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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

Název návrhu zákona: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb. 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte: 

1. ledna 2021 - jádro novelizace pro 4. 
obchodovací období 
dnem vyhlášení: 

• oprava legislativní chyby – 
kompetence ČIŽP k přestupkovým 
řízením, není součástí RIA 

• ustanovení k bezplatnému přidělování 
povolenek 

• ustanovení k pokutám za přestupky 

• ostatní legislativně-technické změny 

Implementace práva EU: Ano: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 
ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení 
nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií 
a rozhodnutí (EU) 2015/1814 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 9. října 2019 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílovým stavem návrhu (implementace a změn v národní diskreci) z pohledu ČR je 
optimální volba nástrojů pro: 

• implementaci revize směrnice pro 4. obchodovací období s emisními povolenkami 
(2021 – 2030), 

• nejefektivnější dosáhnutí redukčního cíle – tzn. efektivní pokrok v dekarbonizaci 
hospodářství a zároveň neohrožení mezinárodní konkurenceschopnosti,  

• zajištění rovnosti podmínek pro všechny dotčené subjekty pro zachování férové 
hospodářské soutěže, 

• zajištění dostatečných prostředků z prodeje emisních povolenek pro financování 
opatření tak, aby bylo dosaženo redukčních cílů, 

• zajištění co nejmenší administrativní zátěže dotčených subjektů a efektivní správy 
ze strany státních orgánů. 
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3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Celkový výnos ze systému EU-ETS v letech 2021-2030 se pro ČR odhaduje při 
předpokladu ceny emisní povolenky 25,16 EUR a kurzu 25,65 Kč/EUR odhaduje na: 

• 125 mld. Kč z dražebního podílu emisních povolenek ČR (příjem státního 
rozpočtu), z toho: 

o 40 mld. Kč kapitola MŽP (SFŽP)  
o 40 mld. Kč kapitola MPO  
o 45 mld. Kč MF (obecný státní rozpočet)  

• 135 mld. Kč Modernizační fond (ostatní veřejné rozpočty, prostřednictvím SFŽP) 
o 29 mld. Kč z povolenek pro účely solidarity 
o 75 mld. Kč pro účely modernizace sektoru výroby elektřiny 
o 31 mld. Kč pro opatření politiky ochrany klimatu a energetiky (jádro 

Modernizačního fondu) 
Vláda může v budoucnu na ročním základě rozhodovat o kompenzacích nepřímých 
nákladů průmyslu až do výše 25 % výnosů z dražeb do státního rozpočtu, tzn. do cca 
31 mld. Kč v období 2021-2030. O nároku bude rozhodovat MPO, platby budou 
provedeny operátorem trhu OTE, a.s., nepředpokládá se navýšení výdajů ze státního 
rozpočtu pro pokrytí těchto agend. 
Celkové náklady na správní řízení a další administrativou související s EU-ETS 
představují 4,2 mil. Kč ročně, návrh novely zákona nepředstavuje zvýšení nákladů na 
zajištění těchto agend (MŽP).  
Ve spojitosti se správou Modernizačního fondu se nepředpokládá navýšení výdajů MŽP, 
MPO a MF.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

V rámci EU jsou nastaveny jednotné podmínky, tzn., že všechny sektory v EU-ETS jsou 
v rámci EU příjemci stejných cen za emisní povolenky. Nicméně mezinárodní (mimo EU) 
konkurenceschopnost dotčených sektorů ovlivňuje míra bezplatné alokace povolenek dle 
zařazení na seznamu sektorů ohrožených únikem uhlíku.  
Ovlivnit konkurenceschopnost mohou státy skrze možnosti: vyjmout malá zařízení, zavést 
kompenzace nepřímých nákladů za zvýšené ceny elektřiny pro průmysl, a dále 
konkurenceschopnost ovlivňuje výše, účelovost a efektivita investic z výnosů z dražeb do 
modernizace. 

• Návrh zákona vyjímá malá zařízení s emisemi do 2 500 tCO2,ekv./rok z povinnosti 
emisního obchodování, jelikož tyto zařízení představují 18 % z celkového počtu 
zařízení v ČR a přitom jen 0,07 % všech emisí v rámci systému EU-ETS. 

• Z pohledu cílů politik ochrany klimatu zavádí návrh zákona účelnější systém využití 
podpory investičních projektů pro modernizaci sektoru výroby elektřiny skrze 
podpory financované z Modernizačního fondu EU-ETS. (Využití této výjimky 
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představuje zásadní konkurenční výhodu v EU, mohou ji zavést pouze státy, které 
měly v roce 2013 nižší HDP na obyvatele v tržních cenách než v roce 2013 nižší 
než 60 % průměru Unie). 

• Návrh zákona v souladu se směrnicí upravuje zákonné zmocnění pro zavedení 
kompenzací nepřímých nákladů (zvýšených cen elektřiny) pro průmysl do výše 
25 % výnosů z dražeb. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Zákon mírně snižuje celkovou administrativní zátěž spojenou s EU-ETS na 25,9 mil. Kč 
ročně (pro všechny provozovatele), oproti předchozímu stavu se díky vynětí malých zdrojů 
jedná o snížení o cca 1 mil. Kč ročně. Zákon dále zavádí možnost částečné digitalizace 
některých správních úkonů skrze jednotný informační systém, využití tohoto prostředku je 
pro dotčené subjekty dobrovolné. 
Minimální implementace směrnice vyžaduje, aby se sektor výroby elektřiny v rámci 
výjimky pro jeho modernizaci podílel z vlastních zdrojů na investicích ze 30 %, což 
představuje cca 22,6 mld. Kč za celé 4. obchodovací období (v případě maximálního 
naplnění investiční alokace). 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Návrh zákona nemá přímé dopady na samosprávné celky.  
Systém EU-ETS má obecně na územní samosprávné celky nepřímé dopady stejně jako 
celé hospodářství v oblasti cenotvorby energií, tepla a dalších výrobků.  
Systém EU-ETS má určitý regionální rozměr, jelikož regiony s energeticky náročným 
průmyslem jsou zasaženy více, nicméně zároveň dochází k realokaci prostředků do 
zasažených regionů v rámci mechanismů bezplatné alokace, prostředků pro modernizaci 
sektoru energetiky a účelového nastavení podpor. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Návrh zákona nemá přímé sociální dopady.  
Systém EU-ETS má nepřímý vliv na ceny energií, což zvyšuje ohrožení nízkopříjmových 
domácností energetickou chudobou.  
Hypoteticky může mít systém EU-ETS dopady na nezaměstnanost v případě podniků, 
které neunesou náklady s ním spojené. Jedná se však o teoretickou konstrukci, jelikož 
obecně sektory vystavené mezinárodní konkurenci dostávají proporčně emisní povolenky 
bezplatně. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Návrh zákona nemá přímé dopady na spotřebitele.  
Systém EU-ETS má nepřímý vliv v závislosti na schopnosti dotčených sektorů tyto 
náklady promítat do koncové ceny výrobků a služeb. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 
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Systém EU-ETS přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, v ČR došlo mezi lety 
2008-2016 ke snížení o 12 % celkem a o 18 % v sektorech v EU-ETS. 
Návrh zákona skrze využití bezplatné alokace pro modernizaci sektoru výroby elektřiny 
hypoteticky umožňuje investice pro snížení emisí o cca 8,2 mil. tCO2,ekv./rok (až 
v momentě realizace investic za celé 4. obchodovací období). 
Návrh zákona zajišťuje adekvátní motivaci provozovatelů dodržovat ustanovení zákona, 
resp. nezamlčovat zařízení nebo změnu emisí skrze zvýšení možných sankcí, které 
reflektují zvyšující se ceny povolenek. 
Návrh zákona v souladu s požadavky směrnice ponechává povinnost vynaložit část 
výnosů do opatření na podporu cílů politiky ochrany klimatu. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Mírná korupční rizika představují programy podpory čerpající prostředky 
z Modernizačního fondu (ty jsou však finálně schvalovány Evropskou komisí), dále 
rozhodování ve věci přestupků (ČIŽP, MŽP) a při vedení správních řízení spojených s EU-
ETS (MŽP). 
Nepřímo představuje mírná rizika rozhodování o dotačních titulech a podporách v národní 
gesci, toto však není přímo upraveno předmětným návrhem zákona (SFŽP, MPO, MŽP). 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů.  

(Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 
2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů 
snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814) 

1.2 Definice problému 
Věcným problémem řešeným celou skupinou klimatických politik na úrovni EU a na úrovni 
členských států je globální změna klimatu způsobená bezprecedentním nárůstem koncentrace 
skleníkových plynů v atmosféře ve velmi krátkém časovém úseku z pohledu Země. Tento 
nárůst je způsoben zejména činností člověka ve smyslu jednak vypouštění emisí skleníkových 
plynů skrze řadu ekonomických činností, ale taktéž zásahy do životního prostředí a narušování 
přírodních kapacit pro absorpci skleníkových plynů z atmosféry.1 

S ohledem na závaznost implementace směrnice do české legislativy a závaznost redukčních 
cílů jak na úrovni EU, tak na úrovni ČR, není v materiálu dále problematika cílů redukce emisí 
skleníkových plynů diskutována jako taková. 

Obecná definice problému klimatických politik EU 

Obecný problém je pojmenován ve sdělení Evropské komise (dále jen „Komise“) Rámec 
politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 ze dne 22. ledna 2014 a 
v doprovodném hodnocení dopadů.2 Stávající politiky EU nejsou dostatečné, aby do roku 2050 
dosáhly dlouhodobého cíle redukce emisí skleníkových plynů o 80-95 % oproti roku 1990.  

Systém obchodování s emisemi Evropské unie zavedený v roce 2005 (dále jen „EU-ETS“ 
nebo „obchodování s emisními povolenkami“ apod.) představuje jeden ze stěžejních nástrojů 
EU pro řešení výše uvedeného cíle. EU-ETS představuje nástroj, který by měl řešit zejm. 
následující specifické problémy v rámci obecného problému (nejedná se však o výlučný 
nástroj pro jejich řešení): a) klimatické a energetické cíle jsou dosahovány prostřednictvím 
nákladově-efektivních politik, které berou v potaz dostupnost energií, konkurenceschopnost a 
důležitost jednotného vnitřního trhu s energiemi; b) klimatické politiky berou v potaz únik uhlíku 
(viz níže Box č. 1 – Únik uhlíku) v případě, kdy nejsou opatření přijatá v EU adekvátně 
vyrovnána opatřeními na ochranu klimatu v třetích zemích; c) klimatické politiky EU berou 
v potaz různé možnosti a okolnosti v členských státech, aniž by narušovaly 
konkurenceschopnost a jednotný trh EU. 

EU-ETS funguje v uzavřených obdobích nastavení systému, kdy nyní (v roce 2018) přijatá 
revize systému jej aktualizuje pro fungování ve 4. období v letech 2021-2030.3 Revize 
směrnice 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování 

                                                 
1 Pro další zkoumání jevu doporučujeme odborné práce na toto téma, tématu změny klimatu se věnují přední 
organizace jako OSN nebo OECD a dále Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), který od roku 1988 
představuje seskupení vědců z celého světa zabývající se zejména poznáním podstaty změny klimatu a 
hodnocením jejích environmentálních a sociálních důsledků. 
2 Sdělení Komise: COM(2014)15 - návrh Rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030); 
SWD(2014)15 - hodnocení dopadů návrhu Rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030). 
3 První období bylo v letech 2005-2007; druhé období 2008-2012; třetí období 2013-2020. 
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s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (dále 
jen jako „revize EU-ETS“) předpokládá, že ačkoliv je EU na cestě k dosažení krátkodobého 
redukčního cíle snížit do roku 2020 domácí emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990, 
nedosáhne bez zavedení dalších opatření střednědobého cíle snížit v porovnání s rokem 1990 
emise do roku 2030 o 40 %. Tento cíl má EU plnit kolektivně, přičemž odvětví, na něž se 
vztahuje systém EU-ETS má snížit v porovnání s rokem 2005 emise o 43 % a odvětví, na něž 
se systém EU-ETS nevztahuje, o 30 %. Provedení posledně jmenovaného redukčního cíle 
vyžaduje změnu v lineárním redukčním faktoru a podílu dražených povolenek na emise od 
roku 2021 a dále.4 

 

Specifické problémy, které adresuje revize systému EU-ETS: 

V roce 2018 přijatá revize směrnice 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 
96/61/ES adresuje následující problémy dosavadního fungování systému obchodování 
s emisními povolenkami a zavádí tak změnu systému pro 4. období EU-ETS v letech 2021-
2030: 

• Úprava lineárního redukčního faktoru pro dosažení redukčního cíle EU o 43 % 
v sektorech EU-ETS do roku 2030 oproti roku 2005; 

• Úprava stropů emisních povolenek: a) které jsou alokovány bezplatně; b) které jsou 
draženy; c) které tvoří rezervu povolenek pro nové účastníky na trhu; 

• Efektivnější nastavení systému přidělování bezplatných povolenek (zejm. úprava 
benchmarků) a další opatření pro zmírnění úniku uhlíku; 

• Podpora nízko-uhlíkových technologií a infrastruktury (zřízení Modernizačního fondu a 
Inovačního fondu, které nahrazují NER300).5 

 

Obecné a specifické problémy, které adresuje implementace revize směrnice o EU-ETS v ČR: 

Obecným problémem, který je řešen v rámci implementace revize směrnice o EU-ETS, je 
přijetí dostatečných opatření pro naplnění redukčního cíle ČR v sektorech spadajících do EU-
ETS o 21 % do roku 2020 oproti roku 2005 a přispění k redukčním cílům na úrovni EU včetně 
cílů v sektorech mimo EU-ETS. 

Specifické problémy ČR, které jsou implementací revize směrnice v rámci národní diskrece 
adresovány: 

1) Potřebnost zahrnutí nebo nezahrnutí malých zdrojů (limit 2 500 nebo 25 000 
tCO2,ekv./rok) do systému EU-ETS z pohledu dopadů na tento sektor a přínosu jejich 
zahrnutí pro dosahování redukčních cílů (tzv. Opt-out malých zdrojů); 

                                                 
4 Sdělení Komise: COM(2015)337 – návrh revize směrnice 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES; 
SWD(2015)135 – hodnocení dopadů návrhu směrnice 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES. 
5 Pozn. Nejedná se o finanční fondy, ale o zvláštní fondy v rámci systému EU-ETS, kdy ČR a ostatní státy do nich 
nevkládají peněžní prostředky z rozpočtu, ale povinné a dobrovolné příspěvky v podobě emisních povolenek z jinak 
pevně přidělených národních alokací emisních povolenek. 
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2) Modernizace sektoru výroby elektřiny pro snižování emisí; 

3) Zajištění konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu při současném 
dosahování redukčních cílů (možnost zavedení státní podpory pro kompenzaci 
nepřímých dopadů systému EU-ETS); 

4) Zhodnocení a případná revize výše pokut za přestupky; 

5) Zhodnocení možnosti zavedení monitorovacího systému Komise DECLARE pro 
administraci některých správních podání ze strany subjektů EU-ETS; 

6) Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii. 

Podstata, příčiny, kontext a důsledky problému jsou popsány v části popisu dopadů 
jednotlivých variant. 

 

Box č. 1 – Únik uhlíku 

Jelikož EU-ETS, resp. nákup povolenky pro emise skleníkových plynů představuje náklad, 
panují obavy ohledně dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost dotčených sektorů v EU, 
pokud jejich konkurence mimo EU nebude nucena ve srovnatelné míře hradit náklady emisí 
skleníkových plynů, (ať už skrze zavedení dalších regionálních systémů pro obchodování 
s emisními povolenkami nebo skrze uhlíkové daně)6.  

