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Úvod 

Status návodů k postupu  

Tyto návody k postupu jsou součástí skupiny dokumentů určených k podpoře členských 
států a jejich příslušných orgánů při jednotném provádění nové metodiky přidělování 
povolenek pro fázi III systému EU-ETS (po roce 2012), zřízené rozhodnutím Komise ze 
dne *datum přijetí a odkaz na Úřední věstník budou vloženy, až budou k dispozici+ o 
„přechodných plně harmonizovaných prováděcích opatřeních platných v celé Unii 
podle článku 10a odst. 1 směrnice o systému EU-ETS " (prováděcích opatření) a 
rozvíjejících vnitrostátní prováděcí předpisy.  
Tyto návody k postupu nepředstavují oficiální stanovisko Evropské komise a nejsou 
právně závazné. 
Tyto návody k postupu jsou založeny na návrhu konsorcia poradců (Ecofys NL, 
Fraunhofer ISI, Entec). Přihlížejí k diskusím, které proběhly při několika setkáních 
neformální Technické pracovní skupiny pro stanovení referenčních úrovní v rámci 
pracovní skupiny III při Výboru pro změnu klimatu, jakož i k písemným připomínkám 
obdrženým od zúčastněných stran a odborníků z členských států. Bylo odsouhlaseno, 
že tyto návody k postupu odrážejí stanovisko Výboru pro změnu klimatu vyjádřené při 
jeho zasedání dne 14. dubna 2011. 
 
Tyto návody k postupu nezacházejí do podrobností ohledně postupů, které členské 
státy uplatňují při vydávání povolenek na emise skleníkových plynů. Je známo, že 
přístup k nastavení hranic zařízení stanovených v povolenkách na emise skleníkových 
plynů se u jednotlivých členských států liší.  
 

Základní informace o návodech k postupu v rámci prováděcích opatření 
(CIM) 

V rámci prováděcích opatření (CIM) byla identifikována specifická témata, která 
vyžadují další vysvětlení nebo návody k postupu. Cílem návodů k postupu v rámci 
prováděcích opatření je zabývat se těmito záležitostmi tak konkrétně a zřetelně, jak jen 
to bude možné. Komise považuje za nutné dosáhnout při uplatňování metodiky 
přidělování povolenek ve fázi III maximální úrovně harmonizace. 
Cílem návodů k postupu v rámci prováděcích opatření je dosáhnout konzistentního 
výkladu prováděcích opatření, podporovat harmonizaci a zabránit případnému zneužití 
či narušení hospodářské soutěže v rámci Společenství. Úplný seznam těchto 
dokumentů je uveden níže: 
Jedná se zejména o: 

- 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.  
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- 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. 

- 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.  

- Návod k postupu č. 4 – pokyny týkající se výkazů výchozích dat pro vnitrostátní 
prováděcí opatření 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. 

- 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. 

 
Cílem tohoto seznamu dokumentů je doplnit další návody k postupu, které vydala 
Evropská komise ve vztahu k fázi III systému EU-ETS, zejména: 
 

- Návody k postupu pro výklad přílohy I směrnice EU o systému obchodování s 
emisemi (kromě činnosti v oblasti letectví), a 

- Návody k postupu pro označení jako výrobce elektřiny 
 
Odkazy na články v rámci tohoto dokumentu se zpravidla vztahují k přepracované 
směrnici EU o systému obchodování s emisemi a k prováděcím opatřením (CIM). 
 

Užití návodů k postupu  

Tyto návody k postupu obsahují pokyny týkající se zavádění nové metodiky přidělování 
povolenek pro fázi III systému EU-ETS od roku 2013: Členské státy mohou tyto návody 

                                                      
1
 Článek 11 směrnice 2003/87/ES 



 

6 

k postupu využít při sběru dat podle článku 7 prováděcích opatření s cílem definovat 
úplný seznam zařízení a vypočítat bezplatné povolenky, které budou stanoveny pro 
účely vnitrostátních prováděcích opatření podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES. 
 
 

Rozsah těchto návodů k postupu 

Tyto návody k postupu vysvětlují proces sběru dat pro vnitrostátní prováděcí opatření. 
Zejména struktura těchto dokumentů odráží strukturu šablony sběru dat, kterou 
Komise poskytla členským státům v souladu s článkem 7.5 prováděcích opatření, aby 
byla považována za příručku k nim.  
Tyto návody k postupu rovněž uvádějí výčet možných zdrojů údajů a metodiku 
hodnocení údajů týkajících se měřitelného tepla. 
 

Další pokyny 

Vedle návodů k postupu je orgánům členských států poskytována další podpora v 
podobě telefonické podpory a internetových stránek ES se seznamem návodů k 
postupu, často kladenými otázkami a užitečnými odkazy 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm . 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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Cíl 

Základní informace o sběru dat 

Bude nezbytné, aby všechny členské státy zaslaly svá vnitrostátní prováděcí opatření 
Evropské komisi (EK) do 30. září 2011. Příslušné orgány proto budou muset 
zorganizovat sběr dat týkající se každého stávajícího zařízení. Specifické lhůty sběru dat 
podléhají vnitrostátním právním povinnostem a budou se proto mezi jednotlivými 
členskými státy lišit, ale obsah vnitrostátních prováděcích opatření by se měl 
jednotným způsobem řídit pravidly pro přidělování povolenek2. 
Aby pomohla tuto harmonizaci zajistit, vypracovala Evropská komise šablonu sběru 
dat, která je k dispozici ve všech jazycích EU. Členské státy si mohou vybrat, zda tuto 
šablonu použijí nebo si vytvoří vlastní, za předpokladu, že budou všechny povinné 
údaje shromažďovány jednotným způsobem. 
 
Během procesu sběru dat bude nutné, aby provozovatelé vypracovali následující 
zprávy: 
a. Zpráva o výchozích údajích včetně provozních údajů týkajících se jejich zařízení 

(pomocí šablony sběru dat poskytnuté příslušnými orgány) 
b. Zpráva o výchozí metodice, která objasňuje způsob stanovení konkrétních údajů 

(ES za tímto účelem poskytuje šablonu) 
c. Zpráva o ověření, která prokazuje, že data byla ověřena a potvrzena třetí stranou 

(ES za tímto účelem poskytuje ověřovatelům šablonu) 
 
Některé shromážděné údaje mohou být komerčně citlivé: členské státy by měly zavést 
ochranná opatření nezbytná k zajištění přístupu k důvěrným informacím pouze 
osobám, které splňují zásadu „vědět jen to nejnutnější“. Rovněž musí zajistit, aby 
všechny obchodně citlivé dokumenty obdržené pro účely výpočtu povolenek byly 
použity pouze pro tento účel a bylo s nimi zacházeno s nejvyšší péčí za účelem ochrany 
obchodních zájmů dotčených podniků.  
 

Odkaz na šablonu sběru dat a další dokumenty 

Pro usnadnění souladu s šablonou sběru dat odráží obsah těchto návodů k postupu 
strukturu této šablony. Každá kapitola obsahuje údaje, které je nutno vykázat, 
případně poskytuje návody k postupu ohledně těchto údajů a způsobu, jakým by měly 
být stanoveny. Kdykoli je to relevantní, poskytuje tento dokument návod k použití 
šablony sběru dat. Kromě toho bude tento dokument v případě, že to bude relevantní, 

                                                      
2
 Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných 

povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES, dostupné na stránkách 
Dokumentace na adrese http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking _en.htm  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking%20_en.htm
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odkazovat na jiné dokumenty, například na prováděcí opatření, Pokyny pro 
monitorování a vykazování a další návody k postupu.  
Všechny odkazy jsou uváděny kurzívou. 
 

Relevance jednotlivých částí pro různá zařízení 

Ne všechny oddíly tohoto dokumentu (a následně i šablony sběru dat) jsou relevantní 
pro všechna zařízení. Tabulka 1 ukazuje, které části šablony jsou relevantní v závislosti 
na vlastnostech zařízení. 
 
Každý členský stát rozhodne, zda zařízení, která nejsou způsobilá pro přidělování 
bezplatných povolenek, mají vyplňovat šablonu sběru dat či nikoli; pokud ji budou 
vyplňovat, jsou pro ně povinné jen oddíly I a II listu A. 
 
Šablonu musí vyplnit všechna zařízení, která mají nárok na bezplatné přidělování 
povolenek.Schematický přehled oddílů, které je třeba vyplnit, je uveden v tabulce 1 
níže a příslušné oddíly jsou označeny křížkem v prvním sloupci tabulky:tabulka je pouze 
orientační. 
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Tabulka 1: Relevantní oddíly 
 
  

Povinně 
vyplní 

všechna 
zařízení 

Navíc zaškrtněte a vyplňte relevantní oddíly pro posuzovaná zařízení v případě … 

Oddíl v tomto dokumentu i v šabloně sběru dat Zařízení obsahuje 
dílčí zařízení pro 

referenční 
úroveň produktu 

Zařízení obsahuje 
dílčí zařízení pro 

referenční 
úroveň produktu, 

které vyžaduje 
speciální 

metodiku1 

Zařízení obsahuje 
dílčí zařízení pro 

referenční 
úroveň tepla Zařízení obsahuje 

dílčí zařízení pro 
referenční 

úroveň paliva 

Zařízení obsahuje 
dílčí zařízení pro 
emise z procesů 

Teplo, odpadní 
plyny nebo CO2 i 

se vyvádí z jiných 
zařízení nebo 

subjektů nebo se 
do nich přivádí 

Zařízení 
spotřebovává 
odpadní plyny 

vyrobené mimo 
dílčí zařízení pro 

referenční 
úroveň produktu 

 A. Obecné informace 

I - Určení zařízení X              
II - Informace o této zprávě o výchozích 

údajích X    
          

III – Výčet dílčích zařízení X              
IV -Výčet technických připojení            X   

B. Údaje o zdrojových tocích: 
Energie a emise z procesů. 

I - Návody k postupu pro údaje o zdrojových 
tocích Tyto oddíly jsou relevantní pouze v případě, že platí některé z níže uvedených tvrzení: 

- Členské státy tyto podrobné informace vyžadují 
- Neexistují roční ověřené výkazy emisí. 

- Hranice zařízení se změnily v důsledku rozšířeného rozsahu směrnice o systému obchodování s emisemi od roku 2013, a proto 
neexistují ověřené roční výkazy emisí. 

 
Oddíl C.I Návody k postupu týkající se údajů o zdrojových tocích pomohou čtenáři tohoto dokumentu nebo uživateli šablony vyhodnotit, zda 

jsou tyto oddíly relevantní 

II - Paliva 
III - Emise z procesů 

C. Údaje o zdrojových tocích: 
Hmotnostní bilance, systémy 
kontinuálního měření, N2O, PFC a 
přemístěný CO2 

I Hmotnostní bilance 
II - CEMS (Systémy kontinuálního měření 

emisí) pro emise CO2  
III – Emise oxidu dusného (N2O) 
IV -Perfluorované deriváty uhlovodíků (PFC) 
V -Přemístěný nebo uložený CO2 

D. Přiřazování emisí 
I Celkové přímé emise skleníkových plynů a 

energetické vstupy z paliv  X  
 

     

II - Přiřazování emisí dílčím zařízením         X2      
III - Odpadní plyny              X 

E. Údaje o energetickém vstupu, 
měřitelném teple a elektřině  

I - Energetické vstupy z paliv         X       
II -Měřitelné teplo      X         
III - Elektřina                

F. Údaje o dílčích zařízeních 
vztahujících se k referenčním 
úrovním produktu  

I - Historické úrovně činnosti a podrobnější 
údaje o výrobě   X 

 
          

G. Údaje o dílčích zařízeních 
vztahujících se k nouzovým dílčím 
zařízením  

I - Historické úrovně činnosti a podrobnější 
údaje o výrobě     

 
X X X     

H. Zvláštní údaje pro některé 
referenční úrovně produktu  Všechny pododdíly I až IX   

X 
     

1 Výčet referenčních úrovní produktu, kterých se tato část týká, viz názvy v pododdíle H.  
2 Oddíl D.II.3 je relevantní rovněž v případě, že provozovatel hodlá požádat o uplatnění zvláštního pravidla pro vyvádění tepla  do soukromých domácností (více informací o tomto tématu viz Návod k postupu č. 6 o přeshraničních 
tocích tepla)
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Parametry šablony sběru dat specifické pro jednotlivé členské 
státy3 

Tento oddíl je relevantní pouze pro členské státy, které používají šablonu sběru dat 
poskytnutou ES. Členské státy mají níže uvedené možnosti „doladit“ tuto šablonu 
podle svých potřeb.  
 

Možnosti členských států 

V současné době existují dvě sady parametrů: 
 
a) Možnosti nastavit požadovanou úroveň podrobnosti (s nastavenými výchozími 
hodnotami): 

MSconst_RequirePermitInfo TRUE 

MSconst_RequireConnectedInstContact TRUE 

MSconst_RequireAllYears FALSE 

MSconst_AllowSourceStreamTotals FALSE 

MSconst_AllowInstEmmisionTotals FALSE 

MSconst_RequireDetailedProductionData TRUE 

MSconst_RequireDetailesFallBack TRUE 

MSconst_RequireFulHeatBalance TRUE 

 
Význam těchto parametrů viz níže. 
 
b) Výčet druhů paliv 
Krátký návod, jak tento výčet změnit, se nachází přímo v šabloně obsahující tento 
výčet.  
 
3. Podrobné rozvedení parametrů 
MSconst_RequirePermitInfo: Pokud je nastavena hodnota TRUE, celý oddíl A.I.1.g 
(Informace o povolenkách na emise skleníkových plynů) se stává volitelným, což 
naznačuje příslušná změna barvy. 
 
MSconst_RequireConnectedInstContact: V oddíle A.IV.b (Kontaktní údaje pro technicky 
připojená zařízení nebo subjekty) je standardně nastaveno, že jsou kontaktní údaje 
povinné pouze tehdy, pokud se připojení týká subjektu nespadajícího do systému 
obchodování s emisemi. Příslušné orgány se však mohou rozhodnout, že požádají 
provozovatele o všechny potřebné kontaktní údaje (včetně údajů ze zařízení systému 
obchodování s emisemi) tím, že tento parametr nastaví na hodnotu TRUE. 
 

                                                      
3
 Tento oddíl byl vytvořen na základě doprovodného komentáře UBA k této šabloně. 
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MSconst_RequireAllYears: Dle standardního nastavení založeného na prováděcích 
opatřeních si provozovatelé mohou jako výchozí období zvolit buď období 2005–2008 
nebo období 2009–2010. Členské státy mohou požádat o údaje z obou těchto období 
tím, že tento parametr nastaví na hodnotu TRUE. To může být užitečné pro kontrolu 
věrohodnosti v průběhu delších období, např. pro získání realističtějších hodnot 
faktorů využití kapacity. Tento parametr má dopad na všechny výčty, které požadují 
údaje za rok. V důsledku toho jsou zvýrazněna vstupní pole.  
 
MSconst_AllowSourceStreamTotals: Údaje o zdrojových tocích (emise a energetické 
vstupy z paliv a materiálů potřebných k procesům atd.) mohou být uvedeny podrobně 
v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování (tj. např. u paliv je nutno vykazovat 
údaje o činnosti, výhřevnost, emisní faktor, oxidační faktor a obsah biomasy), z nichž se 
pomocí šablony vypočtou emise a energetický obsah.  
Případně lze argumentovat, že pro pravidla týkající se přidělování povolenek jsou 
relevantní pouze emise a energetický vstup. Členské státy se proto mohou rozhodnout 
umožnit tuto kratší variantu vykazování nastavením tohoto parametru na hodnotu 
TRUE. 
 
MSconst_AllowInstEmmisionTotals: Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 
TRUE, všechny vstupy související se zdrojovými toky jsou zobrazeny jako volitelné, 
zatímco hodnota políček v D.I.2 se změní z hodnoty zakázáno na povinné. Jinými slovy 
provozovatelé již nemusí poskytovat údaje pro každý jednotlivý zdrojový tok, ale 
mohou vkládat pouze součty. Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu FALSE 
(standardní) je vykazování pouze součtů stále povoleno pod podmínkou, že dané 
zařízení již předložilo ověřené roční výkazy emisí. 
 
MSconst_RequireDetailedProductionData: Nastavení tohoto parametru na hodnotu 
TRUE znamená, že provozovatel musí pro každé dílčí zařízení pro referenční úroveň 
produktu vyplnit podrobné údaje o výrobě v případě, že je do jedné definice referenční 
úrovně zahrnuto více výrobků (skupin) (např. různé typy produktů rafinérií, chemických 
látek, oceli nebo papíru) To by mělo příslušnému orgánu umožnit rozhodnutí, zda tyto 
produkty skutečně spadají pod danou definici produktu a že příslušné údaje nebudou 
ani započteny dvakrát, ani nebudou chybět.  
 
MSconst_RequireDetailesFallBack: Obdobně jako v předchozím případě, ale pro 
nouzové dílčí zařízení. Pro nouzové dílčí zařízení je obzvláště důležité znát související 
produkty vzhledem k nutnosti prokázat status úniku uhlíku příslušným orgánům.  
 
MSconst_RequireFulHeatBalance: List „E_EnergyFlows” poskytuje jak zjednodušený, 
tak komplexní nástroj výpočtu pro stanovení množství způsobilého tepla v rámci 
dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla. Pokud je nastavena hodnota FALSE, bude 
standardně použit jednoduchý nástroj; potřeba komplexního nástroje nastane pouze v 
případě složitějších situací (rozhodování o tom, kdy použít který nástroj, je vysvětleno v 
šabloně i v těchto návodech k postupu). Pokud je nastavena hodnota TRUE, musí 
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provozovatel vždy vyplnit komplexní nástroj (což v jednoduchých případech znamená 
vložení jen několika málo údajů).  
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Proces sběru dat pro provozovatele 
 
Tato kapitola obsahuje pokyny pro provozovatele ohledně kroků, které je nutno 
uskutečnit před předložením kompletní šablony sběru dat, příslušné zprávy o metodice 
a zprávy o ověření.  
 

Osvědčené postupy Popis 

Před obdržením šablony sběru dat  

Seznámit se s 
pravidly týkajícími se 
přidělování 
povolenek 

Sběr dat lze dokončit pouze tehdy, pokud provozovatel ví, jak 
se pravidla týkající se přidělování povolenek vztahují k jeho 
zařízení. Provozovatel by se proto měl seznámit s pravidly 
týkajícími se přidělování povolenek.  

Předpokládat 
nezávislé ověření 

Provozovatelé by měli uzavřít smlouvu s ověřovatelem v 
souladu s pravidly stanovenými v příslušných vnitrostátních 
právních předpisech a řídit se pravidly stanovenými příslušnými 
orgány ve vztahu k nezbytnému nezávislému ověřování údajů, 
aby bylo možno ověřit vyplněnou šablonu sběru dat a 
příslušnou zprávu o metodice. Zejména u složitých zařízení je 
vhodné provést ověření ve dvou etapách včetně předběžného 
kroku, jehož cílem je pouze kontrola správnosti rozdělení 
zařízení na jednotlivá dílčí zařízení. 

Po obdržení šablony sběru dat před jejím předložením  

Seznámit se s 
šablonou sběru dat a 
identifikovat 
relevantní oddíly 

Provést předběžné odhady počtu dílčích zařízení, odhadnout, 
které referenční úrovně produktu by mohly být použitelné, … 

Provést interní 
plánování 

Zorganizovat včasné předložení šablony sběru dat příslušným 
orgánům 

Zorganizovat interní 
schůzku (schůzky) s 
příslušnými 
provozovateli/techni
ckými odborníky 

Provozovatelé mohou zorganizovat interní schůzky s 
příslušnými provozovateli a/nebo technickými odborníky 
s cílem projednat dostupnost a kvalitu údajů. Shromáždit zdroje 
nejlepších dostupných údajů. 

Zorganizovat 
schůzku (schůzky) 
s technicky 
připojenými 
zařízeními (pokud je 
to relevantní) 

Pokud má zařízení relevantní technická připojení, doporučuje se 
sladit údaje vstupních a výstupních toků s technicky připojeným 
zařízením.  

V případě potřeby 
požádat o objasnění 

V případě nejasnosti týkající se některých bodů by provozovatel 
měl požádat příslušné vnitrostátní orgány o objasnění.  
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Proces vyplňování šablony 
Otázka Příslušný oddíl 

v šabloně 
Příslušný oddíl 
v návodech k 
postupu 

Určení způsobilosti pro přidělování bezplatných povolenek 

Je zařízení klasifikováno jako „výrobce 
elektřiny”? 

A.II.1 A.II.1 

Pokud ano, vyrábí teplo způsobilé pro 
přidělování bezplatných povolenek? 

E.III E.III 

   

Vyberte výchozí období 

Jaké výchozí období bylo vybráno? (Výběr 
výchozího období by mohl významně ovlivnit 
historické úrovně činnosti a v důsledku toho i 
přidělování povolenek. Provozovatelům se proto 
doporučuje pečlivě vyhodnotit, které výchozí 
období by mohlo být základem pro přidělení 
nejvyššího počtu povolenek)  

A.II.2 A.II.2 

   

Určení počtu dílčích zařízení 

Má provozovatel dílčí zařízení pro referenční 
úroveň produktu? 

A.III.1 A.III.1 

Má provozovatel dílčí zařízení pro referenční 
úroveň tepla? 

A.III.2 A.III.2 

Má provozovatel dílčí zařízení pro referenční 
úroveň paliva? 

A.III.2 A.III.2 

Má provozovatel dílčí zařízení pro emise z 
procesů? 

A.III.3 A.III.3 

Jaký je status úniku uhlíku u vyráběných 
výrobků? 

A.III A.III 

   

Stanovení relevantních změn kapacity 

Jaká je počáteční instalovaná kapacita 
jednotlivých dílčích zařízení? 

A.III.3 A.III.3 

Došlo k rozsáhlým změnám kapacity v 
jednotlivých dílčích zařízeních? 

A.III.3 A.III.3 

   

Stanovení relevantních technických připojení 

Která technická připojení jsou relevantní a v 
jakém rozsahu? 

A.IV A.IV 
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Stanovení přímých emisí a energetických toků  

Jaký byl objem přímých emisí a přímých 
energetických vstupů z paliv?  

B.II, B.III B.II, B.III 

Jak by měly být přímé emise a/nebo paliva 
přiřazovány dílčím zařízením? 

E.I, G.I E.I, G.I 

Jaká je tepelná bilance daného zařízení? E.II E.II 

   

Stanovení historické úrovně činnosti referenční úrovně produktu 

Jaká je historická úroveň činnosti pro příslušnou 
referenční úroveň produktu? 

F A.II, A.III, A.IV, 
C.II (v případě 
CEMS), C.III, C.IV, 
C.V, D.I, D.II, E.III, 
H 

Určení historické úrovně činnosti nouzových dílčích zařízení 

Historická úroveň činnosti dílčího zařízení 
(dílčích zařízení) pro referenční úroveň tepla 

G.I.1-2 A.II, A.III, A.IV, 
C.II (v případě 
CEMS), C.V, D.I, 
D.II, E.II.2, DII 

Historická úroveň činnosti dílčího zařízení 
(dílčích zařízení) pro referenční úroveň paliva 

G.I.3-4 A.II, A.III, A.IV, 
B.II, C.II (v 
případě CEMS), 
C.V, D.I, D.II, E.I  

Historická úroveň činnosti dílčího zařízení 
(dílčích zařízení) pro emise z procesů 

G.I.5-6 A.II, A.III, A.IV, 
B.III, C.II (v 
případě CEMS), 
C.V, D.I, D.II, D.III 
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A Obecné informace 
 
Tento oddíl uvádí, jaké údaje musí být poskytnuty pro identifikaci analyzovaného 
zařízení a jeho nejdůležitějších vlastností pro účely stanovení počtu bezplatných 
povolenek.  
 

A.I  Určení zařízení 

 
Tento oddíl je závazný pro všechny provozovatele zařízení spadajících do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES4 bez ohledu na jejich způsobilost pro přidělování 
bezplatných povolenek (pokud příslušné orgány nestanoví jinak).  

