
 

 

 

 

 

 

 

Novela zákona 

o podmínkách 

obchodování 

s povolenkami - EU 

(tisk 1021) 

Zisk z aukcí emisních 
povolenek umožní vládě 
financovat opatření, která 
domácnostem srazí účty za 
teplo, sníží exhalace i naši 
závislost na ruském plynu 

 

 
Poslanecká sněmovna bude mít tuto středu 
šanci změnit zákon o přidělování emisních 
povolenek energetickým firmám. V rámci 
třetího čtení budou totiž poslanci rozhodovat 
i o zrušení přílepku, kterým poslanci Martin 
Říman, Oldřich Vojíř a Milan Urban loni 
v červnu zbavili energetické firmy nutnosti 
nakupovat část povolenek v hodnotě 
68 miliard korun v aukci. 

Přílepek, který prošel bez jakékoliv 
veřejné diskuze, ve svém důsledku znamená 
obrovskou ušlou příležitost pro změnu české 
energetiky – smysl obchodování s emisními 
povolenkami spočívá v impulsu k snižování 
emisí. Přidělování povolenek zdarma tomuto 
předpokladu nepomůže. 
 

 



Povolenky zdarma – výhoda 

jen pro pár vyvolených 

Stát se zřeknutím aukcí připraví o desítky 
miliard korun. Samotný princip snižování 
emisí je oslaben tím, že zákon v dnešní 
podobě vůbec neurychlí proces investic do 
ekologických opatření. Dokonce by byly 
uznávány již v současnosti probíhající a 
připravované investice, které by se 
uskutečnily tak jako tak. Nehledě na fakt, že v 
zákoně úplně chybí pojistka pro případ, že 
energetické kolosy inovace neprovedou nebo 
tyto investice nebudou odpovídat nejlepším a 
nejmodernějším technologiím. 
 

Zrušení přílepku 

Poslanci by proto měli podpořit návrh na 
zrušení kontroverzního zákona. Rozdělení 
všech dostupných emisních kvót v aukci je 
jediný způsob, který plně respektuje princip 
„znečišťovatel platí“ a dává skutečnou cenu 
vypouštěnému fosilnímu uhlíku. Prodej 
povolenek v aukci přináší zisk pro veřejné 
rozpočty. 
 

Prodej emisních povolenek 

v dražbě 

Aukce celý systém obchodování výrazně 
zjednodušují, odpadají problémy s metodou 
alokace pro nová zařízení a způsobem 
zvýhodnění tzv. včasných opatření. Po roce 
2020 by si měly všechny sektory nakupovat 
povolenky ve veřejné dražbě.  

Pro hospodářská odvětví s velkou emisní 
náročností, která jsou vystavena mezinárodní 
konkurenci, by měla byt k dispozici opatření, 
která zmenší pravděpodobnost úniku kapitálu 
(a také emisí) do zahraničí. Jedná se 
o snižování daní, dotační programy na 
modernizaci technologií či podpora zavedení 
globální sektorové regulace uhlíkových emisí.  
 

Vliv aukce povolenek cenu 

elektřiny nezvyšují 

Průmysl v debatě o dražbě povolenek ke 
znečišťování někdy argumentuje, že prodej 
v aukci (namísto rozdávání zdarma) zdraží 
elektřinu. Ale cena povolenek je součástí ceny 
elektřiny už nyní, kdy energetické společnosti 

dostaly veškeré povolenky zdarma. Proto 
dražby nepovedou ke zvýšení ceny [1].  

Jedná se standardní ekonomické 
kalkulace počítající s takzvanými náklady ušlé 
příležitosti. Největší znečišťovatelé tak 
získávají multimiliardové zisky prakticky za 
nic. Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ, 
přiznal, že hlavní příčinou výkyvů cen elektřiny 
během roku 2007 byla cena povolenek – za 
které jeho společnost tehdy nemusela zaplatit 
ani korunu [2]. Tímto energetické firmy 
získávají tzv. nezasloužené zisky (windfall 
profit). 

ČEZ je jedinou velikou energetickou 
společností v EU, která měla v roce 2008 
přebytek povolenek, ostatní velké evropské 
energetické společnosti měly povolenek 
nedostatek [3]. 

V případě bezplatného přidělení 
povolenek zůstává zisk v podobě uspořených 
nákladů výrobcům energie, ti mohou navíc 
přidělené nevyužité povolenky zobchodovat 
a utržit další zisk. ČEZ tak hned během 
prvního roku obchodování utržil asi 900 
milionů korun.  Nejsou však dále motivovány 
tento zisk investovat do snižování znečištění. 