Jako „únik uhlíku“ je tak označována úvaha, že a) nadnárodní korporace budou přesouvat 
v dotčených sektorech výrobu z EU do zemí s nižší nebo žádnou regulací politik změny 
klimatu, aby se tak vyhnuly nákladům této regulace v EU; b) dojde k uzavírání výrobních 
kapacit v EU a nasycení globální poptávky skrze expanzi těchto sektorů v zemích mimo EU. 

Součástí úvahy jsou taktéž možné negativní environmentální dopady z globálního pohledu, 
kdy únik uhlíku v důsledku představuje zvýšení globální emise skleníkových plynů. Pokud by 
existovala srovnatelná globální úroveň politik změny klimatu, nepředstavoval by únik uhlíku 
problém, protože by se jednalo o soutěž za rovných podmínek. Systém EU-ETS tento problém 
řeší možností přidělovat bezplatné povolenky do určité míry ohroženým sektorům v oblasti 
zpracovatelského průmyslu, v případě zemí, které měly v roce 2013 nižší HDP na obyvatele v 
tržních cenách než v roce 2013 nižší než 60 % průměru Unie lze využít výjimky v sektoru 
výroby elektrické energie a dále možnou kompenzací nepřímých nákladů dle pravidel pro 
státní podporu (viz dále). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Na úrovni EU je systém EU-ETS tvořen směrnicí 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně 
směrnice Rady 96/61/ES ve znění pozdějších předpisů a následujícími předpisy: 

                                                 
6 Tzv. uhlíková daň je specifická daň, jejíž sazby jsou odvozeny od emisí skleníkových plynů daného produktu 
nebo služby. Může se jednat o specifickou část konstrukce např. energetických a dopravních daní. Uhlíková daň 
je doporučována odbornou veřejností i pro země / regiony, které mají zavedeno obchodování s emisními 
povolenkami – uhlíková daň by měla pokrýt sektory (včetně domácností), které nejsou povinny s povolenkami 
obchodovat tak, aby došlo k vyrovnání ceny emise skleníkových plynů v celém hospodářství. 
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• Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových 
plynů 

• Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a 
výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů 

• Nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie 

• Nařízení (EU) 2017/2392, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby nadále platila 
stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění 
celosvětového tržního opatření od roku 2021 

• Nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel 

• Nařízení Komise (EU) č. 550/2011 kterým se stanoví některá omezení pro použití 
mezinárodních kreditů z projektů zahrnujících průmyslové plyny 

• Nařízení Komise (EU) č. 1123/2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity 

• Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech 
dražeb povolenek na emise skleníkových plynů 

• Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 o schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného 
Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad 
spotřeby paliva některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi 

Na základě směrnice 2003/87/ES jsou dále přijímány rozhodnutí Komise (demonstrativní 
výčet):7 

• Rozhodnutí Komise č. 2011/389/EU o množství povolenek pro celou Unii podle čl. 3e 
odst. 3 písm. a) až d) směrnice 

• Rozhodnutí Komise č. 2011/638/EU o referenčních hodnotách pro přidělování 
bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel 

• Rozhodnutí Komise č. 2014/746/EU, kterým se sestavuje seznam odvětví a 
pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku 

• Rozhodnutí Komise č. 2011/278/EU, kterým se stanoví přechodná pravidla 
harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek 

• Rozhodnutí Komise č. 2011/149/EU o historických emisích z letectví podle čl. 3c odst. 
4 směrnice 

K systému EU-ETS se váží taktéž následující sdělení Komise: 

• Sdělení Komise č. 2012/C 158/04 – Pokyny k některým opatřením státní podpory v 
souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po 
roce 2012 

• Sdělení Komise č. 2011/C 99/03 - Pokyny k dobrovolnému uplatňování článku 10c 
směrnice 

                                                 
7 Úplný výčet je dostupný na stránkách Eur-lex, rozhodnutí označená červenou tečkou již nejsou platná viz 
https://eur-
lex.europa.eu/search.html?LB=32003L0087&qid=1535460073554&SELECT=LB_DISPLAY&DTS_DOM=ALL&typ
e=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL  
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Box č. 2 - Jak funguje EU-ETS: 

Systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je založen na tzv. principu 
„cap and trade“. Pro pevně stanovené obchodovací období je vždy stanoven maximální 
celkový počet emisních povolenek na úrovni EU, který odpovídá celkovému množství 
povolených emisí společnostem povinně zahrnutých do systému obchodování (zejm. 
zpracovatelský průmysl, energetika - podrobně viz níže dotčené subjekty). Maximální počet je 
stanoven tak, aby odpovídal dosahování zvoleného redukčního cíle na úrovni EU. Distribuce 
povolenek probíhá ročně s tím, že se množství povolenek vždy snižuje o redukční faktor, který 
pro období 2013-2020 představoval snížení množství o 1,74 % každý rok pro většinu sektorů 
v ETS.  

Jedna emisní povolenka představuje právo na emisi jedné tuny skleníkových plynů, 
vykazovány jsou však vždy v jednotkách ekvivalentu oxidu uhličitého - ekvivalent přepočítává 
skleníkové dopady ostatních látek odpovídajícímu množství CO2 (dále jako tCO2,ekv.), za 
skleníkové plyny jsou v rámci EU-ETS považovány oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O), a 
fluorované uhlovodíky (PFCs).8 Subjekty v ETS mohou použít jednu povolenku jen jednou a 
po vykázání množství své emise jsou povinny vyřadit odpovídající počet povolenek. Povolenky 
jsou přidělovány bezplatně (mechanismy ošetřující únik uhlíku) nebo jsou draženy na trhu 
operátorem trhu, a dále je zde sekundární trh, kde je mohou společnosti, kterým povolenky 
přebývají nebo schází, tržně prodávat a nakupovat. Pokud nemá subjekt dostatečný počet 
povolenek odpovídající jeho emisím, čelí vysokým peněžním pokutám. 

Systém EU-ETS představuje trh s negativními externalitami ekonomické činnosti, který je 
efektivnější než regulatorně-administrativní nástroje, jelikož umožňuje flexibilní plánování 
v redukci emisí skleníkových plynů dotčeným společnostem a stanovuje tržní hodnotu těchto 
negativních externalit. Regulatorně-administrativní nástroje jsou taktéž nákladné na správu. 

 

Implementace směrnice 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 
96/61/ES do právního řádu ČR je provedena samostatným zákonem č. 383/2012 Sb. ze dne 
24. října 2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Pro 
předchozí obchodovací období nebyla nutná takováto komplexní úprava, jelikož v ČR byly 
přiděleny všechny emisní povolenky zdarma.  

Mezi konkrétní cíle zákona patří úprava náležitostí spojených s vydáváním povolení k emisím 
skleníkových plynů, dále úprava konkrétních podmínek potřebných k zajištění agendy 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a hospodaření s jednotkami 
přiděleného množství. Zákon č. 383/2012 Sb. obsahuje zejm. následující úpravu: 

• § 4 nebyl zvolen opt-out (výjimka) pro malé zdroje do 25 000 tCO2,ekv./rok, který by 
musel být doprovozen ekvivalentním opatřením (např. uhlíkovou daní). 

• § 7 upravuje v souladu se směrnicí určení výnosů z dražeb na dodatečné financování 
činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v 
průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a 

                                                 
8 Přesné vymezení viz § 2 písm. b) z. č. 383/2012 Sb.: „skleníkovým plynem oxid uhličitý, methan, oxid dusný, 
chlorfluorderiváty uhlovodíků, perfluorované deriváty uhlovodíků, hexafluorid sírový a jiné plynné složky 
atmosféry, přírodní i antropogenní, které absorbují a opětovně vyzařují infračervené záření“ 
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rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti 
budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a 
výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně 
spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky 
a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a 
správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, 
vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví. 
Výdaje z dražeb povolenek jsou z 50 % realizovány prostřednictvím kapitoly 
Ministerstva průmyslu a obchodu a z 50 % prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí. Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 12 miliard Kč 
ročně nebo do částky vyšší, která se rovná 100 % z výnosu z dražeb povolenek pro 
provozovatele letadel a množství podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES z výnosu z 
dražeb povolenek pro provozovatele zařízení. 

