že nepřikročí k posouzení na místě. Neshody 
budou v tomto případě oznámeny. 

 
Čl. 47 
odst. 1 
písm. a) 
AVR 

II. Prohlídka 
prostor 
ověřovatele 

 
 
 

Posuzovací tým provede prohlídku prostor ověřovatele s cílem zkontrolovat 
reprezentativní vzorek interní dokumentace o ověření, zavedení systému řízení 
kvality a postupy a procesy, které musí ověřovatel vytvořit a zavést. 
 
Při odběru vzorku reprezentativní části interní dokumentace o ověření vezme 
posuzovací tým v úvahu počet a charakter ověřovacích činností (např. počet 
ověřených výkazů provozovatele). 
 
Posuzovací tým zkontroluje například: 
 zda ověřovatel uchovává náležité záznamy 
 zda jsou vytvořeny, zavedeny, zdokumentovány a spravovány postupy a zda 

jsou tyto postupy dostatečně účinné, aby omezily rizika ověřovatele, a zda 
řádně fungují 

 zda postupy a procesy a související činnosti splňují požadavky nařízení 
o akreditaci a ověřování 

 zda je zajištěna náležitá odborná příprava zaměstnanců ověřovatele a jaká je 
kvalita a odborná způsobilost využívaných školitelů 

 zda je zdokumentován, vytvořen, zaveden a spravován systém řízení kvality 
a zda splňuje požadavky normy EN ISO 14065 

 zda interní dokumentace o ověření poskytuje náležitou datovou stopu 
ověřovacích činností, které ověřovatel provedl při konkrétním ověřování, 
a zda jsou uchovávány náležité důkazy 

 
Čl. 47 
odst. 1 
písm. b) 
AVR 

III. Svědecký 
audit 
 

 

Svědecký audit je audit, během něhož posuzovací tým pozoruje, jak zaměstnanci 
ověřovatele provádějí ověřovací činnosti v terénu. To zahrnuje připojení se 
k ověřovacímu týmu při prohlídce na místě u provozovatele, kdy posuzovací tým 
vnitrostátního akreditačního orgánu posoudí, jak ověřovací tým provádí ověření, 
zda je ověřovací tým odborně způsobilý a zda splňuje požadavky nařízení 
o akreditaci a ověřování. 
 
Posuzovací tým vnitrostátního akreditačního orgánu například zkontroluje: 
 jak vedoucí auditor systému EU ETS a auditoři systému EU ETS provádějí 

odběr vzorků údajů; 
 jak kontrolují metodiku monitorování; 
 jak provádějí zkoušky kontrolních činností a toku dat; 
 jak vedou pohovory se zaměstnanci provozovatele a zda jsou schopni 

spolupracovat s provozovatelem. 

 
Čl. 47 
odst. 1 
písm. c) 
AVR 
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Prohlídka prostor ověřovatele (klíčová činnost II) 
Prohlídkou prostor ověřovatele se rozumí prohlídka ústředí (centrály), kde jsou zaznamenány 
postupy a dokumenty, a případně jiného místa, kde se provádějí klíčové ověřovací činnosti. 
Ke klíčovým činnostem patří například: 
 stanovení strategie a vytvoření procesu nebo postupu; 
 proces výběru ověřovacího týmu; 
 posouzení, zda je ověřovatel schopen provést ověření u konkrétního provozovatele; 
 proces ověřování odborné způsobilosti: například odborná příprava, trvalé monitorování 

zaměstnanců ověřovatele; 
 mechanismy k zajištění nestrannosti a nezávislosti ověřovatele a jeho zaměstnanců; 
 naplánování ověřovacích činností; 
 proces nezávislého přezkumu. 

Při posouzení, zda se klíčové činnosti provádějí v daných prostorách nebo na určitém místě, 
by vnitrostátní akreditační orgán měl vzít v úvahu dopad těchto činností na výsledek 
ověření35. Je třeba provést prohlídku míst, která mají dopad na výsledek ověření. 
 
Svědecký audit (klíčová činnost III) 
Nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje, aby posuzovací tým provedl svědecké posouzení: 
 reprezentativní části požadovaného rozsahu akreditace a 
 výkonnosti a odborné způsobilosti reprezentativního počtu zaměstnanců žadatele 

podílejících se na ověřovacím procesu. 
 
Svědecké posouzení reprezentativní části požadovaného rozsahu akreditace znamená, že 
posuzovací tým posoudí ověřovací činnosti ověřovatele, které jsou důležité s ohledem na 
složitost požadovaného rozsahu akreditace, s přihlédnutím k počtu a složitosti ověřovaných 
provozovatelů. Odběr vzorku těchto ověřovacích činností je nutno provést tak, aby bylo 
možno shromáždit dostatečné důkazy, které vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu umožní 
rozhodnout o akreditaci. 
 
Svědecké posouzení reprezentativního počtu zaměstnanců nutně neznamená, že je nutno 
svědecky posoudit každého vedoucího auditora systému EU ETS a každého auditora systému 
EU ETS. Místo toho by se měl provést výběr reprezentativního počtu zaměstnanců 
ověřovatele. Tento výběr reprezentativního počtu zaměstnanců závisí na faktorech, jako 
jsou: 
 kvalifikace a zkušenosti auditorů EU ETS a zda se jedná o nové zaměstnance; 
 rizika a složitost ověřovacích činností (např. počet ověřovaných provozovatelů); složitost 

rozsahu akreditace a technická odborná způsobilost, která je zapotřebí pro tento rozsah; 
 celkový počet auditorů systému EU ETS, vedoucích auditorů systému EU ETS a ostatních 

zaměstnanců podílejících se na ověřování; 
 počet míst, kde ověřovatel provádí klíčové činnosti související s ověřením; 
 vhodnost procesu ověřování odborné způsobilosti a systému odborné přípravy; 
 vhodnost procesu pro zajištění trvalé nestrannosti a nezávislosti ověřovatele a jeho 

zaměstnanců a smluvních subjektů; 
 účinnost interního monitorování zaměstnanců podílejících se na ověřování; 

                                                           
 

35
 IAF/ILAC Multilaterální dohody o vzájemném uznávání, norma EN ISO/IEC 17011:2004. 



 

56 

 

 stabilita organizace a informovanost ověřovatele o rizicích. 
 
Vnitrostátní akreditační orgán může požadovat, aby ověřovatel přijal opatření za účelem 
svědeckých auditů v prostorách provozovatele; je rovněž nutné umožnit posuzovacímu týmu 
vnitrostátního akreditačního orgánu přístup k veškerým příslušným dokumentům 
a nabídnout mu během posuzování a svědeckých auditů úplnou spolupráci. 
 
Před provedením svědeckého auditu může vnitrostátní akreditační orgán ověřovatele 
požádat, aby zpřístupnil příslušné dokumenty, jako je strategická analýza a analýza rizik, plán 
ověřování, smlouva s provozovatelem, případně povolení k vypouštění emisí skleníkových 
plánů, plán pro monitorování, výkaz emisí a další příslušné dokumenty, které posuzovací tým 
potřebuje k posouzení odborné způsobilosti a výkonnosti ověřovacího týmu36. 
 
Analýza zjištění a vyřešení neshod 
Posuzovací tým analyzuje veškeré důkazy a zjištění získaná během tří fází posuzování. Tato 
zjištění jsou sdělena ověřovateli na závěrečné schůzce v rámci posuzování a jsou uvedena ve 
zprávě o posouzení; tato zpráva bude obsahovat rovněž případné zjištěné neshody. 
 

Neshody Požadavek AVR 

Neshodou se rozumí jakýkoli úkon nebo opomenutí úkonu ze strany 
ověřovatele, které jsou v rozporu s požadavky nařízení o akreditaci 
a ověřování. 

Čl. 3 bod 12 

 
Ustanovení čl. 47 odst. 2, 3 a 4 nařízení o akreditaci a ověřování a norma EN ISO/IEC 17011 
vyžadují, aby ověřovatel přijal nápravná opatření a ve svém vyjádření pro vnitrostátní 
akreditační orgán uvedl, jaká opatření přijal nebo plánuje přijmout ve lhůtě stanovené 
vnitrostátním akreditačním orgánem. Obr. 8 v oddíle 6.3 ukazuje, jaké jsou důsledky 
v případě, že vnitrostátní akreditační orgán pokládá vyjádření žadatele za nedostatečné 
a neúčinné a/nebo pokud nápravná opatření přijatá ověřovatelem nevyřešila všechny 
neshody. 

 
Čl. 47 
odst. 2, 
3 a 4 
AVR 

 
6.3.4  Rozhodnutí o akreditaci 
Rozhodnutí o akreditaci přijímají jiné osoby než členové posuzovacího týmu. Aby mohly tyto 
osoby rozhodnout o udělení či neudělení akreditace, norma EN ISO/IEC 17011 vyžaduje, aby 
jim posuzovací tým poskytl dostatečné důkazy. To zahrnuje: 

Čl. 48 
odst. 1 
AVR 

 identifikaci ověřovatele a termíny prohlídky prostor ověřovatele a provedení 
svědeckého auditu (včetně jednoznačné identifikace všech posuzovaných prostor); 

 jména osob v posuzovacím týmu; 
 navržený rozsah akreditace, který byl posuzován, a zprávu o posouzení; 
 prohlášení o vhodnosti interní organizace, systému řízení kvality37 a postupů a procesů 

ověřovatele38; 
 informace o vyřešení všech neshod; 
 jakékoli další informace, které mohou vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu pomoci při 

stanovení, zda je ověřovatel odborně způsobilý, zda splňuje požadavky nařízení 
                                                           
 

36
 Článek 63 nařízení o akreditaci a ověřování a norma EN ISO 17011 vyžadují, aby vnitrostátní akreditační orgán 

přijal vhodná opatření k zajištění důvěrnosti informací obdržených během akreditačního procesu. 
37

 Čl. 40 odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování. 
38

 Čl. 40 odst. 1 nařízení o akreditaci a ověřování. 
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o akreditaci a ověřování a zda provádí ověření v souladu s nařízením o akreditaci 
a ověřování; 

 případně doporučení ohledně udělení akreditace pro navrhovaný rozsah. 
Před vydáním rozhodnutí se musí vnitrostátní akreditační orgán přesvědčit, že informace 
jsou dostatečné pro rozhodnutí o splnění požadavků nařízení o akreditaci a ověřování. Na 
základě veškerých obdržených informací a shromážděných důkazů rozhodne vnitrostátní 
akreditační orgán o udělení či neudělení akreditace. 
 
