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Rejstříky Kjótského protokolu 

1. V Nařízení 2019/1122 nejsou žádné ustanovení o kjótských účtech a jednotkách. Budou pro 

kjótské účty (začínající CZ) platit stejná pravidla jako pro účty v rámci EU ETS (začínající EU)? 

Nařízení 2019/1122 upravuje pouze EU ETS účty (typy těchto účtů jsou vyjmenovány v Příloze I tohoto 

Nařízení). Z tohoto důvodu se budou všechny účty v národních rejstřících kjótského protokolu (kjótské 

účty) i nadále řídit dle ustanovení Nařízení Komise (EU) č. 389/2013. Budou pro ně tedy platit stejná 

pravidla o zmocněných zástupcích a zahajování transakcí jako platila v letech 2013 – 2020. Tato pravidla 

budou rozdílná od nových pravidel pro EU ETS účty. Národní kjótské rejstříky zůstanou v provozu i po 

1. lednu 2021 a kjótské účty tak i nadále zůstanou dostupné. 

 

EU ETS účty 

Mezinárodní kredity (CER, ERU) 

2. Mohu si vyměnit mezinárodní kredity CER a ERU za povolenky i po 1. lednu 2021? 

Ano. Do konce období odevzdávání povolenek na pokrytí emisí roku 2020, tedy do 30. dubna 2021, je 

možné vyměnit způsobilé kredity CER a ERU za povolenky až do výše stanoveného nároku na výměnu 

kreditů. Do tohoto data je také možné způsobilé kredity převádět mezi jednotlivými EU ETS účty. Jestliže 

v tomto období roku 2021 dojde k výměně kreditů za povolenky, na účet budou připsány povolenky 

vydané pro 3. obchodovací období (2013 – 2020). 

3. Mohu na účtu držet nezpůsobilé kjótské jednotky CER a ERU? Co se s nimi stane, v případě, že 

toto není možné? 

Po 1. květnu 2021 budou všechny mezinárodní kredity CER a ERU nezpůsobilé pro použití v EU ETS a po 

tomto datu nebudou existovat nároky na výměnu mezinárodních kreditů (nevyužitý nárok bude 

ztracen). Na EU ETS účty nebude možné převádět žádné mezinárodní kredity. Tyto nezpůsobilé kredity 

mohou zůstat na EU ETS účtech do 1. července 2023. Po tomto datu budou držitelé účtu, na kterých 

stále budou evidovány nezpůsobilé jednotky, vyzváni, aby tyto jednotky odstranili. Jestliže držitelé účtu 

tyto jednotky nepřesunou z EU účtu do 40 dnů od vyzvání, odstraní je z příslušného EU ETS účtu národní 

správce (v souladu s článkem 85 Nařízení 2019/1122). 

 

Účty 

4.  Změnilo se něco u typů účtů? 

1. ledna 2021 budou otevřené osobní vkladové účty přeměněny na obchodní účty. Již nebude možné si 

otevřít osobní vkladový účet. 

5. Jakým způsobem proběhne změna na nový typ účtu? 

Změna osobních vkladových účtů na obchodní účty bude provedena automaticky. Držitelé dotčených 

účtů budou o změně informováni. Změna typu účtu se nijak nedotkne zůstatků na účtech ani 

zmocněných zástupců. 
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6. Nastala změna v požadované dokumentaci, kterou je nutné předložit při otevírání účtu? 

Pro všechny typy účtů je nově nutné doložit LEI (Legal Entity Identifier) – jedná se o stejný identifikátor, 

jaký je vyžadován legislativou EU o finančních trzích (MiFID II). Více informací je dostupných i na 

stránkách Global Legal Entity Identifier Foundation (https://www.gleif.org/). 

Navíc pro vkladové účty provozovatele zařízení je nově nutné doložit dokument popisující strukturu 

skupiny, jestliže držitel účtu je součástí skupiny. Skupinou je myšlena stejná skupina jako pro potřeby 

finančního výkaznictví, tedy mateřská společnost a všechny dceřiné společnosti, a vztahuje se na 

národní i mezinárodní skupiny. 