• Ustanovení týkající se kompenzace nepřímých nákladů (§ 10 odst. 2) bylo do zákona 
zavedeno z důvodu vyhovění nutnosti transpozice a taktéž pro účely zajištění právního 
zakotvení na úrovni zákona pro možnou navazující podzákonnou legislativu zavádějící 
právní rámec pro přidělování kompenzací. Úprava zcela sleduje relevantní ustanovení 
evropské legislativy. Není povinností státu tyto kompenzace zavádět - o přidělování 
kompenzací tedy doposud nebylo rozhodnuto, žádná forma kompenzace za zvýšenou 
cenu elektřiny pro energeticky náročná průmyslová odvětví tak nebyla přijata. 
V současnosti je téma zavedení kompenzací stále častěji akcentováno zástupci 
největších průmyslových odvětví v ČR. Pokud by bylo rozhodnuto o jejich zavedení, 
domácí legislativa by vycházela ze sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní 
podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů po roce 2012 (SWD(2012) 130 final, SWD(2012) 131 final), které upravuje 
pravidla pro přidělování kompenzací tak, aby podpora nebyla v rozporu s primárním 
právem EU (konkrétně s pravidly státní podpory). Kompenzace by byly financovány 
z příjmů z aukcí povolenek. Jelikož tyto jsou příjmem rozpočtu MŽP a MPO, jde o 
problematiku sdílenou mezi těmito dvěma rezorty. 

• V § 12 je upraven systém bezplatného přidělování povolenek sektoru výroby elektřiny, 
které jsou přidělovány na základě žádosti provozovatelů zařízení podle národního 
plánu investic do vybavení a modernizace infrastruktury a čistých technologií 
zpracované ministerstvem a schválené vládou a Komisí. 

• Civilní letectví bylo do EU ETS zahrnuto v roce 2012, a sice směrnicí č. 2008/101/ES. 
Domácí úprava týkající se letecké dopravy je zcela převzata ze směrnice 2003/87/ES 
v § 13 z. č. 383/2012 Sb. Na směrnici navazuje další relevantní legislativa EU, jako 
například nařízení týkající se monitorování a vykazování emisí. Provozovatelé letecké 
dopravy, kteří jsou zařazeni pod správu České republiky, mají mimo jiné povinnost 
předložit MŽP ke schválení monitorovací plán, na základě něho monitorovat emise a 
každoročně do 15. března podávat MŽP ověřené výkazy emisí. Bezplatná alokace je 
pro provozovatele letecké dopravy každoročně stejná, je určena množstvím 
tunokilometrů za referenční období. Provozovatelé musí každoročně dokupovat určité 
množství povolenek v aukcích. V problematice emisí z letecké dopravy MŽP 
spolupracuje s MD, přičemž otázky spojené EU ETS spadá primárně do gesce MŽP. 
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Na mezinárodněprávní úrovni nyní vznikl nový nástroj pro snižování emisí, tzv. 
CORSIA, jehož zavedení a správu má MD a MŽP ve spolugesci. 

Zákon č. 383/2012 Sb. byl dvakrát novelizován:  

• zákonem č. 257/2014 Sb. ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 
Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další 
související zákony s účinností od 1. ledna 2015. Cílem novelizace byla adaptace na 
nařízení Komise (EU) č. 389/2013, o vytvoření registru Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 
a č. 1193/2011, které vstoupilo v platnost dne 3. 5. 2013. Konkrétně bylo upraveno: 

o Zavedení povinnosti vrácení neoprávněně přidělených povolenek a stanovení 
sankcí za jejich nevrácení. 

o Zrušení dvojí povinnosti ověřovatelů emisí mít autorizaci od Ministerstva 
životního prostředí (dále jen MŽP) a od Českého institutu pro akreditaci (dále 
jen ČIA) k ověřování množství emisí skleníkových plynů. Ověřovatelé budou 
muset i nadále získat pro výkon své činnosti akreditaci od ČIA, autorizace 
vydávaná MŽP podle zákona o ochraně ovzduší již nebude potřeba. 

o Zrušení správního poplatku ve výši 3000 Kč za změnu povolení k emisím 
skleníkových plynů. 

• zákonem č. 183/2017 Sb. ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích, který se týká legislativně technické úpravy pojmosloví, kdy 
pojem „správní delikt“ je nahrazen pojmem „přestupek“ a dále pojem „sankce“ je 
nahrazen pojmem „správní trest“. Věcná podstata v zákoně č. 383/2012 Sb. zůstala 
beze změny. 

K zákonu byl vydán jeden prováděcí předpis: vyhláška č.192/2013 Sb. ze dne 25. června 2013 
o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání 
povolení k emisím skleníkových plynů. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Subjekty spadající pod EU-ETS (přímé dopady) 

Zákon č. 383/2012 Sb. vymezuje zařízení jako technickou jednotku, ve které se provozuje 
jedna nebo více činností uvedených v příloze č. 1 zákona. Subjektem systému EU-ETS je pak 
provozovatel takového zařízení, pokud není znám, je jím vlastník zařízení. Sektorově jsou tak 
pokryta výroba elektřiny a tepla, energeticky náročný průmysl a letecká doprava civilních osob. 
V ČR se aktuálně nachází 309 zařízení, které spravuje 209 provozovatelů. 

Subjekty lze charakterizovat dle druhu procesu, ze kterého dochází k emisím skleníkových 
plynů. Spalování paliv představuje 80 % všech emisí v rámci EU-ETS, z ostatních činností 
představuje necelých 9 % výroba surového železa a oceli a 3,5 % výroba cementového slínku, 
ostatní procesy se pohybují v marginálních podílech na celkových emisích. 

Celkově systém EU-ETS v období 2013-2016 pokrývá cca 50 % emisí všech skleníkových 
plynů v ČR (včetně amoniaku pocházejícího převážně ze zemědělství). Systém EU-ETS v ČR 
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pokrývá emise CO2 a N2O z energetického sektoru a zpracovatelského průmyslu, zejména z 
výroby železa a oceli, vápna, cementu, skla a chemického průmyslu. 

Z celkové alokace povolenek pro ČR je přiděleno cca ¾ povolenek bezplatně, resp. 27 % 
povolenek přidělených ČR bylo draženo. Rozložení celkové alokace povolenek znázorňuje 
graf a alokaci bezplatných povolenek tabulka níže. 

