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1 Úvod 

1.1 Status pokynů 

Tyto pokyny náleží do skupiny dokumentů, které jsou určeny jako pomůcka členským 
státům a jejich kompetentním orgánům při soudržném uplatňování nové metodiky 
přidělování povolenek ve fázi III systému EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS) (po roce 
2012) stanovené rozhodnutím Komise *až budou k dispozici, budou doplněny datum přijetí a 
odkaz na Úřední věstník+ o přechodných a plně harmonizovaných prováděcích opatřeních 
podle čl. 10a odst. 1 směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi platných v celém 
Společenství (CIMs) v celé Unii a při vypracování vnitrostátních prováděcích opatření 
(NIMs).  
Tyto pokyny nejsou oficiálním stanoviskem Komise a nejsou právně závazné. 
Tyto pokyny vychází z návrhu předloženého konsorciem konzultantů (Ecofys NL, Fraunhofer 
ISI, Entec). Zohledňuje diskuse z několika setkání neformální odborné pracovní skupiny pro 
referenční úrovně v rámci pracovní skupiny III Výboru pro změnu klimatu (CCC) a také 
písemné poznámky obdržené od zúčastněných subjektů a odborníku z členských států. Na 
schůzi Výboru pro změnu klimatu konané dne 14. dubna 2011 bylo dohodnuto, že tyto 
pokyny odráží jeho stanovisko. 
 
Tyto pokyny se nezabývají podrobnostmi ohledně postupů, které členské státy uplatňují při 
vydávání povolenek na emise skleníkových plynů. Bere se na vědomí, že se způsob určování 
hranic pro jednotlivá zařízení uvedených v povolenkách na emise skleníkových plynů liší 
podle jednotlivých členských států. 
 

1.2 Základ pokynů k CIMs 

V rámci CIMs byla určena konkrétní témata, jež si zaslouží další vysvětlení nebo pokyny. 
Cílem pokynů k CIMs je zabývat se těmito otázkami co nejkonkrétněji a co nejsrozumitelněji. 
Komise považuje za nezbytné, aby bylo při použití metodiky přidělování ve fázi III dosaženo 
maximální míry harmonizace.  
Cílem pokynů k CIMs je dosažení soudržnosti při výkladu CIMs, podpora harmonizace a 
předcházet možnému zneužívání nebo narušení hospodářské soutěže ve Společenství. 
Úplný seznam těchto dokumentů je uveden níže: 
Zejména: 

- Návod k postupu č. 1 – všeobecné pokyny pro metodiku přidělování povolenek: 
tento návod k postupu poskytuje obecný přehled o procesu přidělování povolenek a 
vysvětluje základní principy metodiky přidělování povolenek. 

- Návod k postupu č. 2 – pokyny týkající se metodik přidělování povolenek: tento 
návod k postupu vysvětluje způsob fungování metodiky přidělování povolenek a její 
hlavní rysy. 
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- Návod k postupu č. 3 – pokyny týkající se sběru dat: tento návod k postupu 
vysvětluje, které údaje musí provozovatelé předkládat příslušným orgánům, a 
způsob jejich sběru. Odráží strukturu šablony sběru dat, kterou poskytuje ES.  

- *Tento dokument+ Návod k postupu č. 4 – pokyny týkající se výkazů výchozích dat 
pro vnitrostátní prováděcí opatření (NIMs) a metodických zpráv: tento návod 
k postupu vysvětluje ověřovací proces týkající se sběru dat pro vnitrostátní prováděcí 
opatření1. 

- Návod k postupu č. 5 – pokyny týkající se úniku uhlíku: prezentuje problematiku 
úniku uhlíku a jeho vliv na výpočet bezplatných povolenek. 

- Návod k postupu č. 6 – pokyny týkající se přeshraničních toků tepla: vysvětluje funkci 
metodiky přidělování povolenek v případě převodu tepla přes „hranice“ zařízení. 

- *Plánovaný+ Návod k postupu č. 7 – pokyny týkající se nových účastníků na trhu a 
vyřazení z provozu: cílem tohoto návodu k postupu je vysvětlit pravidla přidělování 
povolenek novým účastníkům na trhu a rovněž postup v případě vyřazení z provozu.  

- Návod k postupu č. 8 – pokyny týkající se odpadních plynů a dílčích zařízení pro 
emise z procesů: tento dokument poskytuje vysvětlení metodiky přidělování 
povolenek dílčím zařízením pro emise z procesů, zejména pokud jde o postup v 
případě čištění odpadních plynů. 

- Návod k postupu č. 9 – pokyny pro konkrétní odvětví: tyto návody k postupu 
obsahují podrobný popis referenční úrovně produktu a rovněž systémových hranic 
jednotlivých referenčních úrovní produktu, jejichž výčet je uveden v prováděcích 
opatřeních (CIMs). 

Účelem tohoto seznamu dokumentů je doplnění dalších pokynů vydaných Evropskou 
komisí, které se týkají fáze III systému EU pro obchodování s emisemi, zejména:  

- Pokynů k výkladu přílohy I směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi 
(kromě činností v oblasti letectví) a 

- Pokynů k určování výrobců elektřiny. 
 
Odkazy na články uvedené v tomto dokumentu se obecně týkají revidované směrnice 
o systému EU pro obchodování s emisemi a CIMs. 
 

1.3 Použití pokynů  

Uvedené dokumenty poskytují pokyny k uplatňování nové metodiky přidělování určené pro 
fázi III systému EU pro obchodování s emisemi od roku 2013: členské státy mohou tyto 
pokyny používat při provádění shromažďování údajů podle článku 7 CIMs, a to ke stanovení 
úplného seznamu zařízení a rovněž k výpočtu všech povolenek přidělovaných zdarma, které 
budou stanoveny pro účely vnitrostátních prováděcích opatření (NIMs) podle čl. 11 odst. 1 
směrnice 2003/87/ES. 
 

                                                      
1
 Článek 11 směrnice 2003/87/ES 
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1.4 Doplňující pokyny 

Kromě pokynů je orgánům členského státu poskytována další pomoc v podobě telefonické 
informační linky a internetové stránky EK se seznamem pokynů, otázkami a odpověďmi a 
užitečnými odkazy http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm . 
 

1.5 Rozsah platnosti těchto pokynů a přehled metod přidělování 

K výpočtům přidělování povolenek zdarma jednotlivým zařízením byly vypracovány čtyři 
metodiky přidělování. Uvedené metodiky se uplatňují v tomto přesném pořadí: 
 

- referenční úroveň produktu, 
- referenční úroveň tepla, 
- referenční úroveň paliva, 
- přístup podle emisí z procesů. 

 
uvádí přehled podmínek týkajících se každé metodiky přidělování. 
 
Oddíl 2 představuje rozdělení do dílčích zařízení a oddíly 3.1 až 3.4 podrobně popisují 
každou metodiku za pomoci jednoduchých příkladů. Závěrečné kroky přidělování jsou poté 
objasněny v oddílech 4 až 6 a další příklady uvádí oddíl 4. 
 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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Tabulka 1: Podmínky týkající se čtyř metodik přidělování 

Metodika Hodnota Podmínky 
Relevantní 

emise 

Referenční 
úroveň 

produktu 

Viz seznam 
v příloze I 

CIMs 
Referenční úroveň produktu je uvedena v příloze I CIMs. 

Emise v rámci 
systémových 
hranic 
produktu 

Referenční 
úroveň tepla 

62.3 
Povolenky / 
spotřebovan
é teplo v TJ 

Aby se tepla týkalo dílčí zařízení pro referenční úroveň 
tepla (čl. 3 písm. c)), mělo by splňovat všech šest níže 
uvedených podmínek: 

- Teplo je měřitelné (jako přepravované 
v určitelném potrubí nebo rozvodu pomocí 
přepravního média, jsou nebo mohou být 
instalovány měřiče tepla). 

- Teplo je využíváno pro nějaký účel (výroba 
produktů, mechanická energie, vytápění, 
chlazení). 

- Teplo není využíváno k výrobě elektřiny. 
- Teplo není vyráběno v rámcích hranic referenční 

úrovně produktu z kyseliny dusičné (čl. 10 
odst. 6). 

- Teplo není spotřebováváno v rámci systémových 
hranic referenční úrovně produktu. 

- Teplo je:  
 spotřebováváno v rámci hranic zařízení 

ETS a je vyráběno v zařízení ETS, 
NEBO 

 je vyráběno v rámci hranic zařízení ETS a je 
spotřebováváno zařízením mimo ETS nebo jiným 
subjektem pro jiné účely než pro výrobu 
elektřiny. 

 
Teplo vyráběné mimo ETS není způsobilé k přidělování 
bezplatných povolenek. 
Operátoři obchodující s teplem (ani operátoři, kteří jej 
vyrábění, ani ti, kteří jej spotřebovávají) neobdrží pro toto 
teplo žádné bezplatné povolenky. Více informací 
o přeshraničním toku tepla naleznete v Návodu k postupu 
č. 6. 

Emise týkající 
se výroby 
spotřebované
ho 
„měřiteného“ 
tepla, kterého 
se netýká 
referenční 
úroveň 
produktu. 

Referenční 
úroveň paliva 

56.1 
Povolenky / 

použité 
palivo v TJ 

Aby se paliva týkalo dílčí zařízení pro referenční úroveň 
paliva (čl. 3 písm. d)), mělo by splňovat všechny čtyři níže 
uvedené podmínky: 

- Palivo není spotřebováváno v rámcích hranic 
dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu 
nebo pro referenční úrovně tepla. 

- Palivo není spotřebováváno k výrobě elektřiny. 
- Palivo není spalováno, s výjimkou případu 

bezpečnostního spalování. 

- Palivo je spalováno za účelem:  
  přímé výroby tepla nebo chladu bez přepravního 

média tepla,  
NEBO 

Emise 
pocházející ze 
spalování 
paliv, kterých 
se netýkají 
referenční 
úrovně 
produktu nebo 
tepla. 
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Metodika Hodnota Podmínky 
Relevantní 

emise 

  výroby mechanické energie, která není 
používána pro výrobu elektřiny, 

NEBO 
  výroby produktů. 
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Tabulka 1: Podmínky týkající se čtyř metodik přidělování. Podmínky týkající se čtyř metodik přidělování 
(pokračování) 

Metodika 
 

Hodnota 
 

Podmínky 
 

Relevantní 
emise 
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Přístup podle 
emisí 

z procesů 
 

0.97 
Povolenky 

/ emise 
z procesů 
v tunách  

 

Aby se emisí z procesů týkalo dílčí zařízení pro referenční 
úroveň tepla (čl. 3 písm. h)), měly by splňovat obě níže 
uvedené podmínky: 

- Emisí se netýká referenční úroveň produktu ani 
žádný z dalších nouzových přístupů. 

- Emise považované za „emise z procesů“ jsou: 
 jinými emisemi skleníkových plynů než 

emisemi CO2, jsou uvedeny v příloze I 
směrnice 2003/87/ES a objevují se mimo 
rámec systémových hranic referenční 
úrovně produktu uvedených v příloze I 
CIMs,  

 emisemi CO2 způsobenými některými z níže 
uvedených činností; mohou být posuzovány 
pouze emise CO2 přímo a bezprostředně 
způsobené výrobním procesem nebo 
chemickou reakcí, netýká se emisí CO2 
z oxidace CO nebo jiné nedokončené 
oxidace uhlíku nehledě na to, probíhá-li 
tato oxidace ve stejné či samostatné 
technické jednotce, příklad: emise CO2 
z oxidace CO při otevřeném spalování nelze 
považovat za emise z procesů podle této 
katerie (ale mohou spadat do třetí 
kategorie, budou-li splněna kritéria). 

 Emise pocházející ze spalování neúplně 
zoxidovaného uhlíku vyprodukovaného 
v důsledku jakékoliv z následujících činností 
za účelem výroby měřitelného tepla, 
neměřitelného tepla nebo elektřiny MINUS 
emise ze spalování určitého množství 
zemního plynu se stejným energetickým 
obsahem, jako mají tyto plyny, přičemž se 
zohlední rozdíly v účinnosti přeměny 
energie (další informace o definici 
odpadních plynů a odpovídajícím 
přidělování povolenek naleznete 
v Pokynech 8 o odpadních plynech). 

 
Činnosti: 
o chemická nebo elektrolytická redukce 

sloučenin kovů v rudách, koncentrátech a 
druhotných surovinách, 

o odstraňování nečistot z kovů a sloučenin 
kovů, 

o rozklad uhličitanů s výjimkou uhličitanů 
k čistění spalin, 

o chemické syntézy, při nichž se na reakci 
podílí materiál obsahující uhlík a jejichž 
hlavním účelem není výroba tepla, 

o použití přísad nebo surovin obsahujících 
uhlík, jejichž hlavním účelem není výroba 
tepla, 

o chemická nebo elektrolytická redukce oxidů 
polokovů a oxidů nekovů, jako jsou oxidy 
křemíku a fosfáty. 

 

Všechny 
„emise 
z procesů“ 
v rámci 
instalace, jichž 
se netýkají 
předchozí 
přístupy. 
Vyloučeny jsou 
nezpůsobilé 
emise. 
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2 Rozdělení zařízení do dílčích zařízení 
 
Prvním krokem při výpočtu povolenek přidělovaných zařízení je stanovení takzvaných dílčích 
zařízení. Dílčím zařízením se rozumí všechny vstupy, výstupy a odpovídající emise týkající se 
konkrétního režimu přidělování. Hranice dílčích zařízení nejsou nezbytně stanoveny 
určovány hranicemi fyzických procesních jednotek. Zařízení lze rozdělit maximálně do n + 6 
dílčích zařízení, přičemž písmenem n se rozumí počet referenčních úrovní produktu 
příslušných pro dotčené zařízení (Formální definice čtyř typů dílčích zařízení naleznete 
v CIMs: dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu (čl. 3 písm. b)), dílčí zařízení pro 
referenční úroveň tepla (čl. 3 písm. c)), dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva (čl. 3 
písm. d)) a dílčí zařízení pro referenční úroveň emisí z procesů (čl. 3 písm. h)); pro pokyny 
k dílčím zařízením viz rovněž Návod k postupu č. 1). 
 