7. Musím předkládat nově požadované dokumenty, i když již mám otevřený účet? 

Jestliže Nařízení 2019/1122 požaduje pro otevírání účtů předložení dokumentů, které nebyly původně 

vyžadovány, tyto dokumenty musí být národnímu správci dodány co nejdříve i stávajícími držiteli účtů. 

Národní správce bude požadovat doplnění dokumentace nejpozději při příští podrobné kontrole 

dokumentace. 

8. Mám vkladový účet provozovatele zařízení. Můžu na něm držet letecké povolenky? 

Ano, od 1. ledna 2021 můžou být i na vkladových účtech provozovatele zařízení drženy letecké 

povolenky (nezávisle na roce, ve kterém byly vydány). 

9. Na konci třetího obchodovacího období (2013 – 2020) budu mít na účtu kladné saldo splnění 

(odevzdal jsem více povolenek než byly mé ověřené emise). Co se stane s tímto přebytkem? 

Jestliže držitel účtu odevzdal více povolenek, než byly jeho emise, toto kladné saldo se bere v úvahu při 

počítání stavu splnění pro příští rok (tj. stačí odevzdat méně povolenek). Podle pravidel dle Nařízení 

389/2013 vždy při změně obchodovacího období bylo „přeodevzdání“ „zapomenuto“. Nařízení 

2019/1122 nově umožňuje převod tohoto „přeodevzdání“ a jeho započítání v příštím obchodovacím 

období. Tento přebytek nelze vrátit na vkladový účet provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla. 

10. Nastala změna při přidávání účtů do seznamu důvěryhodných účtů? 

Přidání účtu do seznamu důvěryhodných účtů bude stále vyžadovat dva zmocněné zástupce: jeden 

přidání navrhne a druhý schválí. Z tohoto pravidla není možná žádná výjimka. Změna ale nastala v délce 

zpoždění, po kterém je přidání účtu aktivní – přidání bude aktivní ve 12:00 SEČ čtyři pracovní dny po 

schválení. 

 

Zmocnění zástupci 

11. Jaká nová oprávnění budou mít zmocnění zástupci? 

Držitelé účtu již nebudou na účty nominovat Zmocněné zástupce a Další zmocněné zástupce. Zmocnění 

zástupci nově budou mít jedno z následujících oprávnění k operacím na účtu: 

• navrhovatel – navrhuje transakce nebo jiné procesy, 

• schvalovatel – schvaluje transakce nebo jiné procesy, 

• navrhovatel a schvalovatel – navrhuje a schvaluje transakce nebo jiné procesy (ne obojí 

najednou v rámci jedné operace, navržení a schválení vždy musí provést dvě rozdílné osoby), 

• přístup pouze pro čtení. 
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Při výchozím nastavení je nutné, aby transakce navrhl jeden zmocněný zástupce a schválil druhý 

zmocněný zástupce. Držitel účtu se ale může rozhodnout, že umožní zmocněným zástupcům 

s oprávněním navrhovatele (popř. navrhovatele a schvalovatele) provádět transakce ve prospěch 

důvěryhodných účtů (definovaných v seznamu důvěryhodných účtů) bez schválení druhým zástupcem. 

O toto je nutné písemně požádat správce rejstříku. 

Tato volba umožní jedinému zmocněnému zástupci provádět transakce ve prospěch důvěryhodných 

účtů, odevzdání a vymazání povolenek. Tyto transakce také budou v pracovní dny 10:00 – 16:00 

dokončeny okamžitě (viz 17). Držitelé účtů by tedy toto nastavení měli vždy pečlivě zvážit. 