 

Rozložení bezplatně přidělených povolenek 2013-2017 (Zdroj: EEA-EUTL) 

Sektor tCO2,ekv. podíl z celkové bezplatné alokace 
Spalování paliv v sektoru výroby elektřiny 95805079 35,72% 
Spalování paliv mimo sektor výroby elektřiny 47823130 17,83% 
Výroba surového železa a oceli 66684319 24,86% 
Výroba cementového slínku 18979193 7,08% 
Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu 7657527 2,86% 
Rafinace minerálních olejů 6875048 2,56% 
Výroba skla 5139604 1,92% 
Výroba kyseliny dusičné   3978212 1,48% 
Výroba keramických výrobků 3304933 1,23% 
Letectví 2998236 1,12% 
Výroba chemikálií 2656372 0,99% 
Výroba papíru a lepenky 2432270 0,91% 
Výroba koksu 1467612 0,55% 

Bezplatné povolenky 
letectví

Dražené povolenky 
letectví

Bezplatné povolenky 
pro modernizaci 
výroby elektřiny

Bezplatné povolenky 
stacionární zdroje

Dražené povolenky 
stacionární zdroje

Celkové rozložení alokace emisních povolenek v období 2013-2017 
(Zdroj: EEA-EUTL)
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Výroba sazí 1463277 0,55% 
Výroba a zpracování železných kovů 398765 0,15% 
Výroba izolačního materiálu z minerální vlny 343708 0,13% 
Výroba sekundárního hliníku 120706 0,05% 
Výroba buničiny 84184 0,03% 

 

Následující tabulka slouží pro ilustraci, jakou část povolenek subjekty v EU-ETS v ČR nakupují 
nad rámec jim přidělené bezplatné alokace. Systém EU-ETS však poskytuje data dle typu 
činnosti, tzn., že nejde o sektory v klasickém ekonomickém smyslu, ale o jednotlivé druhy 
procesů, které jsou do EU-ETS zařazeny. Nedá se proto přímo dovodit, že provozovatelé 
zařízení sloužící k výrobě chemikálií prodali 39 % volně přidělených povolenek, protože tito 
provozovatelé mohou v rámci výroby provozovat taktéž zařízení spalování paliv (např. pokud 
subjekt provozuje vlastní elektrárnu nebo teplárnu). Z výsledků však lze dovodit, že EU-ETS 
nejvíce dopadá na zdroje energie, tzn. výrobu elektřiny a tepla, zatěžuje taktéž zejm. procesy 
výroby buničiny a zpracování železných kovů, mírně pak výrobu kyseliny dusičné. Naopak 
výrobní procesy jako takové jsou přealokované bezplatnými povolenkami. Dotčení 
provozovatelé ze sektoru zpracovatelského průmyslu však typicky provozují taktéž vlastní 
zdroje energie a mohou tedy tyto nadbytečné povolenky využít pro pokrytí emisí ze spalování 
paliv. 

Bilance volně přidělených povolenek s odevzdanými povolenkami 2013-2017 (Zdroj: EEA-EUTL) 

Sektor 
Odevzdané 
povolenky 

Bezplatně 
přidělené 
povolenky 

Trh s 
povolenkam
i: prodává 
povolenky 
(+) / 
nakupuje 
povolenky 
(-) 

Podíl 
prodaných (+) 
/ 
nakoupených 
povolenek (-) 

Spalování paliv  268761982 143628209 -125133773 -47% 
Výroba buničiny 127269 84184 -43085 -34% 
Výroba a zpracování železných kovů 588478 398765 -189713 -32% 
Výroba kyseliny dusičné   4353163 3978212 -374951 -9% 
Výroba papíru a lepenky 2277318 2432270 154952 7% 
Výroba izolačního materiálu z minerální 
vlny 276233 343708 67475 24% 
Výroba sekundárního hliníku 96342 120706 24364 25% 
Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu 
či magnezitu 5879739 7657527 1777788 30% 
Letectví 2213591 2998236 784645 35% 
Výroba chemikálií 1907028 2656372 749344 39% 
Výroba skla 3512869 5139604 1626735 46% 
Rafinace minerálních olejů 4368687 6875048 2506361 57% 
Výroba cementového slínku 11576424 18979193 7402769 64% 
Výroba keramických výrobků 1971401 3304933 1333532 68% 
Výroba surového železa a oceli 29027019 66684319 37657300 130% 
Výroba koksu 538593 1467612 929019 172% 
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Výroba sazí 319682 1463277 1143595 358% 
 

Následující tabulka uvádí agregované náklady subjektů v ČR na nákup emisních povolenek 
za stacionární zdroje nad rámec bezplatné alokace v letech 2013-2017. Náklady jsou odvislé 
od ceny povolenek v dražbách a podílu bezplatné alokace v daném roce, která postupně klesá 
ke konci obchodovacího období. Zároveň toto nelze tyto náklady plně vztáhnout na 
provozovatele, protože provozovatelé mohou nakupovat emisní povolenky i do budoucna, 
dostávají různé podíly bezplatně přidělených povolenek (dle sektorů ohrožených únikem 
uhlíku) a v neposlední řadě provozují většinou více zařízení. Jedná se tak proto spíše o 
ilustrativní výkaz. 

Náklady na nákup emisních povolenek pro stacionární zdroje v letech 2013-2017 (Zdroj: EEA-
EUTL, ceny povolenek EUA z dražeb) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
cena emisní povolenky (EUR/EUA) 4,34 5,86 7,63 5,26 5,76 
nakupované emisní povolenky v mil. EUA 15,4 19,7 24,5 30,3 35,1 
podíl nakupovaných povolenek z celkově 
vykázaných emisí 23% 29% 37% 45% 52% 
celkový náklad na nákup povolenek v mil. Kč 
(25,65 Kč/EUR) 1 717 2 955 4 796 4 093 5 191 

 

Pro porovnání s ostatními státy v systému EU-ETS slouží následující tabulka podílu 
nakupovaných emisí vůči všem vykázaným emisím (odevzdaným povolenkám). Toto srovnání 
je součástí dopadu systému EU-ETS na konkurenceschopnost daných sektorů v rámci EU, 
nicméně nelze to plně interpretovat jako dopad na konkurenceschopnost daných států, jelikož 
konkurenceschopnost subjektů je dána více faktory – zejména struktura ekonomiky (podíl 
průmyslu) a energetický mix výroby elektřiny a tepla (sektor energetiky), dále ostatní daňové 
a regulatorní zatížení, postavení subjektů ve výrobním řetězci, možnosti financování, stav 
pracovního trhu atd. Mezi volně přidělené povolenky jsou započítány i ty, které jsou přiděleny 
v rámci výjimky pro modernizaci sektoru výroby elektřiny pro státy, které měly v roce 2013 
nižší HDP na obyvatele v tržních cenách než v roce 2013 nižší než 60 % průměru Unie 
(vyznačeno žlutě). Negativní hodnoty v případě Malty, Norska, Portugalska a Slovinska jsou 
z důvodu přealokování těchto států bezplatnými povolenkami (celková alokace bezplatných 
povolenek pro daný stát převyšuje skutečné emise). 

Srovnání poměrů nakupovaných povolenek z celkových emisí (odevzdaných povolenek) v rámci 
států v EU-ETS v letech 2013-2017 (Zdroj: EEA-EUTL) 

Rakousko 28% Francie 26% Litva 6% 
Belgie 21% Spojené království 65% Malta -4115% 
Bulharsko 43% Řecko 72% Nizozemsko 81% 
Kypr 31% Chorvatsko 42% Norsko -296% 
Česko 37% Maďarsko 40% Polsko 94% 
Německo 65% Irsko 69% Portugalsko -18% 
Dánsko 42% Island 21% Rumunsko 35% 
Estonsko 55% Itálie 52% Švédsko 89% 
Španělsko 52% Lotyšsko 5% Slovinsko -132% 
Finsko 27% Lucembursko 23% Slovensko 29% 
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Dalšími dotčenými subjekty jsou ověřovatelé ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze 
dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a 
akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. 

 

Subjekty, na které má EU-ETS nepřímé dopady 

Nepřímé dopady tvoří zejména zvýšené náklady pro výrobu elektrické energie a tepla, skrze 
něž se promítají taktéž do cen spotřebitelských výrobků. Vliv EU-ETS však nelze s ohledem 
na komplexní cenotvorbu v energetice přesně kvantifikovat. 

Promítnutí nákladů EU-ETS do cen výrobků a služeb v celém výrobním řetězci je ovlivněno 
konkurencí na jednotlivých trzích. Evropská komise v rámci hodnocení dopadů revize 
směrnice analyzovala tyto aspekty skrze meta-analýzu odborných studií. Uvádíme zde souhrn 
toliko pro ilustrativní informaci, je potřeba brát v potaz, že tyto aspekty jsou modelovány 
a uvádí minimální a maximální rozpětí v závislosti na parametrech modelů. Tyto výsledky není 
možné stavět na empirických datech, protože ty nejsou k dispozici v dostatečném rozsahu. 