6.3.5  Osvědčení o akreditaci 
V případě kladného rozhodnutí o udělení akreditace ověřovateli vydá vnitrostátní akreditační 
orgán osvědčení o akreditaci, které musí obsahovat tyto informace: 

Čl. 48 
odst. 2 
AVR 

 identifikaci a akreditační symbol a logo vnitrostátního akreditačního orgánu; 
 jednoznačnou identifikaci a akreditační číslo akreditovaného ověřovatele; 
 všechny prostory, ze kterých ověřovatel vykonává jednu nebo více klíčových činností, na 

něž se vztahuje akreditace; 
 datum účinnosti udělení akreditace a datum skončení platnosti osvědčení; 
 stručnou informaci o rozsahu akreditace nebo odkaz na tento rozsah; 
 prohlášení o shodě s nařízením o akreditaci a ověřování a odkaz na normu EN ISO 14065 

a jiné příslušné normy nebo normativní dokumenty, včetně údaje o jejich vydání nebo 
revizi, které byly použity při posuzování ověřovatele. 

Osvědčení o akreditaci je platné po dobu nejvýše pěti let a před skončením jeho platnosti a 
jeho obnovením musí být provedeno opakované posouzení. 
 
6.4 Monitorování ověřovatele po akreditaci 
Vnitrostátní akreditační orgán musí akreditované ověřovatele monitorovat, aby bylo 
zajištěno, že ověřovatel je trvale odborně způsobilý a splňuje požadavky nařízení o akreditaci 
a ověřování. Monitorování ověřovatelů zahrnuje každoroční dozor a opakované posouzení 
a případně mimořádné posouzení nebo posouzení rozšíření rozsahu akreditace. 
 
6.4.1 Dozor 
Vnitrostátní akreditační orgán musí vykonávat každoroční dozor nad akreditovanými 
ověřovateli. Během dozoru budou v rámci posouzení provedeny výše popsané klíčové 
činnosti II a III: 

Článek 49 
AVR 

 prohlídka prostor ověřovatele s cílem zkontrolovat reprezentativní vzorek interní 
dokumentace o ověření, zavedení systému řízení kvality a postupy a procesy, které musí 
ověřovatel vytvořit a zavést (klíčová činnost II); 

 svědecký audit s cílem posoudit odbornou způsobilost a výkonnost reprezentativního 
počtu zaměstnanců podílejících se na ověřování (klíčová činnost III). 

Dalšími činnostmi v oblasti dozoru, které jsou prováděny během těchto prohlídek, mohou 
být šetření vnitrostátního akreditačního orgánu týkající se aspektů činnosti ověřovatele 
souvisejících s akreditací, žádosti, aby ověřovatel poskytl dokumenty a záznamy (např. 
ověřovací zprávy, záznamy o stížnostech, záznamy o přezkumu řízení). To zahrnuje 
aktualizace a změny systému řízení podle čl. 40 odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování, 
procesu ověřování odborné způsobilosti a jiných postupů a procesů. 
 
Použijí se stejné postupy, jak je uvedeno na obr. 8 v oddíle 6.3 a objasněno v oddíle 6.3.3 
této kapitoly. Posouzení v rámci dozoru bude obvykle méně rozsáhlé než posouzení v rámci 
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první akreditace, jelikož vnitrostátní akreditační orgán již postupy, procesy a systém řízení 
zkontroloval. 
 
Rozsah posouzení těchto prvků závisí na různých faktorech, jako jsou zjištění z předchozích 
prohlídek, nevyřízené opravy, střídání zaměstnanců a změny systémů a postupů. Plán 
dozoru, jak se požaduje v čl. 49 odst. 3 nařízení o akreditaci a ověřování, musí být 
vypracován tak, aby byly posouzeny reprezentativní vzorky rozsahu akreditace. 
 
V období mezi první akreditací a prvním opakovaným posouzením (a následně mezi prvním 
a druhým opakovaným posouzením) musí být nejméně jednou posouzeny všechny prvky 
systémů řízení, postupy, procesy, odborné způsobilosti a rozsah akreditace. 
 
Stejně jako u prvního posouzení závisí výběr zaměstnanců a činností, jež mají být během 
dozoru svědecky posouzeny, na faktorech, které jsou uvedeny v oddíle 6.3.3; je třeba mít na 
paměti, že se dopad těchto faktorů může v čase měnit, jelikož ověřovatel získal větší znalosti 
a byly vypracovány záznamy o jeho odborné způsobilosti a výkonnosti. Při dozoru vezme 
vnitrostátní akreditační orgán v úvahu rovněž předchozí posouzení odborné způsobilosti 
nebo výkonnosti ověřovatele. 
 
Je-li výsledek dozoru kladný, vnitrostátní akreditační orgán potvrdí prodloužení akreditace. Čl. 49 

odst. 4 
AVR 

 
Dozor obvykle vykonává vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovateli udělil akreditaci. 
Pokud však ověřovatel provádí ověření v jiném členském státě nebo státech, může 
vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovateli udělil akreditaci, požádat vnitrostátní 
akreditační orgán jiného členského státu, aby dozorové činnosti vykonával jeho jménem a na 
jeho odpovědnost. Tento vnitrostátní akreditační orgán bude vykonávat dozor v souladu 
s požadavky nařízení o akreditaci a ověřování a zpráva o posouzení obsahující zjištění 
a odhalené neshody bude předána vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu, který ověřovateli 
udělil akreditaci. Pouze tento vnitrostátní akreditační orgán může rozhodnout, zda potvrdí 
nebo nepotvrdí prodloužení akreditace. V oddíle 10.5 je objasněno, jaké informace si 
v těchto případech oba vnitrostátní akreditační orgány vyměňují. 

 
 
Čl. 49 
odst. 5 
AVR 

 
6.4.2  Opakované posouzení 
Při opakovaném posouzení ověřovatele provádí vnitrostátní akreditační orgán stejné kroky 
jako v prvním akreditačním procesu, aby zjistil, zda lze akreditaci obnovit. Při opakovaném 
posouzení se proto použijí kroky uvedené na obr. 8 (oddíl 6.3) a činnosti popsané v 
oddílech 6.3.2 až 6.3.5, což znamená, že toto hodnocení je zevrubnější než dozor. Ověřovatel 
musí předložit stejné dokumenty a informace. Opakované posouzení musí být provedeno 
před skončením platnosti osvědčení o akreditaci. 

Článek 50 
AVR 

 
Je třeba vypracovat plán opakovaného posouzení, aby bylo možné posoudit reprezentativní 
vzorek rozsahu akreditace. Při opakovaném posouzení jsou důležité faktory uvedené 
v oddíle  6.3.3 s přihlédnutím ke skutečnosti, že se dopad těchto faktorů může v čase měnit, 
jelikož ověřovatel získal větší znalosti a byly vypracovány záznamy o odborné způsobilosti 
a výkonnosti ověřovatele. Vnitrostátní akreditační orgán proto vezme v úvahu předchozí 
posouzení odborné způsobilosti nebo výkonnosti ověřovatele. 

Čl. 50 
odst. 2 
AVR 

 
6.4.3 Mimořádné posouzení 
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Vnitrostátní akreditační orgán může kdykoli provést mimořádné posouzení ověřovatele, aby 
se ujistil, že ověřovatel nadále splňuje požadavky nařízení o akreditaci a ověřování. Tato 
posouzení se zaměří v prvé řadě na vyřešení konkrétní záležitosti, kvůli níž bylo mimořádné 
posouzení zahájeno. 

Článek 51 
AVR 

 
Příklady důvodů pro provedení mimořádného posouzení 

 prověření stížností na ověřovatele 
 prověření odvolání týkajících se ověřovatele 
 významné změny organizace ověřovatele nebo jeho systému řízení 
 sledování nápravných opatření 
 sledování činností provedených za účelem ukončení pozastavení akreditace 
 informace získané z veřejných sdělovacích prostředků, např. novin nebo televize 
 jiné důvody 

 
To znamená, že mimořádné posouzení nezahrnuje nutně úplný svědecký audit a posouzení 
v prostorách ověřovatele. To závisí na důvodech zahájení mimořádného posouzení, 
potřebných opatřeních a na tom, o jakou neshodu či jinou záležitost se jedná. 
 
6.4.4  Rozšíření rozsahu 
Pokud chce ověřovatel provádět ověřování u provozovatelů, jejichž činnost spadá do jiného 
rozsahu ověření uvedeného v příloze I nařízení o akreditaci a ověřování, může ověřovatel 
podat vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu žádost o rozšíření rozsahu; v zásadě budou 
provedeny stejné kroky, jak je uvedeno na obr. 8 v oddíle 6.3. V některých případech se 
však provádí pouze přezkum dokumentů, pokud to umožňuje povaha rozšíření. Určité 
aspekty organizace, systému řízení, postupů a procesů již byly vnitrostátním akreditačním 
orgánem posouzeny v rámci prvního akreditačního procesu a předchozích monitorovacích 
činností provedených vnitrostátním akreditačním orgánem (např. dozoru). 

 
Článek 52 
AVR 

Vnitrostátní akreditační orgán se proto zaměří na ty prvky, které se týkají požadovaného 
rozšíření rozsahu, například na odbornou způsobilost zaměstnanců podílejících se na 
ověřování v rámci požadovaného rozsahu a výkonnost ověřovacích činností v požadovaném 
rozsahu. 
 