12. Kolik zmocněných zástupců je nutné nominovat k otevření účtu? 

Pro otevřené nového účtu je nutné nominovat nejméně dva zmocněné zástupce, což umožní provádět 

transakce, které k zahájení vyžadují dvě osoby: jedna z nich musí mít oprávnění k navrhování transakcí 

a druhá k jejich schvalování (oba můžou mít oprávnění zároveň k navrhování a schvalování). 

13. Kolik zmocněných zástupců je třeba k běžnému fungování účtu? 

Pro správnou práci s účtem jsou nezbytní dva zmocnění zástupci, jeden může navrhovat procesy a druhý 

je schvalovat. V případě, že z jakéhokoliv důvodu bude zmocněných zástupců méně než dva, nebude 

možné provádět transakce vyžadující dvě osoby. Jedná se o tyto transakce: 

• všechny transakce v případě, že držitel účtů nepožádal správce rejstříku o vynechání schvalování 

transakcí ve prospěch účtů v seznamu důvěryhodných účtů; 

• transakce na účty, které nejsou přidány na seznam důvěryhodných účtů, v případě, že držitel 

účtu požádal správce rejstříku o umožnění transakcí ve prospěch účtů, které nejsou definovány 

v seznamu důvěryhodných účtů (u vkladových účtů provozovatele zařízení nebo provozovatele 

letadla); 

• přidání účtů na seznam důvěryhodných účtů. 

14. Jakým způsobem proběhne změna oprávnění zmocněných zástupců? 

Zmocnění zástupci a Další zmocnění zástupci na stávajících účtech budou automaticky převedeni na 

zmocněné zástupce s následujícími oprávněními: 

• Zmocněný zástupce, jestliže na účtu byl nominován alespoň jeden Další zmocněný zástupce -> 

zmocněný zástupce s oprávněním navrhovat transakce a další procesy; 

• Zmocněný zástupce, jestliže na účtu nebyl nominován žádný Další zmocněný zástupce -> 

zmocněný zástupce s oprávněním zahajovat a potvrzovat transakce a další procesy; 

• Další zmocněný zástupce -> zmocněný zástupce s oprávněním schvalovat transakce a další 

procesy. 

Zmocněných zástupců s přístupem pouze pro čtení se tato změna netýká. 

15. Je možné změnit oprávnění zmocněných zástupců po jejich automatické změně? 

Ano, oprávnění zmocněných zástupců lze kdykoliv upravit pomocí písemné žádosti zaslané národnímu 

správci. Při úpravě oprávnění je nutné myslet na to, že minimálně jeden zmocněný zástupce musí mít 

oprávnění navrhovat procesy a minimálně jeden zmocněný zástupce musí mít oprávnění schvalovat 

procesy. 
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Transakce 

16. Mám vkladový účet provozovatele zařízení/letadla. Můžu provádět transakce ve prospěch účtů, 

které nejsou definovány v seznamu důvěryhodných účtů? 

Ve výchozím nastavení není možné z vkladových účtů provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla 

provádět transakce ve prospěch účtů, které nejsou definovány v seznamu důvěryhodných účtů. 

Nicméně držitel účtu může požádat správce rejstříku, aby transakce ve prospěch účtů mimo seznam 

důvěryhodných účtů umožnil. Po této úpravě budou všechny transakce ve prospěch nedůvěryhodných 

účtů vyžadovat zpracování dvěma zmocněnými zástupci: jeden transakci navrhne a druhý ji schválí. 

17. Jaká jsou nová pravidla pro zpoždění transakcí? 

Jestliže je transakce ve prospěch účtu v seznamu důvěryhodných účtů: 

• schválena (nebo navržena v případě, kdy ji není nutné schválit) v pracovních dnech mezi 10:00 

a 16:00 -> dokončena okamžitě; 

• schválena (nebo navržena v případě, kdy ji není nutné schválit) mimo pracovní dny mezi 10:00 

a 16:00 -> dokončena následující pracovní den v 10:00. 

Jestliže je transakce ve prospěch účtu mimo seznam důvěryhodných účtů: 

• schválena v pracovních dnech před 12:00 -> dokončena ve 12:00 následující pracovní den; 

• schválena v pracovních dnech po 12:00 -> dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den; 

• schválena mimo pracovní den -> dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den. 

