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1 Úvod 

1.1 Status pokynů 

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

1.2 Východiska k pokynům k CIMs 

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

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

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

- 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: tento návod k postupu 
obsahuje podrobný popis referenční úrovně produktu a rovněž systémových 
hranic jednotlivých referenčních úrovní produktu, jejichž výčet je uveden 
v prováděcích opatřeních. 

Účelem tohoto seznamu dokumentů je doplnění dalších pokynů vydaných Evropskou 
komisí, které se týkají fáze III systému EU-ETS, zejména:  

 Pokynů k výkladu přílohy I směrnice o systému EU-ETS (kromě činností v oblasti 
letectví) a 

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

1.3 Použití pokynů  

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

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

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

1.5 Oblast působnosti těchto pokynů 

Tyto pokyny popisují přidělování pro toky tepla přes hranice zařízení, kde je teplo 
definováno jako měřitelné teplo. 
 
Různé druhy tepla, kterými se zabývá tento dokument, jsou:  
 

1. Toky tepla ze zařízení ETS do jiného zařízení ETS nebo subjektu, jako je například 
KVET, který prodává teplo do závodu na výrobu papíru a celulózy. 

2. Toky tepla ze zařízení ETS do zařízení nebo subjektu mimo ETS, jako je například 
závod KVET, který prodává teplo do čokoládovny s celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem nižším než 20 MW. 

3. Toky tepla ze zařízení nebo subjektu mimo ETS do zařízení ETS, jako je například 
závod KVET s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nižším než 20 MW, který 
prodává vyprodukované teplo keramickému závodu.  

4. Toky tepla zahrnující několik vývozů a dovozců tepla, jako je například několik 
zařízení KVET, které prodávají teplo do sítě dálkového vytápění, jež částečně 
distribuuje teplo mlékárenskému průmyslu v rámci ETS, zčásti jinému 
mlékárenskému průmyslu, které není součástí ETS, a částečně do soukromých 
domácností.  

 
Toky tepla ze subjektů nebo zařízení mimo ETS do jiných subjektů nebo zařízení mimo 
ETS nejsou relevantní pro přidělování a proto se jimi tento dokument nezabývá.  
 
Toky tepla mezi dílčími dvěma zařízeními, které jsou součástí stejného zařízení, jsou, 
pokud jde o přidělování, relativně jednoduché. Příklad přidělování v případě interních 
tepelných toků, pokud jde o papírny, uvádí část 5. 
 

1.6 Zásady režimu přeshraničních toků tepla  

Čisté tepelné toky 
Pro účely přidělování jsou relevantní pouze měřitelné toky tepla. Pojem sítě je vysvětlen 
níže. 
Toky měřitelného tepla mají všechny tyto vlastnosti: 

 Jsou čisté ve smyslu, že se odečítá obsah tepla v kondenzátu nebo přepravním 
médiu vracejícího se dodavateli tepla. 

 toky tepla jsou přepravovány určitelnými potrubími či rozvody 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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A  
 toky tepla jsou přepravovány pomocí přepravního média, např. páry, horkého 

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

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

 
V případě příhraničních toků tepla často určuje bezplatné přidělování u dílčích zařízení 
pro referenční úroveň historická úroveň aktivity. Právní vymezení této úrovně historické 
aktivity je dosti složité. Pro účely příhraničních toků tepla, jej lze shrnout následovně:  
 
Měřitelné teplo vyprodukované zařízením ETS a: 

 spotřebované v hranicích zařízení 
NEBO 

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

 K přidělování bezplatných povolenek nejsou způsobilé export nebo spotřeba tepla 
vyráběného ve výrobním procesu s kyselinou dusičnou, protože je toto teplo již 
zahrnuto do referenční úrovně kyseliny dusičné. (viz článek 10 odst. 6 CIMs) 

 K přidělování bezplatných povolenek není způsobilá spotřeba tepla vyráběného 
závodem nebo jednotkou mimo rámec ETS (kterých se netýkají povolenky na 
emise skleníkových plynů). (viz čl. 9 odst. 3 CIMs) 

 K vývozu nebo přidělování bezplatných povolenek není způsobilé teplo využívané 
k výrobě elektřiny. (viz článek 3 písm. c) a článek 9 odst. 3 CIMs) 

 
Příklad 1: Zařízení ETS, které vyrábí papír, spotřebovává páru z jednotky KVET o výkonu 
40 MW, na které se vztahuje stejná povolenka na emise skleníkových plynů. V tomto 
případě je teplo spotřebovávané zařízením způsobilé k bezplatnému přidělení buď na 
základě (případného) dílčího zařízení pro referenční úroveň produktu nebo dílčího 
zařízení pro referenční úroveň.  
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Příklad 2: Zařízení ETS, které vyrábí papír, spotřebovává teplo z externího kotle o výkonu 
5 MW, na který se povolenka ETS pro EU nevztahuje. V tomto případě teplo dodávané 
do zařízení EU–ETS není způsobilé k přidělení. 
 
Příklad 3: Zařízení ETS, které vyrábí papír, spotřebovává teplo z elektrického kotle: Na 
elektrický kotel se nevztahuje EU–ETS (hranice povolenky zařízení EU–ETS by jej neměly 
zahrnovat). V tomto případě není odpovídající množství tepla způsobilé k přidělení. 
 
Příklad 4: V rámci zařízení ETS se teplo z postupu výroby kyseliny dusičné používá při 
výrobě hnojiva, na níž se tatáž povolenka vztahuje. V tomto případě není teplo 
dodávané z dílčího zařízení kyseliny dusičné způsobilé k přidělení.  
 
Příklad 5: Závod na výrobu karbonové černi získává teplo z procesu exotermické výroby 
a dodává jej do sítě dálkového vytápění. V tomto případě teplo dodávané do sítě 
dálkového vytápění je způsobilé pro bezplatné přidělení.  
 
Příklad 6: Závod na výrobu karbonové černi získává teplo z procesu exotermické výroby 
a dodává jej do jednotky KVET spoluzásobované zemním plynem, na kterou se vztahuje 
stejná povolenka EU–ETS. KVET dodává teplo a elektrickou energii do sítě dálkového 
vytápění a do rozvodné sítě. V tomto případě je teplo dodávané zařízení KVET způsobilé 
pro bezplatné přidělení. Vyrobená elektrická energie, která je částečně vyrobena 
s pomocí exotermického tepla není způsobilá k bezplatnému přidělení.  
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Významné změny v tocích tepla po 1. lednu 2005 
Definice podstatných změn kapacity je uvedena v článku 3 písm. i), j) a k) CIMs a je 
vysvětlena v části 4.1 pro případ dílčích zařízení pro referenční úroveň. 
 
Významné změny mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 mají vliv na historickou 
úroveň aktivity. Těmto změnám se věnují pokyny 2.  
 
Změny po 30. červnu 2011 podléhá předpisům o nových účastnících/uzavřeních a 
zabývají se jimi pokyny 7. 
 
Seznam technických napojení 
Každý provozovatel je povinen jasně uvést svá technická napojení. Veškerá napojená 
zařízení a subjekty je třeba označit a vyrozumět o nich kompetentní orgány. Viz Návod 
k postupu č. 3 o sběru dat pro další pokyny k ohlašování dat.  
Veškerá data včetně dat o subjektech mimo ETS nebo data poskytnutá subjekty mimo 
ETS související s příhraničními toky tepla podléhají nezávislému ověření. 
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2 Toky tepla mezi jedním vývozcem tepla a jedním dovozcem 
tepla 

2.1 Toky tepla mezi dvěma zařízeními ETS  

Tato část se zabývá přidělování v případě toků tepla z jednoho zařízení do jiného zařízení 
tam, kde jsou obě zařízení v EU–ETS. 
 
Schéma 
Obrázek 1. Toky tepla ze zařízení ETS do jiného zařízení ETS 
 zobrazuje situaci, kterou se zabývá tato část.  
 
Obrázek 1. Toky tepla ze zařízení ETS do jiného zařízení ETS 

 

 
Předběžné přidělení povolenek 
Obecně se bezplatně přiděluje povolenka zařízení, které teplo spotřebovává. Přehled 
předběžného přidělování podává tabulka 1.  
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitý faktor úniku uhlíku je faktorem vystavení úniku uhlíku pro spotřebitele tepla, tj. 
dovážející dílčí zařízení.  
 

Zařízení ETS  
 B 

 

Zařízení ETS  
 A Čistý měřitelný tok 

tepla 

Hranice povolenky 
Hranice povolenky 
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Tabulka 1 Přehled předběžného přidělení povolenek v případě toku tepla z jednoho zařízení ETS do druhého zařízení ETS 

Předběžné přidělené povolenky zařízení A vyvážejícímu teplo Předběžně přidělené povolenky dílčímu zařízení B dovážejícímu teplo 
 
 
 
 

Producentovi tepla není přidělena žádná povolenka 
 
 
 
 
 
Část zařízení ETS, která vyváží teplo do jiných zařízení ETS, nezískává žádné 
povolenky k vývozu tepla.  
 
 
 

Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu.  
 
Dovážené teplo je zohledněno v referenční úrovni produktu. 
 

CPPypreliminarP EFHALBMF ,  

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu x ú 
faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 

 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení 

dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/za rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tunu) 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno 

v tunách/rok). 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 
Dílčí zařízení dovážející teplo není dílčím zařízením pro referenční úroveň 
produktu. 
 