Při posuzování rozšíření rozsahu, výběru posuzovacího týmu a odběru vzorků reprezentativní 
části dokumentace, zaměstnanců ověřovatele a požadovaného rozšířeného rozsahu jsou 
důležité faktory uvedené v oddíle 6.3.3. Jedním z faktorů může být výkonnost a odborná 
způsobilost ověřovatele ve stávajícím rozsahu akreditace. Pokud se ověřovatel ve stávajícím 
rozsahu potýká s plněním požadavků nařízení o akreditaci a ověřování, může to mít dopad na 
posouzení žádosti ověřovatele o rozšíření rozsahu. Zvláštní pozornost bude věnována 
podobnostem požadovaného rozsahu akreditace se stávajícími rozsahy akreditace, které již 
byly uděleny. Pokud mezi původním rozsahem a rozšířeným rozsahem existují podobnosti, je 
pravděpodobné, že to bude vyžadovat méně zevrubné posouzení, to je však přímo závislé na 
souvisejících rizicích. 
 
6.5 Správní opatření 
V článku 53 nařízení o akreditaci a ověřování jsou stanoveny tři druhy správních opatření, 
která mohou/musí být uložena, pokud ověřovatel nesplňuje požadavky nařízení o akreditaci 
a ověřování: 

Článek 53 
AVR 

Správní 
opatření 

Objasnění 
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Pozastavení 
akreditace 

Akreditace je dočasně neplatná, a to zcela, nebo pro část rozsahu akreditace. To 
znamená, že ověřovatel má nadále akreditaci, v době jejího pozastavení však 
nemůže provádět ověřování. Jakmile je pozastavení ukončeno, lze obnovit 
ověřovací činnosti v plném rozsahu. 
 
V čl. 53 odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování jsou stanoveny požadavky 
týkající se pozastavení akreditace vnitrostátním akreditačním orgánem. 

Odnětí 
osvědčení 
o akreditaci 

Akreditace je zcela zrušena, což znamená, že ověřovatel přichází o akreditaci 
a nemůže provádět žádné ověřovací činnosti. 
 
V čl. 53 odst. 3 nařízení o akreditaci a ověřování jsou stanoveny požadavky 
týkající se odnětí osvědčení o akreditaci vnitrostátním akreditačním orgánem. 

Omezení 
rozsahu 
akreditace 

Akreditace je zrušena pro část rozsahu, to znamená, že ověřovatel nadále má 
akreditaci pro zbývající část rozsahu či ostatní rozsahy, přichází však o akreditaci 
pro určitý rozsah, která byla zrušena. 
 
V čl. 53 odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování jsou stanoveny požadavky 
týkající podmínek, za nichž musí vnitrostátní akreditační orgán uložit omezení 
rozsahu akreditace. 

 
I v jiných případech než těch, které jsou uvedeny v čl. 53 odst. 2 a 3 nařízení o akreditaci 
a ověřování, může vnitrostátní akreditační orgán uložit jedno z výše uvedených tří správních 
opatření, pokud ověřovatel nesplňuje požadavky nařízení. To bude pravděpodobně záviset 
na druhu, rozsahu a povaze neplnění povinností, opětovném výskytu určitého neplnění 
povinností a na tom, zda byl zjištěn více než jeden případ neplnění povinností. Ověřovatel 
může dále požádat, aby vnitrostátní akreditační orgán pozastavil, zrušil nebo omezil jeho 
akreditaci. 

 
 
 
Čl. 53 
odst. 1 
AVR 

  
Všechna tři správní opatření musí nabýt účinku v okamžiku, kdy je rozhodnutí o uložení 
opatření sděleno ověřovateli. To platí i v případě, je-li proti tomuto rozhodnutí podáno 
odvolání. Účinek správních opatření může být ukončen pouze tehdy, pokud odvolání vedlo k 
zrušení rozhodnutí o uložení správních opatření. 

Čl. 53 
odst. 5 
AVR 

  
V zájmu zajištění řádného a spravedlivého uplatňování správních opatření musí vnitrostátní 
akreditační orgán vytvořit, zdokumentovat, zavést a spravovat postupy pro uplatňování 
správních opatření. Postupy pro vyřizování odvolání budou upraveny členskými státy. To se 
obvykle provádí ve vnitrostátním právu při stanovení organizace a struktury vnitrostátního 
akreditačního orgánu. 

Čl. 53 
odst. 4 
AVR 
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7 Požadavky týkající se vnitrostátních akreditačních 
orgánů 
 
Kapitola V nařízení o akreditaci a ověřování stanoví požadavky týkající se vnitrostátních 
akreditačních orgánů. Tyto požadavky úzce souvisí s požadavky uvedenými v nařízení 
č. 765/2008 o akreditaci. Na akreditaci v rámci EU ETS jsou použitelná ustanovení 
o akreditaci obsažená v uvedeném nařízení, která nejsou uvedena v nařízení o akreditaci 
a ověřování. Více informací o součinnosti obou nařízení je uvedeno v oddíle 2.2 a v klíčových 
pokynech ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou EN ISO/IEC 17011 
(KGD II.9). 
 
7.1 Vnitrostátní akreditační orgány 
Akreditaci ověřovatelů provádí jediný vnitrostátní akreditační orgán, který každý členský stát 
stanoví podle nařízení č. 765/2008. Tento vnitrostátní akreditační orgán musí: 

Článek 54 
AVR 

 být členem Evropské organizace pro spolupráci v akreditaci (EA). To znamená, že 
vnitrostátní akreditační orgán musí podepsat mnohostrannou dohodu EA a splňovat její 
procedurální požadavky; 

 vykonávat činnost orgánu veřejné správy s ohledem na poskytování akreditačních služeb 
a být formálně uznán členským státem, ve kterém orgány veřejné správy akreditaci 
přímo neprovádějí. To znamená, že se na organizaci vnitrostátního akreditačního orgánu 
mohou vztahovat určité vnitrostátní právní předpisy: například právní předpisy 
o přístupu veřejnosti k informacím nebo právní předpisy o archivování dokumentů. 

 
Vnitrostátní akreditační orgány musí při provádění svých činností splňovat tyto požadavky: 
 požadavky stanovené v nařízení o akreditaci a ověřování; 
 požadavky na akreditaci stanovené v nařízení č. 765/2008 o akreditaci, pokud již nejsou 

obsaženy v nařízení o akreditaci a ověřování; 
 požadavky stanovené v normě EN ISO/IEC 17011. 

Viz klíčové pokyny ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou 
EN ISO/IEC 17011 (KGD II.9). 
 
7.2  Přeshraniční akreditace 
Vnitrostátní akreditační orgány nemohou vzájemně soutěžit a pouze za určitých podmínek 
mohou působit na přeshraničním základě. Ověřovatelům proto musí akreditaci udělit 
vnitrostátní akreditační orgán členského státu, v němž jsou usazeni. Z tohoto pravidla existují 
tři výjimky: 

Článek 55 
AVR a 
článek 7 
AR 
765/2008 

 pokud členský stát usoudí, že jmenovat vnitrostátní akreditační orgán nebo poskytovat 
akreditační služby v oblasti EU ETS není hospodářský smysluplné nebo udržitelné, musí 
se obrátit s žádostí o pomoc na vnitrostátní akreditační orgán jiného členského státu. V 
těchto případech ověřovatel požádá o akreditaci vnitrostátní akreditační orgán 
členského státu, který byl požádán o pomoc; 

 pokud členský stát nemá vnitrostátní akreditační orgán nebo má akreditační orgán, 
který neposkytuje akreditační služby, a neobrátil se s žádostí o pomoc na jiný členský 
stát, může se ověřovatel obrátit s žádostí o akreditaci přímo na vnitrostátní akreditační 
orgán jiného členského státu; 
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 jestliže vnitrostátní akreditační orgán úspěšně neprošel vzájemným hodnocením, které 
organizuje EA, nemůže tento akreditační orgán poskytovat akreditační služby, dokud 
vzájemné hodnocení úspěšně neabsolvuje a nejsou vyřešeny neshody. Do té doby může 
ověřovatel požádat o akreditaci vnitrostátní akreditační orgán jiného členského státu. 

 
7.3 Požadavky stanovené v nařízení o akreditaci a ověřování a v normě 
EN ISO/IEC 17011 
Kapitola V nařízení o akreditaci a ověřování stanoví požadavky na nestrannost, nezávislost 
a odbornou způsobilost vedoucích posuzovatelů, posuzovatelů a technických odborníků 
a sestavení posuzovacího týmu, které jsou specifické pro EU ETS. Další požadavky se týkají 
postupů, které musí vnitrostátní akreditační orgán vytvořit a zavést, ustanovení o vyřizování 
stížností podaných různými stranami a přístupu k informacím, které má vnitrostátní 
akreditační orgán k dispozici, a důvěrnosti těchto informací. U většiny těchto požadavků se 
odkazuje na normu EN ISO/IEC 17011. Další informace viz klíčové pokyny ke vztahu mezi 
nařízením o akreditaci a ověřování a normou EN ISO/IEC 17011 (KGD II.9). 
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8 Vzájemné hodnocení a nápravná opatření členských 
států 
 
Vzájemné hodnocení a nápravná opatření jsou mechanismy, které zajišťují, aby vnitrostátní 
akreditační orgány nadále plnily požadavky stanovené v nařízení o akreditaci a ověřování 
a byly odborně způsobilé pro posuzování výkonnosti a odborné způsobilosti ověřovatelů. To 
zaručí kvalitu akreditace udělované vnitrostátními akreditačními orgány, a tudíž kladně 
ovlivní i kvalitu ověřování a ověřovatelů působících v EU. 
 
