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1 ÚVOD 

1.1 Status návodů k postupu 

Tento návod k postupu tvoří součást skupiny dokumentů
1
, které jsou určené k podpoře 

členských států a jejich příslušných orgánů při důsledném provádění nové metodiky 

přidělování povolenek v celé Unii v rámci fáze III systému EU pro obchodování s emi-

semi (EU-ETS) (po roce 2012), podle rozhodnutí Komise *datum přijetí a odkaz na 

Úřední věstník se doplní, jakmile bude k dispozici+ o „přechodných pravidlech harmoni-

zovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platných v celém Společenství 

podle čl. 10a odst. 1 směrnice o EU-ETS“ (CIMs) a vývoji vnitrostátních prováděcích 

opatření (NIMs). 

Tento návod k postupu nepředstavuje oficiální stanovisko Komise a není právně závaz-

ný. 

Tento návod k postupu vychází z konceptu, který vypracoval rakouský Spolkový úřad 

životního prostředí (Umweltbundesamt GmbH) jako konzultant. Zohledňuje diskuse 

z několika jednání neformální odborné pracovní skupiny o stanovování referenčních 

úrovní v rámci pracovní skupiny III Výboru pro klimatické změny (CCC), jakož i písemné 

připomínky od účastníků a odborníků z členských států. Na zasedání výboru dne 

14. dubna 2011 bylo dohodnuto, že tento návod k postupu bude vyjadřovat stanovisko 

Výboru pro klimatické změny. 

 

1.2 Právní požadavky 

Přepracovaná směrnice o EU-ETS
2
 zavedla pravidla harmonizovaného přidělování po-

volenek v celé EU, která vycházejí ze stanovování referenčních úrovní pro období od 

roku 2013. Tato prováděcí opatření platná v celém Společenství (CIMs)
3
 podle čl. 10a 

odst. 1 směrnice o EU-ETS vyžadují, aby členské státy shromažďovaly příslušná výchozí 

data (čl. 7 prováděcích opatření platných v celém Společenství) za účelem vytvoření 

vnitrostátních prováděcích předpisů (podle čl. 11 odst. 1 směrnice o EU-ETS). Tato data 

musí být nezávisle ověřena (čl. 8 prováděcích opatření platných v celém Společenství). 

Tento návod k postupu je určen k tomu, aby členských státům pomáhal stanovit pří-

slušné požadavky na ověřování výkazů výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opat-

ření a na ověřovatele působící v této oblasti. 

Tento návod k postupu nezahrnuje požadavky týkající se povolenek přidělovaných 

podle článku 10c směrnice o EU-ETS. 

 

                                                      
1
 Úplný seznam návodů k postupu najdete v Příloze v oddílu 5.4. 

2
 Směrnice 2003/87/ES, ve znění naposledy pozměněném směrnicí 2009/29/ES, čímž vznikla tzv. 
„přepracovaná směrnice o EU-ETS“. Stáhnout si ji můžete na adrese http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF  

3
 Předloha rozhodnutí komise ze dne […], kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného 
přidělování bezplatných povolenek v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES, viz 
http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/decision_benchmarking_15_dec_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF
http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/decision_benchmarking_15_dec_en.pdf
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1.3 Dostupné informace 

Tento návod k postupu není samostatným dokumentem. Vychází z dalších příslušných 

právních předpisů a návodů k postupu. Vysvětluje, jak mají být tyto další dokumenty 

(zejména EA 6/03) používány v souvislosti se sběrem výchozích dat pro vnitrostátní 

prováděcí opatření. Pro úplné pochopení úkolů a požadavků týkajících se ověřování vý-

chozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření musí být zohledněny následující doku-

menty: 

 směrnice EU-ETS; 

 prováděcí opatření platná v celém Společenství; 

 pokyny pro monitorování a vykazování
4
 („MRG 2007“), zejména oddíl 10.4 pří-

lohy I; 

 EA 6/03 („Dokument EA o uznávání ověřovatelů podle směrnice EU-ETS“)
5
; 

 šablony určené pro sběr dat a metodické zprávy, které připravila Komise [ob-

sahují odkaz xxx]; 

 návody k postupu týkající se sběru dat, které připravila Komise a které obsa-

hují širší výklad prováděcích opatření platných v celém Společenství [obsahují 

odkaz xxx]; 

 příslušné právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází dané zařízení. 

Členské státy mohly navíc pro provozovatele a ověřovatele pořádat semináře, připravit 

návody k postupu a/nebo telefonickou podporu. Komise rovněž připravila telefonickou 

podporu, která je určená příslušným orgánům. Obecně platí, že ověřovatelé 

a provozovatelé by měli žádat informace po příslušných orgánech, které se obrací na 

telefonickou podporu Komise
6
, pouze pokud nedokáží otázky zodpovědět samy. 

 

1.4 Nástin postupu sběru dat 

Každý provozovatel předloží příslušnému orgánu výkaz výchozích dat pro vnitrostátní 

prováděcí opatření za každé zařízení. Členské státy mohou k tomuto účelu použít šab-

lonu Komise ve formátu MS Excel nebo jinou elektronickou šablonu, která vyžaduje 

přinejmenším stejné vstupní data. Provozovatelé musí tento výkaz dat doplnit o meto-

dickou zprávu, ve které se uvede, jak byla vykazovaná data určena. Komise připravila 

šablonu i pro metodické zprávy. Členské státy mohou nabídnout přeložené a upravené 

šablony metodických zpráv. 

Provozovatelé zodpovídají za to, že si výkaz výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí 

opatření nechají na základě metodické zprávy ověřit příslušným nezávislým ověřovate-

                                                      
4
 Rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro moni-
torování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES včetně všech posledních změn. Změny týkající se činností zahrnutých od roku 2013 
ještě nebyly publikovány. Kopii získáte u příslušného orgánu. Poslední konsolidovanou verzi na-
jdete na  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20100622:EN:PDF 

5
 http://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA6-03.pdf  

6
 Podrobnosti najdete na http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm  

Tento návod k postupu 

doplňuje zejména 

dokument EA 6/03 

Vnitrostátní prováděcí 

opatření vyžadují:  

výchozí data 

a metodickou zprávu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20100622:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20100622:EN:PDF
http://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA6-03.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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lem. Tato zpráva o ověřování
7
 se předkládá příslušnému orgánu společně s výkazem 

výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření a metodickou zprávou. 

 

 

2 UZNÁVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 

2.1 Akreditace a další způsoby uznávání 

Podle prováděcích opatření platných v celém Společenství „ověřovatel“ znamená pří-

slušný, nezávislý, akreditovaný ověřovací subjekt nebo osobu odpovědnou za provádění 

a vykazování procesu ověřování v souladu s podrobnými požadavky stanovenými člen-

ským státem podle přílohy V směrnice 2003/87/ES. Z tohoto důvodu je zde navržen 

jednoduchý a pragmatický přístup, který by členské státy měly zohlednit, pokud nehod-

lají zavést úplný proces akreditace zaměřený zejména na ověřování výchozích dat pro 

vnitrostátní prováděcí opatření. 

Členské státy by měly umožnit provádět ověřování výchozích dat pro vnitrostátní pro-
váděcí opatření těm ověřovatelům

8
, kteří mají podle vnitrostátních právních předpisů

9
 

povolení provádět ověřování ročních zpráv o emisích daného zařízení. Pokud se na za-
řízení EU-ETS vztahuje až od roku 2013, mohou členské státy používat stejná schvalo-
vací kritéria, a to zejména obdobné požadavky na dokládání jejich způsobilosti, jako 
u ověřování dat předkládaných Komisi podle článku 9a odst. 2

10
 směrnice o EU-ETS.  