Pozornost je třeba věnovat tomu, aby se dílčí zařízení nepřekrývala. Vstupy, výstupy a 
odpovídající emise by neměly být zahrnuty do více než jednoho dílčího zařízení a každému 
dílčímu zařízení budou přiděleny povolenky pouze podle jedné jediné metoddiky 
přidělování. (Další pokyny k vlastnostem vstupů a výstupů naleznete v Návodu k postupu č. 3 
ke shromažďování údajů.) 
 
Zařízení se do dílčích zařízení dělí podle následujícího postupu. 
 
 

2.1 Posouzení dílčích zařízení pro referenční úroveň produktu 

 
Krok 1a Určení jednoho nebo více dílčích zařízení pro referenční úroveň produktu (bude-li to 
vhodné) 
 
Dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu je třeba určit pro každou platnou referenční 
úroveň produktu. U každého dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu:  

 stanovit systémové hranice (podrobnosti o hranicích naleznete v Návodu 
k postupu č. 3 o sběru dat a Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní 
odvětví), 

 zjistit relevantní hodnoty referenčních úrovní produktů,  

 zjistit status úniků uhlíku v přílohách I a II CIMs (s odpovídajícím koeficientem 
vystavení únikům uhlíku CLEF) (Další pokyny ke „statusu úniků uhlíku“ 
naleznete v Návodu k postupu č. 5 o únicích uhlíku). 

 
Vezměte na vědomí, že hodnoty referenčních úrovní produktů BMp budou během let k 
(2013–2020) neměnné, zatímco koeficient expozice CLEF se během let k může v závislosti na 
statusu úniků uhlíku měnit (bude-li produkt považován za produkt vystavený riziku úniků 
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uhlíku, zůstane v zásadě neměnný, pokud v průběhu těchto let neklesne; další informace 
naleznete v Návodu k postupu č. 5 o únicích uhlíku). 
 
Krok 1b Přiřazení relevantních vstupů a výstupů (To by mělo platit pouze v případě, kdy se 
dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu netýkají všech emisí.) 
 
Přiřaďte všechny relevantní vstupy (např. vstupy surovin, paliva, tepla a elektřiny nezbytné 
pro výrobu produktu) a výstupy (např. výrobní činnost, teplo, emise z procesů, odpadní 
plyny) dílčímu zařízení za každý rok z období 2005 až 2010, kdy bylo zařízení v provozu. 
 
Pokud se v rámci jednoho zařízení uplatňuje více než jedna referenční úroveň produktu, 
mělo by se zajistit, aby vstupy a výstupy každého dílčího zařízení nebyly přiřazeny dvakrát. 
V případě, že se v rámci jednoho zařízení nachází pouze jedno dílčí zařízení pro referenční 
úroveň produktu, není nezbytné přesně vypočítávat množství paliva a tepla přiřazované 
jednotlivým dílčím zařízením, protože přidělování bude vycházet pouze z množství produktu 
vyrobeného na každý produkt. 
 

 
 
 

2.2 Posouzení dílčích zařízení pro referenční úroveň tepla  

 
Krok 2a Určení jednoho nebo dvou dílčích zařízení pro referenční úroveň tepla (bude-li to 
vhodné) 
 
Jedno nebo dvě dílčí zařízení2 pro referenční úroveň tepla je třeba určit, pokud:  

                                                      
2
 Běžně se jedno dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla týká veškeré relevantní výroby a/nebo spotřeby 

podle tohoto oddílu. Pouze v případě, že výroba a/nebo spotřeba tepla slouží procesům v rámci 
odvětví/produktů považovaným i nepovažovaným za vystavené významnému riziku úniků uhlíku, jsou potřeba 

Příklad: zařízení se dvěma referenčními úrovněmi produktu 
V níže uvedeném příkladu jsou dodávané teplo a palivo v zásadě 
rozělovány do dvou dílčích zařízení; součet energetického obsahu 
přiřazovaného jednotlivým dílčím zařízením by neměl přesáhnout celkový 
energetický obsah tepla a paliva spotřebovávaného v zařízení, přičemž 
budou zohledněny ztráty. 

  

Production 
process

Fuel
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Product 1

CO2

Heat

Production

process

CO2

Benchmarked

Product 2

Production 
process
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Benchmarked

Product 1
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 zařízení spotřebovává měřitelné teplo za hranicemi dílčího zařízení pro referenční 
úroveň produktu, pokud: 
- je teplo vyráběno samotným zařízením nebo jiným zařízením ETS, 
- teplo není vyráběno v rámcích hranic referenční úrovně produktu z kyseliny 

dusičné, 
- teplo není využíváno k výrobě elektřiny. 

 

 Zařízení exportuje měřitelné teplo do zařízení nebo subjektu mimo ETS, pokud: 
- teplo není vyráběno v rámcích hranic referenční úrovně produktu z kyseliny 

dusičné, 
- teplo není využíváno k výrobě elektřiny. 

 
Toky měřitelného tepla mají všechny tyto vlastnosti: 

 jsou čisté ve smyslu, že se odečítá obsah tepla v kondenzátu nebo přepravním médiu 
vracejícího se dodavateli tepla; způsob určení údajů měřitelného tepla naleznete 
v Návodu k postupu č. 3 o shromažďování údajů, 

 toky tepla jsou přepravovány určitelnými potrubími či rozvody 
A  
 toky tepla jsou přepravovány pomocí přepravního média, např. páry, horkého 

vzduchu, vody, oleje, tekutých kovů nebo solí 
A 
 toky tepla jsou nebo mohou být měřitelné měřičem tepla (kdy je měřičem tepla 

jakékoliv zařízení, které je schopno měřit množství vyráběné energie podle objemu a 
teploty toků). 

 
Nejsou rozdíly mezi různými zdroji tepla 
Nečiní se rozdíl mezi teplem pocházejícím z různých zdrojů (např. vyráběným z různých 
paliv, vyráběným v ohřívačích vody nebo KVET, teplem jako vedlejším produktem výrobního 
procesu s referenční hodnotou atd.). 
 
Teplo je v zásadě způsobilé k přidělení bezplatných povolenek, pokud jej lze považovat za 
upravené ETS a pokud není vyráběno pomocí elektrických ohřívačů vody. Pravděpodobně to 
bude případ měřitelného tepla přímo propojeného (proces spalování nebo exotermický 
výrobní proces) se zdrojovými toky, které jsou zahrnuty do plánu monitorování (PM) 
zařízení upraveného systémem EU-ETS. Z uvedeného pravidla platí tyto výjimky: 

- K přidělování bezplatných povolenek není způsobilý export nebo 
spotřeba tepla vyráběného ve výrobním procesu s kyselinou 
dusičnou, protože je toto teplo již zahrnuto do referenční úrovně 
kyseliny dusičné. 

                                                                                                                                                                     
dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla (prosíme, abyste se podívali do Návodu k postupu č. 5 o únicích 
uhlíku, kde naleznete více informací). 
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- K přidělování bezplatných povolenek není způsobilá spotřeba 
tepla vyráběného závodem nebo jednotkou mimo rámec ETS 
(kterých se netýkají povolenky na emise skleníkových plynů). 

- K přidělování bezplatných povolenek není způsobilé teplo 
využívané k výrobě elektřiny. 

 
Zdali bude třeba určit jedno nebo dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla, závisí na 
statusu úniků uhlíku u produktů, pro něž se teplo spotřebovává: teplo spotřebovávané 
v rámci výrobního procesu produktu považovaného za exponovaný únikům uhlíku musí být 
zahrnuto do jiného dílčího zařízení než teplo spotřebovávané v rámci výrobního postupu 
produktu, který za produkt exponovaný únikům uhlíku považován není (další podrobnosti o 
tomto tématu naleznete v Návodu k postupu č. 5 o únicích uhlíku). 
 
Krok 2b Přiřazení relevantních vstupů a výstupů (bude-li to vhodné) 
Ke každému dílčímu zařízení přiřaďte všechny relevantní vstupy (například údaje o teplu) a 
výstupy (například emise související s výrobou tepla) za každý rok 3 v období 2005 až 2010, 
kdy bylo zařízení v provozu. 
 
Teplo spotřebovávané dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla se měří na výrobních 
linkách spotřebovávajících teplo, nikoliv v zařízeních, která teplo vyrábějí. V případě tepla 
exportovaného z dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla do subjektu mimo rámec ETS je 
však místem měření výstup ze zařízení vyrábějících teplo. 
 
 

2.3 Posouzení dílčích zařízení pro referenční úroveň paliva 

 
Krok 3a Určení jednoho nebo dvou dílčích zařízení pro referenční úroveň paliva4 (bude-li to 
vhodné)  
Jedno či dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva bude potřeba určit, pokud – jak je 
uvedeno v 

                                                      
3
 Měřitelné teplo pro vytápění kanceláří a závodních jídelen: toto teplo je běžně zahrnuto do systémových 

hranic referenční hodnoty produktu. V případě, že v rámci určitého zařízení nebude možné uvést žádné dílčí 
zařízení pro referenční úroveň produktu, pak vstupy, výstupy a emise týkající se těchto zařízení budou 
započítány do dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla. Expozice únikům uhlíku podle nejvíce relevantního 
výrobního procesu v rámci zařízení. 
4
 Podle statusu úniků uhlíku, viz vysvětlení v oddílu 2.2 a Návod k postupu č. 5 o únicích uhlíku. 
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Tabulka 1: Podmínky týkající se čtyř metodik přidělování – by měla být metodika referenční 
úrovně paliv použita v případě, kdy zařízení spaluje palivo mimo rámec hranic referenční 
úrovně produktu za účelem: 

 přímé výroby tepla nebo chladu bez přepravního média tepla, 

 nebo výroby produktů, 

 nebo výroby mechanické energie, která není používána pro výrobu elektřiny. 
Pokud: 

 palivo není spotřebováváno k výrobě elektřiny, 

 palivo není spalováno, nejde-li o bezpečnostní spalování; bezpečnostním spalováním 
se rozumí spalování pilotních paliv a velmi kolísavého množství plynů ze zpracování 
nebo zbytkových plynů v jednotce vystavené atmosférickým narušením, které je 
výslovně vyžadováno z bezpečnostních důvodů v příslušných povoleních pro zařízení. 
Prosíme, abyste se pro další vysvětlení této definice seznámili s Návodem k postupu 
č. 8 o odpadních plynech. 

 
Poznámka: Palivo používané pro účely likvidace odpadu (bez opětovného získání měřitelného 
tepla) nemůže být považováno za způsobilé jako dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva, 
protože se netýká žádné ze tří výrobních činností uvedených výše (přímé vytápění/chlazení, 
výroba produktů, výroba mechanické energie). 
 
Zdali bude třeba určit jedno nebo dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva, závisí na 
statusu úniků uhlíku u produktů, pro něž se palivo spotřebovává: palivo spalované v rámci 
výrobního procesu produktu považovaného za produkt vystavený riziku únikům uhlíku musí 
být zahrnuto do jiné kategorie než palivo spalované ve výrobním postupu produktu, který za 
produkt vystavený únikům uhlíku považován není. Více podrobností o tomto tématu 
naleznete v Návodu k postupu č. 5 o únicích uhlíku. 
 
Krok 3b Přiřazení relevantních vstupů a výstupů (bude-li to vhodné) 
Ke každému dílčímu zařízení přiřaďte všechny relevantní vstupy (spalované palivo) a výstupy 
(například emise související se spalovaným palivem) za každý rok v období 2005 až 2010, kdy 
bylo zařízení v provozu. 
 
 

2.4 Posouzení dílčích zařízení pro emise z procesů 

 
Krok 4a Určení jednoho nebo dvou dílčích zařízení pro emise z procesů5 (bude-li to vhodné) 
Jedno nebo dvě dílčí zařízení pro emise z procesů je třeba určit, pokud zařízení produkuje 
emise mimo rámec hranic referenční úrovně produktu, přičemž jsou emise z procesů 
definovány takto: 

                                                      
5
 Podle statusu úniků uhlíku, viz vysvětlení v oddílu 2.2 a Návod k postupu č. 5 o únicích uhlíku. 
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 Typ a: emise skleníkových plynů jiných než CO2 uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES; jediným skleníkovým plynem zahrnutým do EU-ETS pro produkty bez 
referenční úrovně jiným než CO2 je N2O (pouze pro emise z výroby glyoxalu a 
kyseliny glyoxylové). N2O má potenciál globálního oteplování 310. 

 Typ b: Emise CO2 v důsledku jakýchkoliv činností uvedených v Tabulka 2.  a příklady 
činností, kterých se týkají definice dílčích zařízení pro emise z procesů (čl. 3 písm. h) 
CIMs) (a nikoliv v důsledku spalování neúplně zoxidovaného uhlíku produkovaného 
při těchto činnostech; jako takové jsou „nepřímé emise CO2“ v zásadě zahrnuty do 
typu c). 

 Typ c: Emise pocházející ze spalování neúplně zoxidovaného uhlíku produkovaného 
v důsledku jakýchkoliv činností uvedených v Tabulka 2.  a příklady činností, 
kterých se týkají definice dílčích zařízení pro emise z procesů (čl. 3 písm. h) CIMs) za 
účelem výroby měřitelného tepla, neměřitelného tepla nebo elektřiny MINUS emise 
ze spalování určitého množství zemního plynu se stejným obsahem energie jako tyto 
plyny; další informace o definici odpadních plynů, rozdílu mezi emisemi typů b a c a 
přidělení odpovídajících povolenek naleznete v návodu k postupu č. 8 o odpadních 
plynech a dílčích zařízeních pro emise z procesů. 

 
Zdali bude třeba určit jedno nebo dvě dílčí zařízení pro přístup podle emisí z procesů, závisí 
na statusu úniků uhlíku u produktů, jejichž výrobní procesy uvolňují emise z procesů: emise 
z výrobního procesu produktu považovaného za exponovaný únikům uhlíku musí být 
zahrnuto do jiného dílčího zařízení než emise z výrobního postupu produktu, který za 
exponovaný únikům uhlíku považován není (další podrobnosti o tomto tématu naleznete 
v Návodu k postupu č. 5 o únicích uhlíku). 
 