Teplo dovážené ze zařízení ETS není zohledněno v historické úrovni aktivity 
dílčího zařízení dovážejícího teplo:  
 

CHHypreliminarH EFHALBMF ,  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x spotřebované teplo x faktor 
vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla  

 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení 

dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
HALH: úroveň historické aktivity související s teplem (vyjádřená 

v TJ/rok); tj., medián roční spotřeby tepla ve výchozím období. 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla. 
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2.2 Toky tepla ze zařízení ETS do zařízení nebo subjekt mimo ETS 

 
Tato část se zabývá přidělováním povolenek v případě toků tepla ze zařízení, které je 
v EU–ETS, do zařízení mimo EU-ETS, neboť nevykonává činnost uvedenou v příloze I 
Směrnice o systému EU–ETS, např. zařízení vyrábějící teplo dodává své teplo soukromým 
domácnostem prostřednictvím sítě dálkového vytápění. 
 
Schéma 
Obrázek 2. Toky tepla ze zařízení ETS do zařízení mimo ETS 
 níže zobrazuje situaci, kterou se zabývá tato část:  
 
Obrázek 2. Toky tepla ze zařízení ETS do zařízení mimo ETS 

 
 
Předběžné přidělení povolenek 
V této situaci se bezplatné povolenky přidělují výrobcům tepla pro vyvážené teplo. 
Přehled předběžně přidělovaných povolenek podává tabulka 2.  
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Subjekty mimo ETS se automaticky považují za nevystavené úniku uhlíku. Faktor 
vystavení úniku uhlíku pro odvětví vystavená úniku uhlíku lze použít pouze v případě, 
kdy vývozce tepla uspokojivě doloží, že vyváží teplo do subjektu mimo ETS, který je 
vystaven významnému riziku úniku uhlíku: provozovatel například předloží seznam 
zákazníků, kteří spotřebovávají teplo společně s kódy NACE těchto zákazníků a 
množstvím jim dodávaného tepla.  
 
Je-li teplo vyváženo do více subjektů mimo ETS s různými faktory vystavení, potom je 
nutno dílčí zařízení, které vyváží teplo, do dvou dílčích zařízení. Část 3.1 pojednává o 
této situaci podrobněji. 
 
Soukromé domácnosti 
Zvláštní situace nastává, pokud se subjekt mimo ETS skládá ze soukromých domácností a 
zařízení ETS dodávají teplo do těchto soukromých domácností. Příslušné přidělování 
povolenek v této situaci je popsáno v kapitole 3.3.

Subjekt B mimo ETS  Zařízení ETS  
 A 

Čistý měřitelný tok 
tepla 

Hranice povolenky 
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Tabulka 2 Přehled předběžného přidělení povolenek v případě toku tepla z jednoho zařízení ETS do zařízení mimo ETS  

Předběžné přidělené povolenky pro dílčí zařízení A vyvážejícímu teplo Předběžné přidělování povolenek dovozci tepla B mimo ETS 
Dílčí zařízení vyvážející teplo je ze své povahy dílčím zařízením pro referenční 
úroveň tepla. 
 
Teplo vyvážené do subjektů mimo ETS není zohledněno v historické úrovni 
aktivity dílčího zařízení dovážejícího teplo:  
 

EFHALBMF HHypreliminarH ,  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x množství čistého vyvezeného 
tepla x faktor vystavení úniku uhlíku 

 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení 

vyvážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/za rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ) 
HALH: úroveň historické aktivity v souvislosti s teplem (vyjádření 

v TJ/rok), tj. medián ročního změřitelného tepla vyrobeného a 
vyvezeného do subjektu mimo ETS ve výchozím období, není-
li použito k výrobě elektrické energie. 

EF Faktor vystavení úniku uhlíku pro odvětví nevystavená úniku 
uhlíku lze použít pouze v případě, kdy vývozce tepla doloží, že 
vyváží teplo do subjektu mimo ETS, který je vystaven 
významnému riziku úniku uhlíku:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělené povolenky. 
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2.3 Toky tepla ze subjektu mimo ETS do zařízení ETS  

 
Tento druh tepla vzniká, kdy zařízení dovážející teplo leží mimo EU–ETS a získává teplo 
od vývozce tepla, který není v EU–ETS, protože nevykonává činnost uvedenou v příloze 
O Směrnice o systému EU–ETS. Tím může například být: 

 Zařízení pro spalování komunálního odpadu, které prodává vyprodukované teplo 
keramickému závodu. 

 KVET o výkonu 5 MW prodávající vyprodukované teplo závodu na výrobu 
minerální vlny. 

 
Schéma 
Obrázek 3. Toky tepla ze subjektu mimo ETS do zařízení ETS 
 níže ukazuje situaci, kterou se zabývá tato část:  
 
Obrázek 3. Toky tepla ze subjektu mimo ETS do zařízení ETS 

 
Předběžné přidělení povolenek 
Spotřeba tepla vyráběného mimo ETS není způsobilé k přidělování bezplatných 
povolenek. Přehled předběžně přidělovaných povolenek podává tabulka 3.  
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitý faktor vystavení úniku uhlíku je faktorem vystavení úniku uhlíku pro dílčí zařízení 
spotřebovávající teplo.  
 
 

Zařízení ETS  
B 

 

Subjekt A mimo ETS  

Čistý měřitelný tok 
tepla 

Hranice povolenky 
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Tabulka 3 Přehled předběžného přidělování povolenek v případě toku tepla ze zařízení mimo ETS do zařízení ETS 

Předběžné přidělování povolenek výrobci tepla A mimo ETS Předběžně přidělené povolenky dílčímu zařízení B dovážejícímu teplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělené povolenky. 

Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň 
produktu. 
 
Dovezené teplo není způsobilé k bezplatnému přidělení povolenky. Dovážené 
teplo je však zohledněno v referenční úrovni produktu. Přidělenou povolenku 
je tedy nutno korigovat o množství dovezeného tepla. 
 

CimportHPPypreliminarP EFHBMHALBMF )(,
 

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu – 
referenční úroveň tepla x spotřebované teplo x faktor vystavení úniku uhlíku 

spotřebitele tepla 
 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení 

dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tuna) 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno 

v tunách). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ) 
Hdovoz: dovoz tepla ve stejných výchozích letech jako u HALP 

(vyjádřeno v TJ/rok). 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla. 
Dílčí zařízení dovážející teplo není dílčím zařízením pro referenční úroveň 
produktu. 
 
Teplo dovezené ze subjektů mimo ETS není zohledněno při určení úrovně 
historické aktivity. V důsledku toho dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla 
nezískává povolenky pro teplo dovážené od subjektů mimo ETS.  
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3 Toky tepla zahrnující několik vývozců a dovozců tepla 
 
Tato část pojednává o situacích, do nichž je zapojeno více vývozců nebo dovozců tepla. 

3.1 Jeden vývozce tepla a několik dovozců tepla 

Tato část se zabývá případem, v němž jedno zařízení ETS vyváží teplo do zařízení ETS i 
subjektů mimo ETS s různými faktory vystavení úniku uhlíku.  
 
Schéma 
Obrázek Obrázek 4. Zařízení ETS vyváží teplo do dílčích zařízení ETS i do subjektů mimo 
ETS s různými faktory vystavení úniku uhlíku. 
 ukazuje situaci, kterou se zabývá tato část. Zařízení vyvážející teplo je třeba rozdělit do 
dvou různých dílčích zařízení (viz Návod k postupu č. 5 o metodikách přidělování 
povolenek).  
 
Obrázek 4. Zařízení ETS vyváží teplo do dílčích zařízení ETS i do subjektů mimo ETS s  různými faktory 
vystavení úniku uhlíku. 

 
 
Předběžné přidělení povolenek 
Předběžné přidělení povolenek je zobrazeno v tabulce 4 a je určeno s pomocí případů 
řešených v částech 2.1 a 2.2 jako stavebními kameny: 

 Vývoz tepla zařízením ETS do dílčích zařízení, které jsou součástí jiných zařízení 
ETS, byly řešeny v části 2.  

 Toky tepla z dílčích zařízení 2 a 3 do subjektů mimo ETS jsou stejného druhu, jaký 
byl řešen v části 2.2.  

Zařzení ETS,  
nevystavené 

Zařízení ETS,  
vystavené 

Teplo 

Hranice povolenky 

Subjekt mimo ETS, 
nevystavený 

Subjekt mimo ETS, 
vystavený 

Hranice povolenky 

 
 
 
 

Libovolná část 
zařízení 

 

Dílčí zařízení 2 ETS 

Dílčí zařízení 3 ETS 

Hranice povolenky zařízení 
ETS installation 
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Faktor vystavení únikům uhlíku 
U spotřebitelů tepla v ETS je použitý faktor vystavení úniku uhlíku faktorem dílčího 
zařízení spotřebovávajícího teplo.  
 
Subjekty mimo ETS se automaticky považují za nevystavené úniku uhlíku. Faktor 
vystavení úniku uhlíku pro odvětví vystavená úniku uhlíku lze použít pouze v případě, 
kdy vývozce tepla uspokojivě doloží, že vyváží teplo do subjektu mimo ETS, který je 
vystaven významnému riziku úniku uhlíku: provozovatel například předloží seznam 
zákazníků, kteří spotřebovávají teplo společně s kódy NACE těchto zákazníků a 
množstvím jim dodávaného tepla.  
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Tabulka 4 Přehled předběžného přidělování povolenek v případě, kdy zařízení ETS vyváží teplo do dílčích zařízení ETS i spotřebitelům mimo ETS s různými 
faktory vystavení. 

Vývozce/dovozce Předběžné přidělování povolenek 
Vývozce tepla 
v ETS: jakákoliv 
část zařízení 

Část zařízení ETS, která vyváží teplo do jiných zařízení ETS, nezískává žádné povolenky pro vyrobené a vyvezené teplo.  

Dovozce tepla 
v ETS, nevystaven 

Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Dovážené teplo je zohledněno v referenční úrovni produktu. 
 