A.I.1 Obecné informace 

Provozovatel by měl specifikovat: 
a) název zařízení: tj. název obecně používaný na povoleních a dalších úředních 

dokumentech, který by měl být v souladu s případnou předchozí komunikací s 
příslušnými orgány;  

b) členský stát, ve kterém se zařízení nachází. „Členským státem“ se zde rozumí: 
stát, který se účastní systému EU-ETS, tj. státy EU-27 a Island, Norsko a 
Lichtenštejnsko; 

c) zda bylo zařízení zahrnuto do systému EU-ETS před 1.1.2013. 
d) jednoznačný identifikační kód: obvykle se jedná o identifikační kód používaný 

pro národní alokační plán II nebo jakýkoli jiný identifikační kód vydaný 
příslušnými orgány v souladu s články 5 a 6 směrnice o systému obchodování s 
emisemi. U zařízení, která budou zahrnuta do systému EU-ETS až od roku 2013, 
jsou provozovatelé žádáni, aby se obrátili na příslušný orgán, který jim tento 
identifikační kód přidělí. Příslušné orgány musí před poskytnutím jakýchkoli 
údajů Evropské komisi zajistit, aby byl k dispozici jedinečný identifikační kód.  

e) identifikační kód zařízení v registru. Zpravidla se jedná o přirozené číslo, tj. kód 
odlišný od identifikátoru povolení užitého v registru, obvykle známý jako 
identifikační kód zařízení. U zařízení, která budou zahrnuta do systému EU-ETS 
až od roku 2013, nemusí být tento identifikační kód dosud k dispozici. Pro tato 
zařízení je toto vstupní pole nepovinné. Provozovatelé se pro získání takového 
čísla mohou v souladu s příslušnými právními předpisy obrátit na příslušný 
orgán nebo na správce registru.  

f) navrhovaný jedinečný identifikační kód užívaný pro oznámení Komisi se 
odvozuje automaticky a jedná se o identifikační kód pro korespondenci s 
Komisí; 

                                                      
4
 Informace o obecných otázkách a o způsobilosti pro přidělování bezplatných povolenek viz Návody k 

postupu N1. 
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g) informace o povolení: zde by měl provozovatel vyplnit název příslušného 
orgánu odpovědného za vyřizování povolení tohoto zařízení, identifikační kód 
povolení a datum vydání, kdy bylo zařízení poprvé zahrnuto do systému EU-ETS 
a v případě potřeby veškeré ostatní aktualizace (tj. data a identifikační kódy 
opětovného vydání). Členské státy mohou stanovit, že tyto informace budou 
nepovinné, pokud má příslušný orgán tyto informace již k dispozici.  

h) datum zahájení běžného provozu zařízení. Tento vstup je relevantní pouze v 
případě, že provoz zařízení byl zahájen po 1.1.2005. 

i) zda se jedná o stávající zařízení nebo nového účastníka na trhu. Nový účastník 
je zařízení, které obdrželo povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů po 
30. červnu 2011. Zařízení lze považovat za stávající, pokud bylo v provozu před 
30. červnem 2011, pokud obdrželo nebo obdrží všechna příslušná 
environmentální povolení do 30. června 2011, nebo pokud splňuje všechna 
ostatní kritéria definovaná ve vnitrostátním právním řádu, na jejichž základě má 
nárok získat povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů; více informací o 
definicích stávajících i nových účastníků na trhu viz Návod k postupu č. 7 o 
nových účastnících na trhu a vyřazení z provozu. Viz též Návod k postupu č. 2. 

j) údaje o provozovateli: jméno, adresa a telefonní čísla. Provozovatel je osoba, 
která provozuje nebo řídí zařízení, nebo na kterou byla přenesena rozhodující 
hospodářská pravomoc nad technickou funkcí zařízení5. 

k) adresa zařízení 
 

A.I.2 Kontaktní osoby 

Provozovatel by měl specifikovat kontaktní údaje osoby (osob) odpovědných za 
vyplnění této zprávy či dohled nad ní pro účely případného upřesnění nebo 
komunikace, a to zejména jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo. 

A.I.3 Ověřovatel pověřený ověřením této zprávy o výchozích údajích 

Provozovatel by měl specifikovat: 
a) údaje o společnosti, která provádí ověření, a to zejména: název společnosti, 

adresa a země 
b) osoba, která provedla (nebo projektově řídila) ověření, a to zejména: jméno, e-

mailovou adresu a telefonní číslo  
c) informace o akreditaci ověřovatele, zejména členské státy, ve kterých je 

oprávněn působit, a registrační číslo vydané akreditačním orgánem. Dostupnost 
těchto informací o registraci může záviset na praxi členského státu, který registr 
spravuje, v oblasti akreditace/vydávání povolení ověřovatelům. V případě, že 
daný členský stát neužívá akreditaci, ale jiný způsob uznávání ověřovatelů, měly 
by být příslušné informace uvedeny níže, jako by se jednalo o akreditaci.  

                                                      
5
 V souladu s čl. 3 písm. f), který uvádí definici provozovatele. 
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A.I.4 Další údaje o zařízení 

Cílem tohoto oddílu je dále pochopit činností prováděné v posuzovaném zařízení a 
identifikovat zařízení, která mohou být osvobozena od zařazení do systému EU-ETS  
 
Provozovatel je povinen specifikovat: 

a) činnosti prováděné v daném zařízení dle definice uvedené v příloze I směrnice o 
systému obchodování s emisemi. Pokud se provádí jiné činnosti, než „spalování 
paliv“ není nutné uvádět činnost „spalování paliv“/tato specifická aktivita je 
relevantní pouze v případě, že zařízení neprovádí žádnou jinou činnost  

b) kód činnosti podle klasifikace NACE, pod kterým provozovatel nahlásil přidanou 
hodnotu pro účely strukturální statistiky podniků. V případě pochybností je 
provozovatel požádán, aby kontaktoval příslušný národní statistický úřad. Měly 
by být vyznačeny dva kódy NACE: 

o Referenční kód NACE 1.1 užívaný pro rok 2007 
o Referenční kód NACE 2 užívaný pro rok 2010 

c) v případě potřeby nepovinný identifikátor EPRTR6. Tyto informace jsou užitečné 
pro příslušné orgány za účelem kontroly konzistence a sladění 
environmentálních informačních zdrojů (tj. národních inventárních údajů 
skleníkových plynů). 

d) je-li zařízení malým producentem emisí v souladu s čl. 27 odst. 1 směrnice o 
systému obchodování s emisemi. Podle této směrnice jsou malými producenty 
emisí zařízení, která vykazují méně než 25000 tun ekvivalentu CO2 , a pokud 
v nich probíhá spalování, je jejich jmenovitý tepelný příkon nižší než 35 MW s 
výjimkou emisí z biomasy, a to každý rok před předložením vnitrostátních 
prováděcích opatření. Informace o způsobu stanovení celkového jmenovitého 
tepelného příkonu zařízení viz příloha I směrnice o systému EU-ETS a návody k 
postupu pro výklad přílohy I směrnice o systému EU-ETS (kromě činnosti v 
oblasti letectví)", kterou vydala EK dne 18. března 2010. 

e) v případě, že zařízení je nemocnice. 
 

A.II Informace o této zprávě o výchozích údajích 

 

A.II.1 Způsobilost pro přidělování bezplatných povolenek  

Cílem tohoto oddílu je stanovit, zda zařízení splňuje podmínky pro přidělování 
bezplatných povolenek či nikoli. Více informací o kritériích způsobilosti naleznete v 
bodu 3.2 Návodu k postupu č. 1 v rámci všeobecných pokynů. Tento oddíl je povinný 
pro všechna zařízení způsobilá pro přidělování bezplatných povolenek a rovněž pro 
zařízení, které pro přidělování bezplatných povolenek způsobilá nejsou (pokud 
příslušné orgány nestanoví jinak).  

                                                      
6
 Zkratka EPRTR označuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.  
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Provozovatel by měl specifikovat: 

a) zda je zařízení výrobcem elektřiny podle čl. 3 písm. u) přepracované směrnice o 
systému obchodování s emisemi.7 Čl. 3 písm. u) přepracované směrnice o 
systému obchodování s emisemi definuje výrobce elektřiny jako „zařízení, které 
po 1. lednu 2005 vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a v němž 
neprobíhá jiná činnost uvedená v příloze I *přepracované směrnice o systému 
obchodování s emisemi+ než spalování paliv“. Pokyny viz „Návody k postupu při 
identifikaci výrobců elektřiny", které projednávala ES a členské státy dne 18. 
března 2010.  

b) zda se jedná o zařízení na zachycování a skladování CO2 nebo o úložiště CO2  
d) uvést, pokud zařízení neprodukuje žádné teplo. 

 
Je-li odpověď na otázku (a) nebo (b) kladná a odpověď na otázku (d) záporná, pak 
zařízení není způsobilé pro přidělování bezplatných povolenek. U zařízení, která nejsou 
způsobilá, není zbytek tohoto dokumentu v zásadě relevantní. Doporučuje se však, aby 
provozovatel poskytl údaje požadované v oddíle E „Údaje o energetickém vstupu, 
měřitelném teple a elektřině“ s cílem zajistit, aby byl status „výrobce elektřiny" 
definován odpovídajícím způsobem.  
 
Je-li odpověď na otázku (a) nebo (b) kladná a odpověď na otázku (d) rovněž kladná, pak 
zařízení může získat některé bezplatné povolenky (v případě, že dodává teplo mimo 
subjekty či zařízení, které nejsou zahrnuty do systému pro obchodování s emisemi).  
  
Provozovatel by měl dále: 

e) potvrdit nezpůsobilost zařízení pro přidělování bezplatných povolenek v případě, 
že odpověď na otázku (a) nebo (b) je kladná a odpověď na otázku (d) je 
záporná. 

f) potvrdit způsobilost zařízení pro přidělování bezplatných povolenek v případě, 
že odpovědi na otázky (a) i (b) jsou záporné. 

g) potvrdit, že údaje obsažené v tomto souboru budou využity příslušným orgánem 
pro určování přidělování bezplatných povolenek v souladu s článkem 10a 
směrnice o systému EU-ETS. Kromě toho budou tyto údaje oznámeny Evropské 
komisi buď částečně, nebo na vyžádání i jako celek, za účelem zkoumání 
vnitrostátních prováděcích opatření podle čl. 11 odst. 1 směrnice o systému EU-
ETS. Tento souhlas je nezbytným předpokladem úplnosti předložených údajů. 

 
Důležitá poznámka 
Odpovědi na otázky uvedené v tomto oddíle nemají žádný dopad na možné přidělování 
bezplatných povolenek podle článku 10c směrnice o systému pro obchodování s 

                                                      
7
 Zařízení musí být klasifikována buď jako výrobce elektřiny nebo jako nevýrobce elektřiny. K tomuto 

účelu je nutné použít „Návod k postupu při identifikaci výrobců energie” z 18. března 2010. 



 

20 

emisemi, který upravuje přechodné přidělování bezplatných povolenek pro účely 
modernizace výroby elektřiny.  
 

A.II.2 Zvolené výchozí období  

V tomto oddíle je zvoleno výchozí období a jsou uvedeny následující povinné údaje v 
závislosti na odpovědích, které provozovatel zvolí.  
 
Provozovatel by měl: 

a) vybrat zvolené výchozí období8. Jak je popsáno v článku 7.1 prováděcích 
opatření, může si provozovatel zvolit výchozí období 2005 až 2008 nebo 2009 - 
2010. To platí také pro zařízení, která jsou provozována pouze občas, jako 
sezónní zařízení nebo záložní zařízení. Zvolené výchozí období se vztahuje na 
celé zařízení: stejné výchozí období bude užito pro všechna zjištěná dílčí 
zařízení v rámci daného zařízení  

b) uvést roky, kdy bylo zařízení v provozu alespoň jeden den v daném kalendářním 
roce. Kalendářním rokem se rozumí období mezi 1. lednem a 31. prosincem 
téhož roku. Odpovězte „ano“ nebo „ne“ u každého roku včetně let, na něž se 
nevztahuje výchozí období zvolené v písmenu a). Např. v případě, že zařízení 
zahájilo provoz v roce 2006, by odpověď za rok 2005 zněla „ne“ a odpověď za 
roky 2006 - 2010 by zněla „ano“.  

c) uvést, zda je zařízení je provozováno pouze příležitostně. Zařízení jsou 
považována za provozovaná pouze příležitostně, pokud: 

- provozovatel může jasně prokázat, že zařízení je v provozu pouze 
příležitostně, zejména je-li pravidelně provozováno jako rezervní či 
pohotovostní kapacita nebo je-li pravidelně provozováno podle 
sezónního rozvrhu.  

- na zařízení se vztahují všechna příslušná povolení (povolení k vypouštění 
emisí skleníkových plynů nebo jiná environmentální povolení, např. 
IPPC) předepsaná příslušnými vnitrostátními právními předpisy. 

- je technicky možné zahájit provoz v krátké době. Jinými slovy zařízení 
není mimo provoz, a tudíž neschopné provozu.  

- údržba zařízení se provádí v pravidelných intervalech  
- zařízení musí samozřejmě překračovat příslušné prahové hodnoty 

týkající se začlenění do oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 9 
Pokud provozovatel uvádí, že zařízení je provozováno pouze příležitostně, musí 
to příslušnému orgánu prokázat.  

                                                      
8
 Může dojít k tomu, že zařízení, která zahájila činnost v roce 2011, nebudou moci vykázat žádné údaje 

za obě referenční výchozí období 2005 - 2008 nebo 2009–2010. Políčko týkající se výběru výchozího 
období je však přesto povinné a je nutno je vyplnit. V následném prohlášení v tabulce A.II.2.b a v tabulce 
A.II.2.e týkající se let, kdy bylo zařízení v provozu, pak bude uvedeno vysvětlení, že nejsou k dispozici 
žádné historické údaje.  
9
 Viz Návod k postupu č. 1 se všeobecnými pokyny pro metodiku přidělování povolenek, které uvádějí 

vysvětlení týkající se rozsahu.  
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e) Pokud bylo zařízení během výchozího období v provozu méně než dva 
kalendářní roky, což znamená, že zahájilo provoz v příslušném výchozím období 
„pozdě“ a proto nejsou k dispozici dostatečné údaje. V takovém případě se 
historická úroveň činnosti odvodí od původní instalované kapacity. Návody k 
postupu k tomuto tématu viz oddíl 6.3 návodu k postupu č. 2 o metodikách 
přidělování povolenek.  

 
V praxi budou historické úrovně činnosti vycházet z let ve zvoleném výchozím období, 
ve kterém bylo zařízení v provozu (viz písmeno b)), pokud zařízení nebylo v 
nepřetržitém provozu (viz písmeno c)). V takovém případě je nutno zohlednit všechny 
roky zvoleného výchozího období v souladu s článkem 9.8. V šabloně sběru dat se tyto 
roky automaticky uvádějí pod písmenem d).  
 

A.III  Seznam dílčích zařízení: 

Tento oddíl popisuje, jaké údaje by měly být uvedeny pro identifikaci dílčího zařízení, 
které je součástí zařízení. Tento oddíl je závazný pro všechna zařízení způsobilá pro 
přidělování bezplatných povolenek. Více informací o kritériích způsobilosti viz oddíl II.1 
těchto návodů k postupu nebo oddíl 3.2 Všeobecných návodu k postupu č. 1 obsahující 
všeobecné pokyny. 
 
Více podrobností o tom, jak odvodit informace o dílčích zařízeních, je uvedeno v Návodu 
k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek. 

A.III.1 Dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu  

Provozovatel by měl specifikovat všechna dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu, 
na něž se vztahuje povolení daného zařízení. Produkty, na které se vztahují stejné 
definice produktu, jsou agregovány ve stejném dílčím zařízení a mají stejnou referenční 
úroveň produktu. V šabloně sběru dat může provozovatel zvolit referenční úrovně 
produktu v rozbalovacím menu. Přehled referenčních úrovní produktů a souvisejících 
definic produktů a systémových hranic viz příloha I prováděcích opatření a více 
informací o vhodných definicích produktů viz návod k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví.10 
 
Provozovatel by měl rovněž stanovit pro každé dílčí zařízení, zda se u něho má za to, že 
mu hrozí značné riziko úniku uhlíku. V šabloně sběru dat bude ohrožení únikem uhlíku 
určeno automaticky na základě rozhodnutí Komise 2010/2/EU. Přepracování tohoto 
rozhodnutí v budoucnu je možné. Pro přehled statusu ohrožení únikem uhlíku viz 

                                                      
10

 Všimněte si, že v některých případech mohou samostatná dílčí zařízení obsahovat stejné fyzické 
jednotky, například dva produkty, pro něž byla stanovena referenční úroveň, mohou být vyrobeny na 
stejné výrobní lince. Nejedná se o problém, pokud je správně definována úroveň činnosti pro každý 
výrobek. Praktický příklad viz návody k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek. 
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příloha I prováděcích opatření nebo návod k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní 
odvětví.  
 
Kromě toho by měl provozovatel uvést, zda mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 
došlo k rozsáhlé změně kapacity dílčího zařízení. Další návody k postupu na toto téma 
jsou uvedeny v bodu 6.4 návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek. 
Více informací o sběru dat v případě změn kapacity je požadováno v oddílu B.  
 

A.III.2 Dílčí zařízení s nouzovými přístupy zjištěnými na zařízení  

Provozovatel by měl specifikovat referenční úroveň tepla, referenční úroveň paliva a 
emise z procesů dílčího zařízení, které jsou zahrnuty v povolení daného zařízení. Každé 
zařízení může mít maximálně šest dílčích zařízení, na něž se vztahují nouzové přístupy. 
Diskusi o maximálním počtu dílčích zařízení, na něž se vztahují nouzové přístupy, viz 
Návod k postupu č. 1 se všeobecnými pokyny. 
 
Kromě toho by měl provozovatel uvést, zda mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 
došlo k rozsáhlým změnám kapacity ve vztahu k dílčímu zařízení. Další návody k 
postupu na toto téma jsou uvedeny v oddíle 6.4 návodu k postupu č. 2 o metodikách 
přidělování povolenek. Více informací o sběru dat v případě změn kapacity je 
požadováno v oddílu B.  

A.III.3 Údaje použité pro stanovení počáteční instalované kapacity  

Tento oddíl je povinný pro všechna zařízení, která jsou způsobilá pro bezplatné 
přidělování povolenek na základě referenční úrovně produktu. Vykazované hodnoty 
budou sloužit jako základ pro ES při určování koeficientu standardního využití kapacity 
(SCUF) pro výrobu produktu, pro který je stanovena referenční úroveň, po předložení 
všech vnitrostátních prováděcích opatření; SCUF pak bude použit jako parametr při 
stanovení povolenek pro nové účastníky na trhu. Dílčí zařízení, u kterých došlo 
k rozsáhlé změně kapacity, nebude ES při výpočtu SCUF zohledňovat. Návody k 
postupu při využívání SCUF viz návod k postupu č. 7 o nových účastnících na trhu a 
vyřazení z provozu.  
 
Pro dílčí zařízení, na něž se vztahuje nouzový přístup, je hlášení povinné pouze tehdy, 
pokud k jedné nebo více rozsáhlým změnám kapacity došlo v období od 1.1.2005 do 
30.6.2011. Návody k postupu pro určení, zda došlo k rozsáhlé změně kapacity, viz oddíl 
6.4 Návod k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek.  
 
Referenční období pro stanovení počáteční instalované kapacity vychází z let 2005, 
2006, 2007 a 2008. Toto referenční období je vázáno na tyto roky a nemělo by být 
zaměňováno s výchozím obdobím, které si provozovatelé mohou zvolit v předchozím 
oddíle. Návody k postupu pro určení počáteční kapacity viz oddíl 5 návod k postupu č. 2 
o metodikách přidělování povolenek. 
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Provozovatel by měl specifikovat pro každé příslušné dílčí zařízení: 

a) pokud je to možné, dva nejvyšší měsíční objemy výroby nebo údaje o činnosti 
za roky 2005, 2006, 2007 a 2008. Měsíční údaje, které budou poskytnuty, jsou 
skutečnými údaji za kalendářní měsíc, bez dalšího výpočtu nebo normalizace 
číselného údaje. To znamená, že měsíční objem zohlední provozní vzory 
zařízení.  
Objem výroby nebo úroveň činnosti by neměly být upravovány o změny 
kapacity. Údaje o výrobě nebo o činnosti by měly být vyjádřeny ve správných 
jednotkách. Pokud jsou u dílčího zařízení vykázány rozsáhlé změny kapacity, 
vykazují se nejvyšší měsíční údaje o výrobě pouze za období PŘED PROVEDENÍM 
PRVNÍ změny kapacity po 1. lednu 2005, přičemž jako referenční datum se 
použije den zahájení změněného provozu. Důvodem je fakt, že tento číselný 
údaj bude použit v listech F a G jako kapacita před jakoukoli změnou kapacity. 
Šablona sběru dat automaticky vypíše seznam dílčích zařízení s příslušnými 
jednotkami. 

b) Počáteční kapacita se vypočte automaticky na základě průměru dvou nejvyšších 
měsíčních objemů výroby uvedených v písmenu a). V případě, že není možné 
určit počáteční instalovanou kapacitu podle písmena a), je nutno provést 
experimentální ověření kapacity dílčího zařízení. Tento postup musí být 
proveden pod dohledem ověřovatele, který ho musí schválit. Více informací 
o stanovení počáteční kapacity viz kapitola 5 Návodu k postupu č. 2 
o metodikách přidělování povolenek. Šablona sběru dat automaticky uvádí 
výčet dílčích zařízení s následujícími údaji: kapacity na základě údajů zadaných 
v písmenu a), využití kapacity, průměrná produkce za období 2005–2008 a 
faktory využití kapacity11. 

 

A.IV Seznam technických připojení  

Tento oddíl je relevantní pouze pro: 
- zařízení, kde se měřitelné teplo, odpadní plyny nebo CO2 přemísťují do jiného 

zařízení systému obchodování s emisemi nebo subjektu nespadajícího do 
systému obchodování s emisemi a z něho.  

- zařízení spotřebovávající teplo vyprodukované zařízením pracujícím s kyselinou 
dusičnou, a to i v případě, že výroba kyseliny dusičné je součástí téhož zařízení.  

 
Údaje požadované v tomto oddíle jsou obzvláště důležité pro zajištění souladu 
poskytovaných údajů a pro zamezení toho, že některé údaje týkající se přidělování 
povolenek budou započteny dvakrát, případně nebudou započteny vůbec. Informace 
v tomto oddíle budou důležité pro zacházení s přeshraničními toky tepla a odpadních 

                                                      
11

 Koeficienty využití capacity užije EK po předložení všech vnitrostátních prováděcích opatření pro 
stanovení koeficientu standardního využití kapacity (SCUF) pro výrobu produktu, pro nějž je stanovena 
referenční úroveň.  
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plynů. Více informací o těchto dvou otázkách viz Návod k postupu č. 6 o přeshraničních 
tocích tepla a Návody k postupu č 8 o odpadních plynech. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

a) informace nezbytné pro identifikaci technických připojení k zařízení, zejména: 
- název zařízení spadajícího do systému obchodování s emisemi nebo 

subjektu nespadajícího do systému obchodování s emisemi spojeného 
s hodnoceným zařízením. V případě spotřeby tepla vyprodukovaného jako 
výsledek výroby kyseliny dusičné v tomtéž zařízení bude nutno do šablony 
sběru dat uvést také název tohoto zařízení.  

- typ subjektu: „Zařízení spadající do systému obchodování s emisemi“, 
„Zařízení nespadající do systému obchodování s emisemi", „Tepelná 
distribuční síť ", „Zařízení na výrobu kyseliny dusičné." Při výběru 
identifikace má identifikace distribuční sítě tepla zařízení na výrobu kyseliny 
dusičné přednost před identifikací zařízení systému obchodování s emisemi 
nebo subjektu nespadajícího do systému obchodování s emisemi. Šablona 
sběru dat umožňuje výběr prostřednictvím rozbalovacího menu. 

- typ připojení, např. je důvodem připojení výměna měřitelného tepla, 
odpadního plynu nebo CO2? 