 

Příslušné orgány
11

 a ověřovatelé si však musí být vědomi ještě dalších požadavků na 

odbornou způsobilost potřebnou pro posuzování výkazů výchozích dat pro vnitrostátní 

prováděcí opatření, které jsou uvedené v následující části, a musí podniknout všechna 

nezbytná opatření, aby každý verifikační tým tyto požadavky splňoval. Mezi tato opat-

ření patří alespoň školení v oblasti hlavních koncepcí prováděcích opatření platných 

v celém Společenství, používání příslušných šablon pro zprávy a příslušných návodů k 

postupu. U otázek jednoznačně technické povahy, které jsou uvedené v příslušné me-

todické zprávě, ověřovatel zváží, zda pro určité zařízení není potřebná pomoc externích 

odborníků. 

Příslušným orgánům se doporučuje, aby po ověřovatelích požadovali doložení způso-

bu, jakým chtějí vyhovět dalším požadavkům na odbornou způsobilost pro posuzování 

výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření. 

 

                                                      
7
 Ověření není potřebné, pokud zařízení nemá nárok na přidělení bezplatných povolenek podle 
článku 10a. 

8
 Tento návod k postupu nerozlišuje mezi ověřovacím subjektem a jednotlivým auditorem. Je na 
ověřovateli, aby si našel vhodný způsob, jak u každého úkolu zajistit splnění příslušných poža-
davků.  

9
 Tento návod k postupu rozhodně nevylučuje možnost, aby členský stát povolil jednotlivým fy-
zickým osobám jednat jako ověřovatelé.  

10
 To znamená údaje potřebné pro úpravu celkového počtu povolenek po roce 2013 pro nové čin-
nosti a skleníkové plyny.  

11
 V tomto návodu k postupu se termín „příslušný orgán“ používá jak pro příslušný orgán, tak pro ak-
reditační orgán, protože členské státy používají při schvalování ověřovatelů různé systémy roz-
dělení kompetencí.  

Pro schvalování 

ověřovatelů používejte 

stávající systém 

Další požadavky na 

odbornou způsobilost  
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2.2 Požadavky na odbornou způsobilost ověřovatelů 

V možném rozsahu se použije kapitola 6 dokumentu EA 6/03
12

. Ověřovatel musí být 

zejména schopen „sestavit odborně způsobilý tým (vedoucí ověřovatelé / ověřovatelé 

EU-ETS, nezávislí kontroloři a případně odborníci), který pro klienta/zařízení na základě 

smlouvy zrealizuje určitý úkol” týkající se výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí 

opatření. Musí přitom být splněny požadavky oddílu 5.2.4 dokumentu EA 6/03 

o odborné způsobilosti členů ověřovacího týmu. 

Vedle odborné způsobilosti uvedené v dokumentu EA 6/03, jež se v případě zařízení tý-

ká pouze emisí, se v případě ověřování výkazů výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí 

opatření vyžaduje minimálně následující způsobilost: 

 obeznámenost s přepracovanou směrnicí o EU-ETS (zejména revidovanou pří-

lohou I této směrnice
13

), prováděcími opatřeními platnými v celém Společen-

ství a obecnými pojmy uvedenými v tomto dokumentu (viz oddíl 4.1); 

 se systémovými hranicemi dílčích zařízení pro referenční úroveň produktu (viz 

návod k postupu 9), záložními dílčími zařízeními a hranicemi mezi nimi; 

 s pojmem „dat nejvyšší možné míry přesnosti“ uvedeným v příloze I návodu 

k postupu 3. 

V závislosti na okolnostech panujících v jednotlivém zařízení může být potřebná ale-

spoň některá další odborná způsobilost uvedená v oddílu 4.2. 

Vzhledem k nedostatku času, který nedovoluje, aby pracovníci ověřovatele získali cel-

kovou potřebnou způsobilost, je vhodné využít pomoci externích odborníků. Pro tyto 

účely se použije kapitola 6.4 („Využití technických odborníků“) dokumentu EA 6/03. 

 

 

3 PROCES OVĚŘOVÁNÍ 

3.1 Obecný přístup 

Při ověřování výkazů výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření se v zásadě do-

držuje přístup uvedený v oddílu 5 dokumentu EA 6/03. To platí zejména pro všechny 

způsoby kontroly dat, které nejsou podrobně vysvětlené v tomto návodu k postupu. Za 

účelem doplnění dalších existujících dokumentů se zde budeme podrobněji zabývat 

posuzováním metodických zpráv. V žádném případě to však nelze chápat tak, že posu-

zování metodických hlášení je důležitější, než posuzování věrohodnosti výchozích dat. 

Při výkladu požadavků dokumentu EA 6/03 týkajících se provádění těchto činností si 

ověřovatel musí uvědomit, že předmětem ověřování nejsou emise na úrovni zařízení, 

ale historické úrovně činnosti dílčích zařízení a další příslušná data. Metodickou zprávu 

je navíc třeba posuzovat namísto plánu monitorování, který schválil příslušný orgán. 

                                                      
12

 Vzhledem k tomu, že se ověřování výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření nebude pro-
vádět každoročně, ale pouze jednorázově, nebylo by vhodné vyžadovat zejména plný rozsah od-
borné způsobilosti popsaný v oddílu 6.1 dokumentu EA 6/03. 

13
 Včetně návodu k postupu připraveného Komisí:   
http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf  

Požadavky na 

způsobilost týkající se 

dat pro vnitrostátní 

prováděcí opatření 

Používejte obecný 

přístup uvedený 

v pokynech pro 

monitorování 

a vykazování 

a v dokumentu EA 6/03 

http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
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Samotný metodický výkaz rovněž podléhá ověření. Při použití těchto kritérií se při ově-

řování mají provádět následující hlavní činnosti: 

 Předběžné posouzení: Ověřovatel na základě dokumentů poskytnutých provo-

zovatelem zařízení analyzuje, zda je schopen provést úkoly týkající se ověření 

daného zařízení. Aby mohl učinit toto rozhodnutí, musí mimo jiné zvážit, zda 

je možné sestavit ověřovací tým, který bude mít příslušnou odbornou způsobi-

lost potřebnou pro dané zařízení. Navíc musí ověřovatel posoudit, zda je mož-

né na provedení ověřovacích úkolů vyhradit dostatečný čas, zda je dokumen-

tace poskytnutá provozovatelem dostatečná pro sestavení cenové nabídky 

a zda vhodný postup ověřování může dostatečně zmírnit obchodní rizika 

s ověřováním spojená.   

Mezi dokumenty, které poskytuje provozovatel, patří minimálně: 

o výkaz výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření (ve formátu, 

který lze použít ve členském státě, v němž se nachází zařízení); 

o metodická zpráva; 

o povolení a schválený plán monitorování
14

 a další příslušná povolení
15

; 

o popis zařízení (včetně zjednodušeného vývojového diagramu, pokud 

umožní lepší orientaci) v případě, že již není obsažen v některém výše 

uvedeném dokumentu; 

o pokud výkaz výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření obsa-

huje pouze celkové údaje o emisích, přiloží se ověřené výkazy emisí 

za výchozí roky; 

o další příslušná dokumentace, která ověřovateli pomůže porozumět 

činnostem prováděným v zařízení, jako např. analýza rizikových čin-

ností realizovaných provozovatelem (je-li k dispozici), dokumentace 

týkající se toku dat a používaných kontrolních postupů, popis použí-

vaných informačních systémů atd. 