Přehled škály průměrných schopností promítat náklady spojené s EU-ETS do cen 
výrobků z odborné literatury (Evropská komise 2015) 

Sektor Výrobky Minimum Maximum Počet 
studií 

Použité studie 

Výroba železa a 
oceli 

Ploché výrobky 60% 100% 3 McKinsey(2006); Vivid 
Economics (2014); CE 
Delft (2010) 

Dlouhé výrobky 66% 80% 2 McKinsey(2006); Vivid 
Economics (2014) 

Výroba cementu Portlandský 
cement, bílá 
cement 

35% 70% 4 McKinsey (2006); Vivid 
Economics (2014); 
Walker (2008); Alexeevi-
Talebi (2010) 

Výroba skla Obalové sklo 20% 50% 2 Vivid Economics (2014); 
Oberndorfer (2010) 

Ostatní sklo 30% 80% 3 Vivid Economics (2014); 
Oberndorfer (2010); 
Alexeevi-Talebi (2010) 

Rafinérské 
výrobky 

Benzín 60% 120% 5 McKinsey(2006); Vivid 
Economics (2014); CE 
Delft (2010); Alexeevi-
Talebi (2011); 
Oberndorfer (2010) 

Diesel 40% 70% 4 McKinsey (2006); Vivid 
Economics (2014); CE 
Delft (2010); 
Oberndorfer (2010) 

Petrochemické 
výrobky 

Plasty, PE, PVC, 
PS 

25% 80% 3 CE Delft (2010); 
Alexeevi-Talebi (2010), 
Oberndorfer (2010) 
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Hnojiva Hnojiva a 
dusíkaté 
přípravky 

0% 75% 2 Alexeevi-Talebi (2010), 
Oberndorfer (2010) 

 

Ceny elektřiny jsou určovány jednotným evropským trhem. Mezi faktory mimo cenu emisních 
povolenek, které cenu ovlivňují, patří dostupnost a cena paliv, náklady sítě, regulatorní aspekty 
a taktéž dotační politiky. Obecně platí, že domácnosti mají vyšší ceny, než podnikatelský a 
velkoodběratelský sektor, jak znázorňuje následující graf, ceny jsou včetně daní. 

 
Následující graf uvádí srovnání cen s vybranými zeměmi EU, ceny jsou včetně daní. 
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Průměrné ceny elektřiny pro domácnosti a mimo domácnosti v letech 
2008-2017 v kWh/EUR  (Zdroj: Eurostat 2018)
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Z analýzy je zjevné, že ceny elektřiny pro domácnosti se v posledních letech pohybují kolem 
0,25 EUR/kWh a ceny pro průmysl a velké odběratele od roku 2014 klesají z 0,22 EUR/kWh 
na úroveň 0,17 EUR/kWh. 

Tyto souvislosti jsou následně rozvedeny v kapitolách 3.2, 3.3 a 3.7.1, které pojednávají o 
variantách modernizace sektoru výroby elektřiny, kompenzacích nepřímých dopadů na 
zpracovatelský průmysl a dále o obecných dopadech revize systému EU-ETS v ČR. 

 

Mezi další subjekty nepřímo dotčené systémem EU-ETS v ČR patří příjemci dotací, které jsou 
financovány z výnosů z dražeb emisních povolenek:  

• Program financovaný z kapitoly MŽP Nová zelená úsporám podporuje snižování 
energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu 
domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby 
vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

• Podpory financované z kapitoly MPO na podporované zdroje energie dle zákona 
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Podpora je poskytována na 
provozní náklady elektřiny a provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů energie, 
druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 

• Případné jiné ad hoc využití prostředků pro účely podpory.9 

                                                 
9 Např. v roce 2014 bylo do programu EFEKT financovaného jinak obecně z kapitoly MPO (zřízen na 
základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) jednorázově 
alokováno 50 mil. Kč z výnosů aukcí emisních povolenek. V důsledku nejasnosti mechanismu převodu 
prostředků do kapitoly MPO se následně výnosy staly příjmem státního rozpočtu, o jehož využití 
rozhodovalo MF, které prostředky směrovalo do provozní podpory OZE. 
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financovaný z kapitoly MPO je zřízen na základě zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

Dotčené správní orgány  

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)  

• vykonává působnost ústředního správního úřadu a řídí výkon státní správy vykonávaný 
ČIŽP,  

• rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným ČIŽP,  

• v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, přímo 
použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona,  

• podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské unie a koordinuje převzetí 
a zavádění práva Evropské unie v oblasti obchodování s povolenkami,  

• podává žádost Komisi o uložení zákazu provozování letecké dopravy,  

• zveřejňuje informace o rozhodnutích a zprávách týkajících se množství povolenek, 
jejich přidělování a monitorování, vykazování a ověřování emisí. 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

• kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení v tomto zákoně, 
přímo použitelných předpisech Evropské unie a v povolení,  

• kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům letadla v tomto zákoně, 
přímo použitelných předpisech Evropské unie a v plánu pro monitorování a vykazování 
emisí a v plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech,  

Česká národní banka (ČNB) 

• Česká národní banka vykonává dohled nad plněním povinností a dodržováním zákazů 
podle čl. 37 až 42 nařízení Komise o dražbách povolenek. Ustanovení § 8, 9, 9a, 10, 
11 a 26 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu se použijí přiměřeně s tím, že 
tam, kde je uveden kapitálový trh nebo finanční trh, se pro účely tohoto zákona rozumí 
trh dražených produktů.  

Státní fond životního prostředí (SFŽP) 

• Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou z 50 % 
realizovány prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.  

• Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění 
emisí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a jsou účelově vázány k použití 
na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

• Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou z 50 % 
realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. 

OTE, a. s.  

• Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti operátora trhu, které společnost 
vykonává na základě licence č. 150504700, udělené Energetickým regulačním úřadem 
podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 7 energetického zákona a správa veřejně přístupného 
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rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podle zákona 
č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů. 

• OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky od roku 
2005. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci 
Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ve znění pozdějších 
předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který 
funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu. 

• Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení 
povolenek. Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní 
strany, vkladových účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele 
letadla, osobních vkladových účtech nebo obchodních účtech. Podle Zákona o 
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 383/2012 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, která na základě povolení 
vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet v 
Rejstříku. Tato povinnost náleží také provozovatelům letadla, kteří mají provozní licenci 
vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu 
provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Osobní vkladový nebo obchodní 
účet si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení 
nebo provozovatele letadla, který již má vkladový účet provozovatele. 

• Národní správce rejstříku (OTE, a.s.) v Rejstříku Unie tak zřizuje a vede vkladové účty 
provozovatele zařízení pro každé zařízení, které má vydané povolení MŽP k 
vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, vkladové účty provozovatele letadla pro 
každého provozovatele letadla, který má provozní licenci vydanou v České republice 
nebo spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel 
vydaného Evropskou komisí, a osobní vkladové účty nebo obchodní účty na základě 
žádosti fyzické nebo právnické osoby. Do Rejstříku mají přístup pouze zmocnění 
zástupci držitelů účtů. 

• MŽP může do rejstříku pouze nahlížet a verifikovat určité údaje, OTE, a.s. v zásadě 
přidává a odebírá uživatele a upravuje záznamy, nicméně se jedná o jednotný Rejstřík 
Unie, tzn., že je spravován Evropskou komisí a členské státy nemají, jak vlastní Rejstřík 
upravovat co do jeho nastavení. Rejstřík tak není propojen s jinými národními 
informačními systémy. Proto v rámci implementace revize EU-ETS není potřeba 
případné úpravy Rejstříku upravovat a z revize ve spojitosti s Rejstříkem neplynou ČR 
žádné náklady. 