18. Přehled časů dokončení transakcí 

Cílový účet transakce 
Schválení transakce1 Dokončení transakce 

Den2 Čas Den Čas 

v seznamu důvěryhodných účtů 
  

D před 10:00 D 10:00 
D 10:00 - 16:00 okamžitě 
D po 16:00 D+1 10:00 

mimo seznam důvěryhodných účtů 
  

D před 12:00 D+1 12:00 
D po 12:00 D+2 12:00 
mimo prac. dny  D+23 12:00 

přidání účtu na seznam 
důvěryhodných účtů 

D  D+44 12:00 

mimo prac. dny  D+4 12:00 
 
  

                                                      
1 Schválení transakce zmocněným zástupcem poté, co již dříve byla navržena jiným zmocněným zástupcem;  
 Pokud se schvalování transakce neaplikuje, je schválením transakce myšleno její navržení zmocněným 

zástupcem. 
2 Dnem D je myšlen jakýkoliv pracovní den. 
3 Jestliže je transakce schválena mimo pracovní den, je dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den. 
4 Přidání účtu do seznamu důvěryhodných účtů je platné vždy čtvrtý následující pracovní den po schválení této 
akce zmocněným zástupcem. 
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19. Kolik zmocněných zástupců je třeba k provedení transakce? 

Transakce na účet v seznamu důvěryhodných účtů: 

• jeden zmocněný zástupce s oprávněním zahajovat transakce a druhý zmocněný zástupce 

s oprávněním schvalovat transakce; 

• v případě, že držitel účtu požádal o zrušení schvalování transakcí, může transakci provést pouze 

jeden zmocněný zástupce s oprávněním navrhovat (nebo navrhovat a schvalovat) transakce. 

Transakce na účet mimo seznam důvěryhodných účtů (z vkladových účtů provozovatele zařízení nebo 

provozovatele letadla pouze v případě, že držitel účtu o tuto možnost požádal národního správce): 

• jeden zmocněný zástupce s oprávněním zahajovat transakce a druhý zmocněný zástupce 

s oprávněním schvalovat transakce. Žádná výjimka z tohoto pravidla není možná. 

Přidání účtu na seznam důvěryhodných účtů: 

• jeden zmocněný zástupce s oprávněním zahajovat transakce a druhý zmocněný zástupce s 

oprávněním schvalovat transakce. Žádná výjimka z tohoto pravidla není možná. 

20. Mám obchodní účet. Došlo i zde ke změně v provádění transakcí? 

Podle Nařízení 389/2013, držitelé obchodních účtů měli možnost provádět transakce bez schválení 

Dalším zmocněným zástupcem. Toto se změní od 1. ledna 2021, kdy bude na všech účtech nastavena 

povinnost schvalování transakcí druhým zmocněným zástupcem. Nicméně, držitelé obchodních účtů 

také mohou požádat správce rejstříku o upravení tohoto pravidla tak, aby transakci mohl provést sám 

zmocněný zástupce s oprávněním navrhovat transakce. Tato úprava umožní jedinému zmocněnému 

zástupci provádět transakce ve prospěch důvěryhodných účtů a vymazání povolenek. Držitelé účtů by 

tedy toto nastavení měli vždy pečlivě zvážit. 

21. Jsou transakce odevzdání a vymazání povolenek prováděny stejně jako ostatní transakce?  

Z pohledu zmocněných zástupců, jsou transakce odevzdání a vymazání povolenek řešeny stejně jako 

transakce ve prospěch důvěryhodných účtů. Znamená to tedy, že dva zmocnění zástupci jsou vyžadováni 

také pro provedení těchto typů transakcí, pokud držitel účtu nepožádá národního správce o zrušení 

schvalování transakcí. 

22. Přehled transakcí, jejich schvalování a zpoždění 

Typ transakce 
Typ zdrojového 
účtu 

Cílový účet 
Lze provést 
transakci? 