- typ toku, např. zda se jedná o vyvádění nebo přivádění – je nutno uvést, 
odkud tok pochází a do kterého dílčího zařízení plyne. 

b) Další informace o připojeném zařízení spadajícím do systému pro obchodování 
s emisemi, a to zejména: 
- Identifikační kód zařízení uvedený v CITL. Identifikace zařízení je povinná, 

pokud je připojené zařízení zahrnuto do systému EU-ETS a pokud bylo do 
systému EU-ETS zahrnuto již před 30.6.2011 

- (Nepovinné) Jméno a kontaktní údaje provozovatele daného zařízení s cílem 
usnadnit případnou komunikaci. 
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B Údaje o zdrojových tocích paliva a emisích z procesů 
 
Tento oddíl si klade za cíl poskytnout návod na sběr specifikací o spalování paliva a 
emisí z procesů dle definice uvedené v Pokynech pro monitorování a vykazování12. 
Definice emisí z procesů v Pokynech pro monitorování a vykazování se liší od definice 
za účelem přidělování povolenek v rámci prováděcích opatření. Návody k postupu 
týkající se relevantnosti tohoto oddílu a vykazování údajů viz oddíl B.I.  

B.I Návody k postupu pro údaje o zdrojových tocích  

 
Diskuse v této části platí pro všechny oddíly v kapitole B a C 
 
Některé členské státy mohou provozovatelům povolit, aby vykazovali pouze souhrnné 
údaje za celé zařízení v souladu s oddílem D.I. V takovém případě lze ostatní oddíly v 
této kapitole v zásadě ignorovat. Písmeno a) v šabloně sběru dat udává, zda příslušný 
členský stát požaduje podrobnější informace. 
 
Provozovatel by měl specifikovat, zda zařízení již vydalo ověřené roční výkazy emisí pro 
všechny příslušné výchozí roky. V šabloně shromažďování údajů je tento údaj nutno 
uvést v písmenu b). V takovém případě je provozovatel povinen vykazovat pouze 
souhrnné údaje za celé zařízení v oddíle D.I a zbývající oddíly této kapitoly může v 
zásadě ignorovat. 
 
Kromě toho by měl provozovatel uvést, zda se hranice zařízení po roce 2013 změní v 
důsledku změny oblasti působnosti směrnice o systému EU-ETS, například v důsledku 
dodatečných činností, které byly zavedeny v rámci přepracování (směrnice 
2009/29/ES). V šabloně shromažďování údajů je tento údaj nutno uvést v písmenu c).  
 
Na základě požadavků členského státu, dostupnosti ověřených ročních výkazů emisí 
stanovených provozovatelem a případných změn hranic zařízení po roce 2013 šablona 
sběru dat v písmenu d) automaticky uvádí, zda by provozovatel měl vykazovat 
podrobné údaje o emisích. 
 
Pokud došlo ke změně hranic zařízení v důsledku změn v oblasti působnosti směrnice o 
systému obchodování s emisemi z roku 2013, pak je provozovatel vždy povinen na 
tomto místě uvést úplné podrobné údaje o emisích. 
 

                                                      
12

 Pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů (Návody k postupu pro monitorování 
a vykazování 2007). Konsolidovanou verzi Pokynů pro monitorování a vykazování 2007 lze nalézt na 
adrese: 
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=589&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search
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I když provozovatel není povinen poskytovat podrobné údaje, mohly by údaje 
požadované v následujících oddílech pomoci při sledování nesrovnalostí a pochopení 
toků energií, hmotnostních toků a různého původu emisí. Tyto údaje by mohly být 
použity k přednostnímu (tzv. bottom-up) výpočtu celkových emisí skleníkových plynů a 
energetických vstupů daného zařízení. Tyto součty lze porovnat s údaji o celkovém 
množství emisí a energetických vstupech dostupnými z jiných zdrojů údajů. Jakékoli 
odchylky by svědčily o tom, že mohlo dojít k opomenutí nebo dvojímu započtení. 
Obecně platí, že čím podrobnější je vykazování, tím snazší je sledovat nesrovnalosti a 
pochopit energetické toky a toky emisí.  
 
V zásadě stačí, aby provozovatelé vykazovali údaje za roky zvoleného výchozího 
období, tj. buď za období 2005–2008 nebo za období 2009–2010 (viz oddíl A.II.2). 
Členské státy však mohou požadovat, aby zařízení poskytovala údaje za obě výchozí 
období.  
 
Ve většině případů se požadované údaje rovnají ročním hodnotám. Údaje lze odvodit 
z celé řady zdrojů údajů (viz příloha I o kvalitě údajů). Údaje by měly být poskytovány v 
souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování. Je nutné vzít v úvahu pravidla pro 
vykazování specifická pro daný členský stát (např. konkrétní faktory výpočtu, 
vykazování zvláštních informativních položek atd.). 
 
Emise vykázané v tomto listu musí odrážet úplné PŘÍMÉ emise zařízení, tak, jak by byly 
uvedeny v ročním výkazu emisí. To znamená, že emise se vykazují bez ohledu na jejich 
přiřazení dílčím zařízením. Je nutno vykazovat také emise spojené s výrobou elektřiny a 
s jiným než bezpečnostním spalováním.  
 

B.II Palivo 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat spotřebu paliva. Některé členské státy mohou 
provozovatelům umožnit vykazovat pouze souhrnné údaje za celé zařízení v oddíle D.I. 
V takovém případě nejsou provozovatelé povinni poskytovat údaje popsané v tomto 
oddíle. Podrobnosti o spotřebě paliva daného zařízení však usnadní sledování 
nesrovnalostí a pochopení energetických toků, toků materiálů a toků emisí. 
 
Pro každý druh paliva by měl provozovatel uvést: 

a) Kategorii paliva: kategorie paliva odpovídá názvu paliva uvedenému v tabulce 4 
Pokynů pro monitorování a vykazování. Možné kategorie paliva zahrnují 
odpadní plyny pocházející například z výroby koksu v zařízení na výrobu železa a 
oceli, které jsou dále využívány v procesu spalování. V šabloně sběru dat 
umožňuje výběr kategorie paliva rozbalovací menu, které obsahuje všechny 
potenciální kategorie paliva. Členské státy mohou měnit referenční tabulky 
rozbalovacího seznamu podle vnitrostátních předpisů provádějících Pokyny pro 
monitorování a vykazování. 
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b) Název paliva: další specifikace paliva je nutná v případě, že stejná kategorie 
paliva obsahuje více než jeden druh paliva. Existuje například více druhů 
těžkých topných olejů a odpadů. 

c) Údaje o spotřebě paliva. Provozovatelé by měli uvádět údaje popsané níže. 
Některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé poskytovali informace 
uvedené v této položce. V takovém případě postačí, když budou provozovatelé 
vykazovat údaje uvedené v písmenu d). Obecně platí, že při vyplňování údajů o 
emisích na základě referenčních údajů o palivu je nutno uvést odkaz na přílohu I 
a bod 2.1.1.1 přílohy II Pokynů pro monitorování a vykazování.  

o Roční spotřeba paliva v tunách za rok pro tuhá/kapalná paliva nebo v 
1.000 Nm3 pro plynná paliva. V šabloně sběru dat je nutno zvolit 
jednotku spotřeby paliva z rozbalovacího menu. Spotřeba paliva by měla 
být určena v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování, zejména s 
oddílem 5.4 přílohy I. 

o Výhřevnost v GJ na tunu pro tuhá/kapalná paliva nebo v 1000 Nm3 pro 
plynná paliva. V šabloně sběru dat je automaticky vybrána náležitá 
jednotka výhřevnosti. Výhřevnost je někdy uváděna jako spodní 
výhřevnost. Výhřevnost je množství tepla uvolněného při spalování 
paliva, po odečtení energie potřebné k odpařování vody vznikající při 
spalování. Hodnoty výhřevnosti by měly být stanoveny v souladu s 
Pokyny pro monitorování a vykazování, zejména s oddílem a2 přílohy II. 

o Emisní faktor v tunách ekvivalentu CO2 na tunu nebo TJ paliva. U paliv, 
která jsou směsí fosilních paliv a paliv vyráběných z biomasy, se emisní 
faktor vyjadřuje tak, jako by se jednalo o čistě fosilní paliva. V šabloně 
sběru dat lze zvolit jednotku emisního faktoru z rozbalovacího menu. 
Emisní faktory by měly být stanoveny v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování, zejména s oddílem 5.5 přílohy I. Pokud jsou 
dostupné jen údaje o TJ či množství čisté biomasy (v tunách nebo v Nm3) 
vyplní se do šablony hodnota emisního faktoru rovná '0'. Tuto buňku je 
nutno vyplnit, aby vzorce v pracovním listu mohly správně fungovat.  

o Oxidační faktor v %. Při spotřebě paliva totiž ne všechen uhlík v palivu 
zoxiduje na CO2. K neúplné oxidaci dochází v důsledku nedokonalého 
spalovacího procesu, při němž část uhlíku zůstává nespálena nebo 
zoxidovala jen částečně ve formě popele nebo sazí. Nezoxidovaný nebo 
částečně zoxidovaný uhlík je zohledněn prostřednictvím oxidačního 
faktoru, který se vyjadřuje v procentech. Oxidační faktory by měly být 
stanoveny v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování, zejména s 
oddílem 5.6 přílohy I.  

o Obsah biomasy v %. Obsah biomasy je zde definován jako podíl obsahu 
uhlíku v palivu, který připadá na biomasu. Například při spálení jedné 
tuny paliva a emisi 2 tun uhlíku, z nichž jedna tuna připadá na obsah 
biomasy, by mělo být zapsáno 50 %; obsah biomasy by měl být určen v 
souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování, zejména s oddílem 
13.4 přílohy I. 
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o Emise z fosilních paliv a z biomasy v tunách ekvivalentu CO2 ročně 
vypočítané z údajů uvedených výše v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování, zejména s oddílem 5.1 přílohy I. Šablona 
sběru dat vypočítá tyto emise automaticky.  

o Energetický vstup v TJ/rok. Šablona sběru dat automaticky vypočítá tyto 
emise na základě výše uvedených údajů. 

d) Celkové údaje o palivovém vstupu a emisích. Některé členské státy nevyžadují, 
aby provozovatelé poskytovali informace uvedené v písmenu c). V takovém 
případě postačí, když budou provozovatelé vykazovat níže uvedené údaje. 
Všechny údaje by měly být stanoveny v souladu s Pokyny pro monitorování a 
vykazování:  

o Emise (z fosilních paliv) v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o Emise biogenního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o Energetické vstupy z paliv v TJ za rok  

e) Údaje, které se používají při určování celkových emisí v oddíle C.VIII. Mělo by se 
jednat o údaje poskytnuté podle písmena c), pokud budou k dispozici. Jinak je 
nutno použít údaje poskytnuté v souladu s písmenem d). Šablona sběru dat 
provede tento výběr automaticky.  

B.III Emise z procesů 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat emise z procesů. Tento oddíl je relevantní pouze 
pro zařízení, která mají emise z procesů v souladu s definicí uvedenou v Pokynech pro 
monitorování a vykazování:  
 
„Emisemi z procesů" se rozumějí emise skleníkových plynů jiné než emise ze spalování 
vznikající v důsledku záměrných i nezáměrných reakcí mezi látkami nebo jejich 
přeměny, včetně chemické nebo elektrolytické redukce kovových rud, tepelným 
rozkladem nebo tvorbou látek pro použití jako produkty nebo suroviny"; (Pokyny pro 
monitorování a vykazování, příloha I.2 písm. b))  
 
Upozorňujeme, že tuto definici nelze zaměňovat s definicí dílčích zařízení pro emise z 
procesů pro účely přidělování povolenek v souladu s čl. 3 písm. h) prováděcích 
opatření. Diskusi o této definici viz Návod k postupu č. 2 o metodikách přidělování 
povolenek a Návod k postupu č. 8 o odpadních plynech. 
 
Některé členské státy mohou provozovatelům umožnit vykazovat pouze souhrnné 
údaje za celé zařízení v oddíle D.I. V takovém případě nejsou provozovatelé povinni 
poskytovat údaje popsané v tomto oddíle. Podrobnosti o emisích z procesů 
jednotlivých zařízení však usnadní sledovat nesrovnalosti a pochopit energetické toky, 
toky materiálů a toky emisí. 
 
Pro každý zdroj emisí z procesů by měl provozovatel uvést: 
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a) kategorii zdroje emisí z procesů: tato kategorie by měla odpovídat názvům 
činností, jejichž seznam je uveden v tabulce I přílohy I Pokynů pro monitorování 
a vykazování.  

b) název zdroje proudu emisí z procesů: pokud emise z procesů vznikají na základě 
různých materiálů nebo procesů v rámci stejné kategorie zdroje emisí z procesů 
(např. zvláštní druhy vápence), je nutno uvést další podrobnosti o tomto 
konkrétním materiálu. 

c) údaje o emisích z procesů. Provozovatelé by měli uvádět údaje popsané níže. 
Některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé poskytovali informace 
uvedené v této položce. V takovém případě postačí, když budou provozovatelé 
vykazovat údaje uvedené v písmenu d). 

o Množství spotřebovaného nebo vyrobeného materiálu v tunách za rok. 
Příslušný materiál je materiál způsobující emise z procesů. Množství 
materiálu by mělo být určeno v souladu s Pokyny pro monitorování a 
vykazování, zejména s oddílem 5.4 přílohy I a s příslušnými oddíly 
týkajícími se činností uvedených v tabulce 1 přílohy I Pokynů pro 
monitorování a vykazování. 

o Emisní faktor v metrických tunách CO2 na tunu materiálu. Emisní faktor 
lze odvodit ze stechiometrické rovnováhy nebo ho poskytne dodavatel 
surovin. U paliv, která jsou kombinací fosilních paliv a paliv vyráběných z 
biomasy, se emisní faktor vyjadřuje tak, jako by se jednalo o čistě fosilní 
paliva. Emisní faktory by měly být stanoveny v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování, zejména s oddílem 5.5 přílohy I a příslušnými 
oddíly týkajícími se činností uvedených v tabulce 1 přílohy I Pokynů pro 
monitorování a vykazování.  

o Přepočítávací koeficient v %. Přepočítávací koeficient je koncepčně 
podobný oxidačnímu faktoru paliv a odpovídá množství suroviny 
převáděné na emise skleníkových plynů v procentuálním vyjádření. 
Přepočítávací koeficienty by měly být stanoveny v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování, zejména s oddílem 5.6 přílohy I, a 
s příslušnými oddíly týkajícími se činností uvedených v tabulce 1 přílohy I 
Pokynů pro monitorování a vykazování. 

o Obsah biomasy v %. Obsah biomasy je zde definován jako podíl 
emisního faktoru materiálu, který souvisí s biomasou. Obsah biomasy by 
měl být stanoven v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování, 
zejména s oddílem 13.4 přílohy I. 

o Emise fosilních paliv a paliv z biomasy v tunách ekvivalentu CO2 za rok 
vypočítané z údajů uvedených výše v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování, zejména s oddílem 5.1 přílohy I. Šablona 
sběru dat vypočítá tyto emise automaticky. 

d) Celkové emise z procesů. Některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé 
poskytovali informace uvedené v písmenu c). V takovém případě postačí, když 
budou provozovatelé vykazovat níže uvedené údaje. Všechny údaje by měly být 
stanoveny v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování:  
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o Emise z procesů fosilního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o Emise z procesů biogenního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok  

f) Údaje, které se používají při určování celkových emisí v oddíle C.VIII. Mělo by se 
jednat o údaje poskytnuté podle písmena c), pokud jsou k dispozici. Jinak je 
nutno použít údaje poskytnuté podle písmena d). Tento výběr automaticky 
provede šablona sběru dat. 
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C Údaje o zdrojových tocích: hmotnostní bilance, systémy 
kontinuálního měření, N2O, PFC a přemístěný CO2 

 
Cílem tohoto oddílu je poskytnout pokyny týkající se shromažďování specifikací 
hmotnostních toků, systémů kontinuálního měření emisí (CEMS), emisí oxidu dusného 
a perfluoruhlovodíků a CO2 přemístěného z jiných zařízení používaných na místě (a 
naopak). Stejně jako v kapitole B by měly být údaje poskytovány v souladu s Pokyny 
pro monitorování a vykazování. Je nutné vzít v úvahu pravidla pro vykazování 
specifická pro daný členský stát (např. konkrétní faktory výpočtu, vykazování zvláštních 
informativních položek atd.). Návody k postupu týkající se relevantnosti této kapitoly a 
vykazování údajů viz oddíl B.I. 
 

C.I Hmotnostní bilance 

Tato část popisuje, jak vykazovat uhlík a energii v souvislosti s příslušnými 
hmotnostními toky. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, kde jsou emise 
skleníkových plynů hodnoceny na základě hmotnostní bilance v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování.  
 
Pro každou hmotnostní složku by měl provozovatel uvést: 

a) kategorii složky hmotnostní bilance. Neexistují žádné předem definované 
kategorie: příslušné orgány mohou použít uvedený výčet. Pokud příslušný 
orgán neposkytne pokyny, jsou provozovatelé vyzýváni k tomu, aby poskytli 
kategorii, která odpovídajícím způsobem označí typ hmotnostního toku (např. 
železný šrot nebo vysokopecní struska). 

b) název složky paliva, pro které se stanoví hmotnostní bilance. Typ hmotnostního 
toku je možno v případě potřeby dále specifikovat, např. doplněním kvality 
nebo zdroje materiálu. 

c) údaje o hmotnostní bilanci. Provozovatelé by měli uvádět údaje popsané níže. 
Některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé poskytovali informace 
uvedené v této položce. V takovém případě postačí, když provozovatelé vykáží 
údaje uvedené v písmenu d). 

o Množství spotřebovaného nebo vyrobeného materiálu v tunách za rok. 
Příslušný materiál je materiál způsobující emise z procesů. Množství 
materiálu by mělo být stanoveno v souladu s Pokyny pro monitorování a 
vykazování, zejména s oddílem 5.4 přílohy I. Aby vzorec fungoval 
správně, je nutno se ujistit, že toky uhlíku vstupující do zařízení jsou 
vykazovány jako kladné hodnoty, zatímco toky, které systém opouštějí, 
jsou vykazovány jako záporné hodnoty. Další faktory musí být vždy 
kladné. Záporné hodnoty budou vždy označeny červeně. Hodnoty 
označené červeně by proto neměly být chápány jako nesprávně vložené 
údaje.  
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o Výhřevnost v GJ na metrickou tunu materiálu. Poskytování údaje o 
výhřevnosti je relevantní pouze v případě, že daný hmotnostní tok 
poskytuje energii danému procesu: ve všech ostatních případech je 
nutno vložit hodnotu '0', aby výpočet emisí fungoval. Výhřevnost je 
někdy uváděna jako spodní výhřevnost. Pro jiné hmotnostní toky než 
toky paliva lze výhřevnost chápat jako energetický obsah dané 
hmotnosti. Výhřevnost by měla být stanovena v souladu s Pokyny pro 
monitorování a vykazování. 

o obsah uhlíku v hmotnostních %. Obsah uhlíku je podíl hmotnosti, který 
připadá na uhlík. Obsah uhlíku by měl být stanoven v souladu s Pokyny 
pro monitorování a vykazování. 

o obsah biomasy v hmotnostních %. Obsah biomasy je zde definován jako 
podíl obsahu uhlíku v materiálu biogenního původu. Obsah biomasy by 
měl být stanoven v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování. 
Pokud výše uvedené neplatí, je nutno vložit hodnotu '0', aby výpočet 
emisí v pracovním listě fungoval. 

o emise fosilního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok vypočítané z 
údajů výše v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování, zejména 
s oddílem 5.1 přílohy I. Šablona sběru dat vypočítá tyto emise 
automaticky. 

o energetické toky v TJ/rok. Šablona sběru dat vypočítá tyto emise 
automaticky na základě údajů uvedených výše. 

d) Celkové údaje o energii a uhlíku související s hmotnostními toky. Některé 
členské státy nevyžadují, aby provozovatelé poskytovali podrobné informace 
uvedené v písmenu c). V takovém případě postačí, když provozovatelé vykáží 
údaje uvedené níže. Všechny údaje by měly být stanoveny v souladu s Pokyny 
pro monitorování a vykazování:  

o emise fosilního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o emise biogenního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o energetický vstup z hmotnostních toků v TJ za rok  

e) Údaje, které budou použity při určování celkového množství emisí v oddíle 
C.VIII. Mělo by se jednat o údaje poskytnuté podle písmena c), pokud budou k 
dispozici. Jinak by měly být použity údaje poskytnuté podle písmena d). Tento 
výběr automaticky provede šablona sběru dat. 

 

C.II CEMS (Systémy kontinuálního měření emisí) pro emise CO2  

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat údaje ze systémů kontinuálního měření emisí 
(CEMS). Tento oddíl je povinný pouze pro zařízení vybavená takovými systémy 
kontinuálního měření. Metodu systémů kontinuálního měření lze použít pouze tehdy, 
je-li výslovně schválena příslušnými orgány. 
Šablona sběru dat umožňuje provozovateli vkládat informace týkající se jednoho zdroje 
systémů kontinuálního měření. Souhrnné údaje by měly být poskytnuty, pokud zařízení 
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zahrnuje více zdrojů. Provozovatel by měl jako referenci používat přílohu XII Pokynů pro 
monitorování a vykazování.  
 
Provozovatelé by měli uvést: 

a) zdroj emise: název zdroje emise; může se jednat o jediný komín nebo o činnost 
podle tabulky 1 přílohy I Pokynů pro monitorování a vykazování; 

b) údaje o systémech kontinuálního měření: 
o emise fosilního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok 
o emise biogenního původu v tunách ekvivalentu CO2 za rok 
o energetický vstup v TJ za rok 
 

U systémů kontinuálního měření Pokyny pro monitorování a vykazování vyžadují 
provedení potvrzovacích výpočtů a v případě parametrů, které nevyplynou ze systémů 
kontinuálního měření, použití tzv. „proxy údajů“; tyto potvrzovací informace by neměly 
být vkládány sem, ale měly by být zahrnuty do zprávy o metodice. 
 

C.III Emise oxidu dusného (N2O) 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat údaje týkající se emisí oxidu dusného (N2O). Tento 
oddíl je povinný pouze pro zařízení produkující emise N2O, která jsou zahrnuta do 
systému EU-ETS. Seznam činností, pro které jsou emise N2O zahrnuty v systému 
obchodování s emisemi pro fázi 3 viz příloha I přepracované směrnice o systému 
obchodování s emisemi. Provozovatel by měl jako referenci používat přílohu XIII Pokynů 
pro monitorování a vykazování. 
 
Šablona sběru dat umožňuje provozovateli vkládat informace týkající se jednoho zdroje 
N2O. Pokud zařízení zahrnuje více těchto zdrojů, měly by být poskytnuty souhrnné 
údaje. 
 
Provozovatelé by měli uvést: 

a) název zdroje emisí, což může být jediný komín, výrobní linka nebo celá činnost 
podle přílohy I směrnice EU o systému obchodování s emisemi; 

b) údaje o emisích N2O:  
o emise N2O v tunách N2O za rok 
o užitý potenciál globálního oteplování: potenciál globálního oteplování 

(tCO2e/tN2O) je standardní hodnota (tj. 310), takže nejsou zapotřebí 
žádné další údaje. 

o emise v tunách ekvivalentu CO2 za rok. Šablona sběru dat tyto emise 
vypočte automaticky na základě vynásobení emisí potenciálem 
globálního oteplování. 
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C.IV Perfluorované deriváty uhlovodíků (PFC) 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat údaje týkající se emisí perfluorovaných derivátů 
uhlovodíků (PFC). Tento oddíl je povinný pouze pro zařízení produkující emise PFC, 
která jsou zahrnuta do systému EU-ETS. Seznam činností, pro které jsou emise PFC 
zahrnuty do systému obchodování s emisemi pro fázi 3 viz příloha I přepracované 
směrnice o systému obchodování s emisemi. Provozovatel by měl jako referenci 
používat příslušnou přílohu Pokynů pro monitorování a vykazování. 
 