Tabulka 2. Definice a příklady činností, kterých se týkají definice dílčích zařízení pro emise z procesů 

(čl. 3 písm. h) CIMs) 

Definice činnosti 
 

Příklad 

Chemická nebo elektrolytická redukce 
sloučenin kovů v rudách, koncentrátech a 
druhotných surovinách 

Výroba mědi z minerálů obsahujících uhličitan 
meďnatý 

Odstraňování nečistot z kovů a sloučenin kovů Emise z oxidace nečistot šrotu uvolňované 
v rámci recyklace 

Rozklad uhličitanů s výjimkou uhličitanů 
k čistění spalin 

Výroba hořčíku 

Chemické syntézy, při nichž se na reakci podílí 
materiál obsahující uhlík a jejichž hlavním 
účelem není výroba tepla 

Výroba kyseliny akrylové, výroba acetylenu 
(částečná oxidace), výroba akrylonitrilu 
(amoxidace), výroba formaldehydu (částečná 
oxidace / dehydrogenace)  

Použití přísad nebo surovin obsahujících uhlík, 
jejichž hlavním účelem není výroba tepla 

Emise z oxidace organických přísad pro zvýšení 
poréznosti keramických výrobků 

Chemická nebo elektrolytická redukce oxidů 
polokovů a oxidů nekovů, jako jsou oxidy 
křemíku a fosfáty 

Výroba křemíku, redukce fosfátové rudy 
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Pro čtvrtou a pátou kategorii je třeba posoudit, zdali existuje jiný účel využití suroviny 
obsahující uhlík než výroba tepla, a pokud ano, který účel má být považován za primární. 
Příklad: Výroba vápna jakožto proces s vysokou teplotou, který vyžaduje použití značného 
množství paliv pro výrobu tepla nezbytného pro chemickou reakci. Pokud je vápno používáno 
pro čisticí postupy (např. výroba cukru) vyžadující velké množství CO2, slouží CO2 za 
spalování dalšímu účelu. Avšak podle vysoké energetické intenzity procesu musí být výroba 
tepla považována za primární účel spalování paliva a výsledné emise nemohou být zahrnuty 
do dílčího zařízení pro emise z procesů6. 
 
 
Krok 4b Přiřazení relevantních vstupů a výstupů 
Ke každému dílčímu zařízení přiřaďte všechny relevantní vstupy (například údaje o 
surovinách, z nichž pochází emise z procesů, bude-li to vhodné) a výstupy (například emise 
z procesů, údaje o použití odpadních plynů, včetně emisí z jejich spalování) za každý rok 
v období 2005 až 2010, kdy bylo zařízení v provozu. 
 
 

                                                      
6
 Bez ohledu na to by emise z rozkladu uhličitanů vznikající během výroby produktů z vápna používaných ve 

stejném zařízení pro čisticí procesy neměly být považovány za dílčí zařízení pro emise z procesů a nemělo by se 
jich týkat monitorování ani podávání zpráv. Výroba vysráženého uhličitanu vápenatého (PPC) není považována 
za čisticí proces, a vápno vyráběné a používané pro výrobu PPC by tedy nemělo podléhat referenční úrovni 
produktu „vápno“. Kromě toho by tyto emise měly podléhat monitorování a podávání zpráv v souladu 
s platnými pravidly pro zařízení ETS.  
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3 Stanovení přidělených povolenek pro dílčí zařízení 
Po určení příslušných dílčích zařízení je možné pro tato dílčí zařízení vypočítat přidělené 
povolenky. Každé dílčí zařízení bude využívat pouze jednu metodiku přidělování. Tato 
kapitola popisuje použití různých metodik přidělování. 
 
U každého dílčího zařízení by měla být historická úroveň stanovena podle postupu 
uvedeného v kapitole 0. 
 
 

3.1 Dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu 

Obrázek 1 znázorňuje dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu. Tečkované čáry 
vyznačují systémové hranice dílčího zařízení. Přidělování povolenek je určeno podle výroby 
produktu s referenční úrovní. 
 

  
Zemní plyn 
Topný olej  Výrobní proces  Produkt s referenční úrovní 
Teplo 
Obrázek 1  Dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu 
 
Krok 1c Určení historické úrovně činnosti 
Historické úrovně činnosti (HALp) každého dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu 
jsou vyjádřeny jako objemy výroby produktu s referenční úrovní. Definice produktů a 
jednotky výroby jsou stanoveny v CIMs a vysvětleny v Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
Krok 1d Výpočet předběžného počtu bezplatně přidělených povolenek 
Předběžné roční množství přidělených povolenek pro každé dílčí zařízení pro referenční 
úroveň produktu je: 
 

pPpsub HALBMF _  

 
přičemž: 

psubF _  Předběžné množství povolenek pro produkt p za rok (vyjádřeno v EUA) 
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pBM  Hodnota referenční úrovně produktu pro produkt p (vyjádřeno v EUA / 

jednotce produktu) 

pHAL  Historická úroveň činnosti produktu p, tj. střední hodnota roční historické 

výroby v základním období, jak byla určena a ověřena podle údajů 
shromážděných v základním období (vyjádřeno v jednotkách produktu); 
jednotku výroby, která bude použita pro různé produkty, naleznete v Návodu 
k postupu č. 9 s konkrétními pokyny pro jednotlivá odvětví. 

 
Zaměnitelnost mezi palivem a elektřinou 
V procesech, kde lze pro výrobu elektřiny nebo mechanické energie k výrobě ekvivalentního 
produktu (např. minerální vlny) použít palivo nebo elektřinu, by výběr energetického nosiče 
neměl ovlivnit určení hodnoty referenční úrovně. V těchto případech se při určování 
hodnoty referenční úrovně zohledňují nepřímé emise. Obrázek 2 znázorňuje, jak křivka 
hodnoty referenční úrovně (žlutá křivka) při určování hodnoty referenční úrovně (zeleně) 
zohledňuje jak přímé (modrý sloupec), tak nepřímé (oranžový sloupec) emise. 
 

 
Emise / jednotkový výstup  Nepřímé emise (ze spotřeby elektřiny) 
    Přímé emise 
      Referenční úroveň 
  Výrobní zařízení (seřazena podle výkonu) 

Obrázek 2 Určení referenčních hodnot v případě zaměnitelnosti mezi palivem a elektřinou 

 
Přidělování povolenek by však mělo vycházet pouze z přímých emisí. Aby bylo u dotčených 
referenčních úrovní produktu dosaženo souladu mezi referenčními úrovněmi a 
přidělováním povolenek (podle přílohy I bodu 2 CIMs), vypočítávají se předběžně 
přidělované povolenky pomocí poměru přímých a celkových emisí (viz rovnice uvedená 
níže). Další pokyny pro odvětví, kde se výše uvedené uplatňuje, obsahuje Návod k postupu 
č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Pokud referenční úroveň vychází z přímých a nepřímých emisí, je předběžné roční množství 
povolenek určeno takto: 
 

PP
ElecortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F  

 
přičemž: 
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PF : Předběžné množství povolenek přidělovaných dílčímu zařízení pro referenční 

úroveň produktu za rok (vyjádřeno v EUA). 

PBM : Referenční hodnota produktu (vyjádřeno v EUA / jednotce produktu).  

PHAL : Historická úroveň činnosti, tj. střední hodnota roční historické výroby 

v základním období, jak byla určena a ověřena podle údajů shromážděných 
v základním období (vyjádřeno v jednotkách produktu). 

directEm :  Přímé emise v rámci systémových hranic dílčího zařízení pro referenční 

úroveň produktu během základního období. Jedná se o celkový součet emisí 
během celého základního období (2005–2008 nebo 2009–2010) bez ohledu 
na jakékoliv případné změny kapacity, činnosti nebo provozu. Mezi přímé 
emise patří emise z výroby tepla v rámci stejného zařízení ETS, které je 
spotřebováváno v rámci systémových hranic výrobního procesu s referenční 
úrovní. Z přímých emisí by měly být (podle definice) vyloučeny všechny emise 
z výroby elektřiny nebo exportu/importu čistého tepla z jiných zařízení ETS 
nebo subjektů mimo ETS. 

 

ortlNetHeatImpEm : Emise z jakéhokoliv importu čistého měřitelného tepla z jiných zařízení ETS a 

subjektů mimo ETS během základního období v případě dílčího zařízení pro 
referenční úroveň produktu. Bez ohledu na místo a způsob výroby tepla se 
tyto emise vyjadřují v tunách CO2 a vypočítávají se takto: 
 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp  

 
Přičemž čistým importem tepla je celkový čistý dovoz měřitelného tepla 
z jiných zařízení ETS a subjektů mimo ETS během základního období u dílčího 
zařízení pro referenční úroveň produktu, vyjádřeno v TJ. Jedná se o celkový 
součet čistého importu tepla během celého základního období (2005–2008 
nebo 2009–2010) bez ohledu na jakékoliv případné změny kapacity, činnosti 
nebo provozu. 
 

ElecEm :  Nepřímé emise ze spotřeby elektřiny v rámci systémových hranic dílčího 

zařízení pro referenční úroveň produktu během základního období. Bez 
ohledu na místo a způsob výroby elektřiny se tyto emise vyjadřují v tunách 
CO2 a vypočítávají se takto: 

 
465.0use Elec.EmElec  

 
Přičemž Elec.use je spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic výroby 
produktu s referenční úrovní během základního období, vyjádřeno v MWh. 
Jedná se o celkovou spotřebu elektřiny během celého základního období 
(2005–2008 nebo 2009–2010) bez ohledu na jakékoliv případné změny 
kapacity, činnosti nebo provozu. 
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Import tepla ze zařízení mimo ETS 
Spotřeba tepla vyráběného buď zařízením mimo ETS, nebo dílčím zařízením vyrábějícím 
produkt, jehož se týká referenční úroveň pro kyselinu dusičnou, není způsobilá k přidělování 
povolenek. Proto v případech, kdy dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu importuje 
teplo vyráběné zařízením mimo ETS, mělo by být přidělování povolenek týkajících se tohoto 
množství tepla odečteno z celkového množství přidělovaných povolenek. Další pokyny 
k tomuto tématu naleznete v Návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

3.2 Dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla 

Obrázek 3 znázorňuje dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla. Tečkované čáry vyznačují 
systémové hranice dílčího zařízení. Přidělené povolenky jsou určeny podle spotřeby 
měřitelného tepla. 
 

 
Zemní plyn (TJ) 
Topný olej (TJ)  Výrobní postup  Produkt bez referenční úrovně 
Teplo (TJ) 
Obrázek 3  Dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla. 

 
Krok 2c Určení historické úrovně činnosti  

Historické roční úrovně činnosti (HALh) každého dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla 
jsou vyjádřeny v TJ a tvoří je součet: 

- spotřeby čistého měřitelného tepla mimo hranice referenční úrovně produktu 
vyrobeného samotným zařízením nebo jiným zařízením ETS, pokud toto teplo není 
vyráběno v rámci hranic referenční úrovně produktu pro kyselinu dusičnou nebo 
není využíváno k výrobě elektřiny, 

- výroba čistého měřitelného tepla exportovaná spotřebitelům mimo ETS, pokud toto 
teplo není vyráběno v rámci hranic referenční úrovně produktu pro kyselinu 
dusičnou nebo není využíváno k výrobě elektřiny, další pokyny k tomuto tématu 
naleznete v Návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

 
V zásadě se nečiní žádný rozdíl mezi teplem z různých zdrojů (další informace naleznete 
v oddílu 2 kroku 2a). 
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Nebudou-li k dispozici žádné historické údaje o měřitelném teplu, bude historická úroveň 
činnosti vypočítána pomocí zástupných údajů. Další pokyny k využití naleznete v příloze B 
Návodu k postupu č. 3 o sběru dat. 
 
Krok 2d Výpočet předběžného počtu bezplatně přidělených povolenek 
Vypočtěte předběžný počet bezplatně přidělených povolenek pro každé dílčí zařízení pro 
referenční úroveň tepla pomocí následující rovnice: 
 

hhhsub HALBMF _  

s  

hsubF _  Předběžné množství povolenek přidělovaných dílčímu zařízení za rok, které 

platí pro rok k na základě referenční úrovně tepla (vyjádřeno v EUA). 

hBM    Referenční úroveň tepla; stanovena na 62,3 t CO2 / TJ. 

 
Relevantní jsou pouze čisté toky tepla ve smyslu, že se odečítá obsah tepla v kondenzátu nebo přepravním 
médiu vracejícího se dodavateli tepla. 

 
V případě exportu tepla spotřebitelům mimo ETS se namísto spotřeby čistého tepla použije 
export čistého tepla a povolenky budou přiděleny výrobci tepla. Výrobní zařízení mimo ETS 
není obecně považováno za zařízení vystavené riziku úniků uhlíku. Bude-li mít provozovatel 
důvod k přesvědčení, že jsou spotřebitelé tepla mimo ETS považováni za spotřebitele 
vystavené riziku úniků uhlíku, musí o tom příslušným orgánům předložit dostatečný důkaz. 
Další pokyny k tomuto tématu naleznete v Návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích 
tepla. 
 

3.3 Dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva 

Obrázek 4 znázorňuje dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva. Tečkované čáry vyznačují 
systémové hranice dílčího zařízení. Přidělování povolenek je určeno podle spotřeby paliva. 
 

 
Zemní plyn (TJ) 
Topný olej (TJ)  Výrobní postup  Produkt bez referenční úrovně 
Teplo (TJ) 
Obrázek 4  Dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva 
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Krok 3c Určení historické úrovně činnosti 
Historickou roční úrovní činnosti (HALf) každého dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva 
je spotřeba paliva mimo hranice referenční úrovně produktu (vyjádřeno v TJ), pokud je toto 
palivo využíváno k výrobě produktů, mechanické energie nebo tepla/chladu, a nikoliv pro 
výrobu elektřiny nebo měřitelného tepla. Roční historická úroveň činnosti zahrnuje 
množství paliva použitého pro bezpečnostní spalování. Nezohledňuje se palivo použité pro 
jiné účely (např. likvidace odpadu mimo referenční úroveň produktu). 
 
Nebude-li palivo v rámci celkového palivového vstupu do procesu používáno pro spalovací 
proces výroby neměřitelného tepla, protože bude využíváno k jiným chemickým reakcím 
produkujícím odpadní plyny (např. chemickou redukci kovových rud, chemické syntézy atd.), 
nesmí být toto množství paliva považováno za určení historické spotřeby paliv dotčeného 
dílčího zařízení (dotčených dílčích zařízení) pro palivo. Více pokynů k tomuto tématu 
naleznete v Návodu k postupu č. 8 o odpadních plynech. 
 