 Strategická analýza: Ověřovatel na základě dokumentů poskytnutých provo-

zovatelem analyzuje povahu a složitost úkolů, které má provést. Zjistí, jak pro-

vozovatel určil data, která se budou ověřovat.  

 Analýza rizik: Ověřovatel na základě výsledku strategické analýzy posoudí 

předpokládaná inherentní, kontrolní a detekční rizika. 

 Příprava plánu ověřování (a plánu odběru vzorků dat) na základě předcházejí-

cích kroků. 

 Provedení postupů ověřování (rozboru procesu) podle vytvořeného plánu 

ověřování. Zjistí-li ověřovatel nesprávnosti, upraví odpovídajícím způsobem 

strategickou analýzu, analýzu rizik a plán ověřování. 

                                                      
14

 Neplatí pro zařízení, na která se EU-ETS bude vztahovat až po roce 2013. 
15

 Zejména povolení udělená podle směrnice 2008/1/ES. 
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Ověřovatel především provede prohlídku na místě
16

 za účelem kontroly pro-

vozu měřidel a systémů monitorování, provedení dotazování a shromáždění 

informací a důkazů. Příslušný orgán může ověřovateli povolit, aby prohlídku 

na místě vynechal, pokud se ověřovatel na základě uskutečněné analýzy rizik 

domnívá, že návštěva na místě není nutná. V takovém případě ověřovatel své 

rozhodnutí ve zprávě o ověřování jasně odůvodní. Jestliže ověřovatel ještě 

žádné ověřování daného zařízení v minulosti neprováděl, nesmí návštěvu na 

místě vynechat. 

 Pokud to ověřovatel vyžaduje, musí provozovatel opravit všechny nesprávnos-

ti zjištěné ve výkazu výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření. Jestliže 

je to nezbytné, aktualizuje provozovatel rovněž metodický pokyn. Nelze-li 

chybějící data doplnit s využitím stávajících dat, navrhne provozovatel konzer-

vativní odhad. „Konzervativní“ v této souvislosti znamená, že se stanoví sou-

bor předpokladů, který zajistí, aby příslušné parametry pro přidělování bez-

platných povolenek byly přidělenými hodnotami v tom smyslu, aby počet při-

dělených povolenek nebyl vyšší, než při použití skutečných hodnot daného pa-

rametru. 

 Dokončení: Ověřovatel shromáždí do interní ověřovací dokumentace veškeré 

příslušné použité dokumenty a všechna zjištění vyplývající z předchozích kroků 

ověřování. Před konečným rozhodnutím o ověřovacím posudku ještě připraví 

zprávu o ověřování a provede interní přezkum. Nakonec vydá zprávu o ověřo-

vání včetně konečného ověřovacího posudku pro provozovatele. 

 

3.2 Rozsah ověřování 

Rozsah běžného ověření ročních zpráv o emisích je definován tak, že ověřovatel posu-

zuje, zda: 

1. data předložená ve zprávě o emisích jsou uvedena správně (tj. že zpráva ne-

obsahuje významné nesprávnosti). 

2. provozovatel při monitoringu během celého období, za které se podává zprá-

va, a při vyhotovování zprávy o emisích dodržoval schválený plán monitorová-

ní. 

3. ověřovatel navíc podá zprávu o doporučených zlepšeních, která zjistil během 

ověřování. 

Příslušný orgán však neschválil žádný plán monitorování týkající se výchozích dat pro 

vnitrostátní prováděcí opatření. Je možné použít pouze data, která lze získat 

z historických činností. Není tedy možné stanovit požadavky na optimální měření dat, 

omezení nepřesností a provádění vhodných kontrolních činností týkajících se toku dat. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů provozovatele je vytvořit metodiku shromažďování stá-

vajících dat, doplněnou o nezbytné (konzervativní) předpoklady a odhady, za účelem 

stanovování výchozích dat a přiřazování těchto dat jednotlivým dílčím zařízením. Cílem 

je používání pouze „dat s nejvyšší možnou mírou přesnosti“. Pokud je možné čarpat 

                                                      
16

 Ověřovatel se na základě analýzy rizik rozhodne, zda je potřeba navštívit i další místa, zvlášť po-
kud příslušné části nakládání s daty a kontrolních aktivit probíhají na jiných místech, jako např. na 
ředitelství společnosti a v dalších kancelářích mimo ověřované pracoviště. 

Běžné ověřování 
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stejná data z několika zdrojů, musí provozovatel vybrat nejpřesnější data
17

 a pro srov-

nání uvést data z dalších zdrojů. Základní body procesu sběru dat musí být uvedeny 

v metodické zprávě. 

Vzhledem k tomu, že metodickou zprávu neschvaluje příslušný orgán, nemůže být ově-

řovatel v souladu s čl. 8 odst. 1 větou druhou prováděcích opatření platných v celém 

Společenství zproštěn povinnosti metodickou zprávu posoudit: „Proces ověřování se 

zaměří na zprávu o metodice a vykázané parametry […]“. Rozsah ověřování výchozích 

dat pro vnitrostátní prováděcí opatření lze tedy shrnout takto: 

 Ověřovatel na základě metodické zprávy
18

 posoudí, jestli data předložená ve 

výkazu výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření jsou uvedena správ-

ně
19

 (tj. že zpráva neobsahuje významné nesprávnosti); a – což je stejně důle-

žité – 

 Ověřovatel podá své stanovisko, zda kvalita metodické zprávy odpovídá oddílu 

3.3. A co je nejdůležitější, ověřovatel musí posoudit, jestli je správné rozdělení 

zařízení na dílčí zařízení. 

Pokud se provozovatel rozhodne určit počáteční instalovanou kapacitu dílčího zařízení 

pomocí „pokusného ověření kapacity“ (čl. 7 odst. 3 písm. b prováděcích opatření plat-

ných v celém Společenství), musí tak učinit pod dozorem ověřovatele. Tento krok je 

však potřeba považovat za samostatný úkon a nelze jej zahrnout do procesu ověřování 

výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření nastíněného v tomto návodu 

k postupu. Další pokyny k této problematice najdete v příloze (kapitola 5.3). 

3.3 Posouzení kvality metodické zprávy 

Před ověřením dat obsažených ve výkazu výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí 

opatření ověřovatel posoudí kvalitu metodické zprávy. Pro tento účel ověřovatel zod-

poví následující otázky: 

 Jsou vybraná dílčí zařízení a jejich prahové hranice správné? 

 Splňuje metodická zpráva požadavky prováděcích opatření platných v celém 

Společenství
20

? 

 Je metodická zpráva dostatečně jasná a umožňuje vytvoření úplných revizních 

záznamů od primárních zdrojů dat po konečné hodnoty ve výkazu výchozích 

dat pro vnitrostátní prováděcí opatření? 

 Lze použitá data kvalifikovat jako „data s nejvyšší možnou mírou přesnosti“?  

                                                      
17

 „Nejvyšší možná míra přesnosti” znamená, že data byla stanovena s nejnižší možnou mírou ne-
jistoty, pomocí měřících systémů, které se pravidelně kontrolují a kalibrují a kde tok dat předsta-
vuje nejnižší inherentní riziko nepřesností, kde žádná data nechybí, ani nedochází k jejich dvojí-
mu započtení atd. Naopak k nejnižší přesnosti se dospěje, pokud jsou data neúplná, vychází 
z dat, jejichž nepřesnost není známa, nebo jsou pouze odhadnutá podle vzdáleně souvisejících 
parametrů.  

18
 Ověřování dat musí vycházet z dat uvedených v konečné verzi metodické zprávy, v níž provozo-
vatel provedl všechny opravy, které byly na základě zjištění ověřovatele nutné. 