CPPypreliminarP EFHALBMF ,  

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu x faktor úniku uhlíku spotřebitele tepla 
 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tuna) 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno v tunách/rok). 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 
Dílčí zařízení dovážející teplo není dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Teplo dovážené ze zařízení ETS není zohledněno v historické úrovni aktivity dílčího zařízení dovážejícího teplo:  
 

CHHypreliminarH EFHALBMF ,  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x množství spotřebovaného tepla x faktor úniku uhlíku spotřebitele tepla 
 

 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/za rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ) 
HALH: úroveň historické aktivity související s teplem (vyjádřená v TJ/rok); tj., medián roční spotřeby tepla vyrobeného a 

spotřebovaného v zařízeních ETS ve výchozím období. 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 

Dovozce tepla 
v ETS, vystaven 

Totéž jako u dovozce tepla v ETS, nevystaveného 
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Vývozce tepla 
v ETS: dílčí zařízení 
2 

Dílčí zařízení vyvážející teplo je ze své povahy dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla. 
Teplo vyvážené do subjektů mimo ETS není zohledněno v historické úrovni aktivity dílčího zařízení dovážejícího teplo: 
 

EFHALBMF HHypreliminarH ,  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x množství čistého vyvezeného tepla x faktor úniku uhlíku 
 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení vyvážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
HALH: úroveň historické aktivity v souvislosti s teplem (vyjádření v TJ/rok), tj. medián ročního historického tepla vyrobeného a 

vyvezeného do subjektů mimo ETS ve výchozím období, není-li použito k výrobě elektrické energie. 
EF Faktor vystavení úniku uhlíku pro odvětví nevystavená úniku uhlíku lze použít pouze v případě, kdy vývozce tepla doloží, 

že vyváží teplo do subjektu mimo ETS, který je vystaven významnému riziku úniku uhlíku: 
Dovozce tepla 
mimo ETS, 
vystaven 

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělenou povolenku. 

Vývozce tepla 
v ETS: dílčí zařízení 
3 

Totéž jako u vývozce tepla v ETS: dílčí zařízení 2 

Dovozce tepla 
mimo ETS, 
nevystaven 

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělenou povolenku. 
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3.2 Toky tepla od vývozce ETS k distributorovi tepla 

 
Tato část se zabývá přidělováním povolenek v případě toků tepla ze zařízení ETS 
k distributorovi tepla, který distribuuje teplo spotřebitelům v ETS i mimo ETS. 
 
Definice distributora tepla 
Distributor tepla je subjektem, který jedná jako prostředník mezi výrobci a spotřebiteli 
tepla. To znamená, že: 
 Distributor teplo ani nevyrábí ani nespotřebovává. 
 Není zde žádný přímý smluvní vztah mezi výrobcem tepla a spotřebitelem tepla, 

pokud jde o dodávky tepla.  
 
Navzdory existenci zprostředkovatele u distribuovaného tepla zde mohou existovat 
přímé smlouvy o dodávkách tepla mezi výrobci a spotřebiteli tepla. V takovém případě 
se zprostředkovatel nepovažuje za distributora tepla, přičemž platí standardní pravidla 
pro toky tepla (povolenka je přidělena spotřebitelům tepla v ETS, není-li teplo dováženo 
od výrobců tepla mimo ETS; povolenky přiděleny výrobcům tepla v ETS, pokud se na 
spotřebitele nevztahuje ETS, viz část 2).  
 
Zařízení, které vystupuje jako zprostředkovatel, může rovněž samo vyrábět teplo. 
V takových případech bude zařízení v podstatě rozděleno na dvě části: na vývozce tepla 
v ETS a distributora tepla, který dodává teplo (včetně části vlastní produkce tepla) od 
výrobce ke spotřebiteli. Proto platí standardní pravidla pro toky tepla i pro tuto část 
tepla (přidělené výrobci tepla v ETS , neboť teplo se považuje za dodané subjektu mimo 
ETS, viz část 2.2).  
 
Schéma 
Obrázek 5. Toky tepla ze zařízení ETS k distributorovi mimo ETS  
 níže ukazuje situaci, kterou se zabývá tato část:  
 
Předběžné přidělování povolenek 
Pro účely přidělování povolenek se distributor tepla považuje za subjekt mimo ETS. 
V důsledku toho jsou bezplatně přidělené povolenky uděleny výrobci tepla pro teplo 
vyvezené distributorovi tepla. Zařízení a subjekty, které získávají teplo od distributora 
tepla, nezískávají bezplatně přidělené povolenky. Přehled předběžně přidělovaných 
povolenek podává tabulka 5. 
 
Pravidlo pro přidělení povolenek u toků tepla od vývozců tepla v ETS k distributorům 
tepla mimo ETS platí nezávisle na počtu výrobců tepla a spotřebitelů (složitější síť viz 
rovněž část 3.4). 
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Obrázek 5. Toky tepla ze zařízení ETS k distributorovi mimo ETS  

 

 
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitý faktor vystavení úniku uhlíku je faktorem úniku uhlíku v odvětvích 
nevystavených úniku uhlíku, pokud nelze předložit důkazy o vystavení úniku uhlíku 
spotřebitele tepla (množství dodávaného tepla a kódy Prodcom/NACE spotřebitelů).  
 
Takové údaje lze poskytnout distributorem tepla pouze dobrovolně, neboť u těchto 
subjektů neexistuje zákonná povinnost, pokud jde o shromažďování údajů. Následující 
údaje jsou v zásadě potřebné a měly by být poskytnuty dotčeným zařízením v ETS. 
 Množství tepla do zařízení nebo subjektů mimo ETS (včetně soukromých 

domácností): vystaveny únikům uhlíku-/nevystaveny únikům uhlíku) a  
 Množství tepla do soukromých domácností 

 

Zařízení ETS,  
nevystavené 

Zařízení ETS,  
vystavené 

Hranice povolenky 

Subjekt mimo ETS, 
nevystavený 

Subjekt mimo ETS, 
vystavený 

Hranice povolenky 

Hranice povolenky 

 
 
 
 
 
 

Zařízení 1 ETS 

D
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u
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r 
te
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Tabulka 5 Přehled předběžně přidělovaných povolenek v případě, že zařízení ETS vyváží teplo k dovozcům tepla prostřednictvím distributorů tepla mimo 
ETS 

Vývozce/dov
ozce 

Předběžné přidělování povolenek 

Vývozce v ETS Dílčí zařízení vyvážející teplo je ze své povahy dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla. 
Teplo vyvážené k distributorovi tepla (subjekt mimo ETS)je zohledněno v historické úrovni aktivity dílčího zařízení vyvážejícího teplo: 
 

EFHALBMF HHypreliminarH,  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x množství čistého vyvezeného tepla x faktor úniku uhlíku 
 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení vyvážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
HALH: úroveň historické aktivity v souvislosti s teplem (vyjádření v TJ/rok), tj. medián ročního historického tepla vyrobeného a 

vyvezeného do subjektů mimo ETS ve výchozím období, není-li použito k výrobě elektrické energie. 
EF Použije se faktor vystavení úniku uhlíku u odvětví nevystavených úniku uhlíku, pokud nelze předložit důkazy o vystavení úniku 

uhlíku spotřebitele tepla. 
 

Distributor 
tepla 

Distributoři tepla se považují za subjekty mimo ETS a nemohou získat bezplatně přidělené povolenky (v případě, že distributor tepla vyrábí a 
vyváží teplo, část vyvážející teplo získá povolenku jako vývozce v ETS).  

Spotřebitelé v 
ETS 

Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Dovozené teplo není způsobilé k získání bezplatně přidělené povolenky, neboť pochází od subjektu mimo ETS. Dovážené teplo je však 
zohledněno v referenční úrovni produktu. Přidělenou povolenku je tedy nutno korigovat o množství dovezeného tepla. 
 

CimportHPPypreliminarP EFHBMHALBMF )(,
 

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu – referenční úroveň tepla x spotřebované teplo x faktor vystavení úniku 
uhlíku spotřebitele tepla 

 
kde: 
FPpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tunu) 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno v tunách). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ) 
Hdovoz: dovoz tepla ve stejných výchozích letech jako u HALP (vyjádřeno v TJ/rok) 
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EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 
 Dílčí zařízení dovážející teplo není dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 

Teplo dovezené ze subjektů mimo ETS není zohledněno při určení úrovně historické aktivity. V důsledku toho dílčí zařízení pro referenční 
úroveň tepla nezískává povolenky pro teplo dovážené od distributora tepla - subjektu mimo ETS.  

Spotřebitelé 
mimo ETS 

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělené povolenky. 

 
 
 
 



 23 

3.3 Toky tepla od vývozce ETS do soukromých domácností 

 
Zvláštní situace nastává, pokud se subjekt mimo ETS skládá ze soukromých domácností 
a zařízení ETS dodává teplo do soukromých domácností prostřednictvím sítě dálkového 
vytápění s nezávislým distribučním subjektem nebo bez něj.  
 
Definice a příklady soukromých domácností 
Rozhodnutí Komise, článek 3 písm. q), definuje soukromé domácnosti následovně:  
„soukromou domácností“ se rozumí rezidenční jednotka, v níž osoby uzavírají 
samostatně nebo ve skupinách ujednání, jejichž prostřednictvím si zajišťují měřitelné 
teplo.“ 
 
Prakticky to znamená, že soukromé domácnosti jsou: 

a. Budovy používané fyzickými osobami převážně pro účely bydlení, tj. domy, 
bytové jednotky, byty, bungalovy, domy s byty užívané převážně k bydlení) 
atd. 

b. Budovy částečně používané fyzickými osobami k účelům bydlení, tj. domy 
s byty, které jsou využívány k bydlení. 

NIKOLI 
 Jiné budovy, např. nemocnice, pečovatelské domovy, firemní budovy, 

obchody, supermarkety, obecní budovy, kostely, banky, hotely, muzea, 
školy, atd.  