Šablona sběru dat umožňuje provozovateli vkládat informace týkající se jednoho zdroje 
PFC. Pokud v zařízení fungují různé zdroje, měly by být poskytnuty souhrnné údaje. 
 
Provozovatelé by měli uvést: 
U procesů, při kterých vznikají perfluorované deriváty uhlovodíků (PFC), tj. výroba 
primárního hliníku, by měly být uvedeny následující údaje: 

a) název zdroje emisí, což může být jediný komín, výrobní linka nebo celá činnost 
podle přílohy I směrnice EU o systému obchodování s emisemi; 

b) užitá metoda monitorování: metoda monitorování, která byla použita, tj. 
sklonová metoda nebo metoda přepětí. V šabloně sběru dat lze zvolit kategorii 
paliva z rozbalovacího menu. 

c) Údaje o emisích PFC: 
o výroba primárního hliníku v tunách za rok  
o emisní faktor sklonu (SEF) vyjádřený jako (Kg CF4 / t Al) / (min/buňka-

den)) 
o přepětí anodového efektu (AEO) a aktuální účinnost (CE) vyjádřené v 

mV  
o koeficient přepětí (OVC) vyjádřený v (Kg CF4 / (t Al mV) 
o hmotnostní podíl C2F6, vyjádřený v metrických tunách C2F6 na tunu CF4 
o emise v tunách ekvivalentu CO2 za rok. Šablona sběru vypočte tyto 

emise automaticky. 
d) Emise PFC celkem. Některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé 

poskytovali podrobné informace uvedené v písmenu c). V takovém případě 
postačí, když provozovatelé vykáží souhrnné údaje. 

e) Údaje, které se používají při určování celkových emisí v oddíle C.VIII. Mělo by se 
jednat o údaje poskytnuté podle písmene c), pokud budou k dispozici. Jinak je 
nutno použít údaje poskytnuté v souladu s písmenem d). Tento výběr 
automaticky provede šablona sběru dat. 

 

C.V Přemístěný nebo uložený CO2 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat údaje týkající se přemísťování CO2. Tento oddíl je 
povinný pouze pro zařízení, která přemisťují CO2 do jiných zařízení nebo z nich, nebo 
subjekty, které nespadají do systému obchodování s emisemi, zejména v případě 
produkce čpavku nebo za účelem zachycování, přepravy a geologického skladování 
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uhlíku. Jako reference by měla být zohledněna příloha I oddíl 5.7 Pokynů pro 
monitorování a vykazování. 
 
Tento oddíl se nevztahuje na: 

 přivádění odpadních plynů: na přivádění odpadních plynů se vztahuje oddíl C.I 
o palivech 

 uhlík vázaný ve výrobcích: na CO2 ve vázaných výrobcích (např. v organických 
chemikáliích nebo vedlejších produktech výroby oceli), se vztahuje oddíl C.III 
o hmotnostní bilanci. 

Pokud jde o výrobní procesy, jako je výroba čpavku a uhličitanu sodného, má se za to, 
že veškerý CO2 vznikající při výrobních procesech je vypouštěn do atmosféry, a 
případné využití CO2 jako suroviny v procesech chemické výroby se nezohledňuje. 
Provozovatelé by měli uvést: 

a) název proudu CO2  
b) identifikaci připojeného zařízení: tj. název zařízení, s nímž je CO2 vyměňován (tj. 

do něhož je přiváděn nebo z něhož je vyváděn)  
c) údaje o přenosu nebo skladování CO2: měla by být zohledněna příslušná 

ustanovení Pokynů pro monitorování a vykazování. V šabloně sběru dat přenosu 
CO2 lze uvést následující údaje:  
o množství přemístěného nebo uloženého CO2 fosilního původu v tunách CO2 

za rok 
o množství přemístěného nebo uloženého CO2 biogenního původu v tunách 

CO2 za rok 
o energetický obsah přemístěné nebo uložené látky v TJ za rok (např. 

vyvádění odpadních plynů). To je relevantní pouze v případě, že CO2 je 
přemístěn jako plyn nebo součást plynu, který má energetický obsah. 
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D Přiřazování emisí  
 
Cílem tohoto oddílu je získat přehled o původu emisí v zařízeních. Tento oddíl je 
povinný pro všechna zařízení způsobilá pro přidělování bezplatných povolenek. 
 
Pokud není uvedeno jinak, stačí, aby provozovatelé vykazovali údaje za roky zvoleného 
výchozího období, tj. buď za období 2005–2008 nebo za období 2009–2010 (viz oddíl 
A.II.2). Členské státy však mohou požadovat, aby zařízení poskytovala údaje pro obě 
výchozí období.  
 
Ve většině případů se požadované údaje rovnají ročním hodnotám. Tyto údaje lze 
odvodit z celé řady zdrojů údajů (viz příloha I o kvalitě údajů). 
 
Emise týkající se přemístěného nebo uloženého CO2 je samozřejmě nutno při 
přiřazování emisí pro příslušná dílčí zařízení odečíst od celkového množství emisí. 

D.I Celkové přímé emise skleníkových plynů a energetické vstupy 
z paliv 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat celkové přímé emise skleníkových plynů a 
energetické vstupy z paliv. Pro stanovení bezplatných povolenek jsou nezbytné údaje 
o celkových emisích skleníkových plynů a o energetických vstupech z paliv.  
 
Některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé poskytovali podrobné informace 
uvedené v oddílech B a C. V takovém případě postačí, když provozovatelé vykáží údaje 
uvedené v tomto oddíle. 
 
Provozovatelé by měli uvádět údaje popsané níže. Tyto údaje by měly být 
zkontrolovány nebo vypočteny na základě údajů uvedených v oddílech B a C. 
V případě, že provozovatelé užívají šablonu sběru dat, nemusí být nutné, aby tyto údaje 
poskytovali. Další pokyny týkající se použití šablony sběru dat viz konec tohoto oddílu. 

o emise CO2 celkem v tunách CO2 za rok  
o emise CO2 biogenního původu celkem v tunách CO2 za rok  
o emise N2O celkem v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o emise PFC celkem v tunách ekvivalentu CO2 za rok  
o celkové přímé emise skleníkových plynů v tunách ekvivalentu CO2 za rok. Jedná 

se o součet výše uvedených emisí 
o energetické vstupy z paliv celkem v TJ za rok. Tato hodnota by měla 

samozřejmě odrážet celkový čistý energetický vstup v případě, že je některý ze 
zdrojových toků zařízení hodnocen na základě hmotnostní bilance 

 
Pokyny k použití šablony sběru dat: 
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o oddíl D.1.1: v tomto oddíle šablona sběru dat automaticky vypočte výše 
uvedené údaje z údajů uvedených v předchozích oddílech. 

o oddíl D.1.2: některé členské státy nevyžadují, aby provozovatelé poskytovali 
podrobné informace uvedené v oddílech B a C. V takovém případě postačí, když 
provozovatelé vykáží údaje uvedené v tomto oddíle. V případě, že provozovatelé 
poskytli údaje v oddílech B a C, jsou však vyzýváni k tomu, aby v tomto oddíle 
přesto uvedli celkové údaje pro účely kontroly opomenutí a dvojího započtení. 

o Oddíl D.I.3: v tomto oddíle šablona sběru dat automaticky vybere údaje, které 
mají být použity v listech „E_EnergyFlows”. Bude se jednat o údaje uvedené v 
oddíle D.I.2, pokud budou k dispozici. Jinak budou použity údaje vypočtené 
v oddíle D.I.1. 

 

D.II Přiřazování emisí dílčím zařízením 

 
Pro účely přidělování povolenek jsou provozovatelé povinni přiřadit celkové množství 
emisí jednomu nebo více dílčím zařízením. Tento oddíl je povinný pro všechna zařízení 
způsobilá pro přidělování bezplatných povolenek.  
 

D.II.1 Celkové množství emisí na úrovni zařízení 

Za množství, které je nutno přiřadit jednotlivým dílčím zařízením, se považuje celkové 
množství emisí za rok na úrovni zařízení, které je uvedeno v oddíle D.I. V šabloně sběru 
dat se tyto emise automaticky kopírují z listu „C.SourceStreams“, aby byly příslušné 
informace k dispozici na první pohled. 

D.II.2 Přiřazování dílčím zařízením 

Tento oddíl umožňuje přiřazování emisí jednotlivým dílčím zařízením. Je možné vložit 
buď procenta nebo absolutní hodnoty podle možností uvedených v buňce I58. Tento 
oddíl je povinný. 
Přidělování bezplatných povolenek na emise z procesů dílčím zařízením je přímo 
založeno na emisích přiřazených v tomto oddíle: příslušné buňky jsou vyznačeny tučně. 
Emise jsou přiřazovány i v případě jiného původu s cílem stanovit celkové množství 
emisí způsobilých pro přidělování bezplatných povolenek v rámci systému EU-ETS a pro 
účely kontroly konzistence. 
 
Provozovatel by měl uvádět buď podíl nebo absolutní hodnotu emisí uvedených níže. 
Celkový součet by měl činit 100 %. Tyto podíly i absolutní hodnoty by měly být 
vztahovány k jednotce v tunách ekvivalentu CO2. Více pokynů týkajících se použití 
šablony sběru dat viz konec tohoto oddílu.  
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o Přímé emise ze zařízení v rámci hranic referenční úrovně produktu. Návody 
k postupu týkající se systémových hranic referenční úrovně produktu viz Návod k 
postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. Tyto emise zahrnují: 

- přímé emise ze spalování paliv spotřebovaných ve výrobních procesech 
v daném zařízení, na které se vztahuje referenční úroveň produktu. 

- přímé emise z produkce měřitelného tepla spotřebovaného ve 
výrobních procesech v daném zařízení v rámci hranic referenční úrovně 
produktu. Upozorňujeme, že se zde zohledňují pouze emise ze zařízení, 
avšak nikoli emise spojené s výrobou dováženého tepla. Popis způsobu 
výpočtu emisí spojených s výrobou tepla z kogenerační jednotky viz oddíl 
2.2 Návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

- emise z procesů dle definice uvedené v Pokynech pro monitorování a 
vykazování v rámci hranic příslušného produktu, pro který je stanovena 
referenční úroveň13. 

 
o Emise spojené s výrobou měřitelného tepla, které není spotřebováno v rámci 

hranic dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu v rámci daného zařízení. 
Tyto emise by neměly zahrnovat emise související s výrobou elektřiny na místě. 
Upozorňujeme, že se zde zohledňují pouze emise ze zařízení, avšak nikoli 
emise spojené s výrobou dováženého tepla. Vzhledem k tomu, že se 
nezohledňuje přivádění tepla, může dojít k tomu, že emise v rámci této 
odrážky nebudou zcela v souladu s emisemi souvisejícími s dílčími zařízeními 
pro referenční úroveň tepla. Popis způsobu výpočtu emisí spojených s výrobou 
tepla z kogenerační jednotky viz oddíl 2.2 Návodu k postupu č. 6 
o přeshraničních tocích tepla. 

 
o Emise ze spalování paliva spotřebovaného ve výrobních procesech v zařízení, 

na které se nevztahuje referenční úroveň produktu. Tyto emise se týkají dílčího 
zařízení pro referenční úroveň paliva. Tyto emise nezahrnují emise spojené 
s výrobou měřitelného tepla a elektřiny.  

 
o Emise spojené s dílčími zařízeními pro emise z procesů, u nichž se má za to, že 

jim hrozí značné riziko úniku uhlíku. Více informací o úniku uhlíku viz Návod 
k postupu č. 5 o úniku uhlíku.  

                                                      
13

 Je nanejvýš důležité nezaměňovat emise z procesů dle definice uvedené v Návodech k postupu pro 
monitorování a vykazování s emisemi z procesů v dílčích zařízeních, které jsou relevantní pro účely 
přidělování povolenek. Např. emise z čištění kouřových plynů jsou „emisemi z procesů” podle přílohy II 
Návodů k postupu pro monitorování a vykazování, ale nezakládají nárok na bezplatné přidělování 
povolenek v souladu s čl. 3 písm. h) příslušného rozhodnutí. Proto se emise z čištění kouřových plynů 
uvádějí v listu „B_SourceStreams" podle ustanovení přílohy II (2.1.2) Návodů k postupu pro 
monitorování a vykazování, ale musí být zahrnuty do „ostatních emisí (nezpůsobilých)" v šabloně listu 
"D_Emissions" a neměly by být dávány do v souvislosti s emisemi z procesů dílčího zařízení. Další 
vysvětlení viz Návod k postupu č. 2, zejména tabulka 2. 
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- V případě, že zařízení neprodukuje žádné odpadní plyny, rovnají se tyto 
emise emisím z procesů dle definice emisí z procesů v čl. 3 písm. h) 
prováděcích opatření. Pokyny týkající se definice odpadních plynů viz Návod 
k postupu č. 8 o odpadních plynech. Upozorňujeme, že tato definice se liší 
od definice uvedené v Pokynech pro monitorování a vykazování. 

- Toto množství by se mělo zvýšit v případě spotřeby odpadních plynů, které 
byly vyrobeny mimo hranice dílčího zařízení pro referenční úroveň 
produktu. Toto téma je podrobněji rozvedeno dále v tomto oddíle.  

 
o Emise spojené s dílčím zařízením pro emise z procesů, u něhož se nemá za to, 

že mu hrozí značné riziko úniku uhlíku. Další objasnění viz předchozí položka. 
 
o Jiné emise, které nejsou způsobilé pro přidělování bezplatných povolenek. 

Jedná se o emise související s výrobou elektrické energie nebo se spalováním 
(s výjimkou bezpečnostního spalování a souvisejících pilotních paliv) a další 
emise, které nejsou způsobilé pro přidělování bezplatných povolenek. Pokyny 
týkající se rozlišování mezi bezpečnostním spalováním a jiným spalováním viz 
Návod k postupu č. 8 o odpadních plynech. Upozorňujeme, že tato definice se 
liší od definice uvedené v Pokynech pro monitorování a vykazování.  

 
Teplo může být vyráběno jak za účelem spotřeby v rámci dílčího zařízení pro referenční 
úroveň produktu, tak mimo dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu (např. 
vyvádění tepla, spotřeba výrobních procesů, na které se nevztahují referenční úrovně 
produktu, výroba elektřiny). V takovém případě by měly být podíly z celkového 
množství emisí spojených s výrobou tepla přiřazeny různým původům (definice 
různého původu viz výše). 
 
Určitý výrobní proces se může vztahovat k výrobě obou produktů, na které se vztahuje 
referenční úroveň produktu, i k výrobě produktů, na které se referenční úroveň 
produktu nevztahuje. V takovém případě se podíly z celkového množství emisí 
vztahující se k danému výrobnímu procesu přiřadí k dílčím zařízením pro referenční 
úroveň produktu na straně jedné a k výrobě tepla a dalšímu využití paliva mimo dílčí 
zařízení pro referenční úroveň produktu na straně druhé. Toto přiřazování by mělo být 
provedeno na spravedlivém základě (například na základě podílu provozní doby nebo 
objemu výroby v kombinaci se specifickými palivovými vstupy týkajícími se jednotlivých 
produktů a emisními faktory daného palivového vstupu). Provozovatel by měl 
posuzovat odděleně přiřazování emisí spojených se spotřebou měřitelného tepla a 
emisí z přímého použití paliva. Součet emisí přiřazených jednotlivým původům by se 
měl rovnat celkovému množství emisí jak na úrovni zařízení, tak na úrovni výrobního 
procesu. Provozovatel by měl podrobně vykazovat způsob, jakým bylo přiřazování 
emisí provedeno. V případě nejistoty by mělo být přiřazování upraveno tak, že více 
emisí bude přiřazeno dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. Obecně platí, 
že přiřazování emisí popsané v tomto oddíle by mělo být v souladu s přiřazováním 
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palivových vstupů různým využitím dle popisu v oddíle E.I.1 (pouze v případě, že tento 
oddíl je pro dané zařízení relevantní). 
 
Při výpočtu emisí přiřazených dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu a 
výroby tepla a spotřeby paliva v rámci postupů mimo dílčí zařízení pro referenční 
úroveň produktu je nutno věnovat zvláštní pozornost emisím ze spalování odpadních 
plynů. U odpadních plynů vyprodukovaných mimo hranice dílčího zařízení pro 
referenční úroveň produktu se celkové množství emisí ze spalování odpadních plynů 
rozdělí mezi dílčí zařízení pro emise z procesů na straně jedné a výrobní proces 
spotřebovávající odpadní plyny na straně druhé. Množství přiřazené dílčímu zařízení 
pro emise z procesů se vypočte v oddíle D.II.j. Množství přiřazené výrobním procesům 
spotřebovávajícím odpadní plyny se vypočte v oddíle D.III.i. Tyto posledně zmíněné 
emise by měly být přiřazeny výrobním procesům spotřebovávajícím odpadní plyny na 
základě podílů spotřeby. Pokud je tedy 50 % odpadních plynů využito ve výrobním 
procesu v rámci dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu a 50 % ve výrobním 
procesu, který nespadá do dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu, pak budou 
emise rozděleny mezi tyto procesy v poměru 50/50. 
 
V šabloně sběru dat by provozovatel měl 

a) zvolit metodu přiřazování emisí dílčím zařízením (a) buď procentem, nebo na 
základě absolutní hodnoty. Zvolená možnost se pak automaticky vloží do 
písmene b) kde se provádí samotné přiřazování.  

b) zadat rozdělení emisí podle typu dílčího zařízení. Emise, které nejsou způsobilé 
pro přidělování bezplatných povolenek, se vypočtou automaticky jako rozdíl 
mezi celkovým množstvím emisí z dílčího zařízení a celkovým množstvím 
přímých emisí ze zařízení.  

c) pro účely kontroly se tyto vstupy zobrazí také v jednotce, která nebyla vybrána 
v písmenu a). 

 

D.II.3 Emise spojené se soukromými domácnostmi 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat emise spojené s vyváděním tepla do soukromých 
domácností. Emise spojené s vyváděním tepla do soukromých domácností je nutno 
výslovně specifikovat v případě, že provozovatel hodlá uplatnit zvláštní ustanovení 
uvedené v článku 10.3 prováděcích opatření. Více informací o definici soukromých 
domácností a přidělování povolenek v případě vyvádění tepla do soukromých 
domácností viz oddíl 2.3 Návod k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
 
V případě, že chtějí požádat o uplatnění příslušných ustanovení, musí provozovatelé 
specifikovat roční přímé emise spojené s výrobou tepla vyváženého do soukromých 
domácností. Údaje za období 2005–2008 by měly být poskytnuty i v případě, že jako 
výchozí období bylo zvoleno období 2009–2010: v závislosti na vstupních metodách 
uvedených v oddíle II.2 by provozovatel měl uvést buď podíl nebo absolutní hodnoty 
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emisí. Celkový součet by měl činit 100 %. Podíly i absolutní hodnoty by měly být 
vztahovány k jednotce v tunách ekvivalentu CO2. 
 
U zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (kogenerační zařízení) nejsou 
emise spojené s výrobou elektrické energie způsobilé k přidělování bezplatných 
povolenek a proto musí být z tohoto podílu vyloučeny. Více informací o výpočtu emisí 
spojených s výrobou tepla pro soukromé domácnosti v případě kogeneračních zařízení 
viz oddíl 2.3 Návodů k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
 
Provozovatelé by měli zkontrolovat, že emise přiřazené výrobě tepla vyváženého do 
soukromých domácností nejsou vyšší než emise spojené s výrobou měřitelného tepla, 
které není spotřebováno uvnitř hranic dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu 
v rámci zařízení (viz druhá odrážka v oddíle D.I.2). 
 

D.III Odpadní plyny 

Cílem tohoto oddílu je pomoci provozovatelům při výpočtu emisí, které by měly být 
přiřazeny dílčím zařízením pro emise z procesů v případě produkce odpadních plynů 
mimo hranice referenční úrovně produktu. Tento oddíl je relevantní pouze pro 
zařízení, která tyto odpadní plyny spotřebovávají. Není podstatné, zda byly tyto 
odpadní plyny vyrobeny ve stejném zařízení systému obchodování s emisemi, které 
tyto odpadní plyny spotřebovává. Definici výrobních procesů produkujících odpadní 
plyny mimo hranice referenční úrovně produktu viz oddíl 2 Návod k postupu č. 8 
o odpadních plynech.  
 
Podle definice v čl. 3 písm. h) jsou spalované odpadní plyny považovány za emise 
z procesů, pokud jsou tyto emise vyprodukovány mimo hranice referenční úrovně 
produktu a pouze v tom rozsahu, ve kterém překračují emise ze spalování množství 
zemního plynu s ekvivalentním množstvím technicky využitelného energetického 
obsahu. Více informací o přidělování povolenek v případě výroby a spotřeby odpadních 
plynů viz Návod k postupu č. 8 o odpadních plynech. 
 
Následující údaje by měl provozovatel uvádět odděleně pro emise z procesů dílčího 
zařízení, které dle předpokladu čelí hrozbě úniku uhlíku, a zařízení, které dle 
předpokladu této hrozbě nečelí. Vzhledem k tomu, že obě tato dílčí zařízení mohou 
potenciálně spadat pod jedno zařízení nebo k tomu, že mohou existovat různé druhy 
odpadních plynů, je „nástroj odpadních plynů” v šabloně sběru dat obsažen dvojmo. 
Součet údajů pro obě tato dílčí zařízení by se měl rovnat celkovému údaji pro dané 
zařízení. V písmenu a) vyžaduje šablona sběru dat, aby provozovatel nejprve 
specifikoval typ dílčího zařízení, kterého se emise z procesů týkají (ať již čelí hrozbě 
úniku uhlíku či nikoli) a aby v písmenu b) potvrdil, že dané zařízení spotřebovává 
odpadní plyny. Výpočet historické úrovně činnosti dílčího zařízení pro emise z procesů 
viz oddíl 4.2 Návodů k postupu č. 8 o odpadních plynech. 
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c) Typ odpadních plynů. Provozovatel by měl popsat odpadní plyny a proces, 
který je produkuje; tento popis může zahrnovat například výrobní proces, 
z něhož odpadní plyn pochází, složení plynu (např. obsah CO, CO2, NOx, SO2 
atd.), nebo popis místa, kde dochází k jeho efektivnímu spalování. V případě, 
že existuje několik proudů odpadních plynů, měl by provozovatel poskytnout 
údaje pro jednotlivé proudy samostatně. Při použití šablony sběru dat by 
provozovatel měl poskytnout samostatné soubory, ve kterých bude tento oddíl 
vyplněn pro jednotlivé proudy Zbytek tabulky lze ponechat nevyplněný. 

d) Emise z procesů v tCO2-eq za rok u daného zařízení bez zohlednění odpadních 
plynů plus emise vyplývající ze spotřeby odpadních plynů pro jiné účely než 
spalování se zohledněním příslušného stavu úniku uhlíku. Je nutno užít definici 
emisí z procesů podle čl. 3 písm. h) prováděcích opatření, nikoli definici podle 
Pokynů pro monitorování a vykazování. Pokyny týkající se definice emisí 
z procesů odpadních plynů viz Návod k postupu č. 8 o odpadních plynech. 
Upozorňujeme, že tato definice se liší od definice uvedené v Pokynech pro 
monitorování a vykazování.  

e) Emise ze spalování odpadních plynů v tCO2-eq za rok pro jiné účely než 
spalování se zohledněním příslušného stavu úniku uhlíku. Toto pole je volitelné 
a je určeno pro křížovou kontrolu.  

f) Spotřeba odpadních plynů (v tis Nm3/rok nebo v t/rok), vyprodukovaných 
mimo zařízení pro referenční úroveň produktu a spalovaných pro jiné účely než 
spalování s ohledem na příslušný stav úniku uhlíku. Šablona sběru dat 
umožňuje výběr jednotky prostřednictvím rozbalovacího menu. Není podstatné, 
zda byly tyto odpadní plyny vyrobeny ve stejném zařízení systému 
obchodování s emisemi, které tyto odpadní plyny spotřebovává. 

g) Čistá tepelná hodnota (výhřevnost) spotřebovaných odpadních plynů; čistá 
tepelná hodnota se rovná množství tepla uvolněného při spalování paliva 
mínus energie potřebná k odpařování vody vznikající při spalování. Výhřevnost 
by měla být určena v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování, 
zejména s oddílem a2 přílohy II. Výhřevnost by měla být vyjádřena 
v GJ/1000Nm3 nebo v GJ/t v závislosti na jednotce zvolené v písmenu d). 
Šablona sběru dat automaticky zvolí správnou jednotku na základě výběru 
v písmenu d). 

h) Referenční účinnost v procentech. Pokyny týkající se referenční účinnosti viz 
oddíl 4.2 Návodů k postupu č. 8 o odpadních plynech. 

i) Po odečtení emisí v t CO2-eq za rok od množství uvedeného v písm. e) získáme 
emise z procesů spojené s dílčím zařízením pro emise z procesů. 

j) Emise z procesů spojené se spotřebou odpadních plynů v metrických tunách 
CO2 za rok. Toto množství je definováno jako rozdíl mezi emisemi uvedenými 
v písmenech e) a i). Šablona sběru dat provede tento výpočet automaticky.  
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E Údaje o energetických vstupech, měřitelném teple a 
elektřině  

E.I Energetické vstupy z paliv  

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat přiřazování palivových vstupů jednotlivým dílčím 
zařízením. Tento oddíl je povinný pouze pro zařízení, pro která jsou relevantní dílčí 
zařízení pro referenční úroveň paliva. 
 
