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Evropská dimenze 



Aktuální mezinárodní situace a budoucí výhled 

IEA, BP, CDIAC, EEA 2011 

 



Change in CO2 emissions (1990 vs 2008, 2009, 2010) 

IEA, BP, CDIAC, EEA 2011 
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 V období 1990 - 2009 emise v EU 27 poklesly o 17,5% (EU je na 
dobré cestě k dosažení 20% cíle do roku 2020)  

 8/3/11 EK vydala Sdělení ke Climate Change Roadmap 2050 

 Návrh cílů EU pro roky 2030, 2040 a2050 

 Předpoklad, že se pomocí současných PaMs nepodaří naplnit do 
2020 cíl v oblast energetické efektivity (10 vs. 20%) 

 Politická debata však tuto problematiku nedokázala posunout dál 

 Momentálně probíhá spor s EK o analýzy dopadů na jednotlivé ČS 
(výsledek?) 

Měřítko EU 
politicko-ekonomická krize? 



Situace na 
uhlíkovém trhu 



Vývoj cen na uhlíkovém trhu 
 



 Ceny povolenek se dostaly na nejnižší 
hodnotu za 17 měsíců 

 Návrh směrnice o energetické efektivitě – 
návrh na úspory v konečné spotřebě 
(200-300 mil tun CO2) 

 Nedohoda o závěrech Rady k Roadmap 
2050 (zablokováno PL) 

 Rozhodnutí o Early Auctions –  120 Mil. 
EUA + chystané výprodeje NER a NER 300 

 Ekonomické problémy Eurozóny a 
zadlužených PIGS 

Negativní faktory ovlivňující cenu EUA 
co způsobilo červnový pokles? 
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Aktuální vývoj emisí v ČR 
V roce 2010 došlo především vlivem postupného oživení 

ekonomiky k nárůstu emisí v EU ETS o 3,25% 

Průmyslové emise v ČR v roce 2010 dosáhly hodnoty 
75,6 mil. tun 

 U emisí z EU ETS se tak jedná stále o výrazný pokles 
oproti roku 2008 (80,4 mil. tun), ale zároveň o mírný nárůst 

proti roku 2009 (73,8 mil. tun) 

 NAP II (2008 – 2012), stanovuje  maximální roční výši 
emisí na 86,8 milionů tun CO2  

 

 



Příprava 3. fáze 
 EU ETS 



Základní rozdíly 

 



Základní principy 



Legislativa EU 

• Směrnice 2003/87/ES (ve znění směrnice 2009/29/ES) 

– Čl. 10a - benchmarky 

– Čl. 10c – derogace (elektřina) 

• Rozhodnutí 2011/278/EU („benchmarky“) 

• Rozhodnutí o ohrožených odvětvích (2010/2/EU) 

 
 



Nový zákon 

•  10a zákon č. 695/2004 Sb. – pouze derogace 

• Zatím bez speciální české právní úpravy pro čl. 10a 

• Pracuje se na paragrafovém znění, VPŘ do konce roku 

• Veřejná konzultace 

• Benchmarky, aukce, použití kreditů CER a ERU, nová 

příloha I… 

• Derogace (novela) 

• Nařízení o aukcích, o monitorování a vykazování, o 

akreditaci a verifikaci 



Derogace 

• Čl. 10c směrnice 2009/29/ES 

• Pouze pro „výrobce elektřiny“ 

• Možnost přidělení maximálně 70 % povolenek zdarma 

• Pouze za způsobilé investice 

• Ex post alokační mechanismus 

• Podávání zpráv o realizaci investic 



Derogace 
• Dne 21. září Národní akční plán schválen vládou 

– Povolenky získá 49 provozovatelů 

– Rozděleno cca 108 mil. povolenek 

– Provozovatelé se zavázali investovat  téměř 138 mld. Kč 

– Investice by měly vést k roční úspoře až 12 mil. tun emisí CO2 

• Bylo publikováno Sdělení Evropské komise 

– Žádost předána EK (completeness + compliance 

check) – rozhodnutí lze očekávat během 6 měsíců 

– Průběžně řešíme dodatečné dotazy EK a praktické 

detaily přidělování, reportingu, atd. 

 



Derogace v praxi 
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Celková alokace v ČR 

 

• V roce 2013 se bezplatně přidělí cca 75 % průměrného ověřeného 

množství emisí z let 2005 - 2009 



Celková alokace v ČR  

v roce 2013 (%) 

 



Očekávané výnosy z aukcí 2013-20 



Na závěr 



 Projednávání zákona o PZE 

 SEK ve vládě 

 Projednávání revize 
směrnice (2003/96/ES) o 
zdanění energií  

 Projednávání návrhu 
směrnice o Energetické 
efektivitě 

 Implementace nové EPBD 

 Energy 2050 Roadmap 
(prosinec 2011) 

Další důležité úkoly očekávané  
 

 Příprava návrhu SEK, POK, 
SURPOL,….. 

 Příprava transpozice 
směrnice 2009/29/ES 

 Derogací po předložení EK 

 Výpočet alokace podle 
benchmarků a report EK 

 Problematika výnosů z 
aukcí povolenek 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

pavel.zamyslicky@mzp.cz 
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Bezplatná alokace (10a) 

• Výrobkový benchmark 

– 52 benchmarků 

• Tepelný benchmark 

– 62,3 povolenek/TJ 

– Pro měřitelné teplo nebo to, které by mohlo být 

měřitelné 

• Palivový benchmark 

– 56,1 povolenek/TJ 

• Historické emise – pro procesní emise 

– 0,97 povolenky/tCO2 

 



Výpočet alokace 

 

• F = S(BM . HAL . CLEF) . CSCF / LF 

 

• F – alokace 

• BM – adekvátní benchmark  

• HAL – historická úroveň výroby (medián 2005-8/2009-10) 

• CLEF – faktor ohrožení únikem uhlíku 

• CSCF – celoevropský korekční faktor 

• LF – lineární redukční faktor (1,74 %, pro výrobce 
elektřiny) 

 