 
 
Například: 
 Budova s dvaceti pěti byty a dvěma obchody by měla být považována za budovu 

„převážně využívanou fyzickými osobami k účelům bydlení“ a teplo dodávané do 
budovy lze plně považovat za teplo dodávané do soukromých domácností. 

 Dům s patnácti byty a osmi obchody se spotřebou tepla ve stejném rozsahu jako 
byty by měl být považován za „částečně využívaný fyzickými osobami pro účely 
bydlení“a za teplo dodávané soukromým domácnostem by mělo být považováno 
pouze teplo dodávané do patnácti bytů. 

 
 
 
Schéma 
Obrázek Obrázek 6. Toky tepla ze zařízení ETS k distributorovi mimo ETS – zařízení mimo 
ETS 
 níže zobrazuje situaci, kterou se zabývá tato část:  
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Obrázek 6. Toky tepla ze zařízení ETS k distributorovi mimo ETS – zařízení mimo ETS 

 
 
Předběžné přidělování povolenek 
Podle konkrétního pravidla pro přidělování povolenek pro vývoz tepla do soukromých 
domácností je předběžně přidělená povolenka (před použitím faktoru vystavení únikům 
uhlíku) vývozci tepla ETS, pokud jde o teplo dodávané soukromým domácnostem, 
nejvyšší hodnota z následujících:  

 Historická úroveň aktivity u tepla dodávaného do domácností (medián 
historického ročního tepla dodávaného do domácností ve výchozím období, 
které je příslušné pro zařízení) krát hodnota referenční úrovně pro teplo, 

NEBO 

 Historické emise související s teplem dodávaným do domácností krát opravný 
koeficient. Historické emise jsou mediánem ročních historických emisí v období 
od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008. Opravný koeficient činí 100 % v roce 
2013, 90 % v roce 2014 a v roce 2020 klesne na 30 %.  

 
Toto zvláštní pravidlo platí pouze pro případy, v nichž jsou konkrétní emise související 
s výrobou tepla vyšší než úroveň hodnot referenční úrovně pro teplo, neboť jinak by 
výsledkem výpočtu nebyly dodatečně přidělené povolenky. Hodnota referenční úrovně 
tepla vychází z užití zemního plynu a účinnosti přeměny ve výši 90 %. Emise budou proto 
obvykle vyšší než výše referenční úrovně pro teplo v případě nižší účinnosti než 90 % 
a/nebo méně u účinnějších paliv z hlediska skleníkových plynů než zemní plyn.  
 
Předběžné přidělování povolenek je podrobněji definováno v tabulce 6. 
 

 
 
 
 

Soukromé domácnosti 

Další spotřebitelé mimo ETS  

Hranice povolenky 

 
 
 
 
 

Zařízení ETS 

D
is

tr
ib

u
to

r 
te

p
la
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Určení tepla dodávaného do soukromých domácností 
Toto zvláštní pravidlo lze použít, pouze je-li dostatečně doloženo množství tepla 
prodaného do soukromých domácností: výrobce tepla je povinen předložit roční údaje 
o prodeji (za celé výchozí období), v němž bude jasně uvedeno množství tepla dodané 
do soukromých domácností a/nebo do budov, které jsou převážně využívány pro účely 
bydlení. U tepla dodávaného do budov využívaných pouze částečně pro účely bydlení lze 
přihlížet pouze k množství tepla prodávanému do soukromých domácností. 
 
Pokud nejsou k dispozici historické údaje o dodávkách tepla do soukromých domácností 
v rámci shromažďování výchozích údajů, bude množství dodaného tepla od výrobce do 
soukromých domácností odhadnuto na základě: 

 Celkového množství nízkoteplotního tepla (obvykle <130°C určené teploty na 
vstupu výrobce do sítě dálkového vytápění) dodaného do sítě dálkového 
vytápění a 

 podílu tepla obvykle dodávaného do soukromých domácností v sítích dálkového 
vytápění. Tento podíl by měl činit méně než 80 % procentuální hodnoty 
národního průměrného podílu na teple dodávaném do soukromých domácností 
v sítích dálkového vytápění dle vhodných celostátních statistických údajů. 

 
Nejsou-li k dispozici žádné údaje a nelze stanovit odhad dle výše uvedeného postupu, 
potom se pravidlo pro domácnosti nemusí uplatnit. Viz příklady uvedené níže pro další 
pokyny, jak a kdy se pravidlo použije. 
 
Zvláštní pravidlo pro teplo dodávané do soukromých domácností se použije v případě 
přímých smluvních vztahů mezi výrobcem tepla a spotřebiteli/soukromými 
domácnostmi, jakož i v případě třetích osob, které provozují síť dálkového vytápění.  
 
Je důležité zdůraznit, že u sítí dálkového vytápění podléhá tomuto zvláštnímu 
ustanovení pouze teplo dodávané do soukromých domácností.  
 
Určení emisí ve vztahu k teplu dodávanému do soukromých domácností 
Pravidlo pro domácnosti je nezávislé na zdroji tepla (kotel, KVET, přebytečné teplo 
z průmyslových procesů).  
 
Historické emise ve vztahu k teplu dodávanému do soukromých domácností se 
vypočítají jako medián příslušných ročních emisí od roku 2005 do roku 2008. Tyto roční 
hodnoty se určí násobkem historických ročních emisí z výroby tepla a podílu tepla 
dodávaného do soukromých domácností.  
 
Tam, kde je teplo dodáváno do soukromých domácností KVET, může být obtížné 
stanovit historické hodnoty u emisí ve vztahu k teplu spotřebovávanému soukromými 
domácnostmi, neboť je třeba celkové emise rozdělit mezi část související s teplem a část 
související s elektrickou energií.  
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Při určování množství emisí souvisejících s výrobou tepla pro soukromé domácnosti 
vezměte na vědomí, že v případě jednotek KVET se přihlédne pouze k množství 
palivového vstupu KVET, které lze přičíst k použitelné výrobě tepla KVET. Proto se emise 
související s výrobou tepla KVET (EmKVET,Teplo) vypočtou z celkových emisí KVET (EmKVET) 
následujícím způsobem: 
 

heatrefheatelrefel

heatrefheat

CHPHeatCHP EmEm
,,

,

,  

přičemž: 
 
EmKVET, teplo jsou emise přidělené k výrobě tepla KVET 
EmKVET jsou celkové emise způsobené palivovým vstupem KVET 
ηteplo  je účinnost výroby tepla (=teplo KVET/ palivový vstup KVET) 
ηref,teplo  je referenční účinnost samostatného kotle 
ηel je účinnost výroby elektrické energie (=elektřina KVET/ palivový vstup KVET) 
ηref,el  je referenční účinnost výroby elektrické energie bez KVET.  
 

Účinnosti heat a el budou vycházet z technické dokumentace (konstrukční hodnoty) 
zařízení nebo z vhodných měření, která budou nezávisle ověřena. Pokud nejsou žádné 

z těchto přístupů proveditelné, použijí se konzervativní výchozí hodnoty teplo = 0,7 a el 

= 0,525. 
 
Použité referenční účinnosti ηref,teplo a ηref,el jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Tabulka 6 Referenční hodnoty účinnosti pro výrobu elektrické energie a tepla; na základě 
standardních hodnot účinnosti převzatých z Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 
2006‚ kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou 
výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/8/ES  

 Antracit/koks Lignit/lignitové 
brikety 

Topný olej, 
LPG 

Zemní plyn 

Elektrická energie (hodnoty pro 
2006–2011) 

44,2 % 41,8 % 44,2 % 52,5 % 

Pára, horká voda 88 % 86 % 89 % 90 % 

 

Pokud není veškeré měřitelné teplo z určitého kotle nebo KVET dodáváno 
domácnostem, protože je teplo spotřebováváno několika zařízeními nebo dílčími 
zařízeními, potom se množství emisí ve vztahu k teplu vyváženému do domácností 
(Emisedomácnosti) určí následovně: 
 

oduced

Households
HeatHouseholds

Q

Q
EmissionsEmissions

Pr

 

 
QDomácnosti  je množství tepla vyvezeného do domácností. 
Qvyrobeno  je celkové množství tepla vyrobeného v dotčeném kotli nebo KVET. 
 

 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitý faktor vystavení úniku uhlíku u tepla dodaného do soukromých domácností je 
faktorem úniku uhlíku v odvětvích nevystavených úniku uhlíku.  
 
U ostatních spotřebitelů mimo ETS je použitý faktor vystavení úniku uhlíku faktorem 
úniku uhlíku v odvětvích nevystavených úniku uhlíku, pokud nelze předložit důkazy 
o vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla (množství dodávaného tepla a kódy 
Prodcom/NACE spotřebitelů).  
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Tabulka 7 Přehled předběžně přidělovaných povolenek v případě, že zařízení ETS vyváží teplo do soukromých domácností prostřednictvím distributorů tepla 
mimo ETS 

Vývozce/dov
ozce 

Předběžné přidělování povolenek 

Vývozce v ETS Dílčí zařízení vyvážející teplo je ze své povahy dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla. 
 

osedNonhouseholdsHHH EFHALBMMAXF exphouseholds,householdsy,preliminar, )EmissionsHF,(  

Přidělené povolenky = maximum z (referenční úroveň tepla x množství čistého vyvezeného tepla) nebo (opravný koeficient pro domácnosti x 
historické emise u výroby tepla pro domácnosti)) x faktor úniku uhlíku 

 
kde: 
FPpředběžně domácnosti: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení vyvážejícímu teplo do domácností (vyjádřené v EUA/za rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ) 
HALH,domácnosti: medián ročního historického vývozu tepla do domácností ve výchozím období (vyjádřeno v TJ/rok). 
Emisedomácnosti:  medián ročních historických emisí souvisejících s výrobou měřitelného tepla pro domácnosti v období od 1. ledna 

2005 do 31. prosince 2008. 
HF: Opravný koeficient pro domácnosti: 100 % v roce 2013, 90 % v roce 2014 , 80 % v roce 2015, 70 % v roce 2016, 60 % 

v roce 2017, 50 % v roce 2018, 40 % v roce 2019 a 30 % v roce 2020. 
EFnevystaveno: Faktor úniku uhlíku u nevystavených odvětví 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Distributor 
tepla 

Distributoři tepla se považují za subjekty mimo ETS a nemohou získat bezplatné povolenky. 