Krok 3d Výpočet předběžného počtu bezplatně přidělených povolenek 
Vypočtěte předběžný počet bezplatně přidělených povolenek pro každé dílčí zařízení pro 
referenční úroveň paliv i  pomocí následující rovnice: 
 

fffsub HALBMF _  

 
přičemž  

fsubF _  Předběžné množství povolenek přidělovaných dílčímu zařízení za rok 

(vyjádřeno v EUA). 

fBM   Referenční úroveň paliva; stanovena na 56,1 t CO2 / TJ. 

fHAL  Historická úroveň spotřeby paliv dílčího zařízení (vyjádřeno v TJ). 

 
 

3.4 Dílčí zařízení pro emise z procesů 

Obrázek 5 znázorňuje dílčí zařízení pro emise z procesů. Tečkované čáry vyznačují 
systémové hranice dílčího zařízení. Přidělené povolenky jsou určeny podle historických 
emisí z procesů. 
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Emise mimo CO2 

   CO2  CO (neúplné spalování) 
Redukční činidlo (TJ)   Produkt bez referenční úrovně 
Teplo (TJ) 
Obrázek 5  Dílčí zařízení pro emise z procesů 

 
Krok 4c Určení historické úrovně činnosti  
Historickou roční úroveň činnosti (HALe) (vyjádřeno v t CO2e) dílčího zařízení pro emise 
z procesů tvoří součet: 

 emise jiných plynů než CO2 uvedené v příloze I směrnice 2003/87/ES, kterých se 
netýká referenční úroveň produktu ani jiné nouzové přístupy (typ a), 

 emise CO2 v důsledku jakýchkoliv činností uvedených v kroku 4.a (typ b), viz oddíl 2), 

 emise pocházející ze spalování neúplně zoxidovaného uhlíku vzniklého v důsledku 
jakýchkoliv činností uvedených v kroku 4.a (viz oddíl 2) pro účely výroby měřitelného 
tepla, neměřitelného tepla nebo elektřiny MINUS emise ze spalování určitého 
množství zemního plynu se stejným energetickým obsahem, jako je energetický 
obsah těchto plynů, a při zohlednění rozdílů v účinnosti přeměn energie. Přidělování 
povolenek za neúplně spálené sloučeniny uhlíku fakticky představuje přidělování 
povolenek za odpadní plyny (typ c). 

Další pokyny k dílčím zařízením pro emise z procesů a odpadní plyny naleznete v Návodu 
k postupu č. 8. 
 
 

Krok 4d Výpočet předběžného počtu bezplatně přidělených povolenek 
Povolenky přidělené každému dílčímu zařízení, pro nějž platí přístup podle historických 
emisí, vypočtěte pomocí této rovnice: 
 

eesub HALPRFF _  

 
s  

esubF _  Předběžné množství povolenek pro dílčí zařízení za rok. 

PRF  Redukční koeficient, který je stanoven na 0,97 (bezrozměrný). 

eHAL  Historické „emise z procesů“ dílčího zařízení (vyjádřeno v t CO2eq). 

 
U dílčích zařízení pro emise z procesů typu b vychází historické úrovně činnosti z emisí CO2 
během základního období. V případě směsí neúplně zoxidovaných sloučenin uhlíku 
(např. CO) a CO2 by měla historická úroveň činnosti vycházet z výsledků měření podílu CO2 
na celkovém obsahu sloučenin uhlíku v plynu podle platných evropských norem vztahujících 
se k příslušnému základnímu období. Nebudou-li tyto historické údaje z měření k dispozici, 
bude třeba použít implicitní hodnotu vycházející z předpokladu, že je zcela zoxidováno (CO2) 
75 % obsahu plynné směsi. 
 
Pro emise z procesů pocházející ze spalování odpadních plynů se seznamte s Návodem 
k postupu č. 8 o odpadních plynech. 
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4 Roční základ, předběžné a konečné přidělení povolenek 
jednotlivým zařízením 

 

4.1 Základní přidělení povolenek 

Základní celkové množství emisních povolenek pro jednotlivá zařízení se vypočítá pomocí 
součtu povolenek přidělených dílčím zařízením bez zohlednění koeficientů vystavení únikům 
uhlíku a rovná se: 
 

i

i
sub

basis
inst FF  

 
basis

instF   Celkový počet základních povolenek přidělených zařízení. 
i

subF   Počet povolenek přidělených dílčímu zařízení za rok i .  

 
Přestože toto množství nemusí nutně odrážet počet povolenek přidělených zařízením 
předběžně, mělo by být zahrnuto do NIMs, protože bude použito pro stanovení 
víceodvětvového redukčního koeficientu. 

4.2 Předběžné přidělení povolenek 

Předběžný celkový roční počet emisních povolenek pro jednotlivá zařízení se vypočítá 
vynásobením přidělených povolenek koeficientem vystavení únikům uhlíku každého dílčího 
zařízení. 
 

i

i
sub

i
subinst kEFFkF )()(  

 
přičemž 

)(kFinst   Povolenky předběžně přidělené zařízení v roce k. 
i

subF   Povolenky přidělení dílčímu zařízení i. 

)(kEF i
sub   Koeficient vystavení únikům uhlíku pro dílčí zařízení i v roce k. 

 

4.3 Konečné přidělení povolenek 

U zařízení, která nejsou klasifikována jako „výrobce elektřiny“ je celkové konečné množství 
přidělených povolenek určeno takto: 
 

)()()( kCSFkFkF inst
final

inst  

 
s  
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)(kF final
inst  Konečný celkový počet povolenek přidělených zařízení v roce k. 

)(kCSF  Víceodvětvový opravný koeficient v roce k (bude-li nezbytný). 

 
U zařízení, která jsou klasifikována jako „výrobce elektřiny“ je celkové konečné množství 
přidělených povolenek určeno takto: 
 

)2013()2013(0174.0)()( kFkFkF instinst
final

inst  

 
přičemž 

)(kF final
inst   Konečný celkový počet povolenek přidělených zařízení v roce k. 

)2013(instF  Povolenky předběžně přidělené zařízení v roce 2013.  
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5 Určení počáteční kapacity podle čl. 7 odst. 3 CIMs 
 
Provozovatelé musí určit a předložit počáteční instalovanou kapacitu dílčího zařízení pro: 

- všechna dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu, 
- všechna dílčí zařízení, u kterých během základního období proběhla 

podstatná změna kapacity. 
 
Tato kapitola objasňuje, jak podle čl. 7 odst. 3 CIMs určit kapacitu dílčího zařízení pro 
referenční úroveň produktu, u nějž během základního období nedošlo k podstatné změně 
kapacity. Informace o určování dílčích zařízení, u nichž během základního období nedošlo 
k podstatné změně kapacity, naleznete v oddílu 6.4. 
 
Kapacitu určenou podle CIMs za účelem výpočtu počtu zdarma přidělovaných povolenek, 
pro výpočet koeficientů standardního využití kapacity (SCUF) nebo pro posouzení 
významných změn je třeba v povoleních odlišovat od všech dalších odkazů na kapacitu. 
 
Určování kapacit pro různá dílčí zařízení se týká stejných činností jako historické úrovně 
činnosti a mělo by být vyjadřováno ve stejných jednotkách. Určení historických úrovní 
činnosti naleznete v kapitole 3, a kromě toho v tabulce 1 přehled podmínek, kterým by měly 
teplo, palivo a emise z procesů vyhovovat, aby mohly být zohledňovány při určování 
historických úrovní činnosti a kapacit dílčích zařízení pro referenční úrovně tepla, paliva a 
případně emisí z procesů. 
 
Podle dostupnosti údajů by měla být kapacita určována podle metody 1 nebo metody 2. 
 
Metoda 1 – určování kapacity podle historických údajů 
Kde to bude možné, měla by být kapacita vždy určována podle historických údajů o výrobě 
během období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008. Nebude-li v příloze I CIMs uveden 
žádný jiný odkaz, týkají se kapacity tun vyrobeného produktu vyjádřené jako 
obchodovatelná (čistá) produkce a 100 % čisté dotčené látky (podrobnosti naleznete rovněž 
v Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví). 
 
Provozovatel určí 2 nejvyšší měsíční objemy výroby v období od 1. ledna 2005 do 
31. prosince 2008. Průměr těchto 2 hodnot bude bez dalších oprav či úprav použit jako 
počáteční měsíční kapacita závodu. Počáteční instalovanou kapacitu závodu bude tvořit tato 
hodnota vynásobená 12 měsíci. 
 
Metoda 2 – určování kapacity podle experimentálního ověření 
Metoda 2 se použije pouze v případech, kdy nemohou být vypočítány nejvyšší měsíční 
objemy výroby od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 z důvodu chybějících údajů o provozu 
v tomto období (tj. protože bylo příslušné zařízení v příslušném základním období v provozu 
méně než 2 měsíce, nebo kvůli ztrátě záznamů); v takovém případě je třeba, aby 
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provozovatel vysvětlil okolnosti, které v rámci metodické zprávy vedly k tomuto výběru, což 
ověří ověřovatel. Konečné stanovisko bude vždy na jednom z příslušných orgánů. Bude-li 
příslušný orgán považovat odůvodnění za nedostatečné, pak budou k určení kapacity 
použity konzervativní odhady výroby (např. údaje o prodeji, extrapolované údaje z jiných 
měsíců nebo odhady založené na údajích na úrovni zařízení rozdělené do úrovně dílčích 
zařízení) (více pokynů ke konzervativním odhadům naleznete v Návodu k postupu č. 3 o 
shromažďování údajů). 
 
V takovém případě bude provozovatel v průběhu shromažďování základních údajů provádět 
experimentální ověření kapacity dílčího zařízení, na které bude dohlížet nezávislý třetí 
subjekt. Toto ověření se bude týkat 48hodinového nepřetržitého testu prováděného podle 
provozních postupů běžného provozu zařízení. Tomuto testu bude přítomen nezávislý třetí 
subjekt, který porovná úroveň výroby a parametry týkající se vyráběného produktu 
s typickými hodnotami v dotčeném odvětví a rovněž s případnými dostupnými údaji o 
předcházejících výrobních postupech v zařízení. Aby se zajistilo, že kvalita výroby během 
testu bude odpovídat běžné kvalitě produktu vyráběného v zařízení, bude přihlédnuto 
zejména k parametrům týkajícím se kvality vyráběného produktu. 
 
Počáteční měsíční kapacitu závodu bude tvořit průměrná výroba během dvou dnů 
experimentálního ověřování vynásobená 30 dny. Počáteční instalovanou kapacitu závodu 
bude tvořit tato hodnota vynásobená 12 měsíci. 
 
Vzhledem k omezené přidané hodnotě výsledků se nedoporučuje používat metodu 2 pro 
určení počáteční kapacity k výpočtu SCUF pro referenční úroveň produktu. 
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6 Určení historické úrovně činnosti 
 
Tato kapitola popisuje, jak určit historickou úroveň činnosti používanou při určování zdarma 
přidělovaných povolenek. Oddíl 6.1 uvádí, které roky by měly tvořit základní období. Oddíl 
6.2 popisuje způsob, jak určit historické úrovně činnosti pro dílčí zařízení, u kterých 
neproběhla žádná změna provozu nebo podstatná změna kapacity. Oddíly 6.3 a 6.4 uvádí 
pokyny k určování změn v provozu a podstatných změn kapacity a vysvětlují, jak by měla být 
historická úroveň činnosti určována v těchto případech. 

 

6.1 Výběr základního období 

V zásadě jsou základním obdobím buď roky 2005–2008 nebo 2009–2010 (čl. 9 odst. 1 CIMs). 
Zvolené základní období by mělo v zásadě vést k nejvyšším historickým úrovním činnosti. 
Způsob určení historických úrovní činnosti je vysvětlen v oddílech 6.2 až 6.4. 
 
Základní období, které povede k nejvyšším historickým úrovním činnosti, se může lišit podle 
jednotlivých dílčích zařízení. Stejné základní období však musí být zvoleno pro celé zařízení 
včetně všech dílčích zařízení.  
 

6.2 Implicitní metoda 

Implicitním způsobem určování historické úrovně činnosti je výběr střední hodnoty ročních 
úrovní činnosti dílčího zařízení v základním období: 2005–2008 nebo 2009–2010, takže  
 

HAL = střední hodnota2005–2008 (roční úrovně činnosti)  
NEBO 

HAL = střední hodnota2009–2010 (roční úrovně činnosti) 
 
Pokud nebylo zařízení provozováno příležitostně podle čl. 9 odst. 8 CIMs (což provozovatel 
úspěšně prokáže příslušnému orgánu), bude přihlédnuto ke všem rokům základního období, 
v nichž bylo zařízení provozováno po alespoň 1 den (viz čl. 9 odst. 6).  
 
Proto musí být pro dílčí zařízení v některých případech zohledněny roky s nulovou činností, 
pokud bylo v provozu alespoň jedno jiné dílčí zařízení. To platí zejména pro zařízení, která 
na stejné výrobní lince vyráběla různé produkty s referenční úrovní. Následující příklady 
dokazují, že v některých případech funguje i standardní metodika. Pokyny k určování HAL u 
zařízení, která nebyla během základního období v provozu alespoň 1 den, naleznete 
v následujícím oddílu. 
 
Příklad 1 
Sklárna disponuje výrobní linkou pro sklo, kde lze vyrábět lahve z barveného i nebarveného 
skla. Předpokládejme, že jsou zvoleným základním obdobím roky 2005–2008. Těchto dvou 



 30 

druhů produktů se týkají dvě referenční úrovně produktu. V letech 2005–2008 byly zjištěny 
tyto úrovně činnosti. 
 
Tabulka 3: Historické úrovně činnosti zařízení na výrobu skla 

 2005 2006 2007 2008 

Lahve 
z barveného 
skla 

800 800 0 0 

Lahve 
z nebarveného 
skla 

0 0 800 800 

 
Tohoto zařízení se týkají dvě referenční úrovně produktu, a proto je třeba použít dvě dílčí 
zařízení. Pro určení HAL je třeba pro každou referenční úroveň zohlednit střední hodnotu 
v období, kdy bylo zařízení v provozu alespoň 1 den, přičemž se bude postupovat podle čl. 9 
odst. 6: 
 
HALbarevné sklo = střední hodnota2005–2008 (800, 800, 0, 0) = 400 
HALbílé sklo = střední hodnota2005–2008 (0, 800, 0, 800) = 400 
 
Součet HAL pro jednotlivá dílčí zařízení je 800 a odráží historické činnosti sklárny. 
 