8.1 Vzájemné hodnocení uspořádané Evropskou spoluprací v akreditaci (EA) 
Vzájemné hodnocení představuje mechanismus, jehož prostřednictvím tým provádějící 
vzájemné hodnocení posuzuje, zda vnitrostátní akreditační orgán, který je podroben 
vzájemnému hodnocení: 
 provádí akreditační činnosti v souladu s nařízením o akreditaci a ověřování, včetně 

požadavků stanovených v normě EN ISO/IEC 17011; 
 splňuje požadavky stanovené v nařízení o akreditaci a ověřování, včetně požadavků 

stanovených v normě EN ISO/IEC 17011. 
Cílem je zajistit, aby vnitrostátní akreditační orgány v celé Evropě fungovaly stejně a aby 
osvědčení o akreditaci a rozhodnutí přijatá vnitrostátními akreditačními orgány byla 
spolehlivá a aby jim zúčastněné strany systému EU ETS mohly důvěřovat. 
 
Nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje, aby se vnitrostátní akreditační orgány 
podrobovaly pravidelnému vzájemnému hodnocení, které pořádá EA. Aby bylo zajištěno 
náležité fungování procesu vzájemného hodnocení, musí EA zavést kritéria vzájemného 
hodnocení a účinný a nezávislý proces vzájemného hodnocení. Tato kritéria objasňují 
například: 

 
Čl. 64 
odst. 1 a  
2 AVR 

 požadavky na nestrannost a odbornou způsobilost vztahující se na týmy provádějící 
vzájemné hodnocení; 

 činnosti, které mají být provedeny v průběhu vzájemného hodnocení: například 
přezkum dokumentů, návštěva vnitrostátního akreditačního orgánu za účelem pohovorů 
s jeho zaměstnanci a posouzení jeho odborné způsobilosti, řešení zjištění ze vzájemného 
hodnocení nebo podání zprávy o vzájemném hodnocení; 

 obsah zprávy o vzájemném hodnocení; 
 důsledky neúspěšného vzájemného hodnocení. 

 
Výsledek vzájemného hodnocení (bez ohledu na to, zda bylo úspěšné, či nikoli) musí být 
sdělen Komisi, vnitrostátním orgánům, které jsou zodpovědné za vnitrostátní akreditační 
orgány, a které mohou tudíž vůči vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu přijmout nápravná 
opatření, a kontaktním místům příslušných orgánů ve všech členských státech. Není-li 
vzájemné hodnocení úspěšné, nesmí vnitrostátní akreditační orgán udělovat ověřovatelům 
akreditaci. V těchto případech by ověřovatelé měli požádat o akreditaci vnitrostátní 
akreditační orgán jiného členského státu. 

Čl. 64 
odst. 3 
AVR 

 
Pro začátek nového obchodovacího období v roce 2013 je v nařízení o akreditaci a ověřování 
stanovena jedna výjimka z požadovaného vzájemného hodnocení. Jestliže se vnitrostátní 
akreditační orgán úspěšně podrobil vzájemnému hodnocení před vstupem nařízení 

Čl. 64 
odst. 4 
AVR 
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o akreditaci a ověřování v platnost, je mu udělena výjimka z povinnosti podrobit se novému 
vzájemnému hodnocení v případě, že EA prokáže, že poskytuje akreditační služby v rámci EU 
ETS v souladu s nařízením o akreditaci a ověřování a že splňuje dané požadavky. Vnitrostátní 
akreditační orgán musí předložit EA žádost a potřebnou dokumentaci, která prokazuje, že 
splňuje požadavky nařízení o akreditaci a ověřování. EA je musí posoudit a rozhodnout, zda 
lze tuto výjimku udělit. 
 

Upozornění: Pokud byla udělena výjimka z povinnosti podrobit se vzájemnému 
hodnocení, tato výjimka platí po dobu nejvýše tří let ode dne oznámení rozhodnutí 
EA vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu.  

 
 
8.2 Nápravná opatření týkající se vnitrostátního akreditačního orgánu 
Nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje, aby členské státy pravidelně kontrolovaly své 
vnitrostátní akreditační orgány a zajistily, aby trvale splňovaly požadavky nařízení 
o akreditaci a ověřování. Členské státy musí přihlédnout k výsledkům vzájemného 
hodnocení. Pokud vzájemné hodnocení nebylo úspěšné nebo pokud ukazuje, že je třeba 
vyřešit neshody s nařízením o akreditaci a ověřování, musí členský stát zajistit přijetí 
nápravných opatření. Neshoda s nařízením o akreditaci a ověřování musí být vyřešena. 

 
Článek 65 
AVR 

 
To platí i tehdy, pokud členský stát mimo vzájemné hodnocení během vlastního procesu 
monitorování zjistí, že vnitrostátní akreditační orgán nesplňuje požadavky nařízení 
o akreditaci a ověřování. Dotyčný členský stát musí v tomto případě přijmout nápravná 
opatření a zajistit, aby byla tato nápravná opatření provedena. Členský stát o nich musí 
rovněž informovat Komisi. 
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9 Vzájemné uznávání ověřovatelů 
 

Ověřovatelé mohou působit na přeshraničním základě a provádět ověřování v jiných 
členských státech. To vyplývá nejen z článku 49 Smlouvy o EU a ze směrnice o službách39, 
které zakazují omezení volného pohybu služeb v Evropské unii, nýbrž rovněž ze samotného 
nařízení o akreditaci a ověřování. To znamená, že členské státy nemohou uložit omezení 
nebo dodatečné požadavky, které by diskriminovaly zahraniční ověřovatele v porovnání 
s tuzemskými ověřovateli. 
 
9.1 Vzájemné uznávání ověřovatelů 
Pokud se vnitrostátní akreditační orgán úspěšně podrobil vzájemnému hodnocení, musí 
členské státy akceptovat osvědčení o akreditaci ověřovatelů akreditovaných tímto 
vnitrostátním akreditačním orgánem a uznat rovnocennost akreditace udělené tímto 
vnitrostátním akreditačním orgánem. Tito ověřovatelé musí mít právo provádět ověření 
v jiných členských státech v rozsahu své akreditace. 

 
Čl. 66 
odst. 1 
AVR 

  
Členský stát nesmí ve vnitrostátním právu uložit dodatečné požadavky, které by omezovaly 
působení zahraničních ověřovatelů v jejich členském státě a diskriminovaly tyto ověřovatele 
v porovnání s tuzemskými ověřovateli, například tím, že by požadoval, aby se ověřovatelé 
zaregistrovali, aby všichni členové týmu hovořili jazykem členského státu, v němž působí, a 
nesměli využít služeb tlumočníka. 
 
Nařízení o akreditaci a ověřování stanoví pro vnitrostátní akreditační orgány, které neprošly 
celým procesem vzájemného hodnocení do 31. prosince 2014, přechodné období. V těchto 
případech nesmí členské státy odmítnout ověřovatele akreditované vnitrostátním 
akreditačním orgánem za předpokladu, že EA zahájila s tímto vnitrostátním akreditačním 
orgánem proces vzájemného hodnocení a nezjistila nesoulad tohoto vnitrostátního 
akreditačního orgánu s nařízením o akreditaci a ověřování. To by se proto mělo týkat 
vnitrostátních akreditačních orgánů, které se nacházejí v závěrečných fázích procesu 
vzájemného hodnocení. 

 
Čl. 66 
odst. 2 
AVR 

 
9.2 Monitorování poskytovaných služeb 
Nařízení o akreditaci a ověřování nevyžaduje, aby členský stát prováděl u zahraničních 
ověřovatelů inspekce. To by ve skutečnosti nebylo v souladu s nařízením o akreditaci 
a ověřování ani se směrnicí o službách. Pokud však příslušný orgán nebo vnitrostátní 
akreditační orgán členského státu, v němž se provádí ověřování, provádí kontroly, inspekce 
nebo šetření na místě podle čl. 31 odst. 4 směrnice o službách, nařízení o akreditaci 
a ověřování vyžaduje, aby příslušný orgán nebo vnitrostátní akreditační orgán oznámil tuto 
skutečnost vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu, který ověřovatele akreditoval. 

 
Článek 67 
AVR 

 

                                                           
 

39
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, 

Úř. věst. L 376, s. 36. 
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Upozornění: Pokud příslušný orgán nebo vnitrostátní akreditační orgán provádí 

kontroly, inspekce a šetření podle čl. 31 odst. 4 směrnice o službách, tyto kontroly, 

inspekce a šetření: 

 nesmí být diskriminační 
 nesmí se zakládat na skutečnosti, že ověřovatel je usazen v jiném členském státě,  
 musí být přiměřené. 

 

 

Čl. 31 

odst. 4 

směrnice 

o službách 

 

 
Vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval, musí posoudit informace 
o kontrolách, inspekcích a šetřeních jako stížnost. To znamená, že v přiměřené lhůtě musí 
vnitrostátní akreditační orgán: 

Článek 67 
AVR 

 rozhodnout o platnosti stížnosti; 
 zajistit, aby dotčenému ověřovateli byla dána příležitost vyjádřit se ke stížnosti; 
 přijmout odpovídající opatření k vyřízení stížnosti: například požádat ověřovatele, aby 

mu poskytl doplňkové informace a aby vyřešil neshody, případně zahájit mimořádné 
posouzení nebo uložit správní opatření, nejsou-li neshody vyřešeny; 

 
Článek 61 
AVR 

 provést záznam o stížnosti a přijatých opatřeních a 
 odpovědět příslušnému orgánu nebo vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu členského 

státu, který provedl kontroly, inspekci nebo šetření. 
 
Pokud informace poskytnuté příslušným orgánem nebo vnitrostátním akreditačním orgánem 
členského státu, který provedl kontroly, inspekce nebo šetření, obsahují důkaz o tom, že byl 
zjištěn nesoulad ověřovatele s nařízením o akreditaci a ověřování, musí vnitrostátní 
akreditační orgán, který tohoto ověřovatele akreditoval, přijmout vhodná opatření k vyřízení 
stížnosti a zaslat příslušnému orgánu nebo vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu odpověď do 
tří měsíců od obdržení stížnosti. Ve své odpovědi vnitrostátní akreditační orgán informuje 
příslušný orgán nebo vnitrostátní akreditační orgán o opatřeních, která přijal, a případně 
o správních opatřeních, která ověřovateli uložil. 