Soukromé 
domácnosti 

Soukromé domácnosti jsou subjekty mimo ETS, a proto nemohou získat bezplatné povolenky. 

Ostatní 
spotřebitelé 
mimo ETS 

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělené povolenky. 

 
 



 29 

Příklady toků tepla ze zařízení ETS do soukromých domácností 
 
Příklad A 
Zařízení uvedené v příkladu provádí činnost definovanou v tabulce 7. 

 Zařízení ETS nevyrábí žádné výrobky, k nimž se vztahuje referenční úroveň pro 
produkty.  

 Zařízení je součástí odvětví, které se považuje za odvětví vystavené významnému 
riziku úniku uhlíku. 

 Domácnosti se automaticky nepovažují za vystavené významnému riziku úniku 
uhlíku. 

  
Tabulka 8 Příslušné údaje o činnosti závodu uvedeného v příkladu  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výroba tepla pro vlastní 
spotřebu (TJ) 

10 11 10 12 9 9 

Výroba tepla pro domácnosti 
(TJ) 

2 1.9 2 2.1 2.5 2.5 

Emise ve vztahu k teplu pro 
domácnosti (tCO2) 

200 190 200 210 250 250 

 
Rozdělení v dílčích zařízeních 
Zařízení je rozděleno do dvou dílčích zařízení: 

 Dílčí zařízení 1 s referenční rovní tepla vystavené úniku uhlíku (který zahrnuje 
spotřebu tepla vyráběného zařízením ETS) 

 Dílčí zařízení 2 s referenční úrovní tepla nevystavené úniku uhlíku (který zahrnuje 
teplo vyvážení do domácností)  

 
Předběžně přidělené povolenky dílčímu zařízení 1 s referenční úrovní tepla 
Bez ohledu na množství tepla vyvezeného do domácností, bude mít dílčí zařízení 
s referenční úrovní tepla následující roční předběžně přidělenou povolenku: 
 

ConsumeratConsumedHeHLCHeat EFHALBMF  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x množství spotřebovaného tepla 
 
kde: 
FteploCL roční předběžné povolenky pro spotřebované teplo (vyjádřeno v EUA/rok) 
BMH   referenční úroveň tepla (62,3 EUA/TJ)  
EFspotřebitel faktor úniku uhlíku spotřebitele tepla, v tomto případě faktor úniku uhlíku 

u vystavených odvětví. 
HALSpotřebovanéTeplo úroveň historické aktivity související s teplem (vyjádřená v TJ/rok); tj. medián 

tepla vyrobeného a spotřebovaného v zařízení, není-li použito k výrobě 
elektrické energie.  
 
Čl. 9 odst. 1 Rozhodnutí uvádí, že výchozí období pro úroveň historické činnosti 
je: 

- od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008  
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nebo, pokud by to vedlo k vyšší úrovni (pro celé zařízení): 
 

- od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010  
 

Proto výchozí zvolené období bude od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008, což 
povede k historické úrovni aktivity dílčího zařízení 1 s referenční úrovní tepla 
v hodnotě 10.5 TJ. 

 
S ohledem na výše uvedené bude roční předběžné přidělení povolenek pro dílčí 1 
s referenční úrovní tepla: 
 

EUAEFHALBMF ExposedatConsumedHeHHeatCL 65415.103.62  

 
Předběžně přidělené povolenky dílčímu zařízení 2 s referenční úrovní tepla 
Jak vyplývá z této kapitoly, bude přidělená povolenka pro teplo vyvezené do 
domácností: 
 

osedNonhouseholdshouseholdsHHHeatnonCL EFEmissionsHFHALBMMAXF exp, ),(  

 
kde: 
FTeploNeCL roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení vyvážejícímu teplo 

(vyjádřené v EUA/za rok). 
BMH referenční úroveň tepla (62,3 EUA/TJ) 
HALH,domácnosti medián ročního historického vývozu tepla do domácností ve výchozím období 

(vyjádřeno v TJ/rok),  
Vzhledem k tomu, že pro toto zařízení se používá období 2005–2008, pro dílčí 
zařízení 2 s referenční úrovní tepla se použijí stejné výchozí období, což povede 
k historické úrovni aktivity v hodnotě 2 TJ. 

Emisedomácnosti:  medián ročních historických emisí souvisejících s výrobou měřitelného tepla pro 
domácnosti v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008. Tabulka 8 ukazuje, 
že medián ročních historických emisí činí tCO2. 

HF: Opravný koeficient pro domácnosti: 100 % v roce 2013, 90 % v roce 2014, 80 % 
v roce 2015, 70 % v roce 2016, 60 % v roce 2017, 50 % v roce 2018, 40 % v roce 
2019 a 30 % v roce 2020. 

EFNevystaveno: Faktor úniku uhlíku u nevystavených odvětví 
 

 
Tabulka 8 ukazuje výslednou předběžně přidělenou povolenku. 
 
Tabulka 9 Předběžné přidělené povolenky pro dílčí zařízení vyvážející teplo do domácností 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

householdsHH HALBM ,  124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 124,6 

householdsEmissionsHF  200 180 160 140 120 100 80 60 

FH,hdomácnosti.,před 
přhlédnutí k EF

 200 180 160 140 124,6 124,6 124,6 124,6 

EFNevystaveno 0,8000 0,7286 0,6571 0,5857 0,5143 0,4429 0,3714 0,3000 

householdsy,preliminarHF ,  160 131,14 105,14 82,00 64,08 55,18 46,28 37,38 
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Hodnoty EF (k) v nevystaveném případě pro každý rok k (od roku 2013 do roku 2020) se vypočtou jako: 
EF(k) = 0,5/7 * (2020 - k) + 0,3. Hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny a jsou pouze orientační. 
Příklad B 
 
Obrázek 7. Příklad B: teplo dodané do soukromých domácností a dalším zákazníkům mimo ETS 
prostřednictvím sítě dálkového vytápění, s jedním výrobcem tepla 

 

 
 
Předpoklady: 
Medián ročního množství tepla vyvezeného do soukromých domácností od 1. ledna 2005 do 31. prosince 
2008 = 100 000 GJ/rok. 
Medián ročních historických emisí CO2 souvisejících s výrobou tepla vyváženého do soukromých 
domácností od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 = 10 000 tCO2/rok. 

 
V příkladu B zařízení X prodává 200 TJ tepla do sítě dálkového vytápění, která jej 
rovnoměrně distribuuje do domácností a dalším spotřebitelům mimo ETS. Zařízení X 
může předložit kódy PRODCOM spotřebitelů a může proto prokázat, že spotřebitelé jsou 
vystaveni úniku uhlíku:  
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Do domácností
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Dalším spotřebitelům 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Výpočet množství tepla vyprodukovaného zařízením X a konečně prodaného 
soukromým domácnostem je proto v zásadě proveditelný na základě údajů ze sítě 
dálkového vytápění. Pravidlo pro soukromé domácnosti se bude vztahovat na podíl 
tepla dodávaného do soukromých domácností. 
 
Pro výpočet předběžně přidělené povolenky, pokud jde o teplo pro soukromé 
domácnosti u zařízení X příkladu B, se vypočte množství ve druhém a třetím řádku 
tabulky 9. Pro každý rok určí přidělenou povolenku před použitím faktoru vystavení (EF) 
nejvyšší množství z těchto dvou řádků. V tomto případě se pro roky 2013 až 2016 
použije množství ve třetím řádku a množství ve druhém řádku pro roky 2017 až 2020. 

Soukromé 
domácnosti 

 Zařízení X ETS  

Hranice povolenky 

Síť dálkového 
vytápění 

Další zákazníci 

Čisté měřitelné toky 
tepla 

Čistý měřitelný tok 
tepla 
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Tabulka 10 Výpočet předběžného přidělení povolenek, pokud jde o teplo dodávané do soukromých 
domácností u zařízení X v příkladu B 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

householdsHH HALBM ,  6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 

householdsEmissionsHF  10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 

FH,hdomácnosti.,před 
přihlédnutím k EF 

10000 9000 8000 7000 6230 6230 6230 6230 

EFNevystaveno 0.8000 0.7286 0.6571 0.5857 0.5143 0.4429 0.3714 0.3000 

householdsy,preliminarHF ,  8000 6557 5257 4100 3204 2759 2314 1869 

Hodnoty EF (k) v nevystaveném případě pro každý rok k (od roku 2013 do roku 2020) se vypočtou jako: 
EF(k) = 0,5/7 * (2020 - k) + 0,3. Hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny a jsou pouze orientační. 
 