19
 Čl. 8 odst. 1 poslední věta prováděcích opatření platných v celém Společenství: „Ověřování se 
týká spolehlivosti, věrohodnosti a přesnosti údajů poskytnutých provozovatelem a musí vyústit 
v ověřovací posudek, v němž je s přiměřeným ujištěním uvedeno, že předložené údaje neobsahu-
jí významné nesprávnosti”. 

20
 Při výkladu požadavků prováděcích opatření platných v celém Společenství se zohlední Komisí 
připravená šablona pro vykazování vnitrostátních prováděcích opatření, šablona pro metodickou 
zprávu a návody k postupu. 

Rozsah ověřování 

výchozích dat pro 

vnitrostátní prováděcí 

opatření 
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 Odpovídá metodická zpráva složitosti zařízení? 

 Je metodická zpráva úplná, aby žádná data nechyběla a ani nedocházelo 

k dvojímu započtení? 

 Jestliže je nezbytné učinit předpoklady nebo určit náhradní data: Používala se 

dostatečně kvalitní metodika, která byla v souladu s pravidly přidělování povo-

lenek a zvláštními návody k postupu pro jednotlivá odvětví (návod k postupu 

číslo 9)? 

Provozovatel musí provést aktualizaci a úpravy metodické zprávy ve všech oblastech, 

které ověřovatel shledal neúplnými nebo chybnými, nebo které jsou v rozporu 

s pravidly stanovenými v prováděcích opatřeních platných pro celé Společenství. Pro-

vozovatel musí na základě úprav provedených v metodické zprávě opravit rovněž sou-

visející výchozí data. Veškerá chybějící data musí být transparentně doplněna. Jestliže 

podle názoru ověřovatele i potom přetrvávají chyby nebo nedostatky, může nastat ně-

která z následujících situací: 

 Jestliže některé části metodické zprávy zjevně nemají vědecké opodstatnění, 

jsou v rozporu s požadavky prováděcích opatření platných v celém Společen-

ství, nebo řádně nesplňují zvláštní návody k postupu pro jednotlivá odvětví, 

nebo je metodika výrazně netransparentní, nebo jsou zjištěné nedostatky na-

tolik závažné, že ověření údajů nelze rozumně provést, vydá ověřovatel zá-

porný ověřovací posudek. 

 Jestliže má ověřovatel opodstatněné pochybnosti týkající se kvality méně vý-

znamných částí metodiky, např. s ohledem na určitou metodiku odhadu pou-

žitou ke stanovení části dat nahrazujících chybějící data, musí své pochybnosti 

ve zprávě o ověřování jasně uvést. Jestliže se zjistí, že tyto nesrovnalosti 

nejsou významné, bude ověřovatel moci pokračovat v ověřování dat. Výsledek 

ověřování může být pozitivní, jestliže se ukáže, že data získaná na základě ta-

kové metodické zprávy jsou správná a provozovatel není schopen poskytnout 

data přesnější. 

 Jestliže ověřovatel zjistí, že metodická zpráva používá i zdroje dat, které nelze 

kvalifikovat jako „data s nejvyšší možnou mírou přesnosti“, uvede tuto sku-

tečnost rovněž jako poznámku ve zprávě o ověřování. Jestliže se zjistí, že tyto 

nesrovnalosti nejsou významné, může ověřovatel pokračovat v dalším ověřo-

vání. Výsledek ověřování může být pozitivní, jestliže se ukáže, že data získaná 

na základě takové metodické zprávy jsou správná a provozovatel není scho-

pen poskytnout data přesnější. 

Vzhledem k tomu, že ověřovatel popíše všechna svá zjištění a veškeré nedostatky ve 

zprávě o ověřování, bude příslušný orgán moci posoudit zjištění ověřovatele mnohem 

podrobněji. Příslušný orgán bude zejména schopen zabývat se poznámkami ověřovate-

le v souladu s oddílem 3.5 níže. 

 

3.4 Posouzení dat 

Během ověřování může ověřovatel najít nesprávnosti v datech nebo nesrovnalosti me-

zi daty a metodickou zprávou. V takových případech ověřovatel provozovatele požádá, 

aby zjištěná chybná, zkreslená nebo opomenutá data opravil. Pokud data potřebná 

k opravě nejsou k dispozici, použijí se data náhradní (konzervativní odhad). 

Možné situace týkající 

se metodické zprávy 
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Ověřovatel se musí rozhodnout, zda jsou zbývající nesprávnosti a nesrovnalosti vý-

znamné (viz oddíl 3.6.2). Jestliže i na konci ověřování zůstanou významné nesprávnosti 

a nesrovnalosti nedořešené, vystaví ověřovatel záporné prohlášení o ověření, v němž 

formou poznámek uvede všechny zbývající nesprávnosti a nesrovnalosti a vysvětlí, 

proč jsou některé z nich považovány za významné. 

Jestliže zůstanou pouze nevýznamné nesprávnosti a nesrovnalosti, vystaví ověřovatel 

pozitivní prohlášení o ověření s poznámkami (známé rovněž jako „prohlášení o ověření 

s výhradami“) a svá zjištění uvede ve zprávě o ověřování. 

Pokud nebyly zjištěny žádné nesprávnosti nebo nesrovnalosti nebo pokud byly všechny 

nesprávnosti a nesrovnalosti opraveny, vystaví ověřovatel „zcela pozitivní“ prohlášení 

o ověření. 

Návrhy znění takového prohlášení o ověření najdete v příloze (oddíl 5.2). 

 

 

3.5 Záporný ověřovací posudek 

V případě, kdy je v důsledku nedostatečných metodických zpráv vydán záporný ověřo-

vací posudek, nebo kdy dojde mezi ověřovatelem a provozovatelem ke sporu ohledně 

metodiky sběru dat uvedené v metodické zprávě, může příslušný orgán provozovatele 

vyzvat, aby metodickou zprávu upravil. Jestliže aktualizovaná zpráva ověřovateli umož-

ní dospět k pozitivnímu ověřovacímu posudku, může provozovatel opětovně předlo-

žit
21

 tento výkaz výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření ověřovateli, aby zís-

kal kladnou zprávu o ověřování
22

. 

 

 

3.6 Výběr metodiky 

3.6.1 Míra věrohodnosti 

Podle čl. 8 odst. 1 prováděcích opatření platných v celém Společenství „ověřování […] 

musí vyústit v ověřovací posudek, v němž je s přiměřeným ujištěním uvedeno, že před-

ložené údaje neobsahují významné nesprávnosti.” 

Z důvodu proveditelnosti je tento výrok třeba vykládat takto „ověřovatel musí navrh-

nout a provést ověřovací činnost tak, aby v ověřovacím posudku mohlo být 

s přiměřeným ujištěním uvedeno, že na základě zdrojů dat vyjmenovaných v metodické 

zprávě data neobsahují významné nesprávnosti.“ 

                                                      
21

 Jedná se o způsob, který má provozovateli umožnit získat povolenky bezplatně. Čl. 8 odst. 4 pro-
váděcích opatření platných v celém Společenství uvádí: „Členské státy nepřidělí bezplatné povo-
lenky na emise zařízení v případě, že údaje týkající se tohoto zařízení nebyly v rámci ověřování 
označeny za uspokojivé.“ Toto ustanovení se nevztahuje pouze na případy vyšší moci. Je tedy 
logické, že se provozovatel musí obrátit opět na ověřovatele, aby získal pozitivní ověřovací posu-
dek. Prováděcí opatření platná v celém Společenství neobsahují žádné ustanovení, které by pří-
slušnému úřadu umožňovalo rozhodnout o údajích potřebných pro výpočet povolenek, např. sta-
novením konzervativního odhadu. 