Schvaluje5 
Zpož
dění 

Převod 
povolenek 

vkladový účet 
provozovatele 
zařízení nebo 
provozovatele 
letadla 

v seznamu 
důvěryhodných 
účtů 

ano 
metodou 4 očí, lze 
požádat o metodu 2 
očí (neschvalování) 

ne 

jiný účet 

nutno 
písemně 
požádat 
správce 
rejstříku 

metodou 4 očí ano 

                                                      
5 U vybraných typů transakcí lze správce rejstříku písemně požádat o jejich provádění pouze jedním zmocněným 
zástupcem, bez nutnosti schvalování druhou osobou. Tato volba je společná pro transakce ve prospěch 
důvěryhodných účtů, odevzdání a vymazání povolenek. Držitelé účtů by tedy toto nastavení měli vždy pečlivě 
zvážit. 
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obchodní účet 

v seznamu 
důvěryhodných 
účtů 

ano 
metodou 4 očí, lze 
požádat o metodu 2 
očí (neschvalování) 

ne 

jiný účet ano metodou 4 očí ano 

Odevzdání 
povolenek 

vkladový účet 
provozovatele 
zařízení nebo 
provozovatele 
letadla 

automaticky 
určen 
Rejstříkem Unie 

ano 
metodou 4 očí, lze 
požádat o metodu 2 
očí (neschvalování) 

ne 

Vymazání 
povolenek 

jakýkoliv 
automaticky 
určen 
Rejstříkem Unie 

ano 
metodou 4 očí, lze 
požádat o metodu 2 
očí (neschvalování) 

ne 

Vrácení 
nadměrné 
alokace 

vkladový účet 
provozovatele 
zařízení nebo 
provozovatele 
letadla 

automaticky 
určen 
Rejstříkem Unie 

ano 
metodou 4 očí, lze 
požádat o metodu 2 
očí (neschvalování) 

ne 

Přidání účtu na 
Seznam 
důvěryhodných 
účtů 

jakýkoliv jakýkoliv ano 
metodou 4 očí 
(výjimka není možná) 

ano6 

 
 

23. Co je myšleno „bilaterální transakcí“ (článek 55(4) Nařízení 2019/1122)? 

Zmocněný zástupce je při zadávání transakce vyzván, aby uvedl, zda transakce představuje 

mimoburzovní obchod prováděný mezi dvěma subjekty bez jakýchkoli zprostředkovatelů, např. 

transakce, která nebyla zaregistrována na tržním místě nebo zúčtována u ústřední protistrany. 

Transakce mezi různými účty stejného držitele by neměly být označovány jako „bilaterální transakce“. 

24. Můžu používat povolenky, které jsem držel na účtu před 1. lednem 2021? 

Povolenky vydané ve 3. obchodovacím období (2013 – 2020) mají neomezenou platnost. Tyto 

povolenky tedy můžou být drženy na účtech i po 1. lednu 2021 a můžete je používat stejně jako doposud. 

25. Je nějaký rozdíl v používání povolenek vydaných ve 3. obchodovacím období (2013 – 2020) a ve 

4. obchodovacím období (2021 – 2030)? 

Povolenky vydané ve 4. obchodovacím období mohou být odevzdány pouze za ověřené emise 4. 

obchodovacího období, tedy odevzdávání v roce 2022 za emise roku 2021 a dále. Naopak povolenky 

vydané ve 3. obchodovacím období mohou být použity bez omezení. 

Při převádění nebo vymazání povolenek není žádný rozdíl nebo omezení v použití povolenek. 

Povolenky vydané ve švýcarském ETS odpovídají evropským povolenkám. Švýcarské povolenky jsou také 

označeny obdobím vydání, platí na ně tedy stejné omezení jako na evropské povolenky. 

26. Alokace na 3. obchodovací období mi z různých důvodů bude provedena až po lednu 2021. Jaké 

povolenky mi budou alokovány? 

