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PŘEDMLUVA K MPA 41-01-17 

Tyto metodické pokyny (dále jen MPA) obsahují vysvětlení, interpretace a odkazy na 
dokumenty obsahující specifické požadavky a další informace, které souvisejí s akreditací 
ověřovatelů ověřujících výkazy emisí skleníkových plynů podle ČSN EN ISO 14065:2013, 
nařízení Komise (EU) 600/2012 a dalších navazujících dokumentů. 

Toto vydání MPA v návaznosti na MPA 00-01-... rovněž uvádí postup stanovení počtu witness 
auditů (WA) pro posouzení ověřovatelů ověřujících výkazy emisí skleníkových plynů, viz 
PŘÍLOHA 1, a s tím související předpokládaný časový rozsah posuzování, viz PŘÍLOHA 2. 
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1 ÚVOD 

Ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech ve třetím 
obchodovacím období (ověřování emisí za roky 2013-2020) v rámci programu EU pro 
obchodování s emisemi (EU ETS) mohou provádět pouze ověřovatelé emisí skleníkových 
plynů akreditovaní podle požadavků ČSN EN ISO 14065 a nařízení Komise (EU) 
č. 600/2012, popř. certifikovaní podle zvláštních požadavků. 

Tento MPA 41-01-15 podává výklad aplikace harmonizované normy ČSN EN ISO 
14065 a dalších dokumentů pro činnost ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů a 
údajů o tunokilometrech (dále v textu ověřovatelé GHG), tak aby bylo zajištěno plnění 
požadavků nařízení Komise (EU) č. 600/2012, v rámci EU ETS. 

Proces akreditace ověřovatelů GHG byl vytvořen ve spolupráci s příslušným orgánem, 
kterým je v České republice, Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). 

Poznámka 1: Subjekt provádějící ověřování dat dle nařízení Komise (EU) č. 600/2012 je 
definován jako “ověřovatel“ resp. „ověřovatel výkazů emisí skleníkových plynů“. 
Termínem „vedoucí auditor systému EU ETS“ se rozumí osoba, která je pověřena 
vedením a řízením ověřovacího týmu, je zodpovědný za ověření výkazu provozovatele 
nebo provozovatele letadel a za podání zpráv o tomto ověření. 

2 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

Kromě v tomto MPA přímo citovaných dokumentů tj. ČSN EN ISO 14065 a nařízení 
Komise (EU) č. 600/2012 jsou při akreditaci ověřovatelů GHG používány i další 
dokumenty které jsou uvedeny v příloze 2.5 MPA 00-02-… 

Pro účely tohoto MPA platí příslušné termíny a definice obsažené v souvisejících 
dokumentech. 

3 ROZSAH AKREDITACE 

Obecný rozsah akreditace je definován přílohou 1 nařízení Komise (EU) č. 600/2012. 
Takto definovaný rozsah je závazný jak pro všechny národní akreditační orgány, tak 
ověřovatele GHG, kteří nemohou vytvářet vlastní varianty, pouze mohou z celkového 
rozsahu vybrat relevantní skupiny činností. ČIA po dohodě s MŽP stanovil, že poskytuje 
akreditaci v těchto skupinách činností: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 98 dle přílohy 
1 nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Posuzování odborné způsobilosti subjektu pro skupiny 
činností 98 je spárováno s příslušnou odbornou skupinou činností, tj. 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 a 12. Skupina činností pod kódem 98 zahrnuje ověřování skutečností vedoucích ke 
změně množství bezplatně přidělovaných povolenek v souladu s požadavky rozhodnutí 
Komise 2011/278/EU. 

Příloha č. 3 žádosti o akreditaci - Specifikace rozsahu posouzení ověřovatele 
provádějícího ověřování výkazů emisí skleníkových plynů specifikuje výše uvedené 
relevantní činnosti, z nich si ověřovatel GHG vybere ty, které hodlá mít v rozsahu 
akreditace. 