22
 Při opětovném předložení musí být dodrženy příslušné termíny stanovené právními předpisy 
členského státu a směrnicí o EU-ETS.  

Řešení sporů 

Přiměřené ujištění 
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Pro ověřovatele bude vzhledem k retrospektivnímu charakteru historických dat zřejmě 

obtížné ujistit se, že provozovatel zohlednil všechna příslušná stávající data. Ovlivnit 

nebo zlepšit kvalitu těchto dat totiž není možné pomocí požadavků na budoucí sběr 

dat. Tato šablona pro metodické zprávy, kterou připravila Komise, však vyžaduje, aby 

provozovatel vysvětlil, jak data shromáždil, proč je považuje za data nejvyšší možné mí-

ry přesnosti a aby poskytl alternativní data pro srovnání, jestliže nejsou k dispozici jiné 

zdroje dat (např. použitím korelací s jinými parametry, u kterých jsou data dostupná). 

V této souvislosti by ověřovatel měl být schopen zpětně sledovat revizní záznamy až 

k místu sběru výchozích dat, jako jsou výrobní protokoly nebo faktury za palivo. Je 

zřejmé, že se často objeví zdroje dat, které nebyly pro tento účel určeny a které možná 

ani nepodléhaly mechanismům jištění nebo kontroly jakosti. Taková data představují 

větší ověřovací riziko. Ověřovatel to musí vzít v úvahu při sestavování plánu ověřování, 

aby dosáhl přiměřené věrohodnosti. 

 

3.6.2 Významnost 

Při rozhodování o ověřovacím posudku musí ověřovatel zvážit, zda zjištěné nespráv-

nosti (jestliže je provozovatel nemůže opravit) jsou významné
23

. Ověřovatel navíc po-

třebuje prahovou hodnotu významnosti jako parametr pro sestavení plánu odběru 

vzorků. Významnost představuje dva rozdílné pojmy: 

 U kvantifikovatelných parametrů může být významnost vyjádřena jako přesná 

prahová hodnota, např. jako procento celkových emisí nebo jako absolutní 

číslo, např. „1000 t produktu A“. 

 Další zjištění ověřovatele musí být posouzena kvalitativně, jestliže by totiž vy-

cházela z odborného úsudku ověřovatele, mohly by zjištěné okolnosti způso-

bit změnu názoru zamýšleného uživatele výkazu (v tomto případě příslušného 

orgánu). To se může týkat např. případů systematického nadhodnocování ne-

bo podhodnocování dat, i když jednotlivé chyby jsou menší než prahové hod-

noty kvantitativní závažnosti, nebo případů, kdy provozovatel odmítne zjiště-

né nesprávnosti opravit.   

Dalším příkladem je metoda odhadu používaná pro přiřazování spotřeby tepla 

odvětvím, u nichž hrozí únik uhlíku, nebo dalším odvětvím. Přestože tato me-

toda odhadu má konečný dopad na množství povolenek, je možné provést 

posouzení na kvalitativní úrovni, protože kvantitativní analýza by vyžadovala 

alternativní metodu, jež by vedla k jiným výsledkům, které by bylo možné ná-

sledně použít
24

. 

Ze všech výše uvedených úvah je zřejmé, že k určení významnosti je nutné vzít v úvahu 

rozsah i povahu chyb, opomenutí a nesprávností. Pro účely ověření výchozích dat pro 

vnitrostátní prováděcí opatření se nesprávnost považuje za významnou, jestliže ovlivní 

                                                      
23

 Čl. 3 písm. t prováděcích opatření platných v celém Společenství stanoví, že: „„významná ne-
správnost‟ znamená podstatnou nesprávnost (opomenutí, nesprávná prohlášení a chyby 
s výjimkou přípustné nejistoty) v předložených údajích, která by podle odborného posudku ověřo-
vatele mohla mít vliv na následné použití těchto údajů příslušným orgánem při výpočtu přiděle-
ných povolenek na emise.“ 

24
 Je třeba poznamenat, že výpočet konečné úrovně přídělu je možný až poté, co Komise stanoví 
opravný koeficient, který je jednotný pro všechna odvětví, k čemuž může dojít, až když všechny 
členské státy Komisi sdělí svá vnitrostátní prováděcí opatření, tj. s velkým časovým odstupem od 
ověřování, kterým se zabývá tento dokument. 

Odborný úsudek 

ověřovatele 
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o 5 a více procent předběžný roční počet povolenek na emise přidělených zařízení bez-

platně podle čl. 10 odst. 2 a 3 prováděcích opatření platných v celém Společenství
25

. 

Příklady nesrovnalostí s prováděcími opatřeními platnými v celém Společenství, které 

mohou být považovány za významné: 

 systémové hranice pro dílčí zařízení nebyly stanoveny v souladu s prováděcími 

opatřeními platnými v celém Společenství, což má vliv na vykazovaná výchozí 

data; 

 definice produktu (vyjádřená vykázaným kódem NACE nebo PRODCOM) ne-

odpovídá skutečnému výrobnímu procesu a/nebo správnému stavu úniku uh-

líku; 

 kvalifikace zařízení jako výrobce elektrické energie není správná. 

Jestliže data obsahují nesprávnosti, které přímo neovlivní přidělení povolenek, protože 

tato data se vykazují pouze proto, aby ověřovatel a příslušný orgán mohl provést kont-

rolu věrohodnosti, jako např. roční emise dílčích zařízení pro referenční úroveň pro-

duktu, může ověřovatel danou nesprávnost považovat za nevýznamnou. To však pro-

vozovatele nezprošťuje povinnosti tato data opravit. Ověřovatel tyto nesprávnosti 

formou poznámky uvede ve zprávě o ověřování. 

Konečně ověřovatelé musí vzít v úvahu skutečnost, že některá data nemusí mít žádný 

vliv na přidělování bezplatných povolenek stávajícímu zařízení, ale na potenciální bu-

doucí přidělování povolenek při rozsáhlých změnách kapacity po 30. červnu 2011. Aby 

se ovlivnilo předělování povolenek, je tedy vždy nutné zohledňovat výchozí data pro 

vnitrostátní prováděcí opatření týkající se hodnot počáteční instalované kapacity
26

. 

 

3.7 Zpráva o ověřování 

 

Zpráva o ověřování by měla být do té míry úplná, aby příslušnému orgánu umožnila 

porozumět hlavním krokům ověřování a udělat si jasnou představu o kvalitě metodické 

zprávy provozovatele a poskytnutých dat. Pouhé prohlášení o ověření tedy není dosta-

tečné.  

Zpráva o ověřování musí zahrnovat posouzení metodické zprávy a výchozích dat, vý-

sledky strategické analýzy a analýzy rizik vycházející z rozboru procesu a konečný ově-

řovací posudek. Poznámky musí být uvedeny zejména u všech zjištění, která mohou 

ovlivnit názor příslušného orgánu, tj. nesprávnosti a nesrovnalosti, které provozovatel 

nebyl schopen odstranit. 

Příloha obsahuje stručnou šablonu zprávy o ověřování (oddíl 5.1) a prohlášení o ověřo-

vání (oddíl 5.2). Členské státy by měly zvážit používání této šablony (případně 

s úpravami), aby zajistily rovné podmínky a minimální množství informací, které se 

předkládají příslušnému orgánu. Pokud se však členský stát rozhodne používat vlastní 

šablonu výkazů výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření, může být prohlášení 

o ověření nebo celá zpráva o ověřování rovněž obsažena ve stejné šabloně. Členské 

                                                      
25

 To znamená předběžné přidělování povolenek před použitím koeficientu ohrožení únikem uhlíku, 
lineárního koeficientu nebo opravného koeficientu, který je jednotný pro všechna odvětví. 