Pokud není uvedeno jinak, stačí, aby provozovatelé vykazovali údaje za roky zvoleného 
výchozího období, tj. buď za období 2005–2008 nebo za období 2009–2010 (viz oddíl 
A.II.2). Členské státy však mohou požadovat, aby zařízení poskytovala údaje pro obě 
výchozí období.  
 
Ve většině případů se požadované údaje rovnají ročním hodnotám. Údaje lze odvodit 
z celé řady zdrojů údajů (viz příloha I o kvalitě údajů). 
 

E.I.1 Přehled a rozdělení do kategorií podle využití 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat přiřazování emisí různým využitím. Přidělování 
bezplatných povolenek dílčím zařízením pro referenční úroveň paliva je přímo založeno 
na palivových vstupech přiřazených v tomto oddíle. Palivovým vstupům jsou 
přiřazovány jiné způsoby použití pro účely kontroly konzistentnosti. 
 
Provozovatel by měl uvádět palivové vstupy přiřazené různým typům využití palivových 
vstupů. Celkový součet by se měl rovnat celkovým ročním palivovým vstupům na 
úrovni zařízení v oddíle D.I. Výjimka z tohoto pravidla platí v situacích, kdy je použit 
přístup hmotnostní bilance v souladu s Pokyny pro monitorování a vykazování. 
V takovém případě by se měl energetický obsah zdrojového toku odečíst od palivového 
vstupu. V šabloně sběru dat se palivový vstup automaticky kopíruje z listu 
„C.SourceStreams“, aby byly příslušné informace k dispozici na první pohled. Více 
návodů k postupu týkajících se použití šablony sběru dat viz konec tohoto oddílu.  
 

o Palivový vstup výroby elektřiny v TJ za rok 
 
o Palivový vstup výroby měřitelného tepla mimo hranice referenční úrovně 

produktu. Do tohoto údaje se nezahrnuje palivový vstup vztahující se k výrobě 
elektřiny. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se zde posuzuje pouze 
palivový vstup do zařízení, nebude do této položky zahrnut palivový vstup 
spojený s výrobou dováženého tepla. Vzhledem k tomu, že se nezohledňuje 
přivádění a vyvádění tepla, může dojít k tomu, že palivový vstup v rámci této 
odrážky nebude zcela v souladu s palivovým vstupem souvisejícím s dílčím 
zařízením pro referenční úroveň tepla.  
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o Palivový vstup užitý v rámci hranic referenční úrovně produktu. Pokyny týkající 

se systémových hranic referenční úrovně produktu viz Návod k postupu č. 9 pro 
konkrétní odvětví. Tento palivový vstup zahrnuje: 

- Palivový vstup do výrobních procesů v zařízení, na něž se vztahují 
referenční úrovně produktu. To vylučuje palivový vstup výroby 
měřitelného tepla spotřebovaného v rámci výrobních procesů, na něž se 
vztahují referenční úrovně produktu.  

- Palivový vstup z produkce měřitelného tepla na místě výrobního 
procesu spotřebovaného ve výrobních procesech v daném zařízení, na 
něž se vztahuje referenční úroveň produktu. Upozorňujeme, že 
vzhledem k tomu, že se zde posuzuje pouze palivový vstup do zařízení, 
neměla by tato položka zahrnovat palivový vstup spojený s výrobou 
přiváděného tepla.  

Vzhledem k tomu, že se nezohledňuje přivádění a vyvádění tepla, může dojít k 
tomu, že palivový vstup v rámci této odrážky nebude zcela v souladu s 
palivovým vstupem souvisejícím s dílčím zařízením pro referenční úroveň 
produktu. 

 
o Palivový vstup v rámci hranic dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva, 

u něhož se má za to, že mu hrozí značné riziko úniku uhlíku. Pokyny týkající se 
určení paliva spotřebovávaného v rámci hranic dílčího zařízení pro referenční 
úroveň paliva viz Návod k postupu č. 2 o metodice přidělování povolenek. Tyto 
palivové vstupy nezahrnují palivové vstupy spojené s výrobou měřitelného 
tepla a elektřiny. Dílčí zařízení pro referenční úroveň paliva zahrnuje i využití 
odpadních plynů jako paliva. U odpadních plynů, které byly vyprodukovány 
mimo hranice dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu, toto dílčí zařízení 
zahrnuje rovněž bezpečnostní spalování (tj. nikoli jiný typ spalování). Pokud část 
uhlíku v palivu opustí dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu jako součást 
odpadních plynů, pak by měl být energetický obsah podílu odpadního plynu, 
který pochází z daného paliva, odečten z daného palivového vstupu. Další 
pokyny k tomuto tématu viz Návod k postupu č. 8 o odpadních plynech. 

  
o Palivový vstup v rámci hranic dílčího zařízení pro referenční úroveň paliva, 

u něhož se nemá za to, že mu hrozí značné riziko úniku uhlíku. Návody 
k postupu pro toto dílčí zařízení jsou stejné jako návody k postupu u předchozí 
odrážky. 

 
o Palivové vstupy užité pro jiné účely v TJ za rok. Tento výpočet automaticky 

provede šablona sběru dat jako „Zbytek“.  
 
Teplo může být vyráběno jak za účelem spotřeby v rámci dílčího zařízení pro referenční 
úroveň produktu, tak mimo dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu (např. 
vyvádění tepla, spotřeba výrobních procesů, na které se nevztahují referenční úrovně 
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produktu, výroba elektřiny). V takovém případě by měly být podíly celkového množství 
paliva souvisejícího s výrobou tepla přiřazeny různým využitím tepla (definice různého 
využití viz výše). 
 
Určitý výrobní proces se může vztahovat k výrobě obou produktů, na které se vztahuje 
referenční úroveň produktu, i k výrobě produktů, na které se referenční úroveň 
produktu nevztahuje. V takovém případě se podíly celkového množství palivových 
vstupů vztahující se k danému výrobnímu procesu přiřadí k dílčímu zařízení pro 
referenční úroveň produktu na jedné straně a k výrobě tepla a dílčímu zařízení pro 
referenční úroveň produktu na straně druhé.  
 
Toto přiřazování palivových vstupů by mělo být provedeno na spravedlivém základě 
(například na základě podílu provozní doby nebo objemu výroby v kombinaci se 
specifickými palivovými vstupy týkajícími se jednotlivých produktů). Provozovatel by 
měl posuzovat odděleně přiřazování využití paliva v souvislosti se spotřebou 
měřitelného tepla a přímé využití paliva. Součet palivových vstupů přiřazených různým 
využitím by se měl rovnat celkovému objemu palivových vstupů jak na úrovni zařízení, 
tak na úrovni výrobního procesu. Provozovatel by měl podrobně vykazovat způsob, 
jakým bylo přiřazování využití paliva provedeno. V případě nejistoty by mělo být 
přiřazování upraveno tak, že více palivových vstupů bude přiřazeno dílčím zařízením 
pro referenční úroveň produktu. Obecně platí, že přiřazování palivových vstupů 
popsané v tomto oddíle by mělo být v souladu s přiřazováním emisí různým využitím 
uvedeným v oddíle D.II.2 (pouze v případě, že tento oddíl je pro dané zařízení 
relevantní). 
  
V šabloně sběru dat by provozovatel měl 

o Zvolit metodu přiřazování palivových vstupů b) buď procentem, nebo na 
základě absolutní hodnoty. Zvolená možnost se pak automaticky vloží do 
písmene c), kde se provádí samotné přiřazování.  

o Zadat rozdělení palivových vstupů dle typu využití do písmene c). Šablona 
automaticky vypočte podíl palivových vstupů, které nebyly přiřazeny k žádnému 
konkrétnímu typu využití.  

o Pro účely kontroly se tyto vstupy zobrazí také v jednotce, která nebyla vybrána 
v písmenu b). 

 

E.II Měřitelné teplo 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat výrobu, spotřebu, přivádění a vyvádění tepla. Tento 
oddíl je povinný pouze pro zařízení, která obsahují dílčí zařízení pro referenční úroveň 
tepla. Pokyny ke způsobu stanovení čistého měřitelného tepla viz příloha II. 
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E.II.1 Zjednodušené přiřazování dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla 

Pokud jsou relevantní dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla a pokud je stanovení 
historických úrovní činnosti poměrně jednoduché, jsou vyžadovány pouze údaje 
specifikované v tomto oddíle. U složitějších případů nebo v případě, že členský stát 
vyžaduje detailnější informace, je nutno uvést kompletní tepelnou bilanci (oddíl E.II.2). 
Složitější případy se týkají zejména zařízení, kterých se týká: 

- přivádění tepla ze zařízení systému obchodování s emisemi a/nebo výroba 
měřitelného tepla v rámci zařízení A přivádění tepla ze zařízení nebo subjektů, 
které nejsou součástí systému EU-ETS, 

- spotřeba měřitelného tepla několika dílčích zařízení včetně zařízení pro 
referenční úroveň produktu a/nebo výroby elektřiny,  

- vyvádění tepla různým uživatelům včetně zařízení, na něž se vztahuje systém 
EU-ETS, jakož i subjektů nebo zařízení, na něž se tento systém nevztahuje, 

- kombinace výše uvedených situací. 
- došlo ke změnám struktury, která zajišťuje dodávky tepla na místě, tj. zařízení 

začalo v průběhu výchozího období vyrábět vlastní teplo namísto toho, aby ho 
přivádělo, nebo začalo teplo vyvádět, namísto aby využívalo vlastního tepla, 
nebo pokud začalo dodávat teplo externímu zařízení systému obchodování 
s emisemi, jemuž nedodávalo teplo dříve, případně tyto dodávky ukončilo 

 
Šablona sběru dat umožňuje stanovit, zda lze provést zjednodušené rozdělení. 
 
V případě, že lze přiřazování provést jednoduchým způsobem, měl by provozovatel 
uvést: 

e) Celkový čistý objem měřitelného tepla vyrobeného v rámci hranic daného 
zařízení v TJ za rok. To zahrnuje výrobu měřitelného tepla ze všech zdrojů, např. 
z kogeneračních jednotek, kotlů, zachyceného tepla atd. Objasnění definice 
měřitelného tepla viz úvod k Návodu k postupu č.6.  

f) Přivádění čistého měřitelného tepla ze zařízení, na něž se vztahuje systém 
obchodování s emisemi, specifikovaný pro každé zařízení systému obchodování 
s emisemi v TJ za rok. Provozovatel by měl ověřit, zda tato zařízení figurují 
rovněž na seznamu technických připojení popsaných v oddíle A.IV. 

g) Celkové měřitelné teplo dostupné v zařízení v TJ za rok. Jedná se o součet 
množství vyrobeného měřitelného tepla a) a čistého dovezeného měřitelného 
tepla ze zařízení systému obchodování s emisemi b). Výpočet tohoto množství 
automaticky provede šablona sběru dat.  

 
Dále by provozovatel měl přiřadit měřitelné teplo pod písmenem g) pod následující 
dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla. Více pokynů týkajících se použití šablony 
sběru dat je uvedeno níže.  

o Dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla, u něhož se má za to, že mu hrozí 
značné riziko úniku uhlíku. Měřitelné teplo, které má být přiřazeno tomuto 



 

47 

dílčímu zařízení, se rovná teplu spotřebovanému výrobními procesy, u nichž se 
má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (v TJ za rok).  

o Dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla, u něhož se nemá za to, že mu hrozí 
značné riziko úniku uhlíku. Měřitelné teplo, které má být přiřazeno tomuto 
dílčímu zařízení, se rovná teplu spotřebovanému výrobními procesy, u nichž se 
nemá za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (v TJ za rok). 

 
Provozovatel by měl ověřit, zda se součet měřitelného tepla přiřazeného těmto dvěma 
dílčím zařízením rovná množství měřitelného tepla vypočteného podle písmene c). 

 
V šabloně sběru dat by provozovatel měl 

o zvolit metodu přiřazování tepla f) buď procentem, nebo na základě absolutní 
hodnoty. Zvolená možnost se pak automaticky vloží do písmene q), kde se 
provádí samotné přiřazování.  

o zadat rozdělení tepla g). 
o Pro účely kontroly se tyto vstupy zobrazí také v jednotce, která nebyla vybrána 

v písmenu f). 
 

E.II.2 Kompletní bilance měřitelného tepla v zařízení 

Pro výpočet množství tepla, které je způsobilé pro přidělování bezplatných povolenek 
v rámci dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla, by provozovatel měl nejprve získat 
úplnou bilanci měřitelného tepla v daném zařízení. Za tímto účelem by měl 
provozovatel uvést:  

a) Celkový čistý objem měřitelného tepla vyprodukovaného v rámci hranic daného 
zařízení v TJ za rok. To zahrnuje výrobu měřitelného tepla ze všech zdrojů, např. 
z kogeneračních jednotek, kotlů, zachyceného tepla atd. Objasnění definice 
měřitelného tepla viz úvod k Návodu k postupu č. 6.  

b) Přivádění čistého měřitelného tepla ze zařízení, na něž se vztahuje systém 
obchodování s emisemi, specifikovaný pro každé zařízení systému obchodování 
s emisemi v TJ za rok. Provozovatel by měl ověřit, že tato zařízení rovněž figurují 
na seznamu technických připojení popsaných v oddíle A.IV. 

c) Přivádění čistého měřitelného tepla ze subjektů nespadajících do systému 
obchodování s emisemi uvedený podle jednotlivých subjektů nespadajících do 
systému obchodování s emisemi v TJ za rok. Provozovatel by měl ověřit, zda 
tato zařízení figurují rovněž na seznamu technických připojení popsaných 
v oddíle A.IV. 

d) Celkové měřitelné teplo dostupné v zařízení v TJ za rok. Jedná se o součet 
množství vyrobeného měřitelného tepla a), čistého dovezeného měřitelného 
tepla ze zařízení systému obchodování s emisemi b) a tepla ze subjektů 
nespadajících do systému obchodování s emisemi c). Výpočet tohoto množství 
automaticky provede šablona sběru dat.  
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e) Poměr „ETS tepla“ k „celkovému teplu“ v procentech. „ETS teplo” je součet 
množství měřitelného tepla vyrobeného v daném zařízení a) a měřitelného 
tepla dovezeného z jiných zařízení systému obchodování s emisemi b). „Celkové 
teplo” je měřitelné teplo specifikované v písmenu d). Výpočet tohoto množství 
automaticky provede šablona sběru dat. Tento poměr je zapotřebí pouze 
v případě, že není možné jednoznačně stanovit, jaký podíl jednotlivých toků 
tepla je vyráběn v rámci hranic zařízení systému obchodování s emisemi a jaký 
mimo tyto hranice. 

 
Dále musí provozovatel odhadnout, která část měřitelného tepla může být v zásadě 
způsobilá pro přidělování bezplatných povolenek v rámci dílčího zařízení pro referenční 
úroveň tepla. Pokyny k tomuto tématu viz Návod k postupu č. 2 o metodice přidělování 
povolenek.  

f) Provozovatel by měl specifikovat: 
i. Měřitelné teplo užité pro výrobu elektřiny v TJ za rok.  
ii. Množství tohoto tepla ze zdrojů, které nespadají do systému 

obchodování s emisemi, v TJ za rok. Pokud vzhledem k nastavení daného 
zařízení nelze toto množství určit, měl být užit standardní podíl 
stanovený v písmenu e): takže (f.i krát e). Tento výpočet provede 
šablona sběru dat automaticky v rámci bodu f.ii. 

iii. V případě potřeby je k dispozici volitelná možnost pro potlačení údajů 
vypočtených dle bodu f.ii. 

g) Provozovatel by měl dále specifikovat: 
i. Teplo spotřebované v rámci dílčích zařízení pro referenční úroveň 

produktu v TJ za rok. Provozovatel by měl zkontrolovat věrohodnost 
této částky tím, že ji porovná s celkovým množstvím tepla ze zdrojů 
dílčích zařízení pro referenční úroveň produktu, na která se nevztahuje 
systém obchodování s emisemi, jak je požadováno v oddíle F.d a 
s celkovým přiváděním tepla ze subjektů nespadajících do systému 
obchodování s emisemi (písmeno c). Šablona sběru dat umožňuje 
kontrolu věrohodnosti tím, že automaticky zobrazí spotřebu tepla 
nespadající do systému obchodování s emisemi v dílčím zařízení pro 
referenční úroveň produktu na základě odpovědí v písmenu F.d. (pod 
bodem ii), porovnáním jednotlivých množství v bodech g.i, g. ii a c) 

 
V poměrně složitých zařízeních nebude možné jednoznačně posoudit, kolik 
tepla používají pro výrobu elektřiny dílčí zařízení pro referenční úroveň 
produktu a kolik jiná dílčí zařízení. Výrobní proces spotřebovávající teplo může 
být například využíván jak při výrobě produktů, pro které je stanovena 
referenční úroveň, tak produktů, pro které tato úroveň stanovena není. 
V takových případech by přiřazování spotřeby tepla různým využitím mělo být 
provedeno na spravedlivém základě (například na základě podílu provozní doby 
nebo objemu výroby v kombinaci se specifickým využitím tepla týkajícím se 
jednotlivých produktů). Provozovatel by měl podrobně vykazovat příslušným 
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orgánům způsob, jakým bylo přiřazování využití tepla provedeno na základě 
metodiky vykazování. V případě nejistoty by mělo být přiřazování upraveno tak, 
že více tepla bude přiřazeno dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Obecně platí, že přiřazování využití tepla popsané v tomto oddíle by mělo být 
v souladu s přiřazováním emisí a využití paliva různým využitím uvedeným 
v oddílech D.II.2 a E.1 (pouze v případě, že tyto oddíly jsou pro dané zařízení 
relevantní). 
 

h) Vyvádění tepla do jednotlivých zařízení systému obchodování s emisemi v TJ za 
rok. Provozovatel by měl ověřit, zda se tato zařízení nacházejí i na seznamu 
technických připojení popsaném v oddíle A.IV. Objem vyvádění tepla by neměl 
být vyšší než celková výše měřitelného tepla dostupného v daném zařízení (viz 
oddíl E.II.1.d). 

 
Dále by provozovatel měl vypočíst množství měřitelného tepla, které je součástí dílčího 
zařízení pro referenční úroveň tepla. Pokyny k tomuto tématu viz Návod k postupu č. 2 
o metodice přidělování povolenek. Provozovatel by měl provést výpočet popsaný 
v písmenech i až j. Šablona sběru dat automaticky provede výpočet uvedený níže. 

i) Stanovit teplo, které by potenciálně mohlo připadat na dílčí zařízení pro 
referenční úroveň tepla, rozdělené na podíl tepla způsobilého podle původu a 
nezpůsobilého podle původu, tj. konkrétněji: 
i. Stanovit množství tepla dostupného v zařízení (písmeno d), nevyužitého 

při výrobě elektřiny (písmeno f), nevyužitého v dílčím zařízení pro 
referenční úroveň produktu (písmeno g) a nevyvedeného do jiných 
zařízení systému obchodování s emisemi (písmeno h); tj. d-f-g-h.  

ii. Stanovit teplo způsobilé podle původu v TJ za rok. Výpočet množství 
nezpůsobilého tepla je uveden v bodě iii. Množství způsobilého tepla se 
rovná rozdílu mezi i a iii. 

iii. Stanovit teplo nezpůsobilé podle původu v TJ za rok. Toto množství se 
rovná součtu tepla dovezeného ze zařízení nespadajících do systému 
obchodování s emisemi (c.iv) mínus množství tepla nespadajícího do 
systému obchodování s emisemi užitého na výrobu elektřiny (f.iii) mínus 
množství tepla nespadajícího do systému obchodování s emisemi 
užitého pro referenční úrovně produktu (g.ii). 

j) Stanovit poměr způsobilosti v procentech. Ten se rovná i.ii/i.i (viz výše). 
 
Provozovatel by měl dále uvést: 

k) Čisté množství tepla spotřebovaného v zařízení v TJ za rok mimo hranice 
referenční úrovně produktu a nikoli pro výrobu elektřiny. 

l) Teplo vyvezené do jednotlivých subjektů nespadajících do systému 
obchodování s emisemi (např. sítě dálkového vytápění) v TJ za rok. V případě 
vyvádění tepla do složitých teplárenských sítí lze takovou síť samotnou 
považovat za subjekt nespadající do systému obchodování s emisemi. Více 
pokynů o přidělování povolenek v případě složitých teplárenských sítí viz Návod 
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k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. Údaje uvedené zde by měly být v 
souladu se seznamem technických připojení v oddíle A.IV. 

m) Tepelné ztráty v TJ za rok a jako podíl na dostupném teple podle písmena d). 
Toto množství a podíl automaticky stanoví šablona sběru dat. 

n) Celkový objem měřitelného tepla, které je potenciálně vyprodukováno v dílčím 
zařízení pro referenční úroveň tepla v TJ za rok. Toto množství je součtem 
množství uvedených pod písmeny k a l. Šablona sběru dat provádí tento 
výpočet automaticky. 

o) Měřitelné teplo připadající na dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla v TJ za 
rok. Toto množství se rovná množství vypočtenému podle písmene k) a 
vynásobenému podílem vypočteným podle písmene h). Šablona sběru dat 
provede tento výpočet automaticky.  

 
Konečně by provozovatel měl přiřadit měřitelné teplo z písmene o) následujícím dílčím 
zařízením pro referenční úroveň tepla. Více návodů k postupu týkajících se použití 
šablony sběru dat je uvedeno níže.  

p) Provozovatel by měl nejdříve zvolit vstupní metodu (buď procenta, nebo 
absolutní množství) a poté provést přiřazování. 

q) Přiřazování rizika úniku uhlíku dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla: 
i. Dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla, u něhož se má za to, že mu hrozí 

značné riziko úniku uhlíku. Měřitelné teplo, které se má přiřadit tomuto 
dílčímu zařízení, se rovná: 
- měřitelnému teplu, které není užito pro výrobu elektřiny nebo využito 

v dílčích zařízeních pro referenční úroveň produktu (viz k), a které je 
spotřebováno výrobními procesy, u nichž se má za to, že jim hrozí 
značné riziko úniku uhlíku (v TJ za rok) 
PLUS 

- vyvádění tepla do subjektů nespadajících do systému obchodování 
s emisemi, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku14 
(v TJ za rok) 
KRÁT 

- podíl tepla způsobilého pro přidělování bezplatných povolenek 
vypočtený podle písmene j). 

ii. Dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla, u něhož se nemá za to, že mu 
hrozí značné riziko úniku uhlíku 
- měřitelnému teplu, které není užito pro výrobu elektřiny nebo využito 

v dílčím zařízení pro referenční úroveň produktu (viz k), a které je 

                                                      
14

 Subjekty nespadající do systému obchodování s emisemi jsou standardně považovány za subjekty 
nevystavené riziku úniku uhlíku. Koeficient vystavení riziku úniku uhlíku u odvětví vystavených riziku 
úniku uhlíku lze použít pouze tehdy, pokud subjekt vyvádějící teplo a předloží uspokojivé důkazy o tom, 
že vyvádí teplo do subjektu, který nespadá do systému obchodování s emisemi a který je vystaven 
značnému riziku úniku uhlíku. Provozovatel například předloží seznam svých zákazníků 
spotřebovávajících teplo s uvedením kódů NACE těchto zákazníků a množství tepla, které k nim přivádí. 
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spotřebováno výrobními procesy, u nichž se nemá za to, že jim hrozí 
značné riziko úniku uhlíku (v TJ za rok) 
PLUS 

- vyvádění tepla do subjektů nespadajících do systému obchodování 
s emisemi, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku14 

(v TJ za rok) 
KRÁT 

- podíl tepla způsobilého pro přidělení bezplatné povolenky vypočtený 
podle písmene i). 