Ověřovatel GHG vydá provozovateli ověřovací zprávu pouze tehdy, je-li akreditován pro 
skupiny činností, ve kterých tento provozovatel působí. V rámci subdodávky nelze řešit 
ověření pro činnosti, které nemá ověřovatel GHG v rozsahu akreditace. 

Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 neumožnuje definovat rozsah akreditace jinak, než jak 
je uvedeno v příloze I nařízení AVR, není tedy možno z požadavků na ověřovatele GHG 
vypustit jeho kompetentnost k posuzování využívaných neakreditovaných laboratoří nebo 
systémů kontinuálního měření emisí (CEMS). 
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4 ČINNOST OVĚŘOVATELŮ GHG V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU 

Pokud ověřovatel GHG akreditovaný ČIA pro ověřování výkazů emisí skleníkových 
plynů má zájem v rámci EU ETS působit i v jiných členských státech EU, může tak činit 
bez omezení.  

Pokud bude ověřovatel GHG ověřovat v jiných členských státech EU, tak tuto skutečnost 
oznámí v rámci plnění povinností vyplývajících z článku 76 nařízení Komise (EU) 
č. 600/2012 (oznámení učiněné ověřovatelem). Ověřovatel GHG si musí zjistit podmínky 
ověřování v daném státě. 

Pokud se ověřovatel GHG rozhodne provádět ověřování v jiných členských státech EU, 
pak musí mít pro tuto činnost nastaveny procesy a definovány požadavky na odbornou 
způsobilost pracovníků včetně způsobu jejich plnění (např. znalost cizích jazyků, národní 
legislativy apod.) pro jednotlivé funkce. Ověřovatel GHG musí mít dokumentovaný 
postup provádění akreditované činnosti jak na území České republiky, tak v případě 
ověřování v jiných členských státech EU. 

Příslušné normy a nařízení Komise požadují schopnost „efektivní komunikace v jazyce“. 
Proto ověřovatel GHG musí nastavit požadavky a pravidla pro používání auditorů / 
vedoucích auditorů / překladatelů během celého procesu ověřování, tj. od příjmu žádosti, 
plánování ověřování až po vydání závěrečné zprávy v požadovaném jazyce. 

5 KOMUNIKACE A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

5.1 Oznámení učiněné ověřovatelem 
V souladu s článkem 76 nařízení Komise (EU) č. 600/2012 je ověřovatel GHG povinen 
předat do 15. listopadu každého roku ČIA následující informace: 
a) plánovaný termín a identifikaci zařízení, kde bude ověřování prováděno; 
b) adresu a kontaktní údaje provozovatelů nebo provozovatelů letadel, jejichž výkazy 

emisí a tunokilometrů budou předmětem ověření. 

Poznámka 2: Tento požadavek je uveden v příloze 4 MPA 00-01-…. Zde je tento 
požadavek uveden z důvodu ucelenosti uváděných informací. 

Dojde-li ke změně či doplnění informací uvedených bodě a) nebo b), ověřovatel GHG 
tyto změny či doplnění oznámí akreditačnímu orgánu k poslednímu dni v měsíci, kdy se 
ověřovatel GHG o této změně či doplnění dozvěděl.  

Ověřovatel GHG předá tyto informace ČIA s využitím vzorového formuláře 
vytvořeného Evropskou komisí. Formulář je ke stažení na stránkách ČIA. 

5.2 Kontaktní email 
Veškerou komunikaci ohledně oznámení učiněných ověřovatelem zasílejte na 
ghg@cai.cz.  

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento MPA nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. K uvedenému datu se ruší MPA 41-01-15. 

Ing. Jiří R ů ž i č k a, MBA, Ph.D. 