26
 Během sběru výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření je vykazování počáteční instalo-
vané kapacity povinné pouze pro dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu.  

 

Transparentnost 

a úplnost 
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státy by měly usilovat o dosažení stejné úrovně transparentnosti a úplnosti jako 

u šablony navrhované v tomto dokumentu. 

 

4 ZVLÁŠTNÍ TÉMATA VÝCHOZÍCH DAT PRO 
VNITROSTÁTNÍ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ 

4.1 Zásady prováděcích opatření platných v celém Společenství 

Všichni ověřovatelé by měli rozumět hlavním zásadám prováděcích opatření platných 

v celém Společenství. Nejdůležitější z nich jsou uvedeny níže. Další podrobnosti o těch-

to pojmech najdete v návodech k postupu 1, 2, 3 a 5: 

 dílčí zařízení 

 referenční úrovně produktu 

 nouzový přístup k přidělování povolenek (referenční úroveň tepla, referenční 

úroveň paliva, dílčí zařízení pro emise z procesů) 

 riziko ohrožení únikem uhlíku a jeho dopad na pravidla přidělování povolenek 

 definice nových a stávajících účastníků 

 možný výběr výchozího období (2005–08 nebo 2009–10, nebo přístupů vy-

cházejících z počáteční instalované kapacity) 

 historické úrovně činnosti (vycházející ze středních hodnot výchozího období 

a/nebo z instalované, navýšené či snížené kapacity vynásobených koeficien-

tem využití kapacity) 

 zásady stanovení počáteční instalované kapacity, definice rozsáhlé změny ka-

pacity, definice a použití koeficientu využití kapacity 

 definice výrobce elektřiny
27

 

 definice měřitelného tepla a jiného tepla 

 definice dílčího zařízení pro emise z procesů včetně zásad týkajících se odpad-

ních plynů a použitelné opravy výpočtu přidělených povolenek 

 zásady přístupu k přeshraničním tokům tepla 

 definice domácností a souvisejících pravidel týkajících se přidělování povole-

nek 

 klasifikace PRODCOM a NACE a jejich dopad na klasifikaci dílčích zařízení v 

souvislosti s ohrožením únikem uhlíku 

 zásady systémových hranic referenční úrovně produktu, záložních dílčích zaří-

zení a systémových hranic mezi referenční úrovní produktu a záložním dílčím 

zařízením 

 zásady přiřazování dat (emise, palivový vstup, přenos tepla, údaje o výrobě 

atd.) dílčím zařízením. 

 

                                                      
27

 Podle čl. 3 písm. u směrnice o EU-ETS a návodu k postupu Komise ze dne 18. března 2010. 

Důležité dostupné 

pojmy a návody 

k postupu 
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4.2 Zvláštní způsobilost 

Jestliže je to pro ověřování výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření konkrét-

ního zařízení důležité, musí ověřovatel zajistit, aby jeho ověřovací tým měl příslušnou 

odbornou způsobilost týkající se následujících témat: 

 znalost metod určování čistých toků tepla u záložních dílčích zařízení způsobi-

lých pro přidělení povolenek a náhradních dat u měřitelného tepla a výpočtu 

emisí týkajících se tepla v zařízeních KVET (návod k postupu č. 6);  

 znalost pojmů týkajících se dílčích zařízení pro emise z procesů, odpadních 

plynů a opravy o teplo v nich obsažené, spalování a bezpečnostního spalování 

atd. (návod k postupu č. 8). 

Znalosti z konkrétního odvětví, kterými se nezabývá žádný návod k postupu nebo pou-

ze částečně návod k postupu č. 9: 

 pochopení pojmu vzájemné zaměnitelnosti elektřiny a paliva; 

 znalost zvláštních témat jako jsou koeficienty CWT a způsoby stanovení souvi-

sejících úrovní činnosti a dalších zvláštních referenčních úrovní nastíněných ve 

čl. 11 a 12 a příloze III prováděcích opatření platných v celém Společenství; 

 pochopení experimentálního ověřování kapacit včetně znalostí z oboru pro 

účely stanovení typického provozního režimu příslušného zařízení nebo dílčího 

zařízení. 

 

4.3 Definice produktu a údajů o výrobě 

Klíčovou problematikou ověřování výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření je 

kontrola údajů o výrobě, které tvoří bázi pro výpočet historických úrovní potřebných ke 

stanovení předběžného počtu přidělovaných bezplatných povolenek. Tato kontrola má 

dva aspekty: 

a) Kvantitativní kontroly: Zvolil provozovatel správnou referenční hodnotu? Ji-

nými slovy: Platí pro produkty příslušná definice přílohy I prováděcích opatře-

ní platných v celém Společenství
28

? 

b) Roční množství produktů. 

Aby mohl ověřovatel zodpovědět otázku z bodu a), bude muset pochopit příslušné de-

finice produktu uvedené v prováděcích opatřeních platných v celém Společenství, ale 

také příslušné klasifikace PRODCOM a NACE. V případě, že dojde ke sporu ohledně kla-

sifikace produktu, měl by ověřovatel požádat o vysvětlení národní statistický úřad člen-

ského státu, ve kterém se nachází zařízení. Provozovatel by měl navíc prokázat správ-

nost dat poskytnutých při sběru dat provedeném jménem evropských odvětvových 

sdružení, na základě kterých byly vytvořeny křivky referenční úrovně sloužící ke stano-

vení referenčních úrovní produktu na základě efektivnosti v oblasti nízké produkce 

emisí skleníkových plynů u 10 % nejefektivnějších zařízení v EU.  

Ke stanovení kvantitativních údajů o výrobě (včetně údajů o prodeji tepla) bude provo-

zovatel obvykle schopen poskytnout číselné údaje z dokladů finančního účetnictví jako 

jsou dodací listy a faktury a/nebo výrobní protokoly. Tyto údaje budou pravděpodobně 

                                                      
28

 Definice jsou dále rozvedeny v návodu k postupu 9. 

Požadavky u složitějších 

případů 

Klasifikace produktu 
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uložené v systému elektronických databází. Ověřovatel by se měl zaměřit na následující 

otázky: 

 Pro údaje historické úrovně činnosti je relevantní množství vyprodukovaného 

obchodovatelného produktu. Jestliže se používají údaje o prodeji, musí být 

opraveny o roční změny zásob, aby mohly být stanoveny údaje o výrobě. Stej-

ně tak musí být provedeny vhodné úpravy, jestliže se vzájemně nekryje fi-

nanční a kalendářní rok.  

 Ověřovatel může zohlednit výsledky nezávislých externích auditů provede-

ných pro daňové nebo celní orgány nebo v souladu s finančními předpisy. Je 

však pouze na odpovědnosti ověřovatele, aby zvážil, zda je s ohledem na po-

žadovaný rozsah a úroveň věrohodnosti ověřování výchozích dat pro vnit-

rostátní prováděcí opatření možné odůvodnit skutečnost, že se spoléhal na 

výroky auditora. V případě potřeby bude ověřovatel muset provést dodatečné 

postupy ověřování.  

 

 

4.4 Využití funkcí šablon  

Šablona pro vykazování výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření, kterou při-

pravila Komise
29

, má několik užitečných funkcí, které by měly provozovateli usnadnit 

zadávání dat. Stejné funkce však mohou také pomoci ověřovateli provést kontrolu úpl-

nosti a věrohodnosti. 