1.5 Popis cílového stavu 
Věcným cílovým stavem klimatických politik je zamezení změny klimatu, resp. zastavení 
tohoto procesu a přijetí adaptačních opatření, která zmírní nebo jinak přizpůsobí dopady na 
lidskou společnost a životní prostředí. Vychází z předpokladu, že pokud nebudou přijata 
opatření ke snížení celosvětových emisí skleníkových plynů, v důsledku globálního oteplování 
se teplota pravděpodobně zvýší o více než 2 °C oproti úrovním před průmyslovou revolucí, a 
do konce tohoto století by mohla vzrůst dokonce až o 5 °C. Z pohledu ČR je tak cílovým 
stavem zamezit negativním dopadům změny klimatu na Českou republiku viz hodnocení rizika 
v kapitole 1.6. 
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Cílový stav je proto definován přijetím redukčních cílů emisí skleníkových plynů, v případě EU 
se jedná o redukční cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80-95 % oproti roku 
1990. Cílovým stavem je dosáhnout redukčních cílů při zachování ekonomické 
konkurenceschopnosti a jít tak příkladem ostatním světovým hráčům, že je možné oddělit 
ekonomický růst od růstu emise skleníkových plynů, což by je mělo motivovat přijímat obdobná 
opatření. 

Revize EU-ETS si ve čtvrtém obchodovacím období mezi lety 2021-2030 klade za cíl přispět 
k naplnění cíle do roku 2050 skrze snížení emise skleníkových plynů z vybraných sektorů o 
43 % do roku 2030 oproti roku 2005. Mezi další specifické cíle patří: 

• Zefektivnění nástrojů EU-ETS, které slouží k zabránění úniku uhlíku (adresují tak 
situaci, kdy ostatní významné světové ekonomiky zatím nezavedly srovnatelná 
opatření); 

• Posílení výzkumu, vývoje a inovací pro zachování evropské průmyslové základny za 
současného dosažení redukčních cílů; 

• Posílení investiční činnosti pro modernizaci energetického systému; 

• Posílení energetické účinnosti na základě zkušeností z 3. obchodovacího období. 

Specifické cíle implementace revize směrnice v ČR 

Pro ČR představuje cílový stav dosažení závazného redukčního cíle 21 % do roku 2020 oproti 
roku 2005 v sektorech spadajících pod EU-ETS, zároveň je stanoven závazný cíl pro 
maximální navýšení emisí v sektorech mimo EU-ETS o 9% do roku 2020 oproti roku 2005.  

Specifickým cílovým stavem z pohledu ČR je především optimální volba nástrojů, tzn. takové 
využití diskrece při implementaci, která představuje: 

• nejefektivnější dosáhnutí redukčního cíle – tzn. efektivní pokrok v dekarbonizaci 
hospodářství a zároveň neohrožení mezinárodní konkurenceschopnosti  

• rovnost podmínek pro všechny dotčené subjekty pro zachování férové hospodářské 
soutěže, 

• zajištění dostatečných prostředků z prodeje emisních povolenek pro financování 
opatření tak, aby bylo dosaženo redukčních cílů, 

• co nejmenší administrativní zátěž dotčených subjektů a efektivní správu ze strany 
státních orgánů. 

Cílovým stavem jsou tedy adekvátně zvolené možnosti implementační úpravy pro definované 
specifické problémy při implementaci (viz kapitola 1.2 definice problému), které vyhovují 
specifickým cílům. Konkrétně se jedná o následující aspekty: 

1) Potřebnost zahrnutí nebo nezahrnutí malých zdrojů (limit 2 500 nebo 25 000 
tCO2,ekv./rok) do systému EU-ETS z pohledu dopadů na tento sektor a přínosu jejich 
zahrnutí pro dosahování redukčních cílů ČR (tzv. Opt-out malých zdrojů); 

2) Modernizace sektoru výroby elektřiny pro snižování emisí; 

3) Zajištění konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu při současném 
dosahování redukčních cílů (možnost státní podpory pro kompenzaci nepřímých 
dopadů systému EU-ETS); 
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4) Zhodnocení a případná revize výše pokut za správní delikty; 

5) Zhodnocení možnosti zavedení monitorovacího systému Komise DECLARE pro 
administraci některých správních podání ze strany subjektů EU-ETS; 

6) Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii. 

 

Formálním cílovým stavem je řádná implementace práva EU do českého právního řádu, ta se 
týká zejména aspektů, kde není zvažována jiná, než minimální implementace: 

• Implementace ustanovení upravující přidělování bezplatných povolenek sektorům 
ohroženým únikem uhlíku; 

• Nastavení správy Modernizačního fondu v rámci systému EU-ETS; 

• Implementace ustanovení týkajících se emisní obchodování v sektoru letecké dopravy. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Ekologická rizika 

Téměř všechny přírodní procesy jsou ovlivňovány fyzikálními vlastnostmi atmosféry. Změna 
klimatu tak má velký dopad na ekologický systém jako takový a s tím související ekosystémové 
služby, tedy přínosy, které ekosystémy poskytují lidem. Zvýšené množství skleníkových plynů 
v atmosféře se promítá do biotických a abiotických procesů, stává se jejich neoddělitelnými 
částmi, a následně spouští kaskádu pozitivních a negativních zpětných vazeb. Příklady 
dopadů změny klimatu na ekosystém jsou různorodé povahy. Zahrnují například modifikaci 
globálního koloběhu uhlíku, vody a živinných cyklů, ztrátu biodiverzity, posouvání vegetačních 
hranic a zeměpisného rozšíření živočichů a vznik rizik souvisejících se zvýšeným výskytem 
virů, neznámých patogenů a nových nemocí. Vzhledem ke skutečnosti, že změna klimatu 
zahrnuje komplexní interakce, odklad opatření snižujících emise skleníkových plynů může vést 
k nevratné degradaci globálních ekosystémů. 

Ekonomická rizika 

Celkové ekonomické ztráty plynoucí ze změny klimatu se v současné době odhadují obtížně, 
dle Mezivládního panelu pro změnu klimatu se však s rostoucí teplotou zrychlují. Očekává se, 
že ačkoliv prvotní dopady změny klimatu budou mít na světové hospodářství omezený nebo 
částečně pozitivní dopad, z dlouhodobého hlediska budou negativní dopady převažovat nad 
těmi pozitivními.10 Dopady klimatické změny budou mít za následek zpomalení hospodářského 
růstu a ztíží proces snižování chudoby.11 Zatím nejzásadnější formulaci vyčíslení 
ekonomických dopadů představuje Sternova zpráva o vlivu globálního oteplování na světovou 
ekonomiku. Ve zprávě se uvádí, že prospěch ze silné a včasné akce zmírňující klimatickou 
změnu vyváží náklady související s nicneděláním a přizpůsobením se novým podmínkám. 
Nejvíce se negativní ekonomické dopady projeví v zemích, které jsou nejchudší. Dle projektu 
Stanfordské univerzity budou mít dopady změny klimatu do roku 2100 za následek propad 

                                                 
10 Richard S J Tol; The Economic Impacts of Climate Change, Review of Environmental Economics and 
Policy, Volume 12, Issue 1, 1 February 2018, Pages 4–25, https://doi.org/10.1093/reep/rex027 
11 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-
IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf 
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HDP především v zemích Afriky, Latinské Ameriky, v Austrálii a v Číně. Naopak ve většině 
zemí EU, v Rusku a v Kanadě přispěje změna klimatu k růstu HDP12. 