Prosíme, abyste vzali na vědomí, že se bez fyzické změny neuplatní ustanovení uvedená 
v čl. 9 odst. 9, která se týkají podstatných změn kapacity v základním období. Ustanovení 
o zastavení provozu (článek 22 CIMs) se neuplatní rovněž pro stávající zařízení.  
 
Příklad 2 
Papírna disponuje výrobní linkou, na níž lze vyrábět 3 druhy papíru: novinový papír, 
nenatíraný bezdřevý papír a natíraný bezdřevý papír. Těchto tří typů produktů se týkají tři 
různé referenční úrovně produktu. V letech 2005–2008 byly zjištěny tyto úrovně činnosti. 
 
Tabulka 4: Historické úrovně činnosti zařízení na výrobu papíru 

 2005 2006 2007 2008 

Novinový 
papír 

800 0 500 700 

Nenatíraný 
bezdřevý 
papír 

200 600 0 300 

Natíraný 
bezdřevý 
papír  

0 400 500 0 

 
Tohoto zařízení se týkají tři referenční úrovně produktu, a proto je třeba použít tři dílčí 
zařízení. Předpokládejme, že zvoleným základním obdobím jsou roky 2005–2008. Pro určení 
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HAL je třeba pro každou referenční úroveň zohlednit střední hodnotu v období, kdy bylo 
zařízení v provozu alespoň 1 den, přičemž se bude postupovat podle čl. 9 odst. 6: 
 
HALnovinový papír = střední hodnota2005–2008 (800, 0, 500, 700) = 600 
HALnenatíraný bezdřevý papír = střední hodnota2005–2008 (200, 600, 0, 300) = 250 
HALnatíraný bezdřevý papír = střední hodnota2005–2008 (0, 400, 500, 0) = 200 
 
Výsledky, stejně jako v prvním příkladu, velmi dobře odráží úrovně produktů.  
 
Stejně jako v příkladu 1 se bez fyzické změny neuplatní ustanovení uvedená v čl. 9 odst. 9, 
která se týkají podstatných změn kapacity v základním období. Ustanovení o (částečném) 
zastavení provozu (články 22 a 23 CIMs) se před 30. červnem 2011 neuplatní pro stávající 
zařízení, ale budou platit pro (částečné) zastavení provozu mezi 1. červencem 2011 a 
31. prosincem 2012. 
Příklad:  
Sklárna disponuje dvěma různými výrobními linkami, jednou pro barvené sklo a jednou pro 
nebarvené sklo. Linka pro barvené sklo se uzavře v roce 2012, ale od tohoto roku se bude 
nacházet v rezervě (žádná fyzická změna). 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Barvené 
sklo 

800 800 800 800 800 800 800 0 0 

Nebarvené 
sklo 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Sklárna je pro dvě dílčí zařízení za účelem přidělování povolenek klasifikována jako stávající 
zařízení, přičemž HAL obou činí 800. Provozovatel musí podle článku 23 oznámit příslušnému 
orgánu, že v daném kalendářním roce částečně zastavil činnost a že se úroveň činnosti 
dílčího zařízení zcela snížila na 0. Protože zařízení částečně zastavilo činnost, je třeba 
povolenky přidělované dílčímu zařízení pro „barvené sklo“ upravit na 0. 
 
 

6.3 Zahájení provozu po 1. lednu 2005  

Tento oddíl vysvětluje, jak vypočítat HAL pro zařízení, které nebylo v provozu během celého 
základního období také proto, že zahájilo běžný provoz po začátku základního období. Tento 
oddíl neplatí pro dílčí zařízení, která zahájila běžný provoz po 1. lednu 2005, pokud již bylo 
zařízení 1. ledna 2005 v provozu (prosíme, abyste si v takový případech prostudovali oddíl 
6.4 o změnách kapacity). 
 
Zahájení běžného provozu se určuje podle čl. 3 písm. n) CIMs. Provozovatel za tímto účelem 
určí nejranější nepřetržité 90denní období, během něhož úroveň činnosti – v úhrnu za 
90denní období – činila alespoň 40 % plánované kapacity. Nepřetržitým 90denním obdobím 
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je třeba chápat období 90 po sobě následujících dnů, kdy bylo celé zařízení v provozu 
každodenně. Začátkem běžného provozu je první den tohoto období. V případě, že obvyklý 
výrobní cyklus v daném odvětví nepředpokládá takové nepřerušené 90denní období, budou 
výrobní cykly specifické pro toto odvětví sečteny do období 90 dnů. 
 
Podobně se postupuje v případě nepřerušeného provozu během základního období, který 
vede k nulové výrobě celého zařízení alespoň v jednom kalendářním roce. 
 
U zařízení, která ze své povahy fungují pouze příležitostně, například zařízení, jež jsou 
v provozu sezonně, nebo zařízení držená v rezervě nebo v pohotovostním stavu, je třeba 
zohlednit všechny roky zvoleného základního období po zahájení běžného provozu, včetně 
kalendářních roků s méně než jednodenní výrobou (čl. 9 odst. 8).  
 
U zařízení, která ze své povahy nefungují pouze příležitostně, by měly být pro výpočet 
historické úrovně činnosti (HAL) pouze roky, kdy bylo zařízení v provozu alespoň jeden den. 
To znamená, že v některých případech musí být zohledněny roky dílčího zařízení, kdy 
vyvíjelo nulovou činnost, pokud bylo v provozu alespoň jedno jiné dílčí zařízení. To je 
v podstatě stejný případ jako v příkladech 1 až 3 předcházejícího oddílu. 
 
Případ 1 – Zařízení, která jsou v provozu alespoň 2 kalendářní roky  
Zařízení je v provozu alespoň 2 kalendářní roky, pokud toto zařízení používá základní období 
let 2005 až 2008 a zahájilo jako celek provoz do 1. ledna 2007 včetně, a v takovém případě 
bude HAL vypočítávána podle standardního vzorce. Při výpočtu HAL budou zohledněny 
všechny roky (od začátku běžného provozu), v nichž bylo zařízení v provozu alespoň 1 den.  
 
HAL bude v takovém případě střední hodnotou úrovně činnosti (AL) ze všech let, kdy bylo 
zařízení v provozu, jak je uvedeno v příkladech a až c. 
 
Příklad a – zařízení bylo v základním období v provozu alespoň 1 den v každém roce. 
HAL = střední hodnota (AL2005, AL2006, AL2007, AL2008) 
 
Příklad b – zařízení nebylo v provozu po celý rok 2006 z důvodu nehody nebo kvůli údržbě 
(AL2006=0). 
HAL = střední hodnota (AL2005, AL2007, AL2008) 
 
Příklad c – zařízení jako celek zahájilo svůj provoz 31. října 2006; HAL by měla být 
vypočítávána pouze podle úrovní činnosti v letech 2006, 2007 a 2008. 
HAL = střední hodnota (AL2006, AL2007, AL2008) 
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Případ 2 – Zařízení, která jsou v provozu méně než 2 kalendářní roky 
 
Pokud zařízení zahájilo jako celek běžný provoz po 1. lednu 2007 (zařízení například zahájilo 
svůj provoz 2. ledna nebo později), je v základním období let 2005 až 2008 v provozu méně 
než 2 kalendářní roky. Zařízení má pro výpočet HAL dvě možnosti: 
 

- buď si jako základ zvolí období 2009 až 2010, 
nebo  

- vypočítá HAL každého dílčího zařízení takto: 
 
HAL = kapacita x RCUF, 

 
přičemž  
kapacita  je počáteční instalovaná kapacita vypočítaná podle kapitoly 0 tohoto dokumentu, 
RCUF  je příslušný koeficient využití kapacity (viz níže). 
 
Pokud zařízení zahájilo jako celek běžný provoz po 1. lednu 2009 (zařízení například zahájilo 
svůj provoz 2. ledna), bude třeba vypočítat HAL podle druhého postupu. 
 
Počáteční instalovaná kapacita se určuje podle metodik uvedených v oddílu 5. Budou-li 
k dispozici údaje pro dvě nejvyšší měsíční úrovně činnosti, použije se standardní metoda 
(určení podle dvou největších měsíčních objemů činnosti). Jedná se případ, kdy byl běžný 
provoz (stávajícího) zařízení zahájen do 30. června 2011 včetně. V ostatních případech (při 
zahájení běžného provozu po 30. červnu 2011) je třeba původní kapacitu určit pomocí 
experimentálního ověření (metoda 2, pro další podrobnosti viz oddíl 2). Původní kapacita 
musí být bez ohledu na použitou metodu určena před 30. zářím 2011.  
 
Aby bylo příslušným orgánům umožněno určit RCUF podle čl. 18 odst. 2, zařízení poskytne 
„náležitě podložené a nezávisle ověřené informace o plánovaném běžném provozu, údržbě, 
běžném výrobním cyklu, energeticky účinných technikách a typickém využití kapacity 
zařízení v dotčeném odvětví ve srovnání s informacemi specifickými pro dané odvětví.“ 
Provozovatel uvede příslušný koeficient využití kapacity (RCUF) každého dílčího zařízení jako 
% kapacity. Měly by se použít informace o běžném provozu, údržbě a výrobních cyklech 
zařízení, které jsou k dispozici z určení kapacity.  
 
Pro určení RCUF musí být přihlédnuto k následujícím aspektům: 

 Plánovaný běžný provoz zařízení: Předpokládané objemy výroby 
podle plánované kapacity podložené technickou dokumentací / 
technickými listy dodavatele) a provozní hodiny (použijte 
informace z obchodních plánů, povolení atd.). Budou-li k dispozici, 
měly by být k ověření těchto předpokládaných objemů výroby 
využity údaje z výroby. 

 Údržba: Musí být odhadnuta dostupnost výrobních linek (podle 
informací z obchodních plánů, povolení, příslušné technické 
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dokumentace atd.). Při odhadování předpokládaných úrovní 
výroby je třeba přihlédnout k předpokládaným prostojům.  

 Běžný výrobní cyklus: Podle informací z obchodních plánů, 
povolení, příslušné technické dokumentace atd. je třeba 
zkontrolovat, bude-li nepřetržitý provoz technicky proveditelný, 
plánovaný podle poptávky po produktech (např. sezonní a 
mimosezonní poptávka) a proveditelný z právního hlediska 
(omezení v příslušných povoleních).  

 
U dílčích zařízení pro referenční úrovně tepla a paliva je kromě toho při odhadování 
spotřeby tepla a paliva na základě plánovaných údajů o výrobě třeba zohlednit energeticky 
účinné techniky.  
U dílčích zařízení pro emise z procesů je třeba při odhadování emisí z procesů na základě 
plánovaných údajů o výrobě třeba zohlednit intenzitu emisí vstupních surovin a účinné 
techniky snižování emisí skleníkových plynů (např. nízký obsah uhlíku u vstupních surovin, 
redukční techniky).  
Bude-li to nutné, měl by příslušný orgán upravit předběžnou hodnotu RCUF, přičemž bude 
předpokládat, že byly tyto techniky snižování emisí skleníkových plynů využity. 
 
Výsledný RCUF by měl být porovnán s běžným využitím kapacity v dotčeném odvětví. 
Všechny závažné odchylky je třeba zdůvodnit. Nesmí být schváleny žádné hodnoty RCUF 
rovnající se nebo přesahující 100 %. 
 
Tento výpočet ověří nezávislý třetí subjekt. 
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Shrnutí  
Pro zařízení, která jsou po zahájení běžného provozu v provozu alespoň 1 den v roce, je 
použití různých metodik přidělování pro různá data zahájení běžného provozu shrnuto 
v následující tabulce: 
 

Zahájení běžného 
provozu 

Základní období Historická úroveň činnosti 

Před 1. 1. 2007 výběr provozovatele:  

 2005–2008 nebo  

 2009–2010  

 

 střední hodnota (čl. 9 odst. 1) 

 střední hodnota (čl. 9 odst. 1)  

2. 1. 2007–
31. 12. 2008  

výběr provozovatele:  

 2005–2008 nebo  

 2009–2010 

 

 využití kapacity a času (čl. 9 odst. 6) 

 střední hodnota (čl. 9 odst. 1) 

1. 1. 2009  2009–2010  střední hodnota (čl. 9 odst. 1) 

2. 1. 2009–
30. 6. 2011 

 (2009–2010)  využití kapacity a času (čl. 9 odst. 6) 

 
 

6.4 Změny kapacity 

Postup výpočtu historické úrovně činnosti dílčího zařízení v případě podstatné změny 
kapacity v období mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 je stanoven v čl. 9 odst. 9 
návrhu rozhodnutí Komise. V tomto kontextu je důležitým datem zahájení změněného 
provozu. Je třeba zohledňovat pouze ty podstatné změny kapacity, které byly určeny – 
podle metodiky popsané v tomto oddílu – před 30. zářím 2011. To zahrnuje určení nové 
kapacity k tomuto datu. Podstatné změny kapacity, které byly určeny po tomto datu, nebo u 
kterých byla po tomto datu pouze určena nová kapacita, by měly být vhodně posuzovány 
podle pravidel pro nové účastníky. 
 
Tento postup stanoví, že je třeba určit historickou úroveň činnosti podle obecných pravidel 
a bez základního zohlednění podstatné změny kapacity. Historická úroveň činnosti 
zvýšené/snížené kapacity se určuje samostatně. Celková historická úroveň činnosti dílčího 
zařízení, u kterého proběhla podstatná změna, bude součtem dvou historických úrovní 
činnosti. 
 
Podrobnosti o tomto postupu budou krok za krokem uvedeny níže a budou vysvětleny na 
dvou příkladech. Přestože se tento oddíl zabývá pouze případem dílčích zařízení pro 
referenční úroveň produktu, platí tento postup pro všechna dílčí zařízení: dílčí zařízení pro 
referenční úroveň produktu, dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla, dílčí zařízení pro 
referenční úroveň paliva a dílčí zařízení pro emise z procesů. 
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Krok 1: Došlo u dílčího zařízení v období od 1. ledna 2005 do 30. června 2011 
k podstatnému zvýšení/snížení kapacity? 
Všichni provozovatelé navrhující použití čl. 9 odst. 9 budou muset nejprve určit, zdali jejich 
investice v období od ledna 2005 do června 2011 skutečně vedly k podstatnému 
zvýšení/snížení kapacity ve smyslu návrhu rozhodnutí Komise. 
 