Některé možnosti jsou uvedeny níže: 

 Šablona je vytvořená tak, že pokud dodržíme postup od začátku do konce šab-

lony, je obtížné vynechat políčka pro důležité údaje. Políčka, kde jsou vstupy 

irelevantní, protože se objevují v jiných políčkách, se obvykle zbarví šedě. To 

však provozovateli nebrání v tom, aby do těchto šedých políček zanesl údaje. 

Stejně tak nedojde k automatickému odstranění údajů, které byly zaneseny 

předtím, než se políčko zbarvilo. Jestliže se v šedých políčkách nacházejí údaje, 

může díky tomu ověřovatel zkontrolovat, které z nich mohly způsobit problé-

my ve vzorcích pro výpočet. Jestliže některé údaje chybí, může ověřovatel na-

víc jednoduše zkontrolovat, jestli všechna žlutá políčka (což odpovídá „povin-

ným“ políčkům
30

) údaje obsahují.  

 Listy „A_Údaje o zařízení“, „F_Referenční úroveň produktu“ a “G_Záložní“ ob-

sahují „značky neúplnosti“. To znamená, že pokud se do těchto listů zanášejí 

údaje, ale některé prvky nezbytné pro výpočet povolenek chybí, hypertextový 

odkaz nahoře na stránce se zvýrazní červeně. 

 Často se v buňce přímo sousedící
31

 s buňkou, ve které chybí zápis, objeví zprá-

va jako např. „neúplné!“. Některá další chybová hlášení jsou uvedená 

v šabloně na listu „b_Pokyny a podmínky“. Hlášení, která zde nejsou vysvětle-

ná, jsou samovysvětlující. 

                                                      
29

 Členské státy mohou používat vlastní šablony, v takovém případě je možné tento oddíl považovat 
za bezpředmětný. 

30
 „Povinný“ znamená „povinný, jestliže se toto téma týká daného zařízení“. 

31
 Hlášení se obvykle objeví v buňce napravo od buňky, která obsahuje chybu, nebo pod ní.  

Posouzení výsledků 

finančních a jiných 

auditů 
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 Jestliže je pro výpočet potřeba několik parametrů, ale některé z nich jsou ne-

úplné, nedospěje se u konkrétního výpočtu k výsledku. 

 Výše uvedený bod však nezaručuje, že údaje budou 100% úplné, protože chy-

bová hlášení se v šabloně připravené Komisí zaměřují pouze na nejdůležitější 

body. 

 V mnoha případech mohou být údaje vyjádřeny procentem nebo absolutní čí-

selnou hodnotou, což je míněno jako další pomůcka. V takových případech je 

možné docela snadno provést kontrolu konzistence ověřením, zda výsledky 

dávají dohromady 100 %. 

 Stejně tak přiřazování emisí, palivových vstupů a tepla záložním dílčím zaříze-

ním obsahuje kontrolní součty, které ukazují, zda se dosáhlo 100% přiřazení. 
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5 PŘÍLOHA  

5.1 Hlavní části zprávy o ověřování  

Navrhuje se, aby zpráva ověřovatele obsahovala alespoň následující informace: 

 Jméno a adresu ověřovatele 

 Jména a adresy odborníků podílejících se na ověřování a jejich úlohu v rámci 

procesu ověřování 

 Datum a délku trvání ověřování
32

 

 Název a adresu zařízení 

 Jedinečné identifikační číslo zařízení 

 Kontaktní osobu odpovědnou za výkaz výchozích dat pro vnitrostátní prová-

děcí opatření v daném zařízení (jméno a adresa, telefonní číslo a e-mailová 

adresa) 

 Seznam dokumentů, které poskytnul provozovatel 

 Přehled hlavních činností ověřovatele včetně přístupu a hlavních zjištění: 

o výsledky strategické analýzy; 

o výsledky analýzy rizik; 

o plán ověřování (jestliže je ve formě kontrolního seznamu obsahující-

ho výsledky, lze jej použít přímo pro prokázání následujících bodů); 

o výsledky posouzení metodické zprávy (odpovědi na otázky uvedené 

v oddílu 3.3); 

o výsledky kontroly činností týkajících se toku dat a kontrolních systé-

mů; 

o výsledky kontroly výchozích dat; 

o další zjištění, která se v průběhu procesní analýzy ukázala jako rele-

vantní; 

 Shrnutí zdůrazňující hlavní argumenty vedoucí k ověřovacímu posudku; 

 Prohlášení o ověření dle návrhu v oddílu 5.2; 

 Datum a podpis. 

 

 

5.2 Návrh prohlášení o ověření 

5.2.1 Obecná část: 

[Název a adresa provozovatele] (dále jen „provozovatel“) zařízení [název zařízení] (dá-

le jen „zařízení“), jedinečné identifikační číslo [jedinečné identifikační číslo ze šablony] 

předložil výkaz o výchozích datech za účelem stanovení vnitrostátních prováděcích 

                                                      
32

 Uveden by měl být zejména čas věnovaný návštěvě na místě. 
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opatření podle čl. 7 rozhodnutí podle čl. 10a odst. 1 směrnice o EU-ETS (rozhodnutí 

dále jen „prováděcí opatření platná v celém Společenství“). Tento výkaz (jeho koneč-

ná verze) je ze dne [xx.yy.2011] a jeho název souboru je [xxxxxx.xls]. Tento výkaz byl 

vyhotoven s využitím elektronické šablony, kterou připravila Evropská komise / člen-

ský stát. Společně s výkazem výchozích dat byla podle čl. 7 odst. 7 prováděcích opat-

ření platných v celém Společneství předložena také metodická zpráva, která (její ko-

nečná verze) je ze dne [xx.yy.2011] a její název souboru je [xxxxxxx.doc]. 

Provedli jsme posouzení výše uvedeného výkazu výchozích dat a metodické zprávy 

v souladu se čl. 8 prováděcích opatření platných v celém Společenství, [pokyny, které 

připravila Evropská komise] [a příslušné vnitrostátní předpisy, v tomto místě se na ně 

uvede odkaz]. Ověření bylo provedeno za účelem potvrzení: 

 že obsah a kvalita metodické zprávy je v souladu s požadavky čl. 7 prováděcích 

opatření platných v celém Společenství a 

 že na základě metodické zprávy neobsahují data předložená ve výkazu výcho-

zích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření významné nesprávnosti. 

[Sem se vloží jeden z textů navržených v oddílu 5.2.2 až 5.2.4] 

[Jestliže je ověřovací posudek pozitivní, vykáží se příslušná hlavní data:] 

Následující data jsou potvrzená jako ověřená: 

Druh dílčího zařízení
33

 HAL
34

 [jed-

notka] 

Opravy
35

 Poznámky 

    

    

    

    

    

    

Následující data týkající se soukromých domácností se uvedou jako ověřená
36

, pokud 

je to relevantní: 

 Střední hodnota emisí týkající se domácností: …… t CO2/ročně 

 Střední hodnota zásobování domácností teplem: …… TJ/ročně 

[Datum a podpis oprávněného zástupce ověřovatele] 

 

5.2.2 Pozitivní ověřovací posudek 

Na základě provedeného procesu a postupu jsme zjistili, že  

                                                      
33

 Název by měl odpovídat názvům dílčích zařízení použitým v šabloně pro zprávy, kterou připravila 
Komise.  