 
Článek 67 
a čl. 72 
odst. 2 
AVR 
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10 Výměna informací 
Harmonizovaná a náležitě strukturovaná výměna informací mezi různými stranami 

podílejícími se na procesech zajišťujících dodržování požadavků EU ETS má zásadní význam 

pro posílení kvality ověření a zvýšení transparentnosti v řetězci plnění požadavků. Důležitá je 

nejen výměna informací o záležitostech týkajících se ověřovatele mezi vnitrostátním 

akreditačním orgánem a příslušným orgánem v určitém členském státě, nýbrž rovněž na 

přeshraničním základě, pokud ověřovatelé působí v jiných členských státech. Oběma případy 

se zabývá kapitola VI nařízení o akreditaci a ověřování . 

10.1 Spolupráce a výměna informací v rámci jednoho členského státu 
Členské státy musí zavést účinnou výměnu informací a účinnou spolupráci mezi svým 

vnitrostátním akreditačním orgánem40 a příslušným orgánem41. K příkladům účinné 

spolupráce mohou patřit schůzky zástupců vnitrostátního akreditačního orgánu a příslušného 

orgánu a písemná korespondence mezi těmito orgány, zajištění pravidelné výměny informací 

o zkušenostech s ověřovateli a o nedostatcích zjištěných během přezkumů ověřených výkazů 

emisí nebo svědeckého posuzování ověřovatelů vnitrostátním akreditačním orgánem. 

V některých členských státech pořádá příslušný orgán rovněž pravidelné schůzky se svými 

ověřovateli, aby jim vysvětlil nové požadavky v právních předpisech a projednal s nimi 

problémy týkající se výkladu požadavků vztahujících se na monitorování nebo vykazování. 

 

Čl. 69 

odst. 1 

AVR 

Kromě této pravidelné spolupráce a výměny informací stanoví nařízení o akreditaci a ověřování 

strukturované požadavky týkající se sdílení informací ve vhodných fázích, a to nejen za účelem 

podpory vnitrostátního akreditačního nebo certifikačního orgánu, nýbrž i příslušného orgánu při 

provádění úkolů zajišťujících plnění požadavků a při dohledu nad kvalitou ověření. Jedná se o 

následující požadavky. 

Číslo Požadavek na výměnu informací obsažený v nařízení o akreditaci a ověřování  

1 Oznámení učiněné ověřovatelem vnitrostátnímu akreditačnímu nebo certifikačnímu 

orgánu 

Nejpozději do 15. listopadu každého roku musí každý ověřovatel oznámit určité 

informace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu, který jej akreditoval42. Informace 

uvedené v šabloně oznámení jsou orientační a podléhají změnám, mohou se například 

měnit data prohlídek na místě a v tom případě je třeba je upravit. Pokud došlo ke 

 

 

Článek 76 

AVR 

                                                           
 

40
 V případě, že členský stát používá systém certifikace fyzických osob jednajících jako ověřovatelé, je třeba 

navázat spolupráci rovněž mezi vnitrostátním certifikačním orgánem a příslušným orgánem tohoto 
členského státu. 

41
 Případně se jedná o kontaktní místo, které příslušný orgán určil pro výměnu informací v souladu s čl. 69 

odst. 2 nařízení o akreditaci a ověřování. 
42

 Nebo – pokud členský stát používá systém certifikace – vnitrostátní certifikační orgán, který ověřovatele 
certifikoval. 
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Číslo Požadavek na výměnu informací obsažený v nařízení o akreditaci a ověřování  

změnám informací, musí ověřovatel tyto změny oznámit vnitrostátnímu akreditačnímu 

orgánu ve lhůtě, kterou tento vnitrostátní akreditační orgán schválí43. 

2 Pracovní program 

Vnitrostátní akreditační orgán44 použije oznámené informace k vypracování pracovního 

programu, který popisuje plánované činnosti ve vztahu k akreditačním činnostem (např. 

plánovaná posouzení nebo plánované svědecké audity). Do 31. prosince každého roku 

musí vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval, předložit pracovní 

program příslušnému orgánu členského státu, v němž ověřovatel plánuje provádět 

ověřování. To znamená, že pracovní program musí být předložen příslušným orgánům 

různých členských států, pokud ověřovatel v těchto členských státech působí. Informace, 

které každý z těchto příslušných orgánů obdrží, budou obsahovat pouze údaje o 

ověřovatelích, kteří provádějí ověřování v jejich členském státě. 

 

 

 

Čl. 70 

odst. 1 

AVR 

3 Výměna informací mezi příslušným orgánem a vnitrostátním akreditačním nebo 

certifikačním orgánem 

Jakmile příslušný orgán uvedený v bodě 2 obdrží pracovní program, musí vnitrostátnímu 

akreditačnímu orgánu poskytnout veškeré informace, které jsou důležité pro posouzení 

ověřovatelů. Touto zpětnou vazbou zaslanou příslušným orgánem vnitrostátnímu 

akreditačnímu orgánu45 mohou být například vnitrostátní právní předpisy, vnitrostátní 

pokyny, často kladené otázky nebo požadavek na šablonu plánu pro monitorování, 

formát výkazu emisí nebo šablony ověřovací zprávy, které jsou specifické pro daný 

členský stát. 

 

 

Čl. 70 

odst. 2 

AVR 

4 Zpráva o činnosti 

Do 1. června každého roku musí vnitrostátní akreditační orgán poskytnout zpětnou vazbu 

ve zprávě o činnosti za předchozích 12 měsíců. To znamená, že činnosti provedené po 

předložení zprávy o činnosti (od června do prosince) budou uvedeny ve zprávě o činnosti 

pro příští rok46. Zpráva o činnosti je zaslána příslušnému orgánu členského státu, v němž 

ověřovatel provádí ověření, a členského státu, v němž je ověřovatel akreditován47. 

 

 

Čl. 70 

odst. 3 

AVR 

                                                           
 

43
 Ke změnám v oznámených informacích může dojít zejména v únoru a březnu, např. u ověřovatelů malých 

producentů emisí v letectví nebo ověřovatelů, kteří mají nové klienty. 
44

 Nebo – pokud členský stát používá systém certifikace – vnitrostátní certifikační orgán. 
45

 Nebo vnitrostátnímu certifikačnímu orgánu, pokud členský stát používá systém certifikace a ověřovatelé 
uvedení v pracovním programu byli certifikováni vnitrostátním certifikačním orgánem. 

46
 Pokud se informace týkají ověřovatele, který byl akreditován vnitrostátním akreditačním orgánem stejného 

členského státu, v němž se nachází příslušný orgán, bude tento příslušný orgán informován o činnostech 
provedených v období od června do prosince dříve prostřednictvím pravidelné výměny informací a kanálů 
spolupráce, jak se vyžaduje v článku 69 nařízení o akreditaci a ověřování. 

47
 Nebo členského státu, v němž je ověřovatel certifikován, pokud tento členský stát zavedl systém certifikace 

a dotyčným ověřovatelem je fyzická osoba, kterou certifikoval vnitrostátní certifikační orgán. 
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Číslo Požadavek na výměnu informací obsažený v nařízení o akreditaci a ověřování  

5 Výměna informací mezi příslušným orgánem a vnitrostátním akreditačním nebo 

certifikačním orgánem 

Příslušný orgán členského státu, v němž ověřovatel provádí ověření, si musí vyměňovat 

určité informace s vnitrostátním akreditačním orgánem, který ověřovatele akreditoval48. 

Tyto informace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu umožňují přijmout vůči 

konkrétnímu ověřovateli opatření, jestliže příslušný orgán zjistil problémy týkající se 

tohoto ověřovatele během inspekce, přezkumu výkazů provozovatele, hodnocení interní 

dokumentace o ověření nebo na základě stížností podaných příslušnému orgánu. Aby 

vnitrostátní akreditační orgány mohly při provádění dozorových činností a jiných 

akreditačních činností řádně plnit svou úlohu, je důležité vyměňovat si informace včas. 

Proto se doporučuje, aby příslušné orgány poskytly informace do 30. září každého roku, 

pokud se nejedná o informace, které vyžadují okamžité jednání ze strany vnitrostátního 

akreditačního orgánu. 

K příkladům informací, které by měly být neprodleně sdíleny s vnitrostátním akreditačním 

orgánem, patří: důkazy, že ověřovatel nedodržuje nařízení o akreditaci a ověřování, 

problémy zjištěné příslušným orgánem během přezkumu výkazů emisí nebo hodnocení 

interní dokumentace o ověření, které jednoznačně prokazují nedostatečné znalosti nebo 

odborné zkušenosti ověřovatele s ohledem na činnosti provozovatele v rámci rozsahu 

akreditace, opomenutí závažných nepřesností nebo skutečnost, že se ověřovatel podílel 

na vytváření systému monitorování provozovatele nebo vypracoval pro provozovatele 

plán pro monitorování, a přesto provádí ověřování u téhož provozovatele atd. 

 

 

 

 

Článek 72 

AVR 

6 Okamžitá výměna informací o správních opatřeních 

Vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval, musí neprodleně vyrozumět 

příslušný orgán členského státu, v němž ověřovatel provádí ověření, a příslušný orgán 

členského státu, v němž je ověřovatel akreditován, pokud: 

vnitrostátní akreditační orgán uložil ověřovateli správní opatření; 

bylo ukončeno pozastavení akreditace; 

rozhodnutí o odvolání zrušilo rozhodnutí vnitrostátního akreditačního orgánu o uložení 

správních opatření. 

Vnitrostátní akreditační orgán by měl sdílet důležité informace: například druh uložených 

správních opatření a datum uložení správního opatření. 