Dva hlavní způsoby nebo dvě hlavní možnosti, jak doložit podstatné zvýšení/snížení 
kapacity, jsou uvedeny v čl. 3 písm. i) návrhu rozhodnutí Komise, a jsou jimi: 
 
Možnost 1 
Původní instalovaná kapacita dílčího zařízení určená podle čl. 7 odst. 3 návrhu rozhodnutí 
Komise byla podstatně zvýšena/snížena, přičemž 

i) se jedna či více určitelných fyzických změn týká jejího technického uspořádání 
a fungování, aniž by však šlo o pouhé nahrazení stávající výrobní linky, a 

ii) dílčí zařízení může být provozováno v kapacitě, která je alespoň o 10 % vyšší 
(v případě zvýšení) nebo nižší (v případě snížení) ve srovnání s původní 
instalovanou kapacitou dílčího zařízení před změnou. 

Možnost 2 
Nebo je původní instalovaná kapacita dílčího zařízení určená podle čl. 7 odst. 3 návrhu 
rozhodnutí Komise považována za podstatně zvýšenou/sníženou, pokud 

i) se jedna či více určitelných fyzických změn týká jejího technického uspořádání 
a fungování, aniž by však šlo o pouhé nahrazení stávající výrobní linky, a 

ii) dílčí zařízení, kterého se fyzické zněny týkají, má podstatně vyšší (v případě 
zvýšení) nebo nižší (v případě snížení) úroveň činnosti, jež má za následek další 
přidělené emisní povolenky vypočítané na základě pravidel uvedených 
v návrhu rozhodnutí Komise, a to o více než 50 000 povolenek za rok; těchto 
50 000 povolenek bude představovat alespoň 5 % předběžného ročního počtu 
emisních povolenek přidělovaných zdarma tomuto zařízení před změnou. 

 
Procentní hodnoty (10 % podle možnosti 1 a 5 % podle možnosti 2) se týkají kapacity celého 
dílčího zařízení. Příklad: Rafinerie rozšiřuje kapacitu jedné ze svých CWT jednotek o 30 %. To 
nemusí nezbytně znamenat podstatné zvýšení kapacity, protože je třeba zohlednit celkové 
CWT dílčích zařízení rafinerie pro referenční úroveň pro produkt. 
 
 
Krok 1a: Provozovatel musí doložit, že na dílčím zařízení byla provedena jedna fyzická 
změna, nebo jich bylo provedeno více  
Společným znakem obou výše uvedených možností je fyzická změna. V kontextu definice 
podstatného zvýšení/snížení kapacity musí být tato změna chápána jako změna potřebných 
výrobních procesů a zařízení a různé části definice je třeba vykládat takto:  
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1. Nezbytnou podmínkou je fyzická povaha změny týkající se technického uspořádání a 
fungování. Tím jsou vyloučeny všechny druhy organizačních či provozních změn 
(např. prodloužená denní pracovní doba, vyšší rychlost rotační trubkové pece, 
použití nového softwaru pro řízení procesů, změna hlavních parametrů procesu, 
například tlaku, teploty).  

 
2. Dostatečnou podmínkou je dopad fyzické změny na technické uspořádání a 

fungování. Jakákoliv fyzická změna bez tohoto dopadu (např. nový nátěr vnější 
strany pece) uvedené definici nevyhovuje, protože je třeba zřejmé příčinné 
souvislosti mezi fyzickou změnou (fyzickými změnami) a změnou kapacity. Jinými 
slovy, k podstatnému zvýšení kapacity mohou vést pouze fyzické změny umožňující 
změny výrobní kapacity. 

 
3. Kromě toho nelze v kontextu definice podstatných zvýšení kapacity přihlížet 

k pouhému nahrazení stávající výrobní linky. To zahrnuje nahrazení částí výrobní 
linky bez dopadů na technické uspořádání a fungování (např. výměna předehřívače 
se stejným výkonem). Ale v případě vyšší maximální výrobní kapacity výrobní linky 
po výměně by tato změna mohla v zásadě představovat fyzickou změnu vedoucí 
k podstatnému navýšení kapacity (budou-li splněna kvantitativní kritéria). 

 
Za fyzickou změnu vedoucí k podstatnému snížení kapacity by neměly být považovány 
fyzické změny zaměřené výlučně na zlepšení energetické účinnosti dílčího zařízení nebo na 
zlepšení či instalaci redukční technologie na konci potrubí za účelem snížení emisí z procesů. 
Nicméně je třeba, aby provozovatel hlásil tyto fyzické změny příslušnému orgánu 
v souvislosti se shromažďováním údajů a aby doložil účel této fyzické změny.  
 
Příklad 
Chemické zařízení spotřebovává teplo a nevyrábí žádné produkty s referenční úrovní. Toto 
zařízení získává prostřednictvím referenční úrovně tepla bezplatné povolenky pro spotřebu 
tepla. Zařízení provedlo během základního období fyzickou změnu, která zvýšila jeho 
energetickou účinnost a vedla ke spotřebě tepla (úrovni činnosti) nižší o 10,5 % při stejném 
objemu výroby. Přestože v důsledku změny došlo k podstatnému snížení úrovně činnosti, 
nelze to považovat za podstatné snížení kapacity za předpokladu, že provozovatel může 
předložit dostatečný důkaz o skutečnosti, že v důsledku fyzické změny nedošlo k poklesu 
výroby. 
 
Protože je třeba zřejmé příčinné souvislosti mezi fyzickou změnou (fyzickými změnami) a 
změnou kapacity, nemohou fyzické změny umožňující vyšší výrobní kapacitu vést 
k podstatnému snížení kapacity a naopak. 
Příklad:  
Provozovatel zařízení nainstaloval v prosinci 2008 další výrobní linku, což představuje 
fyzickou změnu. Avšak z ekonomických důvodů se výroba 6 měsíců po zahájení změněného 
provozu dílčího zařízení snížila o 30 %. To by mohlo v zásadě znamenat snížení kapacity. Ale 
protože zde neexistuje žádná příčinná souvislost mezi fyzickou změnou a potenciálním 
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snížením kapacity, nemůže být tato změna považována za podstatné snížení kapacity. Avšak 
pokud se v pozdější fázi úroveň výroby zvýší, bude zahájení změněného provozu určeno podle 
metodiky uvedené níže v kroku 1b.  
 
Po fyzické změně nejsou v zásadě žádná omezení pro zvyšování kapacity. Avšak je možné 
zohlednit pouze fyzické změny po 1. lednu 2005. Kromě toho lze zohledňovat pouze fyzické 
změny, ke kterým již nebylo přihlédnuto při výpočtu přidělovaných povolenek pro období 
obchodování po roce 2012 (např. proto, že nevedly k předchozí podstatné změně kapacity). 
Jinými slovy: Další podstatné změny kapacity vyžadují další fyzické změny, které se uskuteční 
po zahájení změněného provozu po předchozí podstatné změně kapacity. 
Příklad:  
Výrobce keramiky provozující jednu pec může v roce 2009 instalovat druhou pec, a tím 
zdvojnásobit svou teoretickou kapacitu. Kvůli specifické situaci na trhu však nebyla tato pec 
v provozu, ke splnění kritérií podstatného zvýšení kapacity tedy nedošlo a provozovatel 
neobdrží další povolenky podle čl. 9 odst. 9. Pokud by nyní výrobce keramiky zahájil 
používání nové pece v roce 2013, související zvýšení výroby o více než 10 % bude 
kvalifikováno jako nový účastník.  
 
Krok 1b Provozovatel doloží, že: 

- fyzická změna vedla (fyzické změny vedly) alespoň k 10% změně kapacity,  
NEBO 
- fyzická změna vedla (fyzické změny vedly) ke změně přidělování povolenek dílčímu 

zařízení o více než 50 000 kusů a rozdíl představuje více než 5 % počtu povolenek 
vypočítaného bez ohledu na fyzickou změnu.  

 
Možnost 1: - provozovatel doloží, že fyzická změna vedla (fyzické změny vedly) alespoň 
k 10% změně kapacity  
Pro tvrzení o podstatné změně kapacity musí být splněny tyto podmínky: 
 

V případě zvýšení kapacity:   10.1
initial

new

C

C
 

 

V případě snížení kapacity:  90.0
initial

new

C

C
 

přičemž: 
 Cpůvodní: původní instalovaná kapacita dílčího zařízení až do měsíce fyzické změny (viz 

kapitola 0). V případě více než jedné fyzické změny vedoucí k podstatným změnám 
kapacity, je třeba jako referenční hodnotu pro původní kapacitu použít první fyzickou 
změnu. 

 Cnová: nová kapacita určená jako průměr dvou nejvyšších měsíčních úrovní činnosti 
během prvních šesti měsíců po zahájení změněného provozu, přičemž je určena 
kapacita dílčího zařízení po změně. 
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Způsob určení začátku změněného provozu (D1) je uveden níže: 
 

Krok I. Provozovatel stanoví:  
a. V případě zvýšení kapacity navýšenou plánovanou kapacitu (Cnavýšená, plán) (viz 

obrázek 6) 
b. V případě snížení kapacity zbývající plánovanou kapacitu (Czbývající, plán). 

Zbývající plánovaná kapacita je plánovaná kapacita, která zůstane po snížení 
kapacity (viz obrázek 6) 

Plánovanou kapacitu je třeba určit na základě projektové dokumentace a 
zaručených hodnot poskytnutých dodavatelem. Příslušnými dokumenty mohou 
být zprávy – přiložené k projektu –, technické listy, zaručené hodnoty výkonu. 
Plánovaná kapacita se používá výlučně k určení zahájení změněného provozu 
(nikoliv k určování navýšené kapacity pro výpočet jakýchkoliv přidělovaných 
povolenek). 
 

Krok II. V případě zvýšení kapacity, a to od fyzické změny, by měl provozovatel určovat 
denní úroveň činnosti týkající se zvýšení plánované kapacity (ALzvýšená, plán)7:  

- Bude-li to možné, bude úroveň činnosti vycházet z fyzicky zvýšené kapacity: 
např. pokud je kapacita zvýšena novou výrobní linkou, bude úrovní činnosti 
týkající se zvýšené plánované kapacity produkce nové výrobní linky. 

- Některá zvýšení kapacitu budou úpravami stávajícího vybavení. Pro 
provozovatele může být obtížné poskytovat požadované údaje o úrovni 
činnosti týkající se pouze zvýšené plánované kapacity. V takových případech 
bude úroveň činnosti odpovídající zvýšené kapacitě určena podle celkové 
úrovně činnosti (ALcelková) minus průměrná úroveň činnosti v kalendářních 
rocích před fyzickou změnou:  

averageTotaldesignadded ALALAL ,  

 
 

V případě snížení kapacity, protože obvykle nejsou třeba žádné zahajovací fáze 
k optimalizaci fyzické změny v rámci výrobního procesu, by měl provozovatel 
určovat denní celkovou úroveň činnosti od fyzické změny. 
 

Krok III. Provozovatel určí nejranější nepřetržité 90denní období, během nějž  
a. bude v případě zvýšení kapacity úroveň činnosti – souhrn za 90denní období 

– týkající se zvýšené plánované kapacity alespoň 40 % zvýšené plánované 
kapacity,  

ALzvýšená, plán ≥ 0,4 x Czvýšená, plán 

 

                                                      
7
 Pokud provozovatel ve výjimečných případech prokáže, že nejsou k dispozici žádné údaje o denní činnosti, 

mohou být k určení zahájení změněného provozu přijaty měsíční údaje. 
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b. bude v případě snížení kapacity úroveň činnosti – souhrn za 90denní období – 
činit alespoň 40 % zbývající plánované kapacity,  

ALcelková ≥ 0,4 x Czbývající, plán 

 
Zahájením změněného provozu (D1) je první den tohoto období (více 
podrobností o určení zahájení změněného provozu naleznete ve vysvětlivkách 
o zahájení běžného provozu v oddílu 6.3, které platí analogicky).  

 

 
 
 
Obrázek 6. Zvýšená plánovaná kapacita (vlevo) a zbývající plánovaná kapacita (vpravo) 

 

 

 

 

Zvýšená 
plánovaná 
kapacita 
(Czvýšená, 

plán)  

 
 

Zbývající 
plánovaná 
kapacita 
(Czbývající, plán) 

Původní 
kapacita 
(Cpůvodní) 
 

Původní 
kapacita 
(Cpůvodní) 
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Poznámky 
a – Kapacitu po změně nelze určovat pomocí experimentálního ověření (jak se předpokládá 
pro původní instalovanou kapacitu před zvýšením, pokud nejsou k dispozici žádné údaje 
o nejvyšších úrovních činnosti).  
 
 
b – Pravidlo pro změny kapacity upravuje i menší změny: Drobná fyzická změna podstatnou 
změnu nezpůsobí, ale po několika takových drobných fyzických změnách může být zvýšení 
kapacity považováno za podstatné (budou-li splněna kritéria 10 %). Zahájení změněného 
provozu se vypočítá podle výše uvedeného postupu. 
 
 
 
Možnost 2: Provozovatel doloží, že fyzická změna vedla (fyzické změny vedly) ke změně 
přidělování povolenek dílčímu zařízení o více než 50 000 kusů a rozdíl představuje více než 
5 % počtu povolenek vypočítaného bez ohledu na fyzickou změnu.  
 
Pro uplatnění této možnosti musí provozovatel nejprve určit předběžné množství povolenek 
přidělovaných zdarma (tj. ignorovat všechny opravné koeficienty) podle historické úrovně 
činnosti dílčího zařízení, a to bez ohledu na (tj. ignorovat) fyzickou změnu (tj. použít střední 
hodnoty z období 2005–2008 nebo 2009–2010). 
 
Provozovatel poté bude muset pomocí metodiky uvedené v kroku 3 provést hypotetický 
výpočet předběžného množství bezplatně přidělovaných povolenek. 
 
Provozovatel se může domnívat, že u dílčího zařízení došlo k podstatné změně pouze tehdy, 
bude-li rozdíl mezi uvedenými dvěma množstvími povolenek vyšší než 50 000 kusů a pokud 
bude rozdíl představovat více než 5 % počtu povolenek vypočítaného bez ohledu na fyzickou 
změnu. 
 
Budou-li splněny výše uvedené podmínky, došlo u dílčího zařízení k podstatnému 
zvýšení/snížení a bude třeba, aby provozovatel požádal o uplatnění čl. 9 odst. 9, přičemž 
budou zohledněny metody vysvětlené v krocích 2 a 3. V ostatních případech se kroky 2 a 3 
nepoužijí. 
 