Pro teplo dodaného dalším zákazníkům platí pravidla pro výpočet popsaná v kapitole 
3.2. Vzhledem k tomu, že na spotřebitele se nevztahuje ETS, přidělená povolenka je 
udělena zařízení X. Pro vývoz ke spotřebitelům mimo ETS platí automaticky faktor 
vystavení úniku uhlíku pro odvětví nevystavená úniku uhlíku. V tomto případě však může 
zařízení X prokázat, že polovina tepla dodaného distributorovi tepla jde ke 
spotřebitelům, kteří jsou vystaveni úniku uhlíku. Přidělené povolenky pro vývoz tepla 
dalším zákazníkům proto budou:  
 

EUAEFHALBMF ExposedmersOtherConsuExportedToHmersOtherConsuH 623011003.62,  

 
Příklad C 
Příklad C se zabývá situací uvedenou v obrázku níže: 
 
Obrázek 8. Příklad C: teplo dodané do soukromých domácností prostřednictvím sítě dálkového 
vytápění, s několika výrobci tepla 

 
 
 

Soukromé 
domácnosti 

Zařízení X ETS  

Hranice povolenky 

 
 
 
 
 

Síť 
dálkovéh

o 
vytápění 

Další zákazníci 

Zařízení Y ETS  

Hranice povolenky 

Čisté měřitelné toky 
tepla 

 

Čisté měřitelné toky 
tepla 

 

Zařízení Z mimo ETS 
Hranice povolenky 
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V příkladu C platí pravidlo pro soukromé domácnosti i pro zařízení ETS za předpokladu, 
že lze doložit množství tepla dodaného do soukromých domácností (viz první část oddílu 
3.3). Podíl tepla dodaného do soukromých domácností z celkového dodaného tepla se 
použije pro zařízení ETS X a Y. Přidělená povolenka pro teplo dodané dalším zákazníkům 
(jiným než domácnostem) prostřednictvím sítě dálkového vytápění vychází ze 
standardního pravidla pro vývoz tepla subjektům mimo ETS (přidělení povolenky výrobci 
tepla, použití faktoru vystavení pro odvětví nevystavení únikům uhlíku, dokud nelze 
doložit vystavení únikům uhlíku). 
 
V obou příkladech B a C nebude provozovateli sítě dálkového vytápění, který funguje 
pouze jako prostředník mezi zařízeními ETS a konečnými spotřebiteli přidělena žádná 
povolenka. Je-li sítí dálkového vytápění závod ETS (tj. pokud sám vyrábí teplo), získá 
povolenky pro spotřebované teplo a/nebo pro vyrobené a vyvezené teplo (viz rovněž 
části 3.2 a 3.5). 
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3.4 Několik vývozců tepla a jeden dovozce tepla 

 
Tato část se zabývá případem, v němž tepelné zařízení ETS dováží teplo ze zařízení ETS i 
ze subjektu mimo ETS. 
 
Schéma 
Obrázek níže zobrazuje situaci, kterou se zabývá tato část.  
 
Obrázek 9. Tepelné zařízení ETS dováží teplo ze zařízení ETS i od subjektu mimo ETS 

 
 
Předběžné přidělování povolenek 
Předběžně přidělované povolenky jsou uvedeny v tabulce 4 a určí se s pomocí případů 
řešených v částech 2 a 2.3 jako stavebními kameny: 

 Dovozem tepla dílčím zařízením ETS ze zařízení ETS se zabývala část 2. 

 Dovozem tepla dílčím zařízením ETS ze zařízení mimo ETS se zabývala část 2.3. 
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitý faktor vystavení úniku uhlíku je faktorem vystavení pro dílčí zařízení 
spotřebovávající teplo.  
 

 

Zařízení ETS  
Zařízení ETS  

 
 
 Subjekt mimo ETS  

Teplo 

Hranice povolenky Hranice povolenky 
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Tabulka 11 Přehled předběžně přidělovaných povolenek v případě, kdy zařízení ETS dováží teplo z dílčího zařízení ETS a od subjektu mimo ETS. 

Vývozce/d
ovozce 

Předběžné přidělování povolenek 

Spotřebitel 
tepla ETS  

Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Přidělené povolenky je nutno upravit o množství dovezeného tepla ze zařízení mimo ETS. 
 

CETSnonimportHPPypreliminarP EFHBMHALBMF )( ,,
 

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu – referenční úroveň tepla x spotřebované teplo x faktor vystavení úniku 
uhlíku spotřebitele tepla 

 
kde: 
FPředběžné: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tunu). 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno v tunách). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
Hdovoz: dovoz tepla od subjektů mimo ETS ve stejných výchozích letech jako u HALP (vyjádřeno v TJ/rok). 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla. 
Dílčí zařízení dovážející teplo není dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Teplo dovážené ze zařízení ETS není zohledněno v historické úrovni aktivity dílčího zařízení dovážejícího teplo. Teplo dovezené od subjektů mimo 
ETS není způsobilé k bezplatnému přidělnění povolenek: 
 

CHHypreliminarH EFHALBMF ,  

Přidělené povolenky= referenční úroveň tepla x spotřebované teplo (kromě tepla od subjektu mimo ETS) x faktor úniku uhlíku spotřebitele tepla 
 
kde: 
Fpředběžné: roční předběžně přidělená povolenka dílčímu zařízení dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
HALH: historická úroveň aktivity související s teplem (vyjádřená v TJ/rok), ze své povahy tato historická úroveň aktivity nepřihlíží k teplu 

dovezenému od subjektů mimo ETS. 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla. 

Vývozce 
tepla v ETS 

Část zařízení ETS, která vyváží teplo do jiných zařízení ETS, nezískává žádné povolenky k vývozu tepla.  

Vývozce 
mimo ETS 

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělenou povolenku. 
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3.5 Několik vývozců a dovozců tepla 

 
Tato část řeší případ, v němž do tepelné sítě dodávající teplo více spotřebitelům dodává 
teplo několik výrobců tepla. Výrobci i spotřebitelé sestávají ze zařízení ETS a subjektů 
mimo ETS. 
 
Schéma 
Obrázek níže zobrazuje situaci, kterou se zabývá tato část. Tepelná síť odpovídá definici 
distributora tepla v části 3.2. 
 
Obrázek 10. Tepelná síť s výrobci a spotřebiteli tepla v ETS i mimo ETS 

 
 
Předběžné přidělování povolenek 
Předběžné přidělování povolenek je uvedeno v tabulce 11 a je určeno tím, že se tepelná 
síť považuje za subjekt mimo ETS. Přidělená povolenka v této tabulce předpokládá, že 
žádný ze subjektů mimo ETS není soukromou domácností. 
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitým faktor vystavení úniku uhlíku je faktor úniku uhlíku u odvětví nevystavených 
úniku uhlíku, pokud nelze předložit důkazy o vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla.  
Podíl tepla dodaného spotřebitelům vystaveným úniku uhlíku na celkovém dodaném 
teple platí pro všechna zařízení ETS, která dodávají teplo. 
 

Zařízení ETS,  
nevystavené 

Zařízení ETS,  
vystavené 

Hranice povolenky 

 

Subjekt mimo ETS, 
nevystavený 

Subjekt mimo ETS, 
vystavený 

Hranice povolenky 

 

Zařízení ETS,  
nevystavené 

Zařízení ETS,  
vystavené 

Hranice povolenky 

Subjekt mimo ETS, 
nevystavený 

Subjekt mimo ETS, 
vystavený 

Hranice povolenky 
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Takové údaje lze poskytnout distributorem tepla pouze dobrovolně, neboť u těchto 
subjektů neexistuje zákonná povinnost, pokud jde o shromažďování údajů. Následující 
údaje jsou v zásadě potřebné a měly by být poskytnuty dotčeným zařízením v ETS. 

 Množství tepla do zařízení nebo subjektů mimo ETS (včetně soukromých 
domácností): vystaveny únikům uhlíku-/nevystaveny únikům uhlíku), a  

 Množství tepla do soukromých domácností. 
Členské státy si v případě potřeby mohou vyžádat více informací.  
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Tabulka 12 Přehled předběžně přidělených povolenek v případě několika vývozců a několika dovozců. 

Vývozce/dov
ozce 

Předběžné přidělování povolenek 

Vývozci v ETS Dílčí zařízení vyvážející teplo je ze své povahy dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla. 
Teplo vyvážené do tepelné sítě (která se považuje za subjekt mimo ETS) je zohledněno v historické úrovni aktivity dílčího zařízení vyvážejícího 
teplo: 
 

EFHALBMF HHypreliminarH,  

Přidělené povolenky = referenční úroveň tepla x množství čistého vyvezeného tepla x faktor úniku uhlíku 
 
kde: 
Fpředběžné: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení vyvážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
HALH: úroveň historické aktivity v souvislosti s teplem (vyjádření v TJ/rok), tj. medián ročního historického tepla vyrobeného a 

vyvezeného do subjektů mimo ETS ve výchozím období, není-li použito k výrobě elektrické energie. 
EF Faktor vystavení úniku uhlíku u odvětví nevystavených úniku uhlíku, pokud nelze předložit důkazy o vystavení úniku uhlíku 

spotřebitele tepla. 
Vývozci mimo 
ETS  

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělené povolenky. 

Dovozci ETS Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 
Dovozené teplo není způsobilé k získání bezplatně přidělených povolenek, neboť pochází z tepelné sítě, která se považuje za subjekt mimo 
ETS. Dovážené teplo je však zohledněno v referenční úrovni produktu. Přidělené povolenky je tedy nutno korigovat o množství dovezeného 
tepla. 
 

CimportHPPypreliminarP EFHBMHALBMF )(,
 

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu – referenční úroveň tepla x spotřebované teplo x faktor vystavení úniku 
uhlíku spotřebitele tepla 

 
kde: 
FPředběžné: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tunu). 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno v tunách). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
Hdovoz: dovoz tepla ve stejných výchozích letech jako u HALP (vyjádřeno v TJ/rok). 
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EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla. 
 Dílčí zařízení dovážející teplo není dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu. 

Teplo dovezené z tepelné sítě, která se považuje za subjekt mimo ETS, není zohledněno při určení úrovně historické aktivity. V důsledku toho 
dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla nezískává povolenky pro dovážené teplo.  