 

Článek 71 

AVR 

 

                                                           
 

48
 Nebo případně vnitrostátním certifikačním orgánem, který ověřovatele certifikoval. 
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Pokud ověřovateli udělil akreditaci vnitrostátní akreditační orgán49 členského státu, v němž je 

usazen a v němž provádí ověření, jsou cesty výměny informací tyto: 

 

 

 

Obr. 9: Výměna informací v rámci jednoho členského státu 

Verifier Ověřovatel 

NAB/NCA Vnitrostátní akreditační/certifikační orgán 

CA Příslušný orgán 

Cooperation 

Article 69 

Spolupráce 

Článek 69 

 

10.2 Přeshraniční výměna informací 
Pokud ověřovatel akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem provádí ověřovací činnosti v 

jiném členském státě, nařízení o akreditaci a ověřování vyžaduje, aby vnitrostátní akreditační orgán 

předložil pracovní program a zprávu o činnosti příslušným orgánům všech členských států, v nichž 

ověřovatel působí. Příslušný orgán těchto členských států si zase musí vyměňovat informace s 

vnitrostátním akreditačním orgánem v případě, že obdržel stížnost na tohoto ověřovatele nebo zjistil 

problémy týkající se tohoto ověřovatele během přezkumu výkazů emisí, inspekce u provozovatele 

nebo hodnocení interní dokumentace o ověření. Níže uvedený obrázek představuje situaci, kdy: 

ověřovatel je akreditován vnitrostátním akreditačním orgánem nebo certifikován vnitrostátním 

certifikačním orgánem v členském státě, v němž je usazen (ČS 1), a 

                                                           
 

49
 Nebo byl certifikován vnitrostátním certifikačním orgánem. 
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ověřovatel provádí ověření ve vlastním členském státě (ČS 1) a v jiných členských státech (ČS 2–ČS 3).  

 

 

Obr. 10: Přeshraniční výměna informací 

Verifier of MS 1 Ověřovatel v ČS 1 

Cooperation 

Article 69 AVR 

Spolupráce 

Článek 69 nařízení 

NAB/NCA of MS 1 Vnitrostátní akreditační/certifikační orgán ČS 1 

CA of MS 1 Přísl. orgán ČS 1 

CA of MS 2 Přísl. orgán ČS 2 

CA of MS 3 Přísl. orgán ČS 3 

 

 
10.3 Identifikace příslušného orgánu vyměňujícího si informace 
V některých členských státech odpovídá za činnosti v rámci EU ETS více než jeden příslušný orgán. Na 

schvalování plánu pro monitorování se může například podílet více příslušných orgánů nebo určitý 

členský stát má různé příslušné orgány pro registr, přezkum výkazů emisí a schvalování plánu pro 

monitorování. Pokud členský stát určil více než jeden příslušný orgán, musí jeden ze svých příslušných 

orgánů schválit jako kontaktní místo pro výměnu informací. To znamená, že pracovní program, zprávu 

o činnosti a informace o uložených správních opatřeních je třeba zaslat tomuto kontaktnímu místu a 

toto kontaktní místo si tyto informace vyměňuje s vnitrostátním akreditačním orgánem podle 

článku 72 nařízení o akreditaci a ověřování. 

 

Čl. 69 

odst. 2 

AVR 

10.4 Informace týkající se nedodržování nařízení o akreditaci a ověřování 
Příslušné orgány provádějí namátkové kontroly ověřených výkazů emisí, které jim byly předány do Čl. 26 
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31. března každého roku. Mohou rovněž provádět inspekce u provozovatelů s cílem zajistit, aby 

dodržovali požadavky nařízení o monitorování a vykazování, a jsou oprávněni ověřovatele požádat, 

aby jim poskytl přístup k interní dokumentaci o ověření. 

odst. 3 

AVR 

V rámci každoroční výměny informací s vnitrostátním akreditačním orgánem nebo případně 

s vnitrostátním certifikačním orgánem sdělí příslušný orgán vnitrostátnímu akreditačnímu nebo 

certifikačnímu orgánu informace, které tento orgán potřebuje vědět s ohledem na své povinnosti 

a úkoly. Pokud tyto informace od příslušného orgánu obsahují důkaz o tom, že ověřovatel nedodržuje 

nařízení o akreditaci a ověřování, musí vnitrostátní akreditační orgán50 toto vyřídit jako stížnost na 

ověřovatele. To znamená, že vnitrostátní akreditační orgán musí rozhodnout o platnosti stížnosti, 

zajistit, aby dotčenému ověřovateli byla dána příležitost vyjádřit se, přijmout odpovídající opatření k 

vyřízení stížnosti a provést záznam o stížnosti. Odpovídajícím opatřením může být například zahájení 

mimořádného posouzení, uložení správních opatření nebo přijetí jiných opatření s cílem zajistit, aby 

ověřovatel vyřešil neshody. Vnitrostátní akreditační orgán musí příslušnému orgánu, který si 

s vnitrostátním akreditačním orgánem vyměnil informace, zaslat odpověď do tří měsíců od obdržení 

informací. V uvedených případech musí vnitrostátní akreditační orgán informovat příslušný orgán o 

přijatých opatřeních a případně o uložených správních opatřeních. 

 

 

 

 

 

 

Čl. 72 

odst. 2 

AVR 

 

10.5. Výměna informací o dozoru 
Pokud ověřovatel provádí ověření v jiném členském státě, může vnitrostátní akreditační orgán, který 

ověřovateli udělil akreditaci, požádat vnitrostátní akreditační orgán tohoto jiného členského státu, 

aby dozorové činnosti vykonával jeho jménem a na jeho odpovědnost. 

Čl. 49 

odst. 5 

AVR 

 

V těchto případech oznámí vnitrostátní akreditační orgán provádějící dozor svá zjištění, tj. zprávu o 

posouzení, vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu, který ověřovatele akreditoval, pokud se oba 

vnitrostátní akreditační orgány nedohodnou jinak. 

Čl. 73 

odst. 1 

AVR 

 

Vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval, vezme tato zjištění a zprávu 

o posouzení v úvahu při posuzování toho, zda ověřovatel splňuje požadavky nařízení o akreditaci a 

ověřování. Pokud se ve zprávě o posouzení uvádí, že ověřovatel nedodržuje nařízení o akreditaci a 

ověřování, musí vnitrostátní akreditační orgán, který ověřovatele akreditoval, přijmout odpovídající 

opatření. Případně může vnitrostátní akreditační orgán uložit správní opatření. V těchto případech 

musí vnitrostátní akreditační orgán informovat vnitrostátní akreditační orgán vykonávající dozor o 

druhu přijatých opatření a o tom, jak ověřovatel vyřešil zjištění (je-li to vhodné) a zda byla uložena 

správní opatření a jaká opatření byla uložena. 

 

Čl. 73 

odst. 2 

AVR 

 

 

 

                                                           
 

50
 Nebo vnitrostátní certifikační orgán, pokud členský stát zavedl systém certifikace a jedná se o ověřovatele, 

který byl certifikován tímto vnitrostátním certifikačním orgánem. 
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Čl. 73 

odst. 3 

AVR 

Článek 73 nařízení o akreditaci a ověřování se nevztahuje na vnitrostátní certifikační orgány, protože 

nařízení č. 765/2008 o akreditaci a pravidla EU neumožňují, aby vnitrostátní akreditační orgány 

vykonávaly dozor nad certifikovanými ověřovateli. Pokud vnitrostátní certifikační orgán provádí 

šetření týkající se certifikovaného ověřovatele v zahraničí, musí certifikovaného ověřovatele 

doprovázet při jeho ověřování v tomto členském státě, aby mohl monitorovat jeho výkonnost (viz 

rovněž klíčové pokyny k certifikaci (KGD II.11)). 

 

10.6. Výměna informací v případě, že je ověřovatel akreditován v jiném členském státě 
Pokud členské státy usoudí, že jmenovat vnitrostátní akreditační orgán nebo poskytovat akreditační 

služby není hospodářsky smysluplné nebo udržitelné, mohou se obrátit o pomoc na vnitrostátní 

akreditační orgán jiného členského státu. V tomto případě se použije článek 74 nařízení o akreditaci a 

ověřování. Níže uvedený obrázek znázorňuje příslušné linie výměny informací. 

Článek 55 

AVR 

 

Je-li ověřovatel usazený v ČS 1 akreditován vnitrostátním akreditačním orgánem ČS 2 a provádí-li 

ověření v ČS 3, musí vnitrostátní akreditační orgán informovat dva příslušné orgány: příslušný 

orgán ČS 3 a příslušný orgán ČS 1. 

Článek 74 

AVR 

 

 

Obr. 11: Výměna informací v případě článku 74 nařízení o akreditaci a ověřování 

Verifier of MS 1 Ověřovatel v ČS 1 

CA of MS 1 Příslušný orgán ČS 1 

CA of MS 3 Příslušný orgán ČS 3 
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NAB of MS 2 Vnitrostátní akreditační orgán ČS 2 

  

 

Vysvětlení k šipkám ve schématu 

Šipka 1: oznámení učiněné ověřovatelem do 15. listopadu (článek 76 nařízení) 

Šipka 2: pracovní program vnitrostátního akreditačního/certifikačního orgánu předložený příslušnému 

orgánu do 31. prosince (čl. 70 odst. 1 nařízení) 

Šipka 3: informace o vnitrostátních právních předpisech / pokynech předané příslušným orgánem 

vnitrostátnímu akreditačnímu/certifikačnímu orgánu (čl. 70 odst. 2 nařízení) 

Šipka 4: zpráva o činnosti předaná vnitrostátním akreditačním/certifikačním orgánem příslušnému orgánu 

do 1. června (čl. 70 odst. 3 nařízení) 

Šipka 5: každoroční výměna informací předaných příslušným orgánem vnitrostátnímu 

akreditačnímu/certifikačnímu orgánu (článek 72 nařízení) 

Šipka 6: okamžitá výměna informací o správních opatřeních (článek 71 nařízení) 

 

10.7. Důvěrnost informací ve vztahu k výměně informací 
Některé informace uvedené v šabloně pro výměnu informací jsou citlivé. Norma EN ISO 17011 

zakazuje vnitrostátním akreditačním orgánům zveřejňovat informace o ověřovateli, pokud evropské 

nebo vnitrostátní právo nevyžaduje, aby byly tyto informace zpřístupněny veřejnosti. Směrnice 

2003/4 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí se vztahuje na orgány veřejné správy, 

které mají k dispozici informace o životním prostředí; vnitrostátní akreditační orgán, vnitrostátní 

certifikační orgán a příslušný orgán jsou v tomto ohledu orgány veřejné správy. 