34
 Historická úroveň činnosti (HAL) vypočtená v oddílu K.IV šablony pro zprávy, kterou připravila 
Komise, jako „Celková historická úroveň činnosti (HAL) a sestávající ze středu výchozího období 
a případně použití čl. 9 odst. 6 a čl. 9 odst. 9”. 

35
 Zde se uvedou koeficienty posuzující vzájemnou zaměnitelnost elektřiny a tepla, opravu o importy 
tepla ze zařízení, která neobchodují s emisemi a o chemické látky vysoké hodnoty (HVC) a mo-
nomer vinylchloridu (VCM), které jsou uvedené v oddílu K.IV šablony pro zprávy Komise. 

36
 Jak jsou uvedené v oddílu K.III.7 šablony pro zprávy, kterou připravila Komise. 



20 

 

 výkaz výchozích dat, který vychází z metodiky stanovení dat popsaných 

v příslušné metodické zprávě, je věcně správný a náležitě prezentuje výchozí 

data tohoto zařízení; a 

 příslušná metodická zpráva popisuje metodiku použitou pro stanovení dat ob-

sažených ve výkazu výchozích dat v souladu s požadavky prováděcích opatření 

platných v celém Společenství a se souvisejícími návody postupu, které zve-

řejnila Evropská komise. 

 

5.2.3 Pozitivní ověřovací posudek s poznámkami 

Stejný text jako u 5.2.2, ale s následujícím dodatkem: 

Podle našich zjištění obsahuje výkaz výchozích dat a/nebo metodická zpráva nesrovna-

losti s příslušnými právními ustanoveními. Tyto nesrovnalosti jsou drobné a podle na-

šeho posouzení nemají významný vliv na vykazovaná data. 

[Přiloží se seznam zjištěných problémů.] 

 

5.2.4 Negativní ověřovací posudek  

Na základě provedeného procesu a postupů jsme zjistili, že výchozí data zařízení nelze 

ověřit, protože:  

[Vybere se alespoň jeden z následujících bodů:] 

 provozovatel neposkytl dostatečné informace; 

 metodická zpráva nepopisuje dostatečným způsobem metodiku použitou ke 

stanovení dat, která jsou obsažená ve výkazu výchozích dat; 

 metodická zpráva obsahuje části, které nejsou v souladu s požadavky prová-

děcích opatření platných v celém Společenství a tato nesplnění požadavků by-

la shledána významnými; 

 výkaz výchozích dat, který vychází z metodiky stanovení dat popsaných 

v související metodické zprávě, obsahuje významné nesprávnosti;  

 [jiné důvody]. 

[Přiloží se seznam zjištěných problémů.] 
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5.3 Pokusné ověření kapacity 

Pokud není možné určit počáteční instalovanou kapacitu dílčího zařízení pomocí mě-

síčních údajů o výrobě podle čl. 7 odst. 3 prováděcích opatření platných v celém Spole-

čenství, provede se tzv. „pokusné ověření kapacity“. Přestože toto pokusné ověření 

není samo o sobě součástí ověřování výchozích dat pro vnitrostátní prováděcí opatření, 

prováděcí opatření platná v celém Společenství vyžadují, aby bylo provedeno „pod do-

hledem ověřovatele“. Určité pokyny pro toto ověření tedy existují.  

Za účelem určení počáteční instalované kapacity dílčího zařízení pomocí „pokusného 

ověření“ se pod dohledem ověřovatele provede stanovená zkouška skutečného provo-

zu v délce 48 hodin. Je vhodné konzultovat parametry takové zkoušky s příslušným or-

gánem. Výsledná úroveň činnosti za 48 hodin se převede na roční kapacitu s tím, že za-

řízení je v provozu 720 hodin měsíčně a 12 měsíců v roce. 

Ověřovatel by měl být během této zkoušky přítomen a zajistit, aby dohodnuté parame-

try výrobního procesu byly dodrženy. Ověřovatel by měl shromáždit důkazy, které po-

tvrzují vyrobené množství a rovněž skutečnost, že produkty splňují specifikace přísluš-

ných hranic dílčího zařízení.  

Všechny příslušné parametry zkoušky jako trvání, přesný druh produktu a stanovení 

příslušných proměnných procesu se definují a dohodnou před zkouškou. Pokud je to 

nezbytné z důvodu zajištění, aby dohodnuté parametry byly typické pro dané odvětví 

a vedly k reprezentativnímu výsledku, obrátí se ověřovatel na nezávislého 

a kompetentního znalce daného průmyslového odvětví
37

. Parametry zkoušky je nutné 

zdokumentovat natolik podrobně, aby pracovníci zařízení byli schopní zkoušku prová-

dět minimálně po dobu 48 hodin bez jakýchkoli dalších pokynů. Dohodnuté parametry 

zkoušky musí být zapsány v metodické zprávě. 

Příklady příslušných parametrů, které se mají definovat: 

1. Papírenský stroj obvykle vyrábí papír různé jakosti (rozdíly v plošné hmotnosti, bar-

vě, natírání,…). Každá jakost se vyrábí za odlišných parametrů procesu, jako např. růz-

ných kombinací rychlosti zpracování a teploty sušení. Zařízení však obvykle na základě 

zkušenosti vyvine optimální nebo upřednostňovaný „recept" pro každou jakost. Pokud 

zkušenost zatím chybí, může vhodný postup navrhnout výrobce stroje. 

2. Při výrobě smíšených granulovaných hnojiv lze směsí různých surovin dosáhnout 

stejného obsahu živin (tj. získat stejný obchodovatelný produkt). Některé složky způso-

bují lepší (tj. rychlejší) tvorbu granulí a nižší míru interní recyklace než jiné složky. 

Množství zpracovávané v sušičce (což je potenciální slabé místo) a spotřeba energie 

bude tudíž nižší a možná produktivita bude vyšší než s jiným poměrem surovin směsi. 

V obou případech budou mít různé jakostní třídy produktu různou výslednou výrobní 

kapacitu a vliv na ni budou mít i parametry procesu uplatněné na jednu jakostní třídu 

produktu. Pro účely zkoušky kapacity je tedy třeba definovat minimální požadavky, ja-

ko je výběr vlastního produktu, což by měla být nejtypičtější jakostní třída (tj. nejčastěji 

vyráběná jakostní třída) a úplný (tj. dostatečně podrobný, aby jej pracovníci pochopili) 

soubor výrobních parametrů obvykle používaných pro tuto jakostní třídu, což často 

představuje nejekonomičtější postup, který při provozu zařízení nezpůsobuje praktické 

                                                      
37

 To je v souladu s obecným požadavkem, že ověřovatel musí mít dostatečnou odbornou způsobi-
lost nezbytnou pro určitý úkol. 

Dodatečné činnosti 

ověřovatele 

Stanovení 

reprezentativních 

experimentálních 

podmínek 
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problémy. Takový postup zohledňuje environmentální povolení a také bezpečnostní 

pokyny a zkušenost zaměstnanců s tím, jak předcházet výpadkům výroby. 

 

 

5.4 Přehled dostupných návodů k postupu 

Komise s pomocí konzultantů připravila následující návody k postupu
38

: 

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

2. Návod k postupu č. 2 – pokyny týkající se metodik přidělování povolenek: ten-
to návod k postupu vysvětluje způsob fungování metodiky přidělování povo-
lenek a její hlavní rysy. 

3. 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.  

4. *Tento dokument+ 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 pro-
váděcí opatření

39
. 

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

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

7. *Plánovaný+ Návod k postupu č. 7 – pokyny týkající se nových účastníků na tr-
hu 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.  

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

9. 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. 

 

                                                      
38

 Převzato z návodu k postupu č. 1 
39

 Článek 11 směrnice 2003/87/ES 