 
Provozovatel by měl ověřit, zda: 

o se součet měřitelného tepla přiřazeného těmto dvěma dílčím zařízením rovná 
množství měřitelného tepla vypočteného v písmenu o). 

o se součet vyvádění tepla do subjektů nespadajících do systému obchodování 
s emisemi rovná množstvím specifikovaným v písmenu l) 

o se součet spotřebovaného měřitelného tepla, které nebylo užito pro výrobu 
elektřiny nebo využito v dílčím zařízení pro referenční úroveň produktu, rovná 
množství specifikovanému v písmenu k). 

 
V šabloně sběru dat by provozovatel měl 

o zvolit metodu přiřazování tepla p) buď procentem, nebo na základě absolutní 
hodnoty. Zvolená možnost se pak automaticky vloží do písmene q), kde se 
provádí samotné přiřazování. 

o zadat rozdělení tepla g). 
o pro účely kontroly se tyto vstupy zobrazí také v jednotce, která nebyla vybrána 

v bodě p). 
 

E.II.3 Souhrn dílčích zařízení na výrobu tepla 

V tomto oddíle šablony se automaticky vykazují údaje založené na údajích vložených 
do oddílů II.1 nebo II.2. V případě, že jsou tyto údaje vloženy do obou oddílů, musí 
provozovatel specifikovat, které z těchto údajů mají být použity. Žádné jiné vkládání 
údajů se nevyžaduje. Šablona zobrazuje: 

a) automatický výběr použitého nástroje. 
b) celkové konečné výsledky historické úrovně činnosti daného dílčího zařízení pro 

referenční úroveň tepla - v závislosti na vstupech v oddíle E.II.1 a písmenu a) 
této části šablony se zobrazí buď hodnoty E.II.1.g (jednoduchý nástroj) nebo 
E.II.2.q (komplexní nástroj). 
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E.II.4 Teplo pro soukromé domácnosti 

Povolenky ve vztahu k vyvádění tepla do soukromých domácností se vypočtou podle 
zvláštní metodiky. Užití této metodiky však není povinné: to se odráží i ve formátu 
šablony.  
 
Při použití této metodiky by měl provozovatel určit množství tepla dodávaného do 
soukromých domácností v TJ ročně v letech 2005–2008. Více informací o použití 
šablony sběru dat viz níže. 
 
Příslušné emise nezbytné k uplatnění pravidla pro vyvádění tepla do domácností je 
nutno specifikovat podle popisu v oddíle D.II.3 pro uvedené roky i v případě, že 
zvoleným výchozím obdobím je období 2009–2010: Popis metodiky přidělování 
povolenek zařízením, která vyvádějí teplo do soukromých domácností, a popis způsobu 
stanovení emisí spojených s výrobou tepla v kogenerační jednotce viz Návod k postupu 
č. 6 o přeshraničních tocích tepla.  
 
V šabloně sběru dat se v písmenu a) celkové vyvádění tepla do subjektů nespadajících 
do systému obchodování s emisemi automaticky zkopíruje z bodu E.II.1.j. Poskytovatel 
by měl: 

b) zvolit vstup vykazování pro vyvádění tepla do soukromých domácností jako 
jednu z následujících možností: 

- množství tepla dodávaného do soukromých domácností v jednotlivých 
letech výchozího období. Pokud je zvolena tato možnost, provozovatel 
by měl vzít v úvahu pouze písmena c) a d) a ignorovat písmeno e). 

- poměr mezi teplem dodávaným do soukromých domácností a celkovou 
historickou úrovní činnosti dílčích zařízení pro referenční úroveň tepla, 
která nejsou ohrožena únikem uhlíku, se vypočte v oddíle G.I.2.o. 
V tomto případě musí být způsob výpočtu popsán ve zprávě o metodice. 
Pokud je zvolena tato možnost, provozovatel by měl uvést pouze 
písmeno e) a ignorovat písmena c) a d). 

c) (pokud provozovatel zvolil první možnost pod písmenem b)) zvolit metodu 
vstupu pro stanovení množství vyvádění tepla do soukromých domácností, které 
lze stanovit buď absolutní hodnotou, nebo procentem celkového vyvádění tepla 
do subjektů nespadajících do systému obchodování s emisemi (vykázaných 
v písmenu a)). Zvolená možnost se pak automaticky vloží do písmene d), kde se 
provádí samotné přiřazování. 

d) (pokud provozovatel zvolil první možnost v písmenu b), vložit vyvádění tepla do 
soukromých domácností pod jednotku zvolenou v písmenu c). 

e) pokud provozovatel zvolil druhou možnost v písmenu b), vložit poměr mezi 
teplem dodávaným do soukromých domácností a celkovou historickou úrovní 
činnosti dílčích zařízení pro referenční úroveň tepla, která nejsou ohrožena 
únikem uhlíku, vypočtený podle oddílu G.I.2.o. 
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E.III Elektřina 

E.III.1 Kompletní bilance elektřiny v zařízení 

 
Tento oddíl popisuje, jak vykazovat výrobu a spotřebu elektřiny. Přestože výroba 
elektřiny není způsobilá pro přidělování bezplatných povolenek, je tento oddíl 
relevantní ze dvou důvodů: 

 zajišťuje, že lze provést kontrolu věrohodnosti klasifikace, zda je zařízení 
výrobcem elektřiny či nikoli; 

 zajišťuje vhodné řešení otázky zaměnitelnosti paliva a elektřiny. 
 
Tento oddíl je povinný pouze pro zařízení, která vyrábějí produkty uvedené ve výčtu 
v příloze I.2 prováděcích opatření. U těchto produktů je povolenka založena na 
referenční úrovni produktu a upravena tak, aby zohledňovala zaměnitelnost paliva a 
elektřiny. Základní informace o těchto úpravách viz Návod k postupu č. 2 a uplatňování 
úprav při stanovení bezplatných povolenek konkrétních produktů dílčího zařízení pro 
referenční úroveň viz Návod k postupu č. 9. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

a) čistou výrobu elektřiny z paliva (jak z fosilních paliv, tak z biomasy) a elektřiny 
vyrobené jinými technologiemi, např. na základě vodní, větrné a sluneční 
energie. Součet obou těchto položek by se měl rovnat celkové výrobě elektřiny 
v zařízení. Výroba elektřiny by měla být vyjádřena v čistých MWh vyrobených za 
rok. 

b) celkovou čistou elektřinu dováženou ze sítě nebo z jiných zařízení v MWh za 
rok. 

c) celkovou čistou elektřinu vyváženou do sítě nebo do jiných zařízení v MWh za 
rok.  

e) celkovou čistou elektřinu spotřebovanou v zařízení v MWh za rok. Sběr dat 
ukazuje pro srovnání celkovou elektrickou energii, která je v zařízení k dispozici. 
Ta se rovná výroba (a) + přivádění (b) - vyvádění (c). 

 
Provozovatel by měl ověřit, zda součet spotřeby elektřiny vykazovaný v písmenu c) 
oddílů F.I až F.IV je nižší než množství spotřeby elektřiny specifikované výše v písmenu 
e). 
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F Údaje o dílčích zařízeních vztahujících se k referenčním 
úrovním produktu  

F.I Historické úrovně činnosti a podrobnější údaje o výrobě 

Tento oddíl popisuje, které údaje by měly být vykazovány pro dílčí zařízení pro 
referenční úroveň produktu. Provozovatelé by měli vykazovat pouze údaje o dílčích 
zařízeních, která se nacházejí v daném zařízení. Tento oddíl není relevantní pro 
zařízení, která neobsahují dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu. 
 
Pokud není uvedeno jinak, stačí, aby provozovatelé vykazovali údaje za roky výchozího 
vybraného období, tj. buď za období 2005–2008 nebo za období 2009–2010 (viz oddíl 
A.II.2). Členské státy však mohou požadovat, aby zařízení poskytovala údaje pro obě 
výchozí období.  
 
Ve většině případů se požadované údaje rovnají ročním hodnotám. Údaje lze odvodit 
z celé řady zdrojů údajů (viz příloha I o kvalitě údajů). 
 
V šabloně sběru dat se automaticky zobrazí název dílčího zařízení pro referenční úroveň 
produktu na základě vstupů z listu „InstallationData“ 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

a) Roční historické úrovně činnosti. Provozovatel vždy musí poskytnout údaje za 
období 2005–2008 i v případě, že jako výchozí období v oddíle A.III.2 zvolil 
období 2009–2010. Je tomu tak vzhledem k nezbytnosti stanovit standardní 
průměrný koeficient využití v souladu s čl. 18 odst. 2 prováděcích opatření. Více 
pokynů k tomuto tématu viz Návod k postupu č. 2 o metodice přidělování 
povolenek. Provozovatelé musí poskytnout údaje za období 2009–2010 i v 
případě, že zvolené výchozí období je 2009–2010, nebo pokud příslušný členský 
stát vyžaduje, aby provozovatelé poskytovali údaje za roky 2005–2010.  
 
Roční historické úrovně činnosti dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu 
se rovnají výrobě daného produktu za rok dle definice uvedené v příloze I 
prováděcích opatření. U některých dílčích zařízení pro referenční úroveň 
produktu je nutno vypočítat historickou úroveň činnosti podle speciální 
metodiky. V šabloně sběru dat se potřeba užití speciální metodiky automaticky 
zobrazí. Tyto metodiky jsou specifikovány v příloze III prováděcích opatření. Viz 
rovněž písmeno b). Více informací o definicích produktů, jednotkách produkce a 
speciálních metodikách viz Návod k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní 
odvětví. Pokyny týkající se sběru údajů pro speciální metodiky viz oddíl H tohoto 
dokumentu. V šabloně sběru dat by se historické úrovně činnosti podle 
speciálních metodik měly vypočítat v oddíle H a pak se automaticky zkopírovat 
do tohoto listu. 
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Další pokyny pro určení historické úrovně činnosti v případě, že zařízení je ve 
výchozím období v provozu méně než dva kalendářní roky, jsou uvedeny po 
písmenu d). Viz rovněž oddíl 6.3 Návodu k postupu č. 2 o metodikách 
přidělování povolenek. 
 
Roční historické úrovně činnosti by měly zohlednit všechny rozsáhlé změny 
kapacity v období od 1. ledna 2005 do 30. června 2011. Další návody k postupu 
k určení historické úrovně činnosti v případě rozsáhlých změn kapacity jsou 
uvedeny po písmenu h). Viz rovněž oddíl 6.4 Návodu k postupu č. 2 
o metodikách přidělování povolenek 
 

c) Zaměnitelnost paliva a tepla  
Údaje potřebné pro uplatnění úpravy o zaměnitelnost paliva a elektřiny. Tento 
oddíl je relevantní pouze pro produkty uvedené na seznamu v příloze I.2 
prováděcích opatření. Potřebu této úpravy automaticky stanoví šablona sběru 
dat. Základní údaje o těchto úpravách viz Návod k postupu č. 2 a informace o 
uplatňování úprav při stanovení bezplatných povolenek konkrétních produktů 
dílčího zařízení pro referenční úroveň viz Návod k postupu č. 9. Provozovatel by 
měl konkrétněji uvést: 

o Přímé emise15 přiřazené dílčímu zařízení v metrických tunách CO2 za rok. 
Formální definice systémových hranic viz příloha I.2 prováděcích 
opatření a další pokyny viz Návod k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 

o Přivádění čistého měřitelného tepla jak ze zařízení spadajících do 
systému obchodování s emisemi, tak ze subjektů nespadajících do 
systému obchodování s emisemi v TJ za rok. Další pokyny týkající se 
definice přivádění čistého měřitelného tepla viz úvod Návodu k postupu 
č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 

o Relevantní spotřeba elektřiny dílčího zařízení. Formální definice 
systémových hranic viz příloha I.2 prováděcích opatření a další pokyny 
viz Návody k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 

Z výše uvedených údajů šablona sběru dat automaticky vypočte korekční faktor. 
Způsob výpočtu tohoto faktoru je uveden v článku 14 prováděcích opatření a 
dále vysvětlen v oddíle 4.1 Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování 
povolenek.  

d) Spotřeba měřitelného tepla vyrobeného subjekty nespadajícími do systému 
obchodování s emisemi. Přivádění tepla ze subjektů nespadajících do systému 
obchodování s emisemi není způsobilé pro přidělování bezplatných povolenek. 
V souladu s článkem 13 prováděcích opatření je tedy nutno odečíst množství 

                                                      
15

 Při vyplňování této hodnoty je nutno zdůraznit, že pokud jde o výrobní procesy, jako je výroba čpavku, 
má se za to, že veškerý CO2 vznikající při výrobních procesech je vypouštěn do atmosféry bez ohledu na 
případné využití CO2 jako suroviny v procesech chemické výroby. 
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bezplatných povolenek v případě přivádění tepla ze subjektů nespadajících do 
systému obchodování s emisemi. Pro umožnění tohoto odpočtu by měl 
provozovatel uvést přivádění čistého měřitelného tepla definovaného jako 
spotřebované měřitelné teplo vyrobené mimo oblast působnosti systému EU-
ETS v TJ za rok. Další pokyny týkající se definice přivádění čistého měřitelného 
tepla viz úvod Návodu k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla.  
 
Pokud je to možné, měla by tato částka být upřesněna na základě nastavení 
parního systému. Pokud to možné není, měla by být získána vynásobením 
spotřeby měřitelného tepla dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu a 
poměrem „ETS tepla” k „Celkovému teplu” stanovenému v oddíle E.II.2.e. 

 
Provozovatel by měl ověřit, zda poskytnuté množství není vyšší než přivádění 
čistého měřitelného tepla uvedený v písmenu c) a v oddíle E.II.1. Šablona sběru 
dat automaticky provede tyto kontroly a vypočte snížení povolenek. Více 
informací o přidělování povolenek v případě přivádění tepla ze subjektů 
nespadajících do systému obchodování s emisemi viz Návod k postupu č. 6 
o přeshraničních tocích tepla.  

 
Provoz během výchozího období kratší než dva kalendářní roky  
Pokud je zařízení během výchozího období v provozu méně než dva kalendářní roky, 
pak bude historická úroveň činnosti založena na počáteční instalované kapacitě a na 
příslušném koeficientu využití kapacity. Informace k tomuto tématu viz oddíl 6.3 
Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek. Provozovatel byl již dříve 
v rámci oddílu A.II.2.e vyzván, aby specifikoval, zda je to pro dané dílčí zařízení 
relevantní. U písmene e) v tomto oddíle šablona sběru dat automaticky zobrazí 
odpověď uvedenou v oddíle A.II.2.e. Pokud se jedná o tento případ, měl by 
provozovatel specifikovat: 

f) Informace pro určení původně instalované kapacity, a to zejména: 
- Dva nejvyšší měsíční objemy výroby příslušné jednotky výroby v rámci 

měsíců provozu v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008. Průměr 
těchto dvou hodnot bude považován za počáteční měsíční kapacitu daného 
dílčího zařízení. Počáteční instalovaná kapacita dílčího zařízení bude tato 
hodnota vynásobená 12 měsíci. 

- V případě, že to není možné, bude počáteční kapacita ověřena 
experimentálně. 

Šablona sběru dat na základě požadovaných údajů automaticky určí počáteční 
kapacitu. Více informací o stanovení počáteční kapacity viz oddíl 5 Návodu k 
postupu č. 2 o stanovení počáteční kapacity.  

g) Provozovatel uvede příslušný koeficient využití kapacity (RCUF) a procento 
kapacity. Více informací o stanovení RCUF viz oddíl 6.3 Návodu k postupu č. 2. 

 
Rozsáhlé změny kapacity 
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Tato část tohoto oddílu uvádí návody k postupu týkající se údajů, které je nutno 
shromáždit v případě, že v dílčím zařízení pro referenční úroveň produktu došlo 
v období mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 k rozsáhlým změnám kapacity. 
Tento oddíl je relevantní pouze pro dílčí zařízení, kde k takovým změnám kapacity 
došlo. Provozovatel byl již dříve v rámci oddílu A.III.3.b vyzván, aby specifikoval, zda je 
to pro dané dílčí zařízení relevantní. U písmene i) v tomto oddíle šablona sběru dat 
automaticky zobrazí odpověď uvedenou v oddíle A.III.3.b. Pokud se jedná o tento 
případ, měl by provozovatel specifikovat: 

g) Následující podrobnosti týkající se jednotlivých změn kapacity. Další informace 
k tomuto tématu viz oddíl 6.4 Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování 
povolenek. 
o Datum zahájení, tj. datum zahájení změněného provozu 
o Informace o tom, zda se jedná o rozsáhlou změnu kapacity 
o Stručný popis fyzických změn dílčího zařízení, které vedly ke změně kapacity 
o Dva nejvyšší měsíční objemy výroby nebo údaje o činnosti v průběhu 

prvních 6 měsíců po zahájení provozu po změně. Průměr těchto dvou 
hodnot bude představovat novou měsíční kapacitu dílčího zařízení. Pro 
stanovení nové roční kapacity se toto číslo vynásobí 12 měsíci. Šablona 
sběru dat provede tento výpočet automaticky. 

o Změna kapacity. Šablona sběru dat automaticky stanoví změnu kapacity 
podle kapacity před změnou a po změně. 

h) Je-li to možné, vloží se úroveň činnosti související s počáteční instalovanou 
kapacitou podle oddílu 6.4 (krok 3) Návodu k postupu č. 2 o metodikách 
přidělování povolenek. Toto pole je povinné, pokud není možné stanovit roční 
úrovně činnosti. 

k) V případě, že není možné zjistit úroveň činnosti dílčího zařízení bez zohlednění 
přidané kapacity a proto není možné vyplnit tabulku j, je nutno vyplnit 
koeficient historického využití kapacity (HCUF) pro účely uplatnění metodiky 
popsané v dokumentu Návod k postupu č. 2. Další návody k postupu týkající se 
stanovení RCUF viz oddíl 6.4 Návodu k postupu č.2. 

  
Jakmile je vyplněno buď j, nebo k, šablona provede výpočet automaticky. 
 
Šablona sběru dat pomáhá určit historickou úroveň činnosti v případě změn kapacity 
z údajů specifikovaných výše. Další pokyny týkající se stanovení historické úrovně 
činnosti lze nalézt v oddíle 6 Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování 
povolenek: 
 
Údaje o výrobě 
Příloha I prováděcích opatření uvádí výčet formálních definic produktů, na něž se 
vztahuje dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu. Více pokynů týkajících se definic 
produktů viz Návod k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. Tyto definice však 
mohou zahrnovat více produktů nebo skupin produktů. Provozovatel by proto měl 
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uvést následující informace. V závislosti na členském státě může být poskytování 
těchto informací dobrovolné nebo povinné: 

o) Podrobnosti týkající se produktů nebo skupin produktů vyrobených v rámci 
hranic dílčího zařízení daného produktu Jedná se zejména o: 
o názvy produktů a skupin produktů. V případě, že tyto názvy nejsou popisné, 

měl by provozovatel poskytnout další popis. 
o příslušné kódy produktů dle klasifikace PRODCOM 2007. Kódy dle 

klasifikace PRODCOM lze použít k ověření zařazení produktu do dílčího 
zařízení pro referenční úroveň produktu. 

o (volitelné) příslušný kód produktů dle klasifikace PRODCOM 2008 (viz 
předchozí odrážka). 

p) Dále: 
o jednotka výroby (tj. tuna atd.). 
o výroba v příslušných letech. 
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G Údaje o dílčích zařízeních vztahujících se k nouzovým dílčím 
zařízením  

G.I Historické úrovně činnosti a podrobnější údaje o výrobě 

Tento oddíl popisuje, jak vykazovat podrobnější údaje o výrobě u nouzových přístupů. 
Úhrnný počet těchto dílčích zařízení může být pouze 6: tři, u nichž se má za to, že jsou 
vystavena riziku úniku uhlíku a tři, u nichž se nemá za to, že jsou tomuto riziku 
vystavena. Tato 3 dílčí zařízení jsou definována podle referenční úrovně tepla, 
referenční úrovně paliva a metodik přidělování povolenek na emise z procesů. Diskuse 
o maximálním počtu dílčích zařízení, na něž se vztahují nouzové přístupy, viz Návod k 
postupu č. 1 se všeobecnými pokyny pro metodiku přidělování povolenek. Více 
informací o způsobu definice dílčích zařízení viz Návod k postupu č. 2 o metodikách 
přidělování povolenek. 
 
Provozovatelé by měli vykazovat pouze údaje o dílčích zařízeních, která se nacházejí v 
daném zařízení.  
 
Pokud není uvedeno jinak, stačí, aby provozovatelé vykazovali údaje za roky výchozího 
vybraného období, tj. buď za období 2005–2008 nebo za období 2009–2010 (viz oddíl 
A.II.2). Členské státy však mohou požadovat, aby zařízení poskytovala údaje pro obě 
výchozí období.  
 
Ve většině případů se požadované údaje rovnají ročním hodnotám. Údaje lze odvodit 
z celé řady zdrojů údajů (viz příloha I o kvalitě údajů). 
 
V šabloně sběru dat je každý oddíl této kapitoly zahájen přehledem historických úrovní 
činnosti na základě listu „EnergyFlows“.  

G.I.1 Nouzové dílčí zařízení 1, referenční úroveň tepla – únik uhlíku 

Tento oddíl se týká dílčích zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň tepla a u nichž 
se má za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku. První část tohoto oddílu popisuje, které 
údaje by měly být poskytnuty v případě, že dané dílčí zařízení je v provozu méně než 
dva kalendářní roky. Druhá část tohoto oddílu obsahuje informace o tom, které údaje 
by měly být shromážděny v případě, že v daném nouzovém dílčím zařízení došlo 
v období mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 k rozsáhlé změně kapacity. 
V poslední části tohoto oddílu jsou vyžadovány údaje o výrobních procesech nebo 
službách, k nimž se dané dílčí zařízení vztahuje. 
 
Provoz během výchozího období kratší než dva kalendářní roky  
Pokud je zařízení během výchozího období v provozu méně než dva kalendářní roky, 
pak bude historická úroveň činnosti založena na počáteční instalované kapacitě a na 
příslušném koeficientu využití kapacity. Informace k tomuto tématu viz oddíl 6.3 
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Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování povolenek. Dříve v oddíle A.II.2.e byl 
provozovatel vyzván, aby specifikoval, zda je to pro dané zařízení relevantní. U písmene 
b) v tomto oddíle šablona sběru dat automaticky zobrazí odpověď uvedenou v oddíle 
A.II.2.e. Pokud se jedná o tento případ, měl by provozovatel specifikovat: 

c) Informace pro určení původně instalované kapacity, a to zejména: 
- Dvě nejvyšší měsíční úrovně výroby v TJ měřitelného tepla v rámci měsíců 

provozu v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008. Průměr těchto 
dvou hodnot bude považován za počáteční měsíční kapacitu dílčího zařízení. 
Počáteční instalovaná kapacita dílčího zařízení bude tato hodnota 
vynásobená 12 měsíci.  

- V případě, že to není možné, bude počáteční kapacita ověřena 
experimentálně. 

