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Výměna způsobilých kjótských jednotek CER a ERU 

za povolenky 
 

Výměna kjótských jednotek CER a ERU – zadání transakce 
Zmocněným zástupcem 

 
Úvod Každé zařízení má v rejstříku nahráno limity pro výměnu. Výměna proběhne okamžitě, 

v řádu minut. 

Vyměněné povolenky typu EUA lze použít pro účely odevzdání či s nimi libovolně nakládat. 

Typ transakce „Výměna jednotek CER a ERU pro obchodovací období 2013 – 2020“ 
vyžaduje zadání Zmocněným zástupcem a schválení Dalším zmocněným zástupcem. Pokud 
Další zmocněný zástupce není na účtu nominován, transakce musí být schválena jiným 
Zmocněným zástupcem. Transakci „Výměna jednotek CER a ERU“ tedy vždy provedou 
2 osoby. 

 

Krok za krokem Pro výměnu způsobilých kjótských jednotek CER a ERU za povolenky typu EUA v poměru 1:1 
provedete následující kroky: 

Krok Akce Rozhraní 

1 Po přihlášení se do Rejstříku Unie z adresy 
www.povolenky.cz zvolte  
v Menu možnost Účty a vyberte příslušný účet, 
na kterém máte drženy způsobilé kjótské jednotky 
CER a/nebo ERU. 

 

2 Klikněte na číslici udávající zůstatek na účtu ve 
sloupci „Saldo“. 
Otevře se záložka „Jednotky“. 

 

3 Klikněte na Navrhnout transakci. 
  

4 Kliknutím na Výměna jednotek CER a ERU pro obchodovací období 2013 – 2020 
vyberte tento typ transakce. 
 

 
 
Otevře se stránka „Výměna jednotek CER a ERU pro obchodovací období 2013 – 
2020“. 

http://www.povolenky.cz/
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5 Zde nejprve zkontrolujte příslušný nárok na výměnu v poli „Zbývající nárok“.  
 

 

 

 

6 Následně zadejte počet způsobilých kjótských 
jednotek CER a/nebo ERU v poli Množství 
k převodu.  
 
Pozn. Pole „Projekt“ není nutné vyplňovat, 
případně vyberte příslušný projekt. 

 

 

7 Kliknutím na Další můžete pokračovat. 
Otevře se dialogové okno „Potvrzení“. 
  

8 Kliknutím na Potvrdit danou transakci potvrdíte. 
 

 

9 Transakci podepište. 
Zadejte vaše EU Login heslo a číslo mobilního 

telefonu a klikněte na Podepsat. 

 

10 SMS challenge kód byl zaslán na váš mobilní 
telefon. 
Zadejte kód ze SMS a klikněte na Podepsat. 
 

 

11 Opět se otevře stránka „Výměna“ s vyrozuměním, že návrh transakce byl 
zaregistrován a bylo mu přiděleno číslo. 
Provedený návrh transakce musí schválit Další zmocněný zástupce. Pokud Další 
zmocněný zástupce není na účtu nominován, transakce musí být schválena 
jiným Zmocněným zástupcem. Transakci „Výměna jednotek CER a ERU“ tedy 
vždy provedou 2 osoby.  
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Schválení transakce Dalším zmocněným zástupcem nebo jiným 

Zmocněným zástupcem.  
 

Úvod Typ transakce „Výměna jednotek CER a ERU pro obchodovací období 2013 – 2020“ 
vyžaduje zadání Zmocněným zástupcem a schválení Dalším zmocněným zástupcem. Pokud 
Další zmocněný zástupce není na účtu nominován, transakce musí být schválena jiným 
Zmocněným zástupcem. Transakci „Výměna jednotek CER a ERU“ tedy vždy provedou 
2 osoby. 

 
Krok za krokem Další zmocněný zástupce nebo jiný Zmocněný zástupce (viz výše) se přihlásí do Rejstříku 

Unie z adresy www.povolenky.cz  Pro schválení transakce provede následující kroky: 

Krok Akce Rozhraní 

1 V nabídce vlevo zvolte Seznam úkolů. 
Otevře se stránka „Seznam úkolů“ s přehledem všech 
transakcí ke schválení.  

2 Vyhledejte transakci, kterou chcete zpracovat.  

3 Zatrhněte pole u příslušné transakce, kterou chcete 
zpracovat. 

 

4 Kliknutím na Převzít úkol si úkol rezervujete a dáte na 
vědomí ostatním uživatelům, že na dané transakci 
pracujete.  

 

5 Vaše jméno se zobrazí ve sloupci „Zpracovatel“. 

 

 

6 Kliknutím na číslo ve sloupci Identifikátor žádosti se 
otevře stránka „Schválení žádosti o transakci“ 
s podrobnostmi o transakci. Údaje překontrolujte.  

7 Pokud s transakcí souhlasíte, klikněte na Schválit. 

 

8 Následně se otevře dialogové okno pro potvrzení. 

Kliknutím na Potvrdit schválení transakce potvrďte. 

 

9 Transakci podepište. 
Zadejte vaše EU Login heslo a číslo mobilního telefonu 
a klikněte na Podepsat. 

 

http://www.povolenky.cz/
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10 SMS challenge kód byl zaslán na váš mobilní telefon. 
Zadejte kód ze SMS a klikněte na Podepsat. 
 

 
 

 

Další informace Po provedení všech výše uvedených kroků je transakce „Výměna jednotek CER a ERU pro 
obchodovací období 2013 – 2020“ dokončena. Okamžitě, v řádu několika minut budou na 
tento účet zaslány povolenky typu EUA v množství odpovídající výměně. 

 
 