Alokace na 3. obchodovacího období (2013 – 2020) bude vždy realizována povolenkami vydanými na 

toto obchodovací období, i když bude provedena později. 

                                                      
6 Délka zpoždění je jiná než u transakcí, viz přehled v bodě č. 18. 
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27. Jak poznám, zda povolenky na mém účtu byly vydány ve 3. obchodovacím období (2013 – 2020) 

nebo ve 4. obchodovacím období (2021 – 2030)? 

Rejstřík Unie přehledně zobrazí, v jakém obchodovacím období byly povolenky na účtu vydány (viz 

obrázek níže). 

 

Zároveň bude možné vybrat, které povolenky se mají převést/odevzdat/vymazat. 

28. Mám vkladový účet provozovatele zařízení. Můžu odevzdávat i letecké povolenky? 

V souladu s aktualizovaným zněním Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, stacionární 

zařízení mohou ve 4. obchodovacím období (2021 – 2030) využít letecké povolenky na pokrytí svých 

emisí, tj. nejdříve je využít na emise roku 2021 při odevzdávání v roce 2022. Letecké povolenky nebude 

možné použít na emise roku 2020 v průběhu dubna 2021. 

29. Přehled použití jednotek na odevzdávání 

 

30. Zahájil jsem transakci omylem, mohu ji zrušit? 

Jestliže je schválená (nebo navržená v případě, kdy ji není nutné schválit) transakce předmětem 

zpoždění, může být zrušena nejpozději dvě hodiny před dokončením (viz otázka č. 17). 

Transakce, které byly dokončeny okamžitě, již není možné stornovat. 

31. Zjistil jsem, že na mém účtu byla provedena podvodná transakce. Co mohu dělat? 

Jestliže je transakce předmětem zpoždění, můžete ji zrušit a zároveň informovat národního správce a 

policii. Jestliže je transakce již řádně dokončena, informujte národního správce, který podnikne 

nezbytná opatření. 

 

Ochrana dat 

32. Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje? 

Osobní údaje (definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, GDPR), jsou 

uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s fyzickou osobu, případně 5 let od odstranění 

                                                      
7 použití leteckých povolenek provozovateli stacionárních zařízení 
8 výměna CER/ERU na povolenky 

Odevzdávání v roce  2021 2022 

za emise roku 2020 2021 

povolenky 3. obchodovacího období (2013 – 2020) ano ano 

povolenky 4. obchodovacího období (2021 – 2030) ne  ano 

letecké povolenky7 ne  ano 

CER/ERU8 ano ne 

švýcarské povolenky CHU ano ano 

švýcarské letecké povolenky CHUA ne  ano 
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zmocněného zástupce z účtu. Po uplynutí této lhůty jsou osobní údaje bezpečně uloženy a přístup k nim 

má pouze hlavní správce Rejstříku Unie, který svého přístupu může využít pouze v případě kriminálního 

vyšetřování. Po uplynutí této pětileté lhůty jsou data odstraněna z Rejstříku Unie. 

33. Co se stane po uplynutí retenční lhůty? 

Po uplynutí pětileté retenční lhůty jsou osobní údaje anonymizovány a na veřejně dostupných místech 

(https://ec.europa.eu/clima/ets/) jsou zobrazeny informace o anonymizaci. 

34. Přeji si, aby mé kontaktní údaje byly veřejně přístupné. Lze toto zařídit? 

Držitel účtu se může rozhodnout, že jeho kontaktní údaje (telefonní čísla a emailová adresa držitele 

účtu) budou veřejně dostupné. Držitel účtu v tomto případě může požádat národního správce o úpravu 

nastavení a zveřejnění těchto údajů. Tyto údaje budou poté zveřejněny na veřejných stránkách EUTL – 

European Union Transaction Log (https://ec.europa.eu/clima/ets/). 

 

https://ec.europa.eu/clima/ets/
https://ec.europa.eu/clima/ets/