ředitel 

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 
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PŘÍLOHA 1 Postup pro stanovení počtu WA 

 

Skupina 
postupů 

Rozsah akreditace 

Minimální 
počet 

WA při 
prvotním nebo 
opakovaném 

posouzení 

A Ověřování výkazu emisí CO2 ze spalovacích procesů ze skupin 
činností 1a a 1b dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 

1 

B Ověřování výkazu emisí CO2 z technologických procesů ze skupin 
činností 2, 8 a 9 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 

1 

C Ověřování výkazu emisí CO2 z technologických procesů ze skupin 
činností 3,4 a 5 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 

1 

D Ověřování výkazu emisí CO2 z technologických procesů ze skupin 
činností 6 a 7 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 

1 

E Ověřování výkazu emisí CO2 z letecké dopravy ze skupiny činností 
12 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 

1 

F Ověřování množství přemístěného CO2 s využitím skupin činností 
10 a 11 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č.600/2012 

1 

 

Při stanovení počtu WA je vždy zohledněna provedená analýza rizik. 

Uvedené počty WA jsou minimální a jsou předepsány pro prvotní nebo opakované 
posouzení. Při prvotním posouzení musí být WA provedeny před přiznáním dané skupiny 
činností do rozsahu akreditace. Při opakovaném posuzování musí být WA ze všech skupin 
předvedeny v průběhu celého akreditačního cyklu. Výběr skupiny činností, pro kterou má být 
WA vykonán je na vedoucím posuzovateli.  

 

Ověřovatel výkazů emisí skleníkových plynů je povinen v souladu s požadavky nařízení 
Komise (EU) č. 600/2012 v rámci PDN předvést minimálně 1 WA každý rok Lze 
zkombinovat 2 WA do jedné akce, např. pokud ověřovatel ověřuje činnosti 1a/1b a 2–9 
u jednoho zařízení, vychází ze stejných podkladů – monitorovacích plánů a výsledkem je 
jedna zpráva o ověření / jeden ověřený výkaz emisí. V případě, že ověřovatel žádá o skupinu 
činností 1b musí být WA přednostně předveden na zařízení dané kategorie. Během 
akreditačního cyklu je nutné realizovat minimálně 1 WA pro skupinu činností 98) 
společně s WA pro skupinu činností 1a, 1b–12 Není vhodné, aby byl opakovaně prováděn 
WA na stejném zařízení. 
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PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování 

Prvotní/opakované posouzení 

pracovníků 3 ÷ 5 6 ÷ 10 11 ÷ 15 16 ÷ 20 

postupů  celkem hodin 

1 94 100 104 110 

2 104 111 116 123 

3 114 122 128 136 

4 124 133 140 149 

5 134 144 152 162 

6 144 155 164 175 

Pravidelná dozorová návštěva 

pracovníků 3 ÷ 5 6 ÷ 10 11 ÷ 15 16 ÷ 20 

postupů  celkem hodin 

1 19 20 21 23 

2 21 23 24 26 

3 24 26 27 29 

4 26 28 30 32 

5 29 31 33 36 

6 31 34 36 39 

Při stanovení předpokládaného časového rozsahu posuzování je vždy zohledněna provedená 
analýza rizik. 

Podle nařízení Komise (EU) č. 600/2012 se v oblasti ověřovatelů výkazů emisí GHG provádí 
posuzování každoročně.  

Za postup se rozumí: 

 Činnosti 1a, 1b a 98; 
 Činnosti 2, 8 a 9; 
 Činnosti 3, 4 a 5; 
 Činnosti 6 a 7; 
 Činnost 12; 
 Činnost 10 a 11. 

 
Poznámka: 
Činnosti jsou definovány přílohou I nařízení Komise (EU) č. 600/2012. V časové náročnosti není 
započítána časová náročnost pro provedení witness auditů. 
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Další oblasti posuzování 

 

Prvotní/opakované posouzení Pravidelná dozorová návštěva 

Posuzování WA Posuzování WA 

VP h OP/E h VP h OP/E h VP h OP/E h VP h OP/E h 

WA, je-li plánován 4 4 6* 6* 4 4 6* 6* 
* celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je 

pouze orientačním odhadem) 

 
VP vedoucí posuzovatel 
OP/E odborný posuzovatel / expert 

 