Vývozci mimo 
ETS 

Subjekty mimo ETS nemohou získat bezplatně přidělené povolenky. 
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4 Významné změny v tocích tepla po 1. lednu 2005 
 
Tato kapitola popisuje vliv podstatných změn kapacity v případě dílčích zařízení 
referenční úrovně tepla. Definice podstatných změn kapacity je uvedena v článku 3 
písm. i), j) a k) CIMs a je vysvětlena v části 4.1 pro případ dílčích zařízení pro referenční 
úroveň. Vliv podstatných změn kapacity je popsána v části 4.2. Nahlédněte prosím do 
Návodu k postupu č. 2, který uvádí obecné informace o změnách kapacity. 
 

4.1 Definice rozšíření/snížení kapacity 

 
Významné rozšíření kapacity dílčích zařízení referenční úrovně tepla 
„Významným rozšířením kapacity“ dílčího zařízení referenční úrovně tepla se rozumí 
buď významný nárůst kapacity spotřeby tepla způsobilého k bezplatnému přidělení 
povolenek nebo významný nárůst kapacity ve vývozu tepla subjektům mimo ETS nebo 
kombinace obojího.  
 
Významné snížení kapacity dílčích zařízení referenční úrovně tepla 
„Významným snížením kapacity“ dílčího zařízení referenční úrovně tepla se rozumí buď 
významné snížení kapacity spotřeby tepla způsobilého k bezplatnému přidělení 
povolenky nebo významné snížení kapacity ve vývozu tepla subjektům mimo ETS nebo 
kombinace obojího.  
 
Významný nárůst kapacity spotřeby tepla  
„Významný nárůst kapacity spotřeby tepla“ může být pouze výsledkem jedné nebo 
několika zjistitelných fyzických změn v souvislosti s technickým uspořádáním a 
fungováním vybavení spotřebovávajícího teplo, které je způsobilé k bezplatnému 
přidělení povolenek. To vylučuje pouhé výměny stávající výrobní linky se stejnou výrobní 
kapacitou. 
 
Aby mohlo být zvýšení spotřeby označeno za významné, fyzické změny musejí mít 
některé z následujících výsledků: 

- dílčí zařízení dokáže spotřebovat nejméně o 10 % více měřitelného tepla, které je 
způsobilé k bezplatnému přidělení povolenek oproti dílčímu zařízení před 
změnou.  

NEBO 
- dílčí zařízení má podstatně vyšší spotřebu měřitelného tepla, které je způsobilé 

k bezplatnému přidělení povolenek, a v důsledku toho dochází k dodatečnému 
přidělení více než 50000 emisních povolenek ročně, které představují alespoň 5 
% předběžného ročního počtu emisních povolenek. 
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Vezměte prosím na vědomí, že jde pouze o změny ve způsobilém teple. Proto by mohla 
významná kapacita vyplývat z takových fyzických změn, v důsledku nichž je spotřeba 
tepla, která není způsobilá k bezplatnému přidělení povolenek (tj. ze zařízení mimo ETS 
nebo dílčího zařízení produkujícího kyselinu dusičnou), nahrazena spotřebou tepla 
způsobilého k bezplatnému přidělení povolenek /tj. ze zařízení ETS, kromě dílčích 
zařízení produkujících kyselinu dusičnou).  

 
Významný pokles kapacity spotřeby tepla  
„Významný pokles kapacity“ může vyplývat z jedné nebo několika zjistitelných změn 
uvedených výše v oddílu „významný nárůst kapacity spotřeby tepla“. 
 
Aby mohl být pokles spotřeby tepla označen za významný, musejí fyzické změny vést 
k významnému poklesu ve schopnosti dílčího zařízení spotřebovávat měřitelné způsobilé 
teplo a/nebo ve vztahu k rozsahu přidělených povolenek se musí považovat za 
významné snížení kapacity. V tomto smyslu nelze fyzické změny směřující výhradně ke 
zlepšení účinnosti energie dílčího zařízení považovat za fyzickou změnu, která vede 
k významné změně kapacity ani ji nelze považovat za fyzickou změnu. 
 
 
Významný nárůst kapacity vývozu tepla subjektům mimo ETS 
„Významný nárůst kapacity vývozu tepla subjektům mimo ETS vyplývá z jedné nebo 
několika zjistitelných fyzických změn ve vztahu k technickému uspořádání a fungování 
vybavení produkujícího teplo. Tím jsou vyloučeny pouhé výměny stávajícího kotle. 
K fyzické změně musí dojít v hranicích dotčeného dílčího zařízení. 
 
Aby mohlo být zvýšení vývozu označeno za významné, fyzické změny musejí mít některé 
z následujících výsledků: 

- vývoz tepla subjektům mimo ETS se dokáže zvýšit o 10 % oproti původnímu 
vývozu tepla před změnou, 

NEBO 
- nárůst vývozu tepla subjektům mimo ETS vede k dodatečnému přidělení 

emisních povolenek v počtu více než 50000 povolenek ročně, což představuje 
alespoň 5 % předchozího ročního počtu emisních povolenek přidělených 
bezplatně dílčímu zařízení vyvážejícímu teplo před nárůstem ve vývozu tepla. 

 
Vezměte prosím na vědomí, že jde pouze o způsobilé teplo. U tepla vyváženého 
vybavením, na něž se nevztahuje EU–ETS nebo prostřednictvím dílčích zařízení 
produkujících kyselinu dusičnou, nemůže nikdy jít o významnou změnu ve vývozu tepla. 
 
Významný pokles kapacity vývozu tepla subjektům mimo ETS 
„Významný pokles kapacity vývozu tepla subjektům mimo ETS“ vyplývá z jedné nebo 
několika zjistitelných změn v technickém uspořádání nebo fungování vybavení 
produkujícího teplo, což vede k významnému poklesu ve vývozu tepla k subjektům mimo 
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ETS a/nebo ve vztahu k rozsahu přidělení povolenek k obdobnému nárůstu ve vývozu 
tepla subjektům mimo ETS. 
 

4.2 Přidělování povolenek v případě významných změn kapacity 

Významné změny mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2011 mají vliv na historickou 
úroveň aktivity. Těmto změnám se věnuje Návod k postupu č. 2.  
 
Změny po 30. červnu 2011 podléhjí předpisům o nových účastnících / uzavřeních a 
zabývá se jimi Návod k postupu č. 7.  
 
Ve smyslu významných změn kapacity u dílčích zařízení referenční úrovně tepla je nutno 
pamatovat na dvě věci: 

- Významné změny kapacity mohou být pouze výsledkem fyzické změny. Pokud 
zařízení změní dodavatele tepla bez provedení fyzické změny, změna 
v dodávkách tepla se nepovažuje za významnou změnu kapacity. 

- Kapacita je definována na základě spotřeby tepla vyrobeného jednotkami, na něž 
se vztahuje ETS a vývozu tepla subjektům mimo ETS produkovaného jednotkami, 
na něž se vztahuje ETS. Proto přechod k jiným dodavatelům tepla nebo 
spotřebitelům může vést k podstatné změně kapacity i přesto, že se množství 
spotřeby tepla nebo vývozu nezmění. 

 
Příklady: 
Zařízení ETS spotřebovává teplo vyráběné kotlem, na který se vztahují tytéž povolenky. 
Zařízení provede fyzickou změnu, v jejímž důsledku může spotřebovávat více tepla. 
Dodatečné teplo je zajišťováno z jednotky KVET zásobované biomasou, která není 
součástí EU–ETS. Tento případ se nepovažuje za významnou změnu kapacity, neboť 
množství spotřebovaného tepla, které je způsobilé k bezplatnému přidělení povolenek, 
se nezmění. Proto nárůst ve spotřebě tepla nevede ke změně kapacity (viz Návod 
k postupu č. 7 o nových účastnících a uzavřeních).  
 
Zařízení ETS vyváží teplo spotřebiteli mimo ETS. Tento spotřebitel zvýší svou výrobu a 
spotřebu tepla o 30 %. Dodatečné množství tepla je dodáváno zařízením ETS 
prostřednictvím volných kapacit stávajícího kotle bez fyzické změny na straně 
dodavatele. Vzhledem k nepřítomnosti fyzické změny nemůže tato zvýšená spotřeba 
představovat významný nárůst kapacity dílčího zařízení referenční úrovně tepla, které 
vyváží teplo. 
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5 Příklady zvláštního přidělování povolenek 
 

5.1 Toky tepla z dílčího zařízení referenční úrovně pro kyselinu dusičnou 
do jiného dílčího zařízení 

Tato část se zabývá přidělováním povolenek v případě toků tepla ze zařízení, které 
vyrábí výrobky, na něž se vztahuje referenční úroveň kyseliny dusičné a dalšího dílčího 
zařízení (viz Rozhodnutí Komise, čl. 10 odst. 6). 
 
Schéma 
Obrázek 11. Toky tepla z dílčího zařízení referenční úrovně kyseliny dusičné do jiného 
dílčího zařízení 
 ukazuje situaci, kterou se zabývá tato část.  
 
Obrázek 11. Toky tepla z dílčího zařízení referenční úrovně kyseliny dusičné do jiného dílčího zařízení 

 

 
Předběžné přidělování povolenek 
Obecně platí, že předběžně přidělené povolenky pro referenční úroveň kyseliny dusičné 
budou vypočteny na základě referenční úrovně produktu pro kyselinu dusičnou a na 
základě historické úrovně aktivity. 
 
Předběžně přidělené povolenky pro (dílčí)zařízení B spotřebovávající teplo bude 
upraveno o emise související s výrobnou spotřebovávaného tepla. 
 
Přehled předběžného přidělování podává tabulka 12. 
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Použitý faktor vystavení úniku uhlíku při určení povolenek pro (dílčí)zařízení B je 
faktorem vystavení pro dílčí zařízení spotřebovávající teplo. 
 