Šablona sběru dat na základě požadovaných údajů automaticky určí počáteční 
kapacitu. Více informací o stanovení počáteční kapacity viz oddíl 5 Návod k 
postupu č. 2.  

d) Provozovatel uvede příslušný koeficient využití kapacity (RCUF) jako procento 
kapacity, představující maximální možný objem výroby pro dané dílčí zařízení 
na základě jeho vybavení a nastíní předpokládaný výkon. Toto procento bude 
založeno na podrobných údajích o plánovaném provozu (např. výrobní projekce 
v obchodním plánu na základě důkazů týkajících se cílového tržního segmentu). 
Tento výpočet bude ověřen nezávislou třetí stranou.  

 
Rozsáhlé změny kapacity 
Tato část tohoto oddílu uvádí pokyny týkající se údajů, které je nutno shromáždit 
v případě, že v dílčím zařízení došlo v období mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 
k rozsáhlým změnám kapacity. Tento oddíl je relevantní pouze pro dílčí zařízení, kde 
k takovým změnám kapacity došlo. Provozovatel byl již dříve v rámci oddílu A.III.3.b 
vyzván, aby specifikoval, zda je to pro dané dílčí zařízení relevantní. U písmene e) v 
tomto oddíle šablona sběru dat automaticky zobrazí odpověď uvedenou v oddíle 
A.III.3.b. Pokud se jedná o tento případ, měl by provozovatel specifikovat: 

f) Následující podrobnosti týkající se každé změny kapacity. Další informace 
k tomuto tématu viz oddíl 6.4 Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování 
povolenek. 

o datum zahájení, tj. datum zahájení změněného provozu. 
o informace o tom, zda se jedná o rozsáhlou změnu kapacity. 
o stručný popis fyzických změn dílčího zařízení, které vedly ke změně 

kapacity. 
o dva nejvyšší měsíční objemy výroby nebo údaje o činnosti v průběhu 

prvních 6 měsíců po zahájení provozu po změně. Průměr těchto dvou 
hodnot bude představovat novou měsíční kapacitu dílčího zařízení. Pro 
stanovení nové roční kapacity se toto číslo vynásobí 12 měsíci. Šablona 
sběru dat provede tento výpočet automaticky. 

o změna kapacity. Šablona sběru dat automaticky stanoví změnu kapacity 
podle kapacity před změnou a po ní. 
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g) Je-li to možné, vloží se úroveň činnosti související s počáteční instalovanou 
kapacitou podle oddílu 6.4 (krok 3) Návodu k postupu č. 2 o metodikách 
přidělování povolenek. Toto pole je povinné, pokud není možné stanovit roční 
úrovně aktivity. 

h) V případě, že není možné zjistit úroveň činnosti dílčího zařízení bez zohlednění 
přidané kapacity a proto není možné vyplnit tabulku g, je nutno vyplnit 
koeficient historického využití kapacity (HCUF) za účelem uplatnění metodiky 
popsané v dokumentu Návod k postupu č. 2.  

 
Jakmile je vyplněno buď g, nebo h, šablona provede výpočet automaticky. 
 
Šablona sběru dat pomáhá určit historickou úroveň činnosti v případě změn kapacity 
z údajů specifikovaných výše. Další návody k postupu týkající se stanovení historické 
úrovně činnosti lze nalézt v oddíle 6 Návodu k postupu č. 2 o metodikách přidělování 
povolenek. 
 
Údaje o výrobě 
Provozovatel by měl specifikovat, ke kterým výrobním procesům nebo službám se 
dané dílčí zařízení vztahuje. Tyto údaje by měly být v rámci možností definovány na 
základě fyzikálních jednotek a procesů. Provozovatel by měl konkrétněji uvést: 

l) informace o typu činnosti, zejména:  
o typ využití: Jednotlivé typy jsou následující: „výroba zboží”, „výroba 

mechanické energie”, „topení” a „chlazení” pro všechny typy využití 
s výjimkou výroby elektřiny. V některých případech dílčí zařízení zahrnuje 
zařízení nebo části zařízení, které se nacházejí mimo hranice posuzovaného 
zařízení. V takovém případě je možné, že využití měřitelného tepla 
v externím zařízení není známo, a v tomto případě by měl provozovatel 
zvolit v rozbalovacím menu typ jako „neznámý". Šablona sběru dat 
umožňuje výběr typu prostřednictvím rozbalovacího menu.  

o zda je teplo spotřebováno v rámci daného zařízení nebo vyvedeno do 
subjektu nespadajícího do systému obchodování s emisemi. Upozorňujeme, 
že vyvádění tepla do zařízení systému obchodování s emisemi nemůže být 
ze své podstaty zahrnuto do dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla. 
Další pokyny k tomuto tématu viz Návod k postupu č. 6 o přeshraničních 
tocích tepla. 

o produkt, pro který je teplo spotřebováno, případně zda se teplo používá pro 
dálkové vytápění. 

o příslušný kód dle klasifikace PRODCOM 2007 (volitelně 2010) pro činnosti 
související se spotřebou tepla nebo vyváděním tepla do subjektů 
nespadajících do systému obchodování s emisemi. Pokud se jedná o více 
podobných produktů v rámci téhož odvětví dle klasifikace NACE, lze 
namísto kódů dle klasifikace PRODCOM užít kódy dle klasifikace NACE. Kódy 
dle klasifikace PRODCOM/NACE by měly být užity pro ověření stavu 
ohrožení únikem uhlíku u činností v rámci dílčího zařízení. Upozorňujeme, 
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že v případě vyvádění tepla do subjektů nespadajících do systému 
obchodování s emisemi lze koeficient ohrožení únikem uhlíku u odvětví 
ohrožených únikem uhlíku užít pouze v případě, že vývozce tepla poskytne 
uspokojivé důkazy o tom, že vyvádí teplo do subjektu nespadajícího do 
systému obchodování s emisemi, který je vystaven značnému riziku úniku 
uhlíku: provozovatel například předloží seznam svých zákazníků 
spotřebovávajících teplo s uvedením kódů těchto zákazníků dle klasifikace 
NACE a množství tepla, které jim dodává. 

o (volitelné) příslušný kód produktů dle klasifikace PRODCOM 2010 (viz 
předchozí odrážka). 

m) jednotky a úrovně výroby jednotlivých produktů nebo vyvezené množství tepla. 
 

G.I.2 Nouzové dílčí zařízení 2, referenční úroveň tepla - bez rizika úniku uhlíku 

Tento oddíl se týká dílčích zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň tepla, avšak 
nemá se u nich za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku. Pro tato dílčí zařízení musí 
provozovatelé poskytnout stejné údaje jako u dílčích zařízení, jimiž se zabývá oddíl 
G.I.1. 
 
Provozovatelé by měli dbát na to, aby do daného dílčího zařízení byly zahrnuty pouze 
činnosti, u nichž se nemá za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku. 
 

G.I.3 Nouzové dílčí zařízení 3, referenční úroveň paliva - únik uhlíku 

Tento oddíl se týká dílčích zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň paliva a 
u nichž se má za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku.  
 
V případě, že je dané dílčí zařízení v provozu méně než dva kalendářní roky, měl by 

provozovatel poskytnout stejné údaje jako v položce oddílu G.I.1., nazvané „Méně než 
dva roky provozu ve výchozím období“. Pouze v tomto případě by výroba a kapacita 
měla být vyjádřena v TJ spotřebovaného paliva. 
 
V případě, že v daném dílčím zařízení došlo v období mezi 1. lednem 2005 a 30. 
červnem 2011 k rozsáhlé změně kapacity, měl by provozovatel poskytnout stejné údaje 

jako v položce oddílu G.I.1. nazvané „Rozsáhlé změny kapacity“. Pouze v tomto případě 
by výroba a kapacita měla být vyjádřena v TJ spotřebovaného paliva. 
 
Provozovatel by konečně měl uvést, ke kterým výrobním procesům nebo službám se 
dané dílčí zařízení vztahuje. Tyto údaje by měly být v rámci možností definovány na 
základě fyzikálních jednotek a procesů. Provozovatel by měl konkrétněji uvést: 

m) informace o typu činnosti, zejména: 
o typ využití: Jednotlivé typy jsou následující: „výroba zboží”, „výroba 

mechanického tepla”, „topení” a „chlazení” pro všechny typy využití 



 

63 

s výjimkou výroby elektřiny. Šablona sběru dat umožňuje výběr typu 
prostřednictvím rozbalovacího menu.  

o produkt, ve vztahu k němuž bylo palivo spotřebováno. 
o příslušný kód dle klasifikace PRODCOM 2007 pro činnost související se 

spotřebou paliva. Pokud se jedná o více podobných produktů v rámci 
téhož odvětví NACE, lze namísto kódů dle klasifikace PRODCOM užít 
kódy dle klasifikace NACE. Kódy dle klasifikace PRODCOM/NACE by měly 
být užity pro ověření stavu ohrožení únikem uhlíku u činností v rámci 
dílčího zařízení. 

o (volitelné) příslušný kód produktů dle klasifikace PRODCOM 2010 (viz 
předchozí odrážka). 

 
n) (volitelné) úroveň výroby všech jednotlivých produktů. 

 

G.I.4 Nouzové dílčí zařízení 4, referenční úroveň paliva – bez rizika úniku uhlíku 

Tento oddíl se týká dílčích zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň paliva a 
u nichž se nemá za to, že jim hrozí riziko úniku uhlíku. Pro tato dílčí zařízení musí 
provozovatelé poskytnout stejné údaje jako u dílčích zařízení, jimiž se zabývá oddíl 
G.I.3. 
 
Provozovatelé by měli dbát na to, aby do daného dílčího zařízení byly zahrnuty pouze 
činnosti, u nichž se nemá za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku. 
 

G.I.5 Nouzové dílčí zařízení 5, emise z procesů – únik uhlíku 

Tento oddíl se týká dílčích zařízení pro emise z procesů16 u nichž se má za to, že jim 
hrozí riziko úniku uhlíku.  
 
V případě, že je dané dílčí zařízení v provozu méně než dva kalendářní roky, měl by 

provozovatel poskytnout stejné údaje jako v položce oddílu G.I.1., nazvané „Méně než 
dva roky provozu ve výchozím období“. Pouze v tomto případě by výroba a kapacita 
měla být vyjádřena v tCO2 emisí z procesů. 
 

                                                      
16

 Je nanejvýš důležité nezaměňovat emise z procesů podle definice uvedené v návodech k postupu pro 
monitorování a vykazování a emise z procesů v dílčích zařízeních, které jsou relevantní pro účely 
přidělování povolenek. Např. emise z čištění kouřových plynů jsou podle přílohy II Návodů k postupu pro 
monitorování a vykazování „emisemi z procesů”, ale nejsou způsobilé pro bezplatné přidělování 
povolenek v souladu s čl. 3 písm. h) příslušného rozhodnutí. Proto se emise z čištění kouřových plynů 
uvádějí v listu „B_SourceStreams" podle ustanovení přílohy II (2.1.2) Návodů k postupu pro 
monitorování a vykazování, ale musí být zahrnuty do „ostatních emisí (nezpůsobilých)" v šabloně listu 
"D_Emissions" a neměly by být dávány do souvislosti s dílčím zařízením pro emise z procesů. Další 
vysvětlení viz Návod k postupu č. 2, zejména tabulka 2. 
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V případě, že v daném dílčím zařízení došlo v období mezi 1. lednem 2005 a 30. 
červnem 2011 k rozsáhlé změně kapacity, měl by provozovatel poskytnout stejné údaje 

jako v položce oddílu G.I.1. nazvané „Rozsáhlé změny kapacity“. Pouze v tomto případě 
by výroba a kapacita měla být vyjádřena v tCO2 emisí z procesů. 
 
Provozovatel by konečně měl uvést, ke kterým výrobním procesům nebo službám se 
dané dílčí zařízení vztahuje. Tyto údaje by měly být v rámci možností definovány na 
základě fyzikálních jednotek a procesů. Provozovatel by měl konkrétněji uvést: 

l) informace o typu činnosti, zejména: 
o typ emisí z procesů: Jednotlivé typy jsou následující: „N2O”, „PFC”, „CO2 

(upravené o odpadní plyny)”, „snížení objemu sloučenin kovů”, 
„odstranění nečistot”, „rozklad uhličitanů”, „chemická syntéza”, 
„materiály obsahující uhlík”, „snížení objemu metaloidů a nekovových 
prvků”. Jednotlivé druhy emisí z procesů jsou definovány v čl. 3 písm. h) 
prováděcích opatření. Šablona sběru dat umožňuje výběr typu 
prostřednictvím rozbalovacího menu. 

o výskyt produktu vztahujícího se k emisím z procesů. 
o příslušný kód činnosti související s emisemi z procesů dle klasifikace 

PRODCOM 2007. Pokud se jedná o více podobných produktů v rámci 
téhož odvětví NACE, lze namísto kódů dle klasifikace PRODCOM užít 
kódy dle klasifikace NACE. Kódy dle klasifikace PRODCOM/NACE by měly 
být užity pro ověření stavu ohrožení únikem uhlíku u činností v rámci 
dílčího zařízení. 

o (volitelné) příslušný kód produktů dle klasifikace PRODCOM 2010 (viz 
předchozí odrážka). 

 
m) (volitelné) úroveň výroby všech jednotlivých produktů. 

G.I.6 Nouzové dílčí zařízení 6, emise z procesů – bez rizika úniku uhlíku 

Tento oddíl se týká dílčích zařízení pro emise z procesů17, u nichž se nemá za to, že jim 
hrozí riziko úniku uhlíku. Pro tato dílčí zařízení musí provozovatelé poskytnout stejné 
údaje jako u dílčích zařízení, jimiž se zabývá oddíl G.I.5. 
 
Provozovatelé by měli dbát na to, aby do daného dílčího zařízení byly zahrnuty pouze 
činnosti, u nichž se nemá za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku. 

                                                      
17

 Je nanejvýš důležité nezaměňovat emise z procesů podle s definice uvedené v návodech k postupu pro 
monitorování a vykazování a emise z procesů v dílčích zařízeních, které jsou relevantní pro účely 
přidělování povolenek. Např. emise z čištění kouřových plynů jsou podle přílohy II Návodů k postupu pro 
monitorování a vykazování „emisemi z procesů”, ale nejsou způsobilé pro bezplatné přidělování 
povolenek v souladu s čl. 3 písm. h) příslušného rozhodnutí. Proto se emise z čištění kouřových plynů 
uvádějí v listu „B_SourceStreams" podle ustanovení přílohy II (2.1.2) Návodů k postupu pro 
monitorování a vykazování, ale musí být zahrnuty do „ostatních emisí (nezpůsobilých)" v šabloně listu 

„D_Emissions" a neměly by být dávány do souvislosti s dílčím zařízením pro emise z procesů. Další 
vysvětlení viz Návod k postupu č. 2, zejména tabulka 2. 
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H Zvláštní údaje pro některé referenční úrovně produktu 
 
U některých dílčích zařízení pro referenční úroveň produktu je nutno počítat 
historickou úroveň činnosti nebo potřebu povolenek podle speciální metodiky. Tento 
oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat nezbytného pro uplatnění těchto 
speciálních metodik. Tyto metodiky jsou specifikovány v příloze III prováděcích 
opatření. Více informací o speciálních metodikách viz Návod k postupu č. 9 s návodem 
pro konkrétní odvětví. V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v 
tomto oddíle automaticky zkopírují do listu F. 

H.I Produkty rafinérií 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro rafinérská dílčí zařízení. 
Tento oddíl je povinný pouze pro zařízení, která obsahují dílčí zařízení. Šablona sběru 
dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě údajů shromážděných 
v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru dat). Více informací 
o rafinérských dílčích zařízeních viz kapitola 36 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat relevantní vyprodukované množství v relevantní 
jednotce pro každou funkci CWT. Definice funkcí CWT a definice vyprodukovaného 
množství pro každou funkci viz příloha II.1 prováděcích opatření. Více informací 
o těchto definicích a o kvalitě dat viz kapitola 36 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl dále vypočítat a vykazovat roční historické úrovně činnosti v CWT 
(v tunách) za rok s ohledem na specifikované vyprodukované množství jednotlivých 
funkcí. To by měl provést před určením střední hodnoty v souladu s částí vzorce 
uvedeného v bodě 1 přílohy III prováděcích opatření. Hodnoty koeficientů CWT viz 
příloha II.1 prováděcích opatření. Šablona sběru dat provede požadovaný výpočet 
automaticky. Více informací o ročních historických úrovních činnosti rafinérských dílčích 
zařízení viz kapitola 36 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
Poznámka: U většiny funkcí CWT se údaje vykazují v kilotunách, přičemž roční historická 
úroveň činnosti by měla být definována v tunách. Tato skutečnost není v příloze III 
prováděcích opatření výslovně zmíněna. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F.  

H.II Vápno 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
vápna. Tento oddíl je povinný pouze pro zařízení, která obsahují dílčí zařízení. Šablona 
sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě údajů 
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shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru dat). 
Více informací o dílčích zařízeních na výrobu vápna viz kapitola 26 Návodu k postupu č. 
9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

b) Výrobu vápna v tunách vápna neopravenou o složení. 
c) Obsah oxidu vápenatého (CaO) ve vápně v procentech; více pokynů k postupu 

o údajích, které mají být použity, viz kapitola 26 Návodu k postupu č. 9 
s návodem pro konkrétní odvětví. 

d) Obsah oxidu hořečnatého (MgO) ve vápně v procentech; více pokynů k postupu 
o údajích, které mají být použity, viz kapitola 26 Návod k postupu č. 9 
s návodem pro konkrétní odvětví. 

 
Z takto specifikovaných údajů by provozovatel měl vypočítat a vykazovat roční 
historickou úroveň činnosti v metrických tunách standardního čistého vápna za rok. To 
by měl provést před určením střední hodnoty v souladu s částí vzorce uvedeného 
v bodě 2 přílohy III prováděcích opatření. Šablona sběru dat provede požadovaný 
výpočet automaticky. Viz rovněž kapitola 26 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F. 
 

H.III  Dolomitické vápno 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
dolomitického vápna. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která obsahují dílčí 
zařízení. Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě 
údajů shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru 
dat). Více informací o dílčích zařízeních na výrobu dolomitického vápna viz kapitola 13 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

b) Výrobu dolomitického vápna v tunách vápna neopravenou o složení. 
c) Obsah oxidu vápenatého (CaO) v dolomitickém vápně v procentech; více 

návodů o údajích, které mají být použity, viz kapitola 13 Návodu k postupu č. 9 
s návodem pro konkrétní odvětví. 

d) Obsah oxidu hořečnatého (MgO) v dolomitickém vápně v procentech; více 
návodů o údajích, které mají být použity, viz kapitola 13 Návodu k postupu č. 9 
s návodem pro konkrétní odvětví. 

 
Provozovatel by měl na základě takto specifikovaných údajů vypočítat a vykázat roční 
historickou úroveň činnosti v metrických tunách standardního čistého dolomitického 
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vápna za rok podle části vzorce uvedené v bodě 3 přílohy III prováděcích opatření před 
stanovením střední hodnoty. Šablona sběru dat provede požadovaný výpočet 
automaticky. Viz rovněž kapitola 13 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní 
odvětví. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F.  
 

H.IV Provoz ethylenové jednotky 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na provoz 
ethylenové jednotky. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která obsahují dílčí 
zařízení. Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě 
údajů shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru 
dat). Více informací o dílčích zařízeních na provoz ethylenové jednotky viz kapitola 44 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

b) Celkovou výrobu chemických látek vysoké hodnoty v tunách za rok bez 
jakýchkoli úprav; definice chemických látek vysoké hodnoty viz kapitola 44 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 

c) Doplňkovou frakci vodíku v tunách vodíku za rok. 
d) Doplňkovou frakci ethylenu v tunách ethylenu za rok. 
e) Doplňkovou frakci chemických látek vysoké hodnoty kromě vodíku a ethylenu 

v tunách chemických látek vysoké hodnoty za rok. 
 
Z takto specifikovaných údajů by provozovatel měl vypočítat a vykazovat roční 
historickou úroveň činnosti v metrických tunách chemických látek vysoké hodnoty za 
rok. To by měl provést před určením střední hodnoty v souladu s částí vzorce 
uvedeného v bodě 2 přílohy III prováděcích opatření. Šablona sběru dat provede 
požadovaný výpočet automaticky. Viz rovněž kapitola 44 Návodu k postupu č. 9 
s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F. 
 
Předběžná povolenka na dílčí zařízení pro provoz ethylenové jednotky se stanoví 
v souladu s článkem 11 prováděcích opatření. Viz rovněž kapitola 44 Návodu k postupu 
č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. Předběžnou povolenku lze stanovit z 
vykazovaných údajů. Šablona sběru dat vypočte úpravu povolenky. Provozovatel 
nemusí provést žádný úkon. 
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H.V Aromatické látky 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
aromatických látek. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která obsahují dílčí 
zařízení. Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě 
údajů shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru 
dat). Více informací o dílčích zařízeních na výrobu aromatických látek viz kapitola 5 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat relevantní vyprodukované množství v relevantní 
jednotce pro každou funkci CWT. Definice funkcí CWT a definice vyprodukovaného 
množství pro každou funkci viz příloha II.2 prováděcích opatření. Další informace 
o těchto definicích a o kvalitě údajů viz kapitola 5 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl rovněž vypočítat a vykazovat roční historické úrovně činnosti 
v CWT (v tunách) za rok s ohledem na specifikované vyprodukované množství 
jednotlivých funkcí. To by měl provést před určením střední hodnoty v souladu s částí 
vzorce uvedeného v bodě 5 přílohy III prováděcích opatření. Hodnoty koeficientů CWT 
viz příloha II.2 prováděcích opatření. Šablona sběru dat automaticky provede 
požadovaný výpočet. Návody k postupu týkající se výpočtu ročních historických úrovní 
činnosti dílčích zařízení na výrobu aromatických látek viz kapitola 5 Návodu k postupu 
č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Poznámka: U většiny funkcí CWT se údaje vykazují v kilotunách, přičemž roční historická 
úroveň činnosti by měla být definována v tunách. Tato skutečnost není v příloze III 
prováděcích opatření výslovně zmíněna. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F. 
 

H.VI Vodík 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
vodíku. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která obsahují dílčí zařízení. 
Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě údajů 
shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru dat). 
Více informací o dílčích zařízeních na výrobu vodíku viz kapitola 22 Návodu k postupu č. 
9 s návodem pro konkrétní odvětví). 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

b) Výrobu vodíku v 1000 Nm3 za rok bez úprav týkajících se čistoty; normativní 
m3 vyjadřují objem při 0 °C a 101.325 kPa 

c) Podíl čistého vodíku na objemu výroby v procentech při 0 °C a 101.325 kPa 
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Z takto specifikovaných údajů by provozovatel měl vypočítat a vykazovat roční 
historickou úroveň činnosti v metrických tunách čistého vodíku za rok. To by měl 
provést před určením střední hodnoty v souladu s částí vzorce uvedeného v bodě 6 
přílohy III prováděcích opatření. Šablona sběru dat provede požadovaný výpočet 
automaticky. Viz rovněž kapitola 22 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní 
odvětví. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F. 
 

H.VII  Syntetický plyn 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
syntetického plynu. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která obsahují dílčí 
zařízení. Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl relevantní na základě 
údajů shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list „InstallationData“ šablony sběru 
dat). Více informací o dílčích zařízeních na výrobu syntetického plynu viz kapitola 47 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

b) Výrobu syntetického plynu v 1000 Nm3 za rok bez úprav týkajících se obsahu 
vodíku; normativní m3 vyjadřují objem při 0 °C a 101.325 kPa. 

c) Podíl čistého vodíku na objemu výroby v procentech při 0 °C a 101.325 kPa. 
 
Z takto specifikovaných údajů by provozovatel měl vypočítat a vykazovat roční 
historickou úroveň činnosti v metrických tunách syntetického plynu za rok se 
standardizovaným obsahem vodíku 47 %. To by měl provést před určením střední 
hodnoty v souladu s částí vzorce uvedeného v bodě 7 přílohy III prováděcích opatření. 
Šablona sběru dat provede požadovaný výpočet automaticky. Viz rovněž kapitola 47 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F. 
 