 
Krok 2: Určení změněné kapacity dílčího zařízení 
 
Zvýšení kapacity 
Zvýšená kapacita je rozdíl mezi novou a původní kapacitou (viz obrázek 7): 
 

Czvýšená = Cnová – Cpůvodní 

Původní kapacita (Cpůvodní) musí být přepočítána jako průměr dvou nejvyšších měsíčních 
úrovní činnosti před zahájením změněného provozu. 
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Obrázek 7. Původní, zvýšená a nová kapacita 

 
Snížení kapacity 
Snížená kapacita je rozdíl mezi původní a novou kapacitou (viz obrázek 8): 

 
Csnížená = Cpůvodní – Cnová  

 

 
Obrázek 8. Původní, snížená a nová kapacita 

 
Pokud byla důvodem pro „podstatné zvýšení/snížení kapacity“ možnost 1 uvedená 
v kroku 1, pak již byla nová kapacita vypočítána v kroku 1b.  
 
Pokud byla důvodem pro „podstatné zvýšení/snížení kapacity“ možnost 2 uvedená 
v kroku 1, pak musí být nová kapacita vypočítána podle stejné metodiky, jaká je v kroku 1b 
uvedena pro možnost 1 (avšak výsledek může být méně než 10 %). 
 
 
Krok 3: Určení historické úrovně činnosti 
Jakmile provozovatel určí, že u tohoto dílčího zařízení skutečně došlo k podstatnému 
zvýšení/snížení (krok 1), a určí zvýšenou/sníženou kapacitu (krok 2), bude třeba, aby 
provozovatel pro určení předběžného množství přidělovaných povolenek určil historickou 
úroveň činnosti dotčeného dílčího zařízení. 
 
Nová historická úroveň činnosti (HALnová) dílčího zařízení, u kterého došlo k podstatné 
změně kapacity, se určuje podle čl. 9 odst. 9 a rovná se: 
 

HALnová = HALpůvodní + HALzměna 
 
přičemž: 
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HALpůvodní Historická úroveň činnosti v základním období (buď 2005–2008, nebo 2009–
2010) týkající se původní kapacity.  

HALzměna Historická úroveň činnosti týkající se změněné kapacity. 
Všimněte si, že v případě podstatného snížení kapacity je hodnota HALzměna záporná. Pokud 
absolutní hodnota HALzměna přesáhne hodnotu HALpůvodní, bude nová historická úroveň 
činnosti stanovena jako nula. 
 
Určení HALpůvodní a HALzměna je popsáno v následujících odstavcích:  
  
HALpůvodní v případě zvýšení kapacity 
V případě zvýšení kapacity je historická úroveň činnosti týkající se původní kapacity střední 
hodnotou ročních historických úrovní činnosti týkajících se původní kapacity pro roky 
základního období (2005–2008 nebo 2009–2010):  
 
HALpůvodní = střední hodnotazáklad (roční úrovně činnosti týkající se původní kapacity)  
 
Pro období před zahájením změněného provozu se roční úroveň činnosti týkající se původní 
kapacity rovná roční úrovni činnosti příslušného dílčího zařízení. Pro období po podstatném 
zvýšení (včetně kalendářního roku zahájení změněného provozu) je třeba historickou 
úroveň činnosti týkající se původní kapacity určit takto: 

- Bude-li to možné, bude úroveň činnosti vycházet z původní kapacity: např. 
pokud zvýšení kapacity tvoří nová výrobní linka, je úroveň činnosti týkající se 
původní kapacity úrovní činnosti výrobních linek, které již existovaly před 
zvýšením. 

- Některá zvýšení kapacitu budou úpravami stávajícího vybavení. Pro 
provozovatele může být obtížné poskytovat požadované údaje o úrovni 
činnosti týkající se pouze původní kapacity. V takových případech by měla být 
úroveň činnosti příslušná pro původní kapacitu (ALpůvodní) určena pomocí 
původní kapacity (Cpůvodní) vynásobené koeficientem historického využití 
kapacity (HCUFpůvodní):  

 

 
initialinitialinitial HCUFCAL  

 
 
HALpůvodní v případě snížení kapacity 
V případě snížení kapacity existuje historická úroveň činnosti týkající se původní kapacity 
pouze před fyzickou změnou, která způsobila snížení kapacity. Proto by při výpočtu 
historické úrovně činnosti neměly být zohledňovány kalendářní roky po roce zahájení 
změněného provozu. 
 
HALzměna v případě zvýšení kapacity 
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Historickou úrovní činnosti zvýšené kapacity je produkt zvýšené kapacity s průměrným 
historickým využitím kapacity dotčeného zařízení v letech před zahájením změněného 
provozu (HCUFpůvodní). 
 
HALzměna = Czvýšená x HCUFpůvodní 
 
Průměrné historické využití kapacity HCUFpůvodní bude určeno vydělením průměrných úrovní 
činnosti za celé kalendářní roky před příslušnou fyzickou změnou vedoucí k (prvnímu) 
podstatnému zvýšení kapacity původní instalovanou kapacitou. 
 
HCUFpůvodní = (průměrná roční výroba před změnou)/Cpůvodní 
 
U podstatných zvýšení v roce 2005 by měl výpočet průměrného historického využití kapacity 
vycházet z měsíčních údajů.  
 
HCUFpůvodní se vypočítává na úrovni dílčího zařízení.  
 
Průměrné historické využití kapacity HCUFpůvodní se vypočítává pouze jednou a může být 
použito na více než jednu podstatnou změnu kapacity. 
 
Bude-li se původní kapacita rovnat nule (nové dílčí zařízení), měl by příslušný orgán na 
základě informací poskytnutých provozovatelem (viz oddíl 6.3) stanovit koeficient využití 
příslušné kapacity, který nahradí průměrné historické využití kapacity. 
 
 
HALzměna v případě snížení kapacity 
Pokud jde o snižování kapacity, jsou historické úrovně činnosti týkající se snížené kapacity 
vypočítávány podobně jako pro zvýšenou kapacitu: 
 
HALzměna = –1 x Csnížená x HCUFpůvodní 
 
 
Příklad 1: zvýšení kapacity ke dni 20. června 2007 
 
V následujícím příkladu došlo ke zvýšení kapacity zařízení 20. června 2007.  
Původní kapacita zařízení:  Cpůvodní = 1 200 (na základě 2 měsíců s nejvyššími 

hodnotami před změnou) 
Instalovaná kapacita po zvýšení: Cnová = 1 800 (na základě 2 měsíců s nejvyššími 

hodnotami během 6 měsíců po zahájení změněného 
provozu) 

Zvýšená kapacita:    Czvýšená = Cnová – Cpůvodní = 600 
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Rok 2005 2006 2007 2008 

Celková úroveň činnosti (P) 1 000 1 000 1 250 1 800 

 
Krok A: Určení výroby týkající se původní kapacity 
 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Kapacita     
Původní kapacita (Cpůvodní) 1 200 1 200 1 200 1 200 
Zvýšená kapacita (Czvýšená1)   600 600 
Celková kapacita (Ccelková) 1 200 1 200 1 800 1 800 
     
Úroveň činnosti     
Celková úroveň činnosti (P) 1 000 1 000 1 250 1 800 
Úroveň činnosti Cpůvodní = Cpůvodní x HCUFpůvodní  1 000 1 000 1 000 1 000 

 
Krok B: Určení HALpůvodní  
Z těchto údajů o výrobě se HALpůvodní vypočítá pomocí střední hodnoty roků základního 
období kromě roku, kdy došlo k zahájení změněného provozu:  
 
HALpůvodní = střední hodnota2005, 2006, 2007, 2008(úroveň činnosti týkající se Cpůvodní) = 1 000 

 
Krok C: Určení HCUFpůvodní 
 
HCUFpůvodní = (průměrná roční úroveň činnosti v kalendářních rocích před změnou)/Cpůvodní= 1 000 / 1 200 
  

Krok D: Určení HALzměna 
 
HALzměna = Czvýšená x HCUFpůvodní = 600 x 1 000 / 1 200 = 500 

 
Krok E: Určení HALnové 
 
HALnová = HALpůvodní + HALzměna = 1 000 + 500 =1 500 
 
 
 
Příklad 2: snížení kapacity ke dni 20. června 2007 
V následujícím příkladu došlo ke snížení kapacity zařízení 20. června 2007.  
 
Původní kapacita zařízení:  Cpůvodní = 1 200 (na základě 2 měsíců s nejvyššími 

hodnotami před změnou) 
Instalovaná kapacita po snížení: Cnová = 600 (na základě 2 měsíců s nejvyššími 

hodnotami během 6 měsíců po zahájení změněného 
provozu) 

Snížená kapacita:    Csnížená = Cnová – Cpůvodní = – 600 
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Rok 2005 2006 2007 2008 

Celková úroveň činnosti (P) 1 000 1 000 600 500 

 
Krok A: Určení výroby týkající se původní kapacity 
 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Kapacita     
Nová kapacita (Cnová)   600 600 
Snížená kapacita (Csnížená)   600 600 
Původní kapacita (Cpůvodní) 1 200 1 200 1 200  
     
Úroveň činnosti     
Celková úroveň činnosti (P) 1 000 1 000 600 500 
Úroveň činnosti týkající se Cpůvodní 1 000 1 000 600  

 
Krok B: Určení HALpůvodní  
Z těchto údajů o výrobě se HALpůvodní vypočítá pomocí střední hodnoty roků základního 
období kromě roku následujícím po roce, v němž došlo k zahájení změněného provozu:  
 

HALpůvodní = Střední hodnota2005, 2006, 2007(úroveň činnosti týkající se Cpůvodní) = 1 000 

 
Krok C: Určení HCUFpůvodní 
 
HCUFpůvodní = (průměrné roční úrovně činnosti v kalendářních rocích před změnou)/Cpůvodní= 1 000 / 1 200 
  

Krok D: Určení HALzměna 
 
HALzměna = – 1 x Csnížená x HCUFpůvodní = -1 x 600 x 1 000 / 1 200 = – 500 

 
Krok E: Určení HALnové 
 
HALnová = HALpůvodní + HALzměna = 1 000 – 500 =500 
 
 
Příklad 3: Dvě podstatná zvýšení kapacity během základního období 
 
V tomto příkladu došlo během základního období ke dvěma podstatným zvýšením kapacity: k jednomu 
1. ledna, ke druhému 1. dubna 2007 (viz obrázek 9 znázorňující změny kapacity). 

 

Původní kapacita zařízení:  Cpůvodní = 100 (na základě 2 měsíců 

s nejvyššími hodnotami před změnou) 
Instalovaná kapacita po prvním zvýšení: Cnová1 = 180 (na základě 2 měsíců 

s nejvyššími hodnotami během 6 měsíců po 
změně) 

První zvýšená kapacita:     Czvýšená1 = Cnová1 – Cpůvodní = 80 
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Instalovaná kapacita po druhém zvýšení: Cnová2 = 230 (na základě 2 měsíců 

s nejvyššími hodnotami během 6 měsíců po 
změně) 

Druhá zvýšená kapacita:    Czvýšená2 = Cnová2 – Cnová1 = 50 
 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Celková úroveň činnosti (P) 95 170 200 225 

 

 
    Czvýšená2 
    Czvýšená1 Cnová1 Cnová2 
    Cpůvodní 
Obrázek 9. Dvě podstatná zvýšení kapacity 

 
Krok A: Určení výroby týkající se původní kapacity 
 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Kapacita      
Původní kapacita (Cpůvodní) 100 100 100 100 
První zvýšená kapacita (Czvýšená1)  80 80 80 
Druhá zvýšená kapacita (Czvýšená2)   50 50 
Celková kapacita (Cnová) 100 180 230 230 
     
Úroveň činnosti     
Celková úroveň činnosti (P) 95 170 200 225 
Úroveň činnosti Cpůvodní = Cpůvodní x HCUFpůvodní 95 95 95 95 

 
 
Krok B: Určení HALpůvodní  
Z těchto údajů o výrobě se HALpůvodní vypočítá takto:  

 

HALpůvodní = střední hodnota2005–2008(výroba týkající se Cpůvodní)= 95 

 
Krok C: Určení HCUFpůvodní 
 
HCUFpůvodní = (průměrné roční úrovně činnosti před změnou)/Cpůvodní= 95 / 100 
 

Všimněte si, že se při určování HCUFpůvodní zohledňují hodnoty pro rok 2005.  
 
Krok D: Určení HALzměna1 a HALzměna2 

Cinitial

Cadd1

Cadd2

2005 2006 2007 2008

Cnew2
Cnew1

Cinitial

Cadd1

Cadd2

2005 2006 2007 2008

Cnew2
Cnew1
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HALzměna1 = Czvýšená1 x HCUFpůvodní = 80 x 95/100=76 
 
HALzměna2 = Czvýšená2 x HCUFpůvodní = 50 x 95/100= 47,5 

 
Krok E: Určení HALnové 
 
HALnová = HALpůvodní + HALzměna1 +HALzměna2 = 95 + 76,0 +47,5 = 218,5 
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7 Další příklady 
 
V této kapitole jsou uvedeny další příklady, které znázorňují výpočet přidělování povolenek 
zařízením. 

7.1 Příklad 1: Zařízení bez referenčních úrovní produktu a s různými statusy 
únikům uhlíku 

 
V příkladu je uvedeno zařízení, které vyrábí tři produkty (A, B a C), přičemž A a B jsou 
považovány za produkty vystavené závažnému riziku úniků uhlíku, zatímco produkt C 
nikoliv. 

 
Zemní plyn (TJ)       Produkt A 
Topný olej (TJ)   Proces    – bez referenční úrovně 
Teplo (TJ)       – vystaven únikům uhlíku 
        Produkt B 
        – bez referenční úrovně 
Teplo (TJ)       – vystaven únikům uhlíku 
        Produkt C 
        – bez referenční úrovně 
Teplo (TJ)       – NENÍ vystaven únikům uhlíku 
Obrázek 10  Kolik dílčích zařízení se nachází v tomto zařízení? 

 
Protože produkty A, B a C nemají příslušnou referenční úroveň produktu, je třeba použít 
nouzový postup. Nevznikají-li žádné způsobilé emise z procesů, pak by měly být použity 
pouze referenční úrovně tepla a paliva. Protože status úniků uhlíku není stejný pro všechny 
produkty, budou existovat celkem čtyři dílčí zařízení.  
 