 

Většinu informací v šablonách však nelze považovat za informace o životním prostředí. Pokud se 

některé informace uvedené v šabloně týkají životního prostředí, například informace o neshodách 

ověřovatele, které měly dopad na údaje o emisích, a některý občan si vyžádá přístup ke zprávám, na 

něž se vztahuje výměna informací, lze poskytnutí těchto informací odmítnout na základě odůvodnění 

pro výjimky, které jsou stanoveny v čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/4, pokud důvody pro neposkytnutí 

informací a zachování důvěrnosti těchto citlivých informací převažují veřejný zájem. S ohledem na 

výjimky stanovené v čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/4 může kterákoli strana ve zprávách, na něž se 

vztahuje výměna informací, uvést, které informace považuje za citlivé. 

 

Další informace o výkladu článku 63 v nařízení o akreditaci a ověřování, který se týká přístupu k 

informacím a důvěrnosti informací, jež má k dispozici vnitrostátní akreditační orgán, jsou uvedeny v 

klíčových pokynech ke vztahu mezi nařízením o akreditaci a ověřování a normou EN ISO 17011 

(KGD II.9). 
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10.8. Databáze 
Každý vnitrostátní akreditační orgán51 musí vytvořit a spravovat databázi a zpřístupnit tuto databázi 

jiným vnitrostátním akreditačním orgánům, vnitrostátním certifikačním orgánům, příslušným 

orgánům, ověřovatelům, provozovatelům nebo provozovatelům letadel. To těmto stranám umožní 

ověřit stav akreditace nebo certifikace ověřovatele. Databáze musí obsahovat alespoň níže uvedené 

informace, které jsou zpřístupněny rovněž veřejnosti: 

 

Článek 75 

AVR 

 jméno a adresu všech ověřovatelů akreditovaných daným vnitrostátním akreditačním 

orgánem nebo případně certifikovaných vnitrostátním certifikačním orgánem; 

 členské státy, v nichž ověřovatel provádí ověřování; 

 rozsah akreditace jednotlivých ověřovatelů; 

 datum udělení akreditace nebo certifikace a datum skončení její platnosti; 

 veškeré informace o správních opatřeních, která byla ověřovateli uložena. To by mělo 

zahrnovat například informace o druhu uložených správních opatření a kdy byla uložena, 

informace o době ukončení pozastavení nebo o tom, kdy rozhodnutí o odvolání zrušilo 

původní rozhodnutí o uložení správních opatření. 

10.9. Šablony pro výměnu informací 
Útvary Komise vyhotovily šablony pro tyto druhy výměny informací: 

 šablonu oznámení pro ověřovatele 

 šablonu ročního pracovního programu 

 šablonu zprávy o činnosti 

 šablonu pro výměnu informací mezi příslušným orgánem a vnitrostátním akreditačním 

orgánem. 

Návod, jak šablony vyplnit, a obsah těchto šablon jsou uvedeny v klíčových pokynech k výměně 

informací (KGD II.10). 

 

                                                           
 

51
 Nebo vnitrostátní certifikační orgán, pokud členský stát zavedl systém certifikace. 
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Příloha I. Lhůta stanovená pro ověření 
Níže uvedený obrázek znázorňuje vývojový diagram jednotlivých fází a úkonů při ověřování 
na základě navrhovaného ročního harmonogramu. Data uvedená tučně kurzívou jsou 
závazná a jsou stanovena právními předpisy. Data uvedená běžným písmem se navrhují 
v zájmu dodržení harmonogramu procesu a splnění požadavku, aby byla ověření provedena 
včas a v mezích dostupných zdrojů ověřovatele. Je třeba upozornit, že navrhované lhůty 
nejsou závazné a nemusí se vztahovat na všechna zařízení nebo provozovatele letadel. 
 

Datum  Úkony a fáze ověření  
    

Kdykoli před zahájením 
ověřování, každopádně 

však PŘED vydáním 
ověřovací zprávy 

 
Ověřovatel získá akreditaci pro provádění každoročního ověření nebo rozšíření rozsahu 
akreditace 

 

    
Do července 

(ve vykazovaném období) 
 Provozovatelé uzavřou smlouvy s ověřovateli. Přezkum smlouvy, návrhy, zadání zakázky, 

naplánování interního auditu 
 

    

Do září 
(ve vykazovaném období) 

 Fáze 1: Strategická analýza; kontrola plánu pro monitorování a souladu s nařízením 
o monitorování a vykazování a zásadami, přezkum účetních metod a postupů, projednání 
případných problémů s provozovatelem a předložení záležitostí týkajících se neshod 
a nesouladu; analýza rizik; naplánování podrobného ověření a dokumentace 

 

    

Do října/listopadu 
(ve vykazovaném období) 

 Fáze 2: Provedení předběžného podrobného ověření na základě skutečných údajů pro 
6 až 9 měsíců a získání odhadu celkových emisí za celý rok, opětovná kontrola plánu pro 
monitorování, jeho provádění a souladu s nařízením o monitorování a vykazování 
a zásadami, kontrola toku dat, kontrolních činností a postupů uvedených v plánu pro 
monitorování. Předložení záležitostí týkajících se nepřesností, neshod a nesouladu 

 

    

Do konce ledna / konce 
února 

 Fáze 3: Vyrovnání na konci roku. Vyrovnání odhadu pro celý rok (je-li k dispozici) 
a skutečných emisí za celý rok (kontrola úplnosti a správnosti výkazu), prověření 
extrémních hodnot, závěrečná kontrola plánu pro monitorování a souladu s nařízením 
o monitorování a vykazování a zásadami. Předložení záležitostí týkajících se nepřesností, 
neshod a nesouladu 

 

    
Do konce února / začátku 

března 

 Fáze 4: Vyhotovení ověřovací zprávy pomocí šablony. Spojení konečné ověřovací zprávy 
s konečným ročním výkazem emisí a odeslání provozovateli, aby ho předal příslušnému 
orgánu 

 

    
Do 31. března**  Provozovatel předloží příslušnému orgánu ověřovací zprávu a výkaz emisí  

 

   
Do 31. března  Příslušný orgán zadá ověřené údaje o emisích do registru: nebo na základě rozhodnutí 

držitele účtu nebo ověřovatele 

   
Do 31. března  Ověřovatel schválí nebo odmítne schválit ověřené údaje o emisích zadané v registru. 

Nepotvrzení údajů do 31. března povede k zablokování účtu pro další obchody 

   
Do 30. dubna  Provozovatel vyřadí povolenky na emise 

   
Do 30. června  Provozovatel předloží příslušnému orgánu zprávu o zlepšení/neshodě 

    
** Příslušný orgán může požadovat, aby provozovatel nebo provozovatel letadla předložil ověřený výkaz emisí 

před 31. březnem, nejdříve však 28. února (článek 67 nařízení o monitorování a vykazování) 

 

   
Obr. 12: Vývojový diagram znázorňující ověřovací proces a závazná nebo navrhovaná data 
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Jakmile zařízení uzavřelo s ověřovatelem smlouvu, začíná formální ověřovací proces. První 
fáze zahrnuje strategickou analýzu, prohlídku na místě, analýzu rizik a vypracování plánu 
ověřování ověřovatelem. Druhá fáze zahrnuje provedení předběžného ověření dostupných 
údajů (za šest až devět měsíců) s cílem určit možné problémy, které musí být případně 
vyřešeny mezi provozovatelem a příslušným orgánem. Tento důležitý krok má snížit 
množství práce nezbytné na konci roku. Třetí fáze zahrnuje ověření zbývajících údajů za daný 
rok ověřovatelem a doporučení možností ke zlepšení a zajištění úplnosti a správnosti ročního 
výkazu emisí daného provozovatele. Před dokončením ověřovací zprávy se vyžaduje rovněž 
důkladný nezávislý přezkum. Ve čtvrté fázi musí ověřovatel předat provozovateli konečnou 
ověřovací zprávu (obsahující ověřený roční výkaz emisí). 
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Příloha II. Interní dokumentace o ověření 
 
 Interní dokumentace ověřovatele o ověření by měla obsahovat nejméně tyto prvky: 

 výsledky hodnocení rizik pro provedení ověření ve fázi před uzavřením smlouvy a hodnocení 

samo; 

 přidělení lhůty a rovněž případné revize přidělené lhůty a důvody této revize; 

 smlouvu s provozovatelem a případné jiné příslušné informace použité k přípravě ověření; 

 informace o ověřovacím týmu, který provedl ověření, a o způsobu, jakým byl sestaven: 

o jména ověřovatele systému EU ETS, vedoucího ověřovatele systému EU ETS 

a případných dalších důležitých členů týmu; 

o odborná způsobilost týmu s ohledem na rozsah akreditace udělené provozovateli pro 

vykonávání jeho činností; 

o úkoly a odpovědnost každého člena ověřovacího týmu; 

o doba vynaložená každým členem týmu na ověřovací činnosti; 

 závěry ohledně kontrol nezávislosti a nestrannosti a objasnění nezávislosti osob provádějících 

přezkum, aby bylo možno zahájit ověřování; 

 rozsah ověření. Ten by měl být v zásadě v souladu s rozsahem ověřovacích činnosti, které byly 

uvedeny v plánu ověřování, nedošlo-li během ověřovacího procesu ke změnám; 

 určení kritérií, na jejichž základě byl ověřen výkaz emisí nebo výkaz tunokilometrů, umožňujících 

pochopit základ pro vyvození závěru ověřovatele; 

 závěry ohledně provedení bodů/doporučení z předchozích auditů; 

 jaké informace provozovatele použil ověřovatel ke křížové kontrole údajů a provedení jiných 

ověřovacích činností; 

 výkaz emisí nebo výkaz tunokilometrů provozovatele; 

 závěry strategické analýzy, analýzy rizik a analýzy procesů a tyto analýzy v plném rozsahu; 

 plán ověřování, případné revize a aktualizace tohoto plánu a důvody změny plánu, dodatečné 