H.VIII Ethylenoxid/ethylenglykoly 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
ethylenoxidu/ethylenglykolů. Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která 
obsahují dílčí zařízení. Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl 
relevantní na základě údajů shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list 
„InstallationData“ šablony sběru dat). Více informací o dílčích zařízeních na výrobu 
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ethylenoxidu/ethylenglykolů viz kapitola 18 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

o Výrobu ethylenoxidu v tunách za rok. 
o Výrobu monoethylenglykolu v tunách za rok. 
o Výrobu diethylenglykolu v tunách za rok. 
o Výrobu triethylenglykolu v tunách za rok. 
o Souhrn výše uvedených výrob v tunách za rok. Výpočet tohoto množství 

automaticky provede šablona sběru dat. 
 

Z takto specifikovaných údajů by provozovatel měl vypočítat a vykazovat roční 
historickou úroveň činnosti v metrických tunách ethylenoxidu/ethylenglykolů za rok. 
To by měl provést před určením střední hodnoty v souladu s částí vzorce uvedeného v 
bodě 8 přílohy III prováděcích opatření. Šablona sběru dat provede požadovaný 
výpočet automaticky. Viz rovněž kapitola 18 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
V šabloně sběru dat se historické úrovně činnosti stanovené v tomto oddíle automaticky 
zkopírují do listu F.  
 

H.IX Monomer vinylchloridu (VCM) 

Tento oddíl uvádí návody k postupu týkající se sběru dat pro dílčí zařízení na výrobu 
monomeru vinylchloridu (VCM). Tento oddíl je relevantní pouze pro zařízení, která 
obsahují dílčí zařízení. Šablona sběru dat automaticky ukáže, zda je tento oddíl 
relevantní na základě údajů shromážděných v souladu s oddílem A.II.1 (list 
„InstallationData“ šablony sběru dat). Více informací o dílčích zařízeních na výrobu 
monomeru vinylchloridu (VCM) viz kapitola 52 Návodu k postupu č. 9 s návodem pro 
konkrétní odvětví. 
 
Provozovatel by měl specifikovat: 

b) Výrobu VCM v tunách za rok. Upozorňujeme, že údaje o této výrobě byly 
vyžadovány rovněž v oddíle F.1.a. 

c) Údaje týkající se emisí, zejména: 
o Přímé emise přiřazené danému dílčímu zařízení v tCO2 za rok. 
o Čisté dovezené měřitelné teplo v TJ za rok. 
o Spotřeba měřitelného tepla ze spalování H2 v TJ za rok. 
o Celkové přímé emise v tCO2 za rok. Tento údaj se rovná přímým emisím 

přiřazeným danému dílčímu zařízení (první odrážka) plus přivádění čistého 
měřitelného tepla (druhá odrážka) krát 62,3 tCO2/TJ. Šablona sběru dat 
provede tento výpočet automaticky. 
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o Celkové emise vztahující se k vodíku v tCO2 za rok. To se rovná spotřebě 
měřitelného tepla ze spalování H2 (třetí odrážka) krát 56,1 tCO2/TJ. Šablona 
sběru dat provede tento výpočet automaticky.  

 
Z takto specifikovaných údajů by provozovatel měl vypočítat a vykázat upravený 
koeficient pro přidělování povolenek popsaný v článku 12 prováděcích opatření. Tento 
koeficient se rovná výši přímých emisí dělené součtem přímých emisí a emisí spojených 
se spalováním vodíku. Šablona sběru dat automaticky provede požadovaný výpočet. 
Pokyny týkající se výpočtu povolenek pro dílčí zařízení na výrobu VCM viz kapitola 52 
Návodu k postupu č. 9 s návodem pro konkrétní odvětví. 
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Příloha I Zdroje údajů 
 
Důležitou zásadou při sběru a ověřování údajů je transparentnost tohoto procesu; 
obecně se má se za to, že údaje lze považovat za pravdivé, pokud je lze vysledovat ke 
zdroji a pokud jejich výsledky mohou být reprodukovány nezávislými pozorovateli. Celý 
proces sběru dat by měl probíhat v transparentním duchu. Užité údaje by měly 
vykazovat nejvyšší možnou míru přesnosti. 
 
Následující nevyčerpávající seznam metod/zdrojů stanovení údajů naznačuje, co lze 
považovat za nejvyšší možnou míru přesnosti: 

1. Údaje jsou produkovány v rámci schváleného plánu monitorování a nezávisle 
ověřovány. 

2. Lze použít finanční údaje (faktury) a údaje z operačních protokolů, zejména pro 
údaje o výrobě a nákupu/dodávkách tepla: 

o Za vysoce kvalitní údaje jsou považovány například údaje vytvořené pro 
obchodní nebo právní účely, u nichž jsou zárukou určité kvality údajů 
finanční zájmy vedlejšího účastníka nebo právní požadavky (údaje užité 
pro fakturaci, daně a celní deklarace). 

o Za údaje nejvyšší kvality jsou považovány také údaje, které již byly 
předmětem nezávislé (finanční) kontroly. 

o Za užitečné jsou považovány údaje vykazované pro účely využití 
statistickými úřady, zejména pro stanovení kategorií výrobků (dle 
klasifikace NACE/PRODCOM). V případě pochybností o klasifikaci je 
třeba získat potvrzení od statistického úřadu. Kvantitativní údaje 
vykazované statistickému úřadu by měly být pokud možno užívány 
pouze pro účely potvrzení. Jsou-li jediným dostupným zdrojem 
informací statistické údaje, měly by příslušné orgány zajistit provedení 
dalšího ověření nebo kontroly kvality údajů. 

o  Pokud nejsou k dispozici žádné jiné zdroje údajů, lze použít i údaje 
z operačních protokolů. Měly by však být užity pouze takové protokoly, 
které byly transparentně zdokumentovány a křížově překontrolovány 
druhou osobou. 

3. Údaje, které mohou být zpřístupněny pouze nepřímo, s výpočtem na základě 
známých korelací. V takových případech může být nezbytné stanovit korelační 
faktory experimentálním testem prováděným v krátkých obdobích; pro účely 
těchto odhadů se doporučuje provádět testy po dobu nejméně tří měsíců. Tyto 
údaje nejsou považovány za údaje nejvyšší kvality a měly by být užity pouze 
v případech, kdy nejsou k dispozici kvalitnější údaje. 
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4. Stanovení korelace mezi historickými údaji a údaji potřebnými pro vykazování 
může být možné bez dalšího experimentování. Kvalita takto získaných údajů 
závisí na kvalitě přímo dostupných údajů a případně i na dalších nezbytných 
předpokladech. 

5. V případě, že některé parametry chybí, jako například vlastnosti dříve 
používaného materiálu, avšak není již možné provést analýzu (např. u biomasy, 
výhřevnosti, emisního faktoru nebo obsahu uhlíku), je nutné použít metodiky 
odhadu. Tyto metodiky by měly být založeny na nejnovějších 
vědeckotechnických poznatcích. Doporučují se metodiky CEN, ISO, vnitrostátní 
metodiky nebo návrhy norem, ale v případě, že nejsou k dispozici, lze použít i 
uznávané postupy (osvědčené postupy v daném odvětví). 

Tyto metody/zdroje lze za účelem kontroly výsledků kombinovat a vybrat ty 
nejvhodnější s cílem získat údaje vykazující nejvyšší možnou míru přesnosti. 
Tam, kde je nutné údaje přiřadit dílčím zařízením, může nastat potřeba rozdělení 
celkových číselných údajů za dané zařízení. Za těchto okolností je lepší namísto 
uplatnění méně kvalitních metod odhadu na každé dílčí zařízení odečíst údaje za dílčí 
zařízení s nejlepšími dostupnými údaji od celkového údaje zařízení. U menších zařízení 
budou tyto odhady často dostačující. 
 
Pokud není k dispozici dostatek historických údajů pro výpočet historické úrovně 
činnosti, měly by být chybějící údaje doplněny pomocí konzervativních odhadů, tj. 
odhadů, které nepovedou k nadhodnocování povolenek a tak zajistí co nejvyšší 
dosažitelnou přesnost.  
Pokud lze například identifikovat několik produktů, pro které je stanovena referenční 
úroveň, může dojít k tomu, že možné stanovit podíl každého jednotlivého výrobku, 
například barveného a nebarveného skla, v minulosti. V takovém případě by měly být 
provedeny odhady vedoucí ke stanovení nižší hodnoty objemu výroby související 
s produktem s nejnižší referenční úrovní produktu, v tomto případě barveného skla. 
Vyšší referenční úroveň nebarveného skla by měla být zohledněna pouze v případě, že 
existují ověřené důkazy historických údajů o výrobě. 



 

74 

Příloha II Stanovení výroby/spotřeby čistého měřitelného 
tepla  
 
Veškerá uváděná množství tepla by se měla vždy týkat „čistého množství měřitelného 
tepla" (tj. tepelného obsahu toku tepla k uživateli minus tepelného obsahu zpětného 
toku), bez ohledu na subjekt, který má nárok na přidělení povolenky (buď spotřebitel, 
nebo výrobce, viz Návod k postupu č. 6 o přeshraničních tocích tepla. 
 
V této příloze jsou popsány některé metody, které lze použít pro stanovení množství 
čistého měřitelného tepla. 
 
Při stanovení vhodné metody by měla být hlavní zásadou snaha vždy dosahovat co 
nejvyšší dosažitelné přesnosti a předcházet nadhodnocování výroby/spotřeby tepla. 
Výběr metody by měl vyplynout z následujících otázek:  

 která metoda je v souladu se zásadou nejvyšší dosažitelné přesnosti? 

 kterou metodu lze považovat za spolehlivou, tj. nebude při ní docházet k 
nadhodnocování/nadměrnému vydávání povolenek? 

 
Provozovateli se výrazně doporučuje aplikovat různé metody a řádně odůvodnit 
transparentním způsobem, proč je metoda, kterou nakonec zvolí (a použije jako základ 
pro sběr dat), v souladu se zásadou nejvyšší dosažitelné přesnosti. 
Všechny metody předpokládají, že se všechen kondenzát vrací. Ve skutečnosti však 
tomu tak být nemusí.  
Kdykoli se v textu odkazuje na účinnost měření tepla, je míněna „tepelná účinnost” 
v souladu se směrnicí 92/42/ES: 
„tepelnou účinností (vyjádřenou v procentech): je poměr mezi teplem předaným *…+ 
vodě a součinem výhřevnosti při konstantním tlaku paliva a spotřeby paliva vyjádřený 
v množství paliva za jednotku času“. 
 
Metoda 1: Použití měření 
Tepelný obsah tepla v toku lze vypočítat pomocí několika běžně měřených podmínek. 
 
Naměřenou teplotu, tlak a stav teplonosného média (nasycené, přehřáté atd.), lze 
využít pro stanovení entalpie (kJ/kg) a měrného objemu (m3/kg) kapaliny pomocí 
hodnot uváděných v literatuře (např. parní tabulky) 18) nebo inženýrského softwaru. 
 
Hmotnostní průtok teplonosného média se vypočte na základě naměřeného 
objemového průtoku (m3/s) a specifického objemu následujícím způsobem: 

                                                      
18

 Parní tabulky termodynamických údajů pro vodu/páru; lze použít jakékoli parní tabulky s dostatečnou 
kvalitou a přesností. Je třeba dbát na správný převod jednotek. 
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.
. V

m  

kde: 
.

m   je hmotnostní průtok v kg/s 
.

V   je objemový průtok v m3/s 
  je měrný objem v (m3/kg) 

 
Vzhledem k tomu, že hmotnostní průtok je považován za stejný při vstupním i zpětném 
toku kotle, je možné vypočítat průtok tepla pomocí rozdílu entalpie mezi vstupním a 
zpětným tokem následovně: 

..

)( mhhQ returnflow  

kde: 
.

Q   je průtok tepla v kJ/s. 
hflow  je entalpie toku v kJ/kg. 
hreturn je entalpie zpětného toku v kJ/kg. Může dojít k tomu, že zpětný tok 

kondenzátu neexistuje, případně entalpii zpětného toku kondenzátu 
nelze odhadnout. V takovém případě se hodnota hreturn vypočte na 
základě teploty 90 °C. 

.

m   je hmotnostní průtok v kg/s. 
 
Následně by pak měl být vypočten roční objem měřitelného tepla vynásobením 
průtoku tepla dobou, po kterou systém v kalendářním roce funguje. 
Tato metoda vyžaduje integrální vyhodnocování příslušných parametrů (průtok, 
entalpie, teploty, tlaky) v průběhu každého roku. 
 
Metoda 2: Využití dokumentace 
Množství čistého měřitelného tepla je založeno na dokumentech poskytujících 
dostatečné důkazy o (odhadovaném) množství přivedeného nebo vyvedeného tepla; 
tyto dokumenty lze použít, pokud jsou založeny na řádné a transparentní metodice. 
Takovými dokumenty mohou být faktury vystavené uživatelům tepla, nebo v případě, 
že uživatelé patří do stejné společnosti, dokumenty dokládající, jak jsou náklady na 
provoz jednotky produkující teplo přiřazovány jednotlivým obchodním jednotkám 
nebo produktům. 
 
Metoda 3: Výpočet náhradní hodnoty na základě naměřené účinnosti 
Množství čistého měřitelného tepla vychází z palivového vstupu a naměřené účinnosti 
výroby tepla:  
 

Q = ηH . EIN 
EIN = ΣADj . NCVj 

kde jsou hodnoty:  
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HALH,i,proxy  je vyjádřena v TJ. 
EIn   je palivový vstup v TJ. 
ADj   je spotřeba paliva j (v t nebo Nm3). 
NCVj   je čistá výhřevnost (v TJ/t nebo TJ/Nm3) paliva j. 
ηH  je naměřená účinnost výroby tepla založená na vhodném měření19 

provedeném dle ověření ověřovatelem, které by mělo odkazovat na 
technickou dokumentaci zařízení, konkrétně specifickou část křivky 
zatížení 20,21 příslušných zařízení. Tato účinnost by měla vycházet ze 
situace, kdy se vrací všechen kondenzát, i když se o takový případ 
nejedná. V takovém případě by měla být u vráceného kondenzátu 
předpokládána teplota 90 °C. 

 
Metoda 4: Výpočet náhradní hodnoty na základě referenční účinnosti 
Tato metoda je totožná s metodou 3, ale je při ní ve výše uvedeném vzorci užita 

referenční účinnost 0,7 ( Ref,H = 0,7). 
 
Příklad 1 
Kotel vyrábí teplo, které se předává procesem přes výměník tepla (viz schéma níže). 
Tento příklad ukazuje výpočet výše čistého tepla produkovaného kotlem (A). 
 
Schéma 

 
 

 
Údaje 
 

 Stav Teplota Tlak 
  (

o
C) (MPa) 

                                                      
19

 Přijatelná jsou i měření účinnosti provedená dodavateli zařízení vyrábějícího teplo na technicky 
identickém zařízení, pokud je lze prokázat na základě technické dokumentace. 
20

 Křivky účinnosti částečného zatížení definují účinnost při zatížení. Tyto křivky jsou uvedeny v technické 
dokumentaci poskytnuté dodavatelem. 
21

 Referenční roční zátěž je nutno hodnotit vzhledem k nutnosti výpočtu faktoru zatížení LF= EIn / EIn _max. 
EIn je množství paliva v časovém období (rok) a EIn _max je množství paliva, které by mohlo být využito 
v kotli za předpokladu, že by v daném časovém období fungoval při 100% zatížení. 

 

 

 

 

Tok B 

Tok C 

Kotel Proces 

Tok A 

Zpětný tok A 
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Tok A Nasycená pára 180 1 
Zpětný tok A Voda 85  

 

Objemový průtok toku A ( AV
.

) = 9600 l/h = 0,0027 m3/s 
V provozu 8520 hodin ročně 
 
Výpočet 
Z parních tabulek: 

 Entalpie (h) Specifický objem (v)  
 (kJ/kg) (m

3
/kg) 

Tok 2781 0,19405 
Zpětný tok 356  

 

Hmotnostní průtok toku A ( Am
.

) = vV A

.

= 0,0027 / 0,19405 = 0,0139 kg/s 

Průtok tepla toku A ( AQ
.

) = AAturnAFlow mhh
.

,Re, )( = (2781-356) x 0,0139 = 33,7 kJ/s 

Čistá roční výroba tepla (QA) = timeQA

.

 = 33,7 x (8520 x 3600) = …  

…= 1 033 646 400 kJ = 1,03 TJ 
 

Čistá spotřeba tepla v daném procesu se vypočte stejným způsobem z vlastností toku B 
a toku C (rozdíl průtoku a entalpie). Pro výpočet spotřeby tepla je nutno použít 
vlastnosti toku B na vstupu procesu a toku C na výstupu z procesu: 
 

Průtok tepla v průběhu procesu ( BQ
.

) = BCturnBFlow mhh
.

,Re, )(  

Čistá roční spotřeba tepla v procesu (QB) = ationTimeAnnualOperQB

.

  

 
 

 
Příklad 2 
Kotel vyrábí teplo, které se dodává do dvou procesů (viz schéma níže). 
 
Schéma 
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Údaje 
 Stav Teplota Tlak 
  (

o
C) (MPa) 

Tok A Nasycená pára 180 1 
Zpětný tok A Voda 105  

 
Objemový průtok = 0,6 m3/s 
V provozu 5000 hodin ročně 
 
Výpočet 
 
Z parních tabulek: 

 Entalpie Specifický 
objem  

 (kJ/kg) m
3
/kg 

Tok A 2781 0,19405 
Zpětný tok A 440  

 

Hmotnostní průtok toku A ( Bm
.

) = Bm
.

= 0,6 / 0,19405 = 3,09 kg/s 

Průtok tepla toku A AAturnAFlow mhh
.

,Re, )( = (2781-440) x 3,09 = 7234 kJ/s 

Čistá roční výroba tepla (QA) = timeQA

.

 = 7234 x (5000 x 3600) = 1,3x1011 kJ = 130 TJ 

 
Čistá spotřeba tepla procesu 1 se vypočte stejným způsobem z vlastností toku B a toku 
C (rozdíl průtoku a entalpie).  
 

Průtok tepla v průběhu procesu 1 ( Process1

.

Q ) = CCturnBBFlow mhmh
.

,Re

.

,  

Kotel 

Odplyňovač 

Proces 1 

Proces 2 
Přídavná 
voda 

Přívod 
páry 

Tok A 

Zpětný tok A 

Tok B Tok C 

Tok D 

Tok E 
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Čistá roční spotřeba tepla v procesu 1 (QB) = (QProcess1) = ationTimeAnnualOperQProcess1

.

  

 
Čistá spotřeba tepla v procesu 2 se vypočte stejným způsobem z vlastností toku D a 
toku E (rozdíl průtoku a entalpie). 
 

Průtok tepla v průběhu procesu 2 ( Process2

.

Q ) = EEturnDDFlow mhmh
.

,Re

.

,  

Čistá roční spotřeba tepla v procesu 2 = (QProcess2) = ationTimeAnnualOperQProcess2

.

  

 
Pokud jsou procesy 1 a 2 součástí téhož dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla, 
pak není nutné stanovovat čistou spotřebu tepla obou procesů odděleně a čistou 
spotřebu tepla obou procesů dohromady lze vypočítat z vlastností toku B a toku E 
(rozdíl průtoku a entalpie). 
 
Odplyňovač je součástí systému na výrobu páry vzhledem k tomu, že je zohledněn 
v hodnotě referenční úrovně tepla. Proto jej nelze považovat za samostatného 
spotřebitele tepla. Upozorňujeme, že hodnota referenční úrovně tepla je nezávislá na 
přítomnosti odplyňovače v parním systému. 
 
Příklad 3 
Energetický obsah páry je vyjádřen její entalpií H (T, P) v GJ/tunu (nebo ekvivalentu). 
Entalpie páry je funkcí její teploty T a tlaku P a lze ji zjistit z parních tabulek nebo 
z konkrétních softwarových programů. 
 
Pára je přepravována potrubím do dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla. Průtok 

páry mimo „parní kotelnu“ je FS *tun ročně+ a její entalpie je Hs(Ts, Ps) *GJ/t+. U dílčího 
zařízení pro referenční úroveň tepla se pára (viz diagram níže): 
 

1. Vypouští do atmosféry v případě nerovnováhy v parní síti, plánovaného 
upouštění nebo ztrát (F1). 

2. Vstřikuje do nádob nebo parních trysek jako činná pára; v takovém případě je 
teplo z kondenzátu užitečně spotřebováno bez zpětného toku kondenzátu do 
kotelny (F2). 

3. Spotřebuje v dodatečných turbínách (F3) užívaných k pohánění kompresorů 
nebo čerpadel. V takovém případě se spotřebuje pouze část entalpie. Pára 
opouštějící turbínu má entalpii H3 (GJ/t) a je dále spotřebovávána v jiných 
částech dílčího zařízení (viz 1) nebo v dílčím zařízení pro referenční úroveň 
produktu (průtok F5 s entalpií H5). 

4. Využita ve výměnících tepla nebo v jiných zařízeních (F4) která slouží ke 
kondenzaci páry. Pro kondenzát existují dvě možnosti: 

o vrací se do kotelny (F6). 
o je vypouštěn do kanalizace (F7). 
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Teplota kondenzátu, který se vrací do „parní kotelny“ se rovná TC a jeho entalpie se 
rovná HC(TC, Pc) v GJ/t. T Není nutné znát průtok kondenzátu, neboť se při výpočtu 
historické úrovně činnosti neužívá. 
 

 Diagram 1 
Pro účely výpočtu se předpokládá, že veškerý kondenzát se vrací do kotle. Pokud se 
nevrací žádný kondenzát, měla by být vypočtena entalpie HC při standardní teplotě TC 
90 °C. 
 
V diagramu 1  
  

 Základ: HAL1 (v GJ/rok) = FS *( HS – HC)  

 Odečte se teplo dodané do dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu a 
spotřebované tímto zařízením: 
HAL5 = - F5*( H5 - HC) (GJ /rok) 

 V případě činné páry je užitečně spotřebována i entalpie kondenzátu. Historická 
úroveň činnosti (HAL) se proto zvýší o HAL2 = F2 * HC (GJ/rok) 

 V případě ztráty páry se hodnota HAL sníží o HAL1 = - F1* (HS – HC) (GJ/rok) 
 
Čisté předběžné roční povolenky EUA se rovnají součtu HAL1 až do výše HAL4 krát 
62,3 děleno 1000  

  
{ FS *( HS – HC) – F5*( H5 - HC) + F2 * HC – F1* (HS – HC) } * 62,3/1000 

 

  F1

Flue gas F1

F2

Fuel Fs

Hs (Ts, Ps)

F3

Make up

water

F4

Hc (Tc, Pc) F6 F7

Y

F5: to PBM

H
ea

t 
su

b
-i

n
st

a
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ti
o
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o
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Steam to atmosphere

Back pressure steam 
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Heat consumers

Steam boiler

Deae-

rator
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Poznámky:  
 

1. Výpočet historické úrovně činnosti (HAL) dílčího zařízení pro referenční úroveň 
tepla dává stejné výsledky v případě, že provozovatel vrací veškerý kondenzát 
do kotlů, i v případě, že tam nevrací žádný. V takovém případě je však potřeba 
více paliva pro vygenerování FS tuny páry s entalpií HS, ,takže provozovatel, 
který zpětně využívá méně kondenzátu nebo žádný kondenzát, se musí vzdát 
více emisních povolenek, než ten, který jej dále využívá. 

 
2. Pokud se část tepla z vracejícího se kondenzátu ještě využije v technologickém 

procesu, průměrná teplota vracejícího se kondenzátu TC klesá. Tímto způsobem 
se zohlední toto využití tepla a není nutná žádná další úprava. 

 
3. Odplyňovač je součástí systému na výrobu páry vzhledem k tomu, že je zahrnut 

do účinnosti 90 %. Proto jej nelze považovat za samostatného spotřebitele 
tepla. 

 
4. Pára užívaná pro vytápění budov pracovníky odpovědnými za výrobu produktů 

může být považována za součást dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla. 
 

 