Původní návrh nové směrnice o emisním 
obchodování navrhoval právě prodej všech 
povolenek v aukci. Jedním z důvodů byla 
právě snaha zamezit těmto nezaslouženým 
ziskům, které vznikají přidělováním povolenek 
zadarmo. 
 

Klíčová opatření 

Česká republika může razantně snížit 
spotřebu uhlí a zemního plynu k vytápění 
domů. Teplárenství se postupně osvobodí od 
závislosti na Rusku i povrchových dolech. 
Klesne dovoz paliv, exhalace skleníkových 
plynů i účty, které rodiny platí za energii. 
Nestane se to však samo. 

Ke klíčovým opatřením patří vznik Fondu 
energetické nezávislosti: možnosti snižování 
spotřeby tepla jsou enormní, ale rodiny nemají 
prostředky na potřebné investice. Vláda by 
proto měla zřídit speciální fond, kam stát bude 
ukládat miliardové výnosy z používání 
fosilních paliv, a financovat z něj granty pro 
domácnosti, které umožní postupně zateplit 
bezmála každý dům v zemi. Měl by také 
vypomáhat s pořizováním solárních kolektorů, 
kotlů na biomasu a jiných malých, domácích 
obnovitelných zdrojů tepla. Ekologické 
organizace navrhují, aby měl fond rozpočet 
22 miliard korun ročně. Financovaly by jej tři 



hlavní zdroje: výnosy z aukcí, kde stát bude 
velkým znečišťovatelům prodávat část 
povolenek k exhalacím oxidu uhličitého 
(až 20 miliard korun ročně); část z profitu, 
který polostátní ČEZ vydělává na vysokých 
cenách elektřiny (až sedm miliard ročně); 
a polovina příjmů, jež vláda případně bude mít 
z DPH z benzínu a nafty navíc nad očekávání 
státního rozpočtu v letech, kdy cena ropy 
vyskočí nahoru [4]. 

 

Potenciál Čistého tepla 

Hnutí DUHA a další ekologické organizace 
představily plán zelených řešení – studii 
budoucnosti českého teplárenství Čisté teplo. 
Ve svém plánu navrhují, jak konkrétně zajistit 
zásobování teplem bez rozšiřování uhelných 
velkodolů, vysidlování a bourání dalších obcí 
na Mostecku. Řešení kombinuje investice do 
zateplování domů, solárních kolektorů 
či výtopen na biomasu, nové standardy pro 
developery i prozatímní zásobování tepláren 
uhlím ze stávajícího dolu Bílina. Kalkulace, na 
kterých je návrh založen, vycházejí hlavně 
z propočtů Pačesovy komise [5]. 
 
Ekologické organizace poukázaly, že: 

 Možnosti zateplování domů a dalších 
opatření, která sníží spotřebu tepla, 
odpovídají 154 milionům gigajoulů 
ročně. 

 Možnosti dodávek tepla 
z obnovitelných zdrojů jsou 152 
milionů gigajoulů. 

 Přitom současná spotřeba tepla 
v českých domech činí 263 milionů 
gigajoulů. 

 Kontroverzní důl ČSA by v případě, že 
Czech Coal dostane souhlas 
s bouráním Horního Jiřetína a Černic 
a rozšířením těžby, mohl zajistit roční 
dodávku asi 70 milionů gigajoulů tepla. 

 
Zelená řešení přinesou nesrovnatelně větší 
oživení českému průmyslu, než kontroverzní 
důl ČSA. Zastaví se tak pokračovaní 
devastace severočeské krajiny, město Horní 
Jiřetín se bude moci dál nerušeně rozvíjet a 
jeho více než dva tisíce obyvatel se vyhne 
nucenému přesídlení. 

Ekologické organizace také doporučily 
sadu konkrétních opatření, která by zajistila, 
aby české domácnosti mohly příležitostí 
využít. Patří mezi ně právě vytvoření Fondu 

energetické nezávislosti, kam stát bude 
vkládat část svých výnosů z používání 
fosilních paliv a investovat je do zateplení 
skoro každého domu v republice, lepší 
pravidla pro developery zákon o podpoře 
obnovitelných zdrojů tepla nebo nová 
legislativa, jež stanoví, že Česká republika 
bude snižovat exhalace skleníkových plynů 
o 2 % ročně [6]. 
http://hnutiduha.cz/publikace/ciste_teplo_mist
o_uhli.pdf.  
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