1. Referenční úroveň tepla pro produkty považované za vystavené únikům uhlíku (A a 
B), 

2. referenční úroveň tepla pro produkty, které nejsou považovány za produkty 
vystavené únikům uhlíku (C), 

3. referenční úroveň paliva pro produkty považované za vystavené únikům uhlíku (A a 
B), 

4. referenční úroveň tepla pro produkty, které nejsou považovány za produkty 
vystavené únikům uhlíku (C). 

Process

Natural gas (TJ)

Product A

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

CO2

Fuel oil (TJ)

Heat (TJ)

Product B

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

Product C

- no benchmark

- NOT exposed to carbon leakage

4 sub-installations:

 For exposed products:

 Sub-installation Heat:  Fh(A+B) =BMh x HALh(A+B)

 Sub-installation Fuel: Ff(A+B) = BMf x HALf(A+B)

 For non-exposed products:

 Sub-installation Heat:  FhC =BMh x HALhC

 Sub-installation Fuel: FfC = BMf x HALfC
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Pro výpočet historické úrovně činnosti každého zařízení je třeba vzít v potaz pouze podíl 
tepla (příp. paliva) nezbytného k výrobě příslušného produktu (příslušných produktů): 

 HAL dílčího zařízení 1 by měla vycházet pouze z měřitelného tepla spotřebovaného 
k výrobě produktů A a B, 

 HAL dílčího zařízení 2 by měla vycházet pouze z měřitelného tepla spotřebovaného 
k výrobě produktu C, 

 HAL dílčího zařízení 3 by měla vycházet pouze z paliva spáleného k výrobě produktů 
A a B, nikoliv z paliva spáleného za účelem výroby měřitelného tepla, 

 HAL dílčího zařízení 4 by měla vycházet pouze z paliva spáleného k výrobě produktu 
C, nikoliv z paliva spáleného za účelem výroby měřitelného tepla. 

 
Pokyny k údajům, které budou použity, naleznete v Návodu k postupu č. 3 o shromažďování 
údajů. 

 
 

7.2 Příklad 2: Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) 

 
Zařízení CHP (viz obrázek 11) vyrábí teplo i elektřinu: 

 Výroba elektřiny není způsobilá k přidělování bezplatných povolenek.  

 Výroba tepla je způsobilá k přidělování bezplatných povolenek. 
- Zařízení CHP neobdrží žádné bezplatné povolenky pro 

tu část tepla, která je dodávána spotřebiteli ETS, 
protože spotřebitel tepla v rámci ETS obdrží povolenky 
za teplo, které spotřebuje.  

- Zařízení CHP obdrží bezplatné povolenky podle 
referenční úrovně tepla za teplo exportované 
spotřebitelům mimo ETS a za teplo spotřebované 
v zařízení, pokud toto teplo není využíváno k výrobě 
elektřiny. Při určování historické úrovně činnosti 
příslušné pro dílčí zařízení CHP pro referenční úroveň 
tepla je třeba zohlednit pouze tuto část tepla. 

 Nejsou nezbytné žádné výpočty pro rozdělení emisí z CHP mezi výrobu tepla a 
elektřiny. Výjimkou z tohoto pravidla je přidělování v případě tepla dodávaného do 
soukromých domácností (více pokynů k tomuto tématu naleznete v Návodu 
k postupu č. 6 pro přeshraniční toky tepla). 

 
Implicitně nejsou spotřebitelé mimo ETS považováni za subjekty vystavené riziku úniků 
uhlíku. V případě, že bude provozovatel CHP schopen prokázat, že je jeden ze spotřebitelů 
jeho tepla mimo ETS považován za subjekt vystavený riziku úniků uhlíku, může být třeba, 
aby dílčí zařízení rozdělil do 2 dílčích zařízení pro referenční úroveň tepla: jedno pro 
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spotřebitele tepla mimo ETS, kteří jsou považováni za subjekty vystavené riziku úniků uhlíku, 
a jedno pro spotřebitele mimo ETS, kteří za takové subjekty považováni nejsou. 

 
Palivo   CHP   Teplo Elektřina 
       Spotřebitel mimo ETS 
       Spotřebitel v rámci ETS 
Obrázek 11  Schematický diagram zařízení CHP 

CHP

Electricity

CO2

Fuel Non-ETS consumer

ETS consumer

Heat
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7.3 Příklad 3: Souhrnný příklad 
Legenda: 
Input fuel – dodávané palivo 
Fall-back – nouzový přístup 
Exposed – vystavené únikům uhlíku 
Benchmark – referenční úroveň 
Steam gen – parní generátor 
Compressor – kompresor 
Steam turbine – parní turbína 
Flare – spalování 
Non-ETS ext heat Consumers – externí spotřebitelé tepla mimo ETS 
Not exposed – nevystavené riziku úniků uhlíku 
Ext elec consumers – externí spotřebitelé elektřiny 
Fuel – palivo 
Waste gases – odpadní plyny 
Heat – teplo 
Electricity – elektřina 
Sub-installation – dílčí zařízení 
Product benchmark – referenční úroveň produktu 
Heat benchmark – referenční úroveň tepla 
Fuel benchmark – referenční úroveň paliva 
CL – únik uhlíku 
Non CL – bez úniků uhlíku 
Historical emissions – historické emise 
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Rámeček 1 – kombinace všech metodik 
 

 
- Čárkovaně jsou orámovány hranice povolení zařízení. 
- Každý rámeček znázorňuje fyzickou jednotku, kde se odehrává jeden nebo více 

průmyslových procesů. 
- Aby nebyl tento příklad přesycen číselnými údaji, nejsou zde uvedeny emise skleníkových 

plynů, které jsou však pro každý proces důležité a měly by k němu být přiřazeny. 

- Barevné čáry znázorňují toky energie směřující do procesních jednotek a z nich.  
 

- P1, P2 a P3 se týkají tří procesních jednotek, v nichž se produkt vyrábí.  
 V případě P2 je k dispozici produkt s referenční úrovní.  
 P1 a P3 referenční úroveň produktu nemají.  

 
- Úniky uhlíku 

 P1, P2 a P3 jsou vystaveny závažnému riziku úniků uhlíku. 
 Externí spotřebitelé tepla nikoliv. 

 
- Nedochází k bezpečnostnímu spalování. 

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Input
fuel

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Input
fuel

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity
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Rámeček 2 – referenční úroveň produktu 
 

 
 
Krok 1a: Určení dílčích zařízení pro referenční úroveň produktu 
Zařízení disponuje 1 produktem s referenční úrovní produktu (tedy n = 1). Pro výrobu tohoto 
produktu je určena procesní jednotka P2.  
 
Krok 1b: Přiřazení relevantních vstupů a výstupů 

- Čárkovaně jsou vyznačeny toky energie příslušné pro dílčí zařízení 1.  
- Do dílčího zařízení 1 (P2) jsou dodávány teplo a palivo, výstupem jsou odpadní plyny a 

emise (nejsou znázorněny), přičemž jsou přiřazeny dílčímu zařízení.  
- Množství vstupů paliv a tepla (v jednotkách energie) neovlivňují počet bezplatně 

přidělovaných povolenek dílčího zařízení 1, nicméně informace o nich jsou relevantní, 
protože by neměly být přiřazovány jiným dílčím zařízením.  

 
Krok 1c: Určení historické úrovně činnosti 

- Určení historické úrovně činnosti dílčího zařízení 1 bude založeno na historických 
úrovních výroby produktu 2. 
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Rámeček 3 – referenční úroveň tepla, zařízení vystaveno únikům uhlíku 
 

 
 
Krok 2a Určit jedno nebo dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla 

- Zařízení spotřebovává měřitelné teplo mimo hranice referenční úrovně produktu (P1 a 
P3) a exportuje teplo spotřebitelům mimo ETS.  

- Procesní jednotky (P1 a P3) jsou vystaveny závažnému riziku úniků uhlíku, zatímco 
spotřebitelé mimo ETS nikoliv. Proto je třeba určit dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň 
tepla.  

 
Kroky 2a a 2b, přiřazení relevantních vstupů a výstupů (dílčí zařízení 2)  

- Dílčí zařízení 2 odpovídá za teplo spotřebované P1 a P3, za emise spojené s výrobou 
tohoto tepla a za toky energie použité k výrobě tohoto tepla.  

- Teplo je vyráběno spalováním odpadních plynů a paliva ve 2 parních generátorech; část 
vyrobeného tepla spotřebovávají rovněž jiní spotřebitelé. Dílčí zařízení 2 tedy odpovídá 
za část odpadních plynů a paliva spalovaných v parních generátorech a za část 
souvisejících emisí.  

 
 Krok 2c Určení historické úrovně činnosti (dílčí zařízení 2) 

- Historická úroveň činnosti dílčího zařízení 2 bude vycházet ze součtu tepla 
spotřebovaného P1 a P3. 
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Rámeček 4 – referenční úroveň tepla, zařízení není vystaveno únikům uhlíku 

 
 
 Kroky 2a a 2b, přiřazení relevantních vstupů a výstupů (dílčí zařízení 3) 

- Dílčí zařízení 3 bude určeno pro výrobu měřitelného tepla spotřebovávaného pro výrobu 
produktů nepovažovaných za produkty vystavené závažnému riziku úniků uhlíku. V tomto 
příkladu stojí spotřebitelé mimo ETS a povolenky jsou tedy přidělovány výrobci tepla 
(protože závodu mimo ETS nemohou být přiděleny žádné povolenky). 

 
Bude-li spotřebitelem tepla jiné zařízení ETS, měly by být bezplatné povolenky přiděleny 
spotřebiteli tepla, a toto dílčí zařízení by nemělo být součástí dotčeného zařízení.  
 

- Stejně jako u dílčího zařízení 2, odpovídá dílčí zařízení 3 za část odpadních plynů a paliva 
spalovaných v parních generátorech a za část příslušných emisí (berou se v úvahu pouze 
emise na „straně spotřebitele“ z odpadních plynů – další pokyny naleznete v Návodu 
k postupu č. 8). Dílčí zařízení 2 a 3 se společně týkají celkového množství paliva použitého 
k výrobě měřitelného tepla a odpovídajících emisí. 

 
 Krok 2c Určení historické úrovně činnosti (dílčí zařízení 3)Krok 2c Určení historické úrovně činnosti 
(dílčí zařízení 3) 
Historická úroveň činnosti dílčího zařízení 3 bude vycházet z tepla exportovaného spotřebitelům 
mimo ETS. 
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Rámeček 5 – referenční úroveň paliva 

 
 
Krok 3a Určit jedno nebo dvě dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva 

- Tento příklad zařízení obsahuje dvě procesní jednotky (P1 a P3), přičemž je 
palivo spalováno pro účely přímého vytápění. Obě jednotky vyrábí produkty 
považované za produkty vystavené únikům uhlíku, a proto se jich týká stejné 
dílčí zařízení (dílčí zařízení 4).  

 
Krok 3b Přiřazení relevantních vstupů a výstupů (dílčí zařízení 4) 

- Relevantními vstupy je použité palivo, relevantními výstupy jsou emise. 
 
Pokud by mělo docházet k bezpečnostnímu spalování (v tomto příkladu nedochází ke 
spalování z bezpečnostních důvodů), bude relevantním stupem rovněž palivo 
spotřebované k bezpečnostnímu spalování. 
 
Krok 3c Určení historické úrovně činnosti (dílčí zařízení 4) 

- V tomto případě, protože je část paliva přeměňována na odpadní plyny, je 
třeba věnovat pozornost výpočtu historické úrovně činnosti dílčího zařízení 4. 
HAL nesmí zahrnovat tu část paliva, která je přeměňována na odpadní plyny 
(další podrobnosti k tomu, jak to provést, naleznete v Návodu k postupu č. 8; 
pokyny se vztahují ke stejnému příkladu). 
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Rámeček 6 – historické emise pro emise z procesů 

 
 
Krok 4a Určit jedno nebo dvě dílčí zařízení pro emise z procesů 

- V tomto modelovém závodu mohou být odpadní plyny vyprodukované P1 a P3 
buď spalovány (nikoliv z bezpečnostních důvodů), nebo používány pro 
spalování v parních generátorech.  

- Spalování (jiné než bezpečnostní) není způsobilé k bezplatným povolenkám a 
použití odpadních plynů v parních generátorech je upraveno 2 referenčními 
úrovněmi tepla (rámečky 3 a 4).  

- Dílčí zařízení 5 je tedy pro produkci odpadních plynů z P1 a P3 určeno pomocí 
postupu podle historických emisí a jako relevantní tok bude přiřazen tok 
vyprodukovaných odpadních plynů. 

 
Krok 3b Přiřazení relevantních vstupů a výstupů (dílčí zařízení 5) 
Relevantními vstupy a výstupy jsou: 

- množství CO2 v odpadním plynu, 
- množství neúplně spáleného uhlíku v odpadním plynu, 
- energetický obsah odpadního plynu, 
- palivo potřebné k produkci odpadního plynu, 

 
Krok 3c Určení historické úrovně činnosti (dílčí zařízení 5) 
Historickou úrovní činnosti by měly být emise CO2 plus emise pocházející ze spalování 
neúplně spáleného uhlíku v odpadních plynech MINUS emise ze spalování určitého 
množství zemního plynu se stejným obsahem energie. Vezměte na vědomí, že jsou 
povolenky přidělovány spotřebiteli odpadních plynů, nikoliv výrobci. V tomto případě 
to není relevantní, protože odpadní plyny jsou produkovány i spotřebovávány ve 
stejném zařízení. Další pokyny k přidělování povolenek za emise z odpadních plynů 
naleznete v Návodu k postupu č. 8.  
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Rámeček 7 – nezpůsobilé emise 
 

 
 
Poslední činností týkající se dílčího zařízení je přiřazení nezpůsobilých emisí, tj. emisí 
pocházejících z výroby elektřiny nebo jiného než bezpečnostního spalování. Protože 
tyto emise nejsou způsobilé k přidělování bezplatných povolenek, není pro ně potřeba 
řádné dílčího zařízení. Spíše jsou přidělovány jako informativní položky v úplném 
seznamu činností a emisí. 
 
V této fázi by měl provozovatel zkontrolovat, že všechny určené zdroje (například 
vstupy energie a emise) buď byly přiděleny dílčímu zařízení, nebo jsou uvedeny 
v oddíle pro nezpůsobilé položky; všechny zdroje (všechny jejich části) mohou být 
přiřazeny pouze jednou. 
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