činnosti, které mají být provedeny, a ostatní závěry týkající se plánu ověřování a analýzy procesů; 

 provedené ověřovací činnosti a výsledky kontrol týkajících se kontrolních činností, postupů a 

údajů. Činnosti popsané v interní dokumentaci o ověření by měly být v zásadě v souladu s plánem 

ověřování, nedošlo-li v průběhu ověřovacího procesu ke změnám; 

 příslušné důkazy shromážděné během ověřování; 

 informace o činnostech prováděných v daném místě a mimo ně; 
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 pokud bylo upuštěno od prohlídky na místě, důvody pro neprovedení prohlídky na místě, jak byly 

údaje zkontrolovány a jak bylo provedeno ověření bez prohlídky na místě, rozhodnutí příslušného 

orgánu ohledně upuštění od prohlídky na místě a důkazy, že byly splněny všechny podmínky pro 

upuštění od prohlídky na místě; 

 změny, k nimž došlo během ověřovacího procesu; 

 informace a důkazy týkající se odebraných vzorků a použité metody odběru vzorků; 

 důvody pro zvětšení nebo zmenšení velikosti vzorku a vyřešení všech zjištěných problémů, které 

vyžadovaly další šetření, a případný výsledek a rovněž důkazy k odůvodnění závěrů týkajících se 

výkazu emisí nebo výkazu tunokilometrů; 

 závěry ohledně kvality údajů a závažnosti s ohledem na schválení údajů zařízení nebo 

provozovatele letadla ve výkazu emisí nebo výkazu tunokilometrů. To zahrnuje prahovou 

hodnotu závažnosti, která byla použita, a odůvodnění úsudků, k nimž ověřovatel dospěl 

s ohledem na kvantitativní a kvalitativní posouzení toho, zda nepřesnosti nebo neshody měly 

závažný dopad na vykazované údaje; 

 neshody a nepřesnosti, které ověřovatel zjistil, a popis jejich řešení. Pokud jsou tyto nepřesnosti 

a neshody uzavřeny během ověřování, je nutno to označit; 

 odůvodnění ověřovacího posudku ověřovatele; 

 případně popis významného inherentního omezení spojeného s ověřením výkazu emisí nebo 

výkazu tunokilometrů na základě kritérií. Je třeba objasnit, zda se jedná o omezení rozsahu 

ověření, zda existovaly určité okolnosti nebo zda bylo uloženo omezení, takže ověřovatel nemohl 

získat důkazy potřebné ke snížení ověřovacího rizika na přiměřenou úroveň; 

 závěry ohledně ověření výkazu emisí nebo výkazu tunokilometrů; 

 výsledky nezávislého přezkumu a jméno osoby, která provedla nezávislý přezkum. 
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Příloha III. Podrobný uživatelský návod k pokynům 
 
Kapitola II nařízení 
AVR 

Kapitola III nařízení 
AVR 

Kapitola IV nařízení 
AVR 

Kapitola V nařízení 
AVR 

Kapitola VI nařízení 
AVR 

     
Zásady ověření a rozsah 
ověření 

Odborná způsobilost Rozsah akreditace 
a akreditační proces 

Požadavky týkající se 
vnitrostátních 
akreditačních orgánů 

Kapitola 10 EGD I 
Šablony pro výměnu 
informací 
KGD 10 (vysvětlení 
šablon) 

článek 6 3.1.1 
EDG I 

článek 
35 

5.1 EGD I článek 
43 a 
příloha I 

6.1 EGD I čl. 54, 
odst. 1 
4–6  

7.1 EGD I 
KGD II.9 

čl. 7 
odst. 1–3 

3.1.2–
3.1.4 
EDG I 

článek 
36 

2 a 3 KGD II.7 článek 
44 

6.2 EGD I článek 
55 

7.2 EGD I 

čl. 7 
odst. 4–6 

3.1.6 
EDG I 
KGD II.1 

článek 
37 

4 a 5 KGD II.7 článek 
45 

6.3.1 EGD I článek 
56 

1 a 3.2 
KGD II.9 

 
Ověřovací proces 
 

článek 
38 

7 KGD II.7 článek 
46 

6.3.2 EGD I článek 
57 

3.3 KGD II.9 

články 
8–10 

3.2.1 a 3.2.2 
EGD I 

článek 
39 

6 KGD II.7 článek 
47 

6.3.3 EGD I článek 
58 

3.3 KGD II.9 

článek 
11 

3.2.3 EGD I  článek 
48 

6.3.4, 6.3.5 
EGD I 

článek 
59 

3.3 KGD II.9 

článek 
12 

3.2.4 EGD I, 
KGD II.2 

Postupy/záznamy/komu
nikace / EN ISO 14065 

Monitorování 
ověřovatele a správní 
opatření 

článek 
60 

3.4 KGD II.9 

článek 
13 

3.2.5 EGD I, 
KGD II.2 

článek 
40 

3.8, 3.9 
KGD II.8 

článek 
49 

6.4.1 EGD I článek 
61 

3.4 KGD II.9 

články 
14–19 

3.2.6 EGD I, 
KGD II.3 

článek 
41 

3.5 KGD II.8 článek 
50 

6.4.2 EGD I článek 
62 

3.6 KGD II.9 

článek 
20 

KGD II.4 Příloha
 II 

KGD II.8 článek 
51 

6.4.3 EGD I článek 
63 

3.7 KGD II.9 

články 
21 a 
31 

3.2.7 EGD I, 
KGD II.5 

 
Nestrannost (článek 42) 
5.2 EGD I 
3.2 KGD II.8 
 

článek 
52 

6.4.4 EGD I Příloha
 III 

KGD II.9 

články 
22–23 

3.2.8–3.2.9 
EGD I 

Předpoklad shody 
s požadavky (článek 4) 
 
Oddíly 1 a 2 KGD II.8 

článek 
53 

6.5 EGD I Vzájemné hodnocení / 
vzájemné uznávání / 
certifikace 

článek 
24 

3.2.10 EGD I  čl. 64 
odst. 
1–4 

Kapitola 8 

článek 
25 

3.2.11 EGD I čl. 54 
odst. 2
a 3 

KGD I.11 

článek 
26 

3.2.12 EGD I, 
příloha II 
EGD I 

čl. 64 
odst. 5 

KGD I.11 

články 
27–28 

3.2.13 EGD I, 
KGD II.6, 
šablona 
ověřovací 
zprávy 

článek 
65 

Kapitola 8 

články 
29–30 

3.3 EGD I články.
 66–67 

Kapitola 9 

 
Malá a jednoduchá 
zařízení (článek 33 
nařízení) – kapitola 4 
EGD I 

článek 
68 

 

 
Rámcové nařízení 
o akreditaci (článek 5) 
 
Oddíly 1 a 2 KGD II.9 
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Příloha IV. Příslušné právní předpisy a pokyny k nařízení 
o monitorování a vykazování 
 
Příslušné právní předpisy 
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 stažení na adrese: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF 
 
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, Úř. věst. 
L 181, s. 30: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:cs:PDF 

 

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, Úř. věst. L 181, s. 1: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:cs:PDF 

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a 
kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, Úř. věst. L 218, s. 30. 
 
Rozhodnutí Komise 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, Úř. věst. L 229, 31.8.2007, s. 1. 
 
Pokyny vypracované na podporu výkladu nařízení o monitorování a vykazování 

Pokyny č. 1: „Nařízení o monitorování a vykazování – obecné pokyny pro zařízení“. 
 
Pokyny č. 2: „Nařízení o monitorování a vykazování – obecné pokyny pro provozovatele 
letadel“. Tento dokument stanoví zásady a přístupy monitorování obsažené v nařízení o 
monitorování a vykazování, které jsou důležité pro odvětví letectví. Obsahuje rovněž pokyny 
k používání šablon vytvořených Komisí. 
 
Pokyny č. 3: „Problematika biomasy v systému EU ETS“. Tento dokument pojednává 
o uplatňování kritérií udržitelnosti u biomasy a rovněž o požadavcích obsažených 
v článcích 38, 39 a 53 nařízení o monitorování a vykazování. Tento dokument je důležitý pro 
provozovatele zařízení i pro provozovatele letadel. 
 
Pokyny č. 4: „Pokyny pro posouzení nejistoty“. Tento dokument určený pro zařízení podává 
informace k posuzování nejistoty spojené s používaným měřicím zařízením, a pomáhá tak 
provozovateli určit, zda může splnit konkrétní požadavky na úroveň přesnosti. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:cs:PDF
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Pokyny č. 5: „Pokyny pro odběr vzorků a analýzu“ (pouze pro zařízení). Tento dokument se 
zabývá kritérii pro využití neakreditovaných laboratoří, tvorbou plánu odběru vzorků a 
různými jinými souvisejícími otázkami, které se týkají monitorování a vykazování v rámci 
systému EU ETS. 
 
Pokyny č. 6: „Činnosti týkající se toku dat a kontrolní systém“. Tento dokument pojednává 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 a uvádí příklady 
kontrolních činností. 
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Příloha V. Seznam zkratek 
 
Zkratka Vysvětlivka 

AVR Nařízení o akreditaci a ověřování 

CCS Zachytávání a [geologické] ukládání uhlíku 

 

ČS Členský stát (členské státy) 

EA Evropská spolupráce v akreditaci 

EU ETS Systém EU pro obchodování s emisemi 

MRG 2007 Pokyny pro monitorování a vykazování 

MRR Nařízení o monitorování a vykazování 

Povolení Povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů pro EU ETS 

 
  
 