 

(Pod)zařízení B ETS  
 

 

(Pod)zařízení A – 
kyselina dusičná 

Čistý měřitelný tok tepla 

Hranice povolenky Hranice povolenky 
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Tabulka 13 Přehled předběžného přidělování povolenek v případě toku tepla ze zařízení kyseliny dusičné do jiného zařízení ETS 

Předběžné přidělené povolenky pro (dílčí)zařízení A kyseliny dusičné 
vyvážející teplo 

Předběžně přidělené povolenky dílčímu zařízení B dovážejícímu teplo 

 
 
 
 

Povolenka je přidělena výrobci kyseliny dusičné na základě referenční 
úrovně kyseliny dusičné, avšak bez dodatečně přidělených povolenek pro 

vyvážené teplo  
 
 
 

 
 

(Dílčí) zařízení, které vyváží teplo do jiného (dílčího)zařízení nikdy nezískává 
žádné povolenky pro vývoz tepla 

 
 

 

Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň produktu.  
 

CHHPPypreliminarP EFHALBMHALBMF ,  

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství vyráběného produktu x ú 
faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 

 
kde: 
FPředběžné: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení 

dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno v EUA/tunu) 
HALP: úroveň historické aktivity související s produktem (vyjádřeno 

v tunách/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ) 
HALH: úroveň historické aktivity související s teplem (vyjádřená 

v TJ/rok); tj., medián roční spotřeby tepla ve výchozím období. 
EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 
Dílčí zařízení dovážející teplo je dílčím zařízením pro referenční úroveň tepla. 
 

CHHypreliminarH EFHALBMF ,  

Přidělená povolenka = referenční úroveň tepla x (celkem spotřebované teplo – 
spotřebované teplo ze zařízení kyseliny dusičné) x faktor vystavení úniku uhlíku 

spotřebitele tepla 
 
kde: 
Fpředběžné: roční předběžné přidělení povolenek dílčímu zařízení 

dovážejícímu teplo (vyjádřené v EUA/rok). 
BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno v EUA/TJ). 
HALH,celkem: historická úroveň aktivity v souvislosti s teplem (vyjádřená v 

TJ/rok); tj. medián ročně spotřebovaného tepla od výchozího 
období mínus teplo dovezené z (dílčího)zařízení kyseliny dusičné  

EFC: faktor vystavení úniku uhlíku spotřebitele tepla 
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5.2 Toky tepla v rámci integrované papírny 

Tato část se zabývá přidělováním povolenek v případě toků tepla v rámci integrované 
papírny. Obvykle je součástí integrované papírny dílčí zařízení referenční úrovně 
celulózy, dílčí zařízení referenční úrovně papíru a dílčí zařízení referenční úrovně tepla. 
Přidělování povolenek dílčím zařízením referenční úrovně pro celulózu je upraveno 
samostatně v Rozhodnutí Komise, článku 10 odst. 7). 
„V případě, že zařízení zahrnuje dílčí zařízení vyrábějící buničinu (sulfátovou 
krátkovláknitou buničinu, sulfátovou dlouhovláknitou buničinu, termomechanickou a 
mechanickou buničinu, sulfitovou buničinu nebo další druhy buničiny, na které se 
nevztahuje referenční úroveň produktu), která vyvážejí měřitelné teplo do jiných 
technicky propojených dílčích zařízení, v předběžném celkovém ročním množství 
bezplatně přidělených povolenek na emise se zohlední – aniž je tím dotčeno předběžné 
roční množství povolenek na emise bezplatně přidělených jiným dílčím zařízením 
dotčeného zařízení – předběžné roční množství bezplatně přidělených povolenek na 
emise, pouze pokud jsou produkty z buničiny vyrobené tímto dílčím zařízením uvedeny na 
trh a nejsou v tomtéž zařízení ani v jiných technicky propojených zařízeních zpracovávány 
na papír.“ 
Stejné zvláštní pravidlo platí pro dílčí zařízení vyrábějící celulózu a vyvážející teplo do 
jiných technicky propojených dílčích zařízení nebo zařízení. 
 
Schéma 
Obrázek 12. Toky tepla v rámci integrované papírny 
 ukazuje situaci, kterou se zabývá tato část.  
 
Obrázek 12. Toky tepla v rámci integrované papírny 

 
 
Předběžné přidělování povolenek 
Obecně bude předběžné přidělování povolenek pro integrované papírny vycházet ze 
součtu povolenek pro dílčí zařízení referenční úrovně těchto dvou produktů a dílčí 
zařízení referenční úrovně tepla. Pro určení dílčího zařízení referenční úrovně celulózy 
platí zvláštní pravidlo. 
 

Dílčí zařízení C pro 
papír BM 

 

Dílčí zařízení A pro 
celulózu BM 

Čistý měřitelný tok 
tepla 

Hranice povolenky 

Dílčí zařízení B pro 
teplo BM 

(procesy na výstupu) 
 

Externí 
spotřebitel 

ETS 
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Předběžně přidělené povolenky pro dílčí zařízení A na výrobu celulózy se vypočtou na 
základě referenční úrovně produktu pro celulózu a podle historické úrovně aktivity u 
celulózy vyráběné a uváděné na trh a nezpracovávané na papír v dílčím zařízení C. 
Nezíská žádné dodatečně přidělené povolenky pro spotřebovávané teplo, neboť to je 
součást referenční úrovně produktu. 
 
Předběžně přidělené povolenky pro dílčí zařízení C na výrobu papíru se vypočtou na 
základě referenční úrovně produktu pro papír a podle historické úrovně aktivity výroby 
papíru. Nezíská žádné dodatečně přidělené povolenky pro spotřebovávané teplo, neboť 
to je zahrnuto v referenční úrovni produktu. 
 
Dílčí zařízení B referenční úrovně tepla získá pouze povolenky pro teplo spotřebovávané 
v zařízení mimo hranice dílčího zařízení referenční úrovně produktu pro celulózu a papír 
a pro teplo dodávané externím spotřebitelům mimo ETS. 
 
Přehled předběžného přidělování podává tabulka 13. 
 
Faktor vystavení únikům uhlíku 
Pro dílčí zařízení referenční úrovně produktu a dílčí zařízení referenční úrovně tepla 
(spotřeba tepla pro procesy na výstupu, které nejsou pokryty referenčními úrovněmi 
produktu), platí příslušné faktory úniku uhlíku.  
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Tabulka 14 Přehled předběžného přidělení povolenek v případě toku tepla z jednoho zařízení ETS do druhého zařízení ETS 
Předběžné přidělené povolenky pro dílčí zařízení A na 

výrobu celulózy  
Předběžné přidělené povolenky pro dílčí 

zařízení A na výrobu papíru 
Předběžně přidělené povolenky dílčímu zařízení B 

produkujícímu teplo 
Povolenky jsou přidělovány dílčímu zařízení na výrobu 
celulózy na základě příslušné referenční úrovně celulózy 
a dle výroby celulózy, která je uváděna na trh a nikoliv 
celulózy zpracovávané na papír v dílčím zařízení C. 
 

EFHALBMF exportP,PypreliminarP,  

Přidělení = referenční úroveň produktu x množství 
vyráběného produktu x faktor vystavení úniku uhlíku 

výroby celulózy 
 
kde: 
FPředběžné: roční předběžné přidělení povolenek 

dílčímu zařízení vyrábějícímu celulózu 
(vyjádřené v EUA/rok). 

BMP: referenční úroveň produktu (vyjádřeno 
v EUA/tunu). 

HALP,vývoz: historická úroveň aktivity ve vztahu 
k výrobě celulózy, která je uváděna na 
trh a není zpracovávána v dílčím 
zařízení C (vyjádřená v tunách/rok). 

EF: faktor vystavení úniku uhlíku u výroby 
celulózy. 

 
Dílčí zařízení nezískává dodatečné povolenky pro výrobu 
nebo spotřebu tepla. 

Povolenky jsou přidělovány dílčímu zařízení 
na výrobu papíru na základě příslušné 
referenční úrovně pro papír. 
 
 

EFHALBMF PPypreliminarP,  

Přidělení = referenční úroveň produktu x 
množství vyráběného produktu x faktor 

vystavení úniku uhlíku výroby papíru 
 
kde: 
FPředběžné: roční předběžné přidělení 

povolenek dílčímu zařízení 
vyrábějícímu papír 
(vyjádřené v EUA/rok). 

BMP: referenční úroveň produktu 
(vyjádřeno v EUA/tunu). 

HALP: úroveň historické aktivity 
související s produktem 
(vyjádřeno v tunách/rok). 

EF: faktor vystavení úniku uhlíku 
výrobce papíru. 

 
Dílčí zařízení nezískává dodatečné povolenky 
pro výrobu nebo spotřebu tepla. 
 

Teplo je vyváženo externímu spotřebiteli ETS.  
 
Dílčí zařízení nezískává žádnou povolenku pro teplo 
vyvážené spotřebitelům ETS.  

 
Teplo je spotřebováváno v dílčím zařízení.  
Toto dílčí zařízení pokrývá teplo spotřebovávané 
v zařízení mimo hranice dílčích zařízení referenční 
úrovně produktu pro celulózu a papír. 
 

CHHypreliminarH EFHALBMF ,  

Přidělené povolenky = referenční úroveň tepla x teplo 
spotřebovávané mimo hranice referenčních úrovní 

produktu x faktor vystavení úniku uhlíku při procesu 
spotřebovávajícím teplo 

 
kde: 
FPředběžné: roční předběžné přidělení povoleneka 

dílčímu zařízení dovážejícímu teplo 
(vyjádřené v EUA/rok). 

BMH: referenční úroveň tepla (vyjádřeno 
v EUA/TJ). 

HALH,celkem: historická úroveň aktivity v souvislosti 
s teplem (vyjádřená v TJ/rok); tj. 
medián ročně spotřebovaného tepla 
od výchozího období mimo hranice 
referenční úrovně produktu. 

EFC:  faktor vystavení úniku uhlíku proces 
spotřebovávající teplo 

 