Sociální rizika 

Environmentální a zdravotní dopady změny klimatu, nepřiměřeně postihující především země 
s nízkými příjmy a chudé obyvatelstvo žijící v zemích s vysokými příjmy, ovlivňují přístup 
k lidským právům a otevírají diskuzi o sociální spravedlnosti. Palčivým tématem je skutečnost, 
že nejvíce jsou změnou klimatu ohroženi obyvatelé těch zemí, které v celosvětovém žebříčku 
historicky vyprodukovaly jen nepatrné množství emisí skleníkových plynů. Dopady změny 
klimatu mohou omezovat občanská a politická práva, hospodářská, sociální a kulturní práva, 
a to včetně práv na život a bezpečí, životní úroveň, lékařskou péči, potraviny či pitnou vodu. 
Již dnes se v souvislosti s negativními dopady změny klimatu na zemědělskou produkci hovoří 
o destabilizačním vlivu klimatu na politickou a bezpečnostní situaci v řadě zemí. Na národní 
nebo lokální úrovni jsou nejvíce zasaženi ti, jejichž odolnost čelit projevům změny klimatu je 
omezená. Do této kategorie patří například chudí, příslušníci minorit, ženy, děti, senioři, lidé 
s chronickým onemocněním a postižením a osoby pracující v oblastech vystavených 
extrémním teplotám a výkyvům teplot.13 

Bezpečnostní rizika 

Spojitost mezi změnou klimatu a konkrétním konfliktem byla poprvé identifikována v roce 2017, 
kdy Rada bezpečnosti OSN odsoudila rezolucí číslo 2349 činnost teroristické skupiny Boko 
Haram a označila v oblasti vysychajícího Čadského jezera dopady změny klimatu (vedle 
například chudoby, nedostatku možnosti vzdělávání a hospodářského rozvoje) za jednu 
z hlavních příčin politické nestability.14 Tímto krokem se formálně uznalo, že dopady změny 
klimatu mají souvislost s konfliktním potenciálem zemí a tradiční opatření k prosazování míru 
a bezpečnosti ve světě tak nejsou dostačující. Změna klimatu byla označena Radou 
bezpečnosti za destabilizační faktor také v roce 2018 v souvislosti se suchy, rozšiřováním 
pouští, zhoršováním kvality půdy a nedostatečným zabezpečením potravin v Somálsku.15 Dle 
vznikajícího globálního konsensu bude změna klimatu podrobovat zkoušce hospodářské, 
sociální a politické systémy všech národních států.16 Čím dál více se také řeší právní postavení 
tzv. klimatických migrantů či uprchlíků, tedy těch, kteří se dopadům změny klimatu nejsou 
schopni přizpůsobit a odchází ze svých domovů hledat lepší podmínky pro život jinam.17 
Očekává se, že v důsledku změny klimatu nastane v příštím desetiletí uprchlická krize 
nebývalých rozměrů. Složitost problematiky neumožňuje předpovídat, kolik osob opustí své 
domovy v důsledku změny klimatu v budoucnu, skutečností však je, že klimatický podtext 
doprovázel jak propuknutí Arabského jara, tak dodnes trvající občanskou válku v Sýrii.18 

Právní rizika 

V případě, kdy by ČR neimplementovala revizi směrnice, čelila by řízení pro nesplnění 
povinností u Evropské komise, což by při dalším neprovedení implementace směrnice vedlo k 
žalobě Komise proti ČR u Evropského soudního dvora pro porušení smlouvy a k následným 

                                                 
12 https://web.stanford.edu/~mburke/climate/map.php  
13 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214999615012242  
14 http://undocs.org/S/RES/2349(2017)  
15 https://www.un.org/press/en/2018/sc13264.doc.htm  
16 https://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/risk-reduction/climate-change-
and-security-risks  
17 http://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html  
18 https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/07/the-arab-spring-and-climate-change_2013_02.pdf  
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finančním sankcím. Při neprovedení směrnice do právního řádu ČR, by se ustanovení, ze 
kterých vyplývají práva a povinnosti pro dotčené subjekty, uplatnila přímo. Neprovedení 
implementace by představovalo nežádoucí stav právní nejistoty, který by zasáhl značnou část 
české ekonomiky (viz vymezení sektorů v ČR) včetně zásadních sektorů energetiky. V 
důsledku by to představovalo zejm. narušení mezinárodní konkurenceschopnosti české 
ekonomiky a nežádoucí dopad na investice. 

Sankce za nesplnění závazných cílů v sektorech mimo EU-ETS 

Výnosy z dražeb povolenek představují příjem státního rozpočtu, který je účelově alokován 
pro financování opatření, která umožňují financování podpory politik změny klimatu a tedy i 
dosahování redukčních cílů. V případě, že množství emisí skleníkových plynů z odvětví, na 
něž se systém EU-ETS nevztahuje, překročí roční emisní příděl stanovený dle pravidel 
nařízení (EU) 2018/842 jednotlivým členským státům za kterýkoli rok daného období, a to i při 
zohlednění relevantních ustanovení a možností flexibilit uvedených v nařízení19, použijí se 
v roce 2027 a 2032 vůči danému členskému státu následující dvě opatření:  

a) K množství emisí skleníkových plynů členského státu na následující rok se připočte 
množství nadměrných emisí skleníkových plynů v tunách ekvivalentu CO2 vynásobené 
koeficientem 1,08, a to v souladu s opatřeními přijatými dle článku 12 nařízení.20  

b) Státu je dočasně zakázáno převádět jakoukoli část svého ročního emisního přídělu na 
jiný členský stát až do doby, než dosáhne souladu s přiděleným ročním emisním 
přídělem pro jednotlivé roky v období 2021-2030. Tímto krokem je členský stát nucen 
snížit emise skleníkových plynů na území vlastního státu. Převodem části svého 
ročního emisního přídělu získá členský stát finanční kompenzaci, omezením této 
transakce se možnost získání finanční kompenzace ztrácí.  

Co se týče pohlcování emisí, tak pokud emise skleníkových plynů určitého členského státu v 
období 2021–2025 nebo v období 2026–2030 podle článku 4 nařízení (EU) 2018/841 
překročily pohlcení stanovené podle článku 12 uvedeného nařízení, provede ústřední správce 
pro příslušné roky odpočet od ročních emisních přídělů tohoto členského státu odpovídající 
množství těchto nadměrných emisí skleníkových plynů v tunách ekvivalentu CO2. 

2 Návrh variant řešení 
S ohledem na to, že se jedná o implementaci směrnice EU, je z principu vyřazena varianta 
tuto směrnici neimplementovat do právního řádu ČR. ČR by v takovém případě čelila řízení 
pro nesplnění povinností u Evropské komise, což by při dalším neprovedení implementace 
směrnice vedlo k žalobě Komise proti ČR u Evropského soudního dvora pro porušení smlouvy 
a k následným finančním sankcím. Při neprovedení směrnice do právního řádu ČR, by se 
ustanovení, ze kterých vyplývají práva a povinnosti pro dotčené subjekty, uplatnila přímo. 
Neprovedení implementace by představovalo nežádoucí stav právní nejistoty, který by zasáhl 
značnou část české ekonomiky (viz kapitola 1.4) včetně zásadních sektorů energetiky. 

                                                 
19 Zmíněné možnosti flexibility jsou blíže popsány v článcích 5, 6 a 7 daného nařízení. Konkrétně se jedná o 
možnost flexibility v podobě vypůjčení, započtení a převodu emisí skleníkových plynů (článek 5), snížení počtu 
povolenek EU-ETS (článek 6) a dalšího využití čistých pohlcení až do výše 280 milionů z LULUCF (článek 7). 
20 Článek 12 se týká především doplnění nařízení za účelem zajištění přesného započítávání prostřednictvím 
registru Unie a to v souvislosti s ročními emisními příděly, možnostmi flexibility, bezpečnostními rezervami a 
dalšími relevantními aspekty. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ4PB)



 

24 
 

V důsledku by tato varianta představovala zejm. narušení mezinárodní konkurenceschopnosti 
české ekonomiky a nežádoucí dopad na investice. 

Varianta 0 proto představuje nejmenší regulatorní zásah oproti současnému stavu tam, kde je 
možné se od směrnice odchýlit v rámci národní diskrece. V případě, že se nejedná o nutnou 
změnu v souvislostí s implementací revizní směrnice, představuje nulová varianta 
neprovedení změny oproti současnému stavu. 

Návrhy variant řešení (kapitoly 2.1 - 2.6 a příslušné kapitoly 3.1 - 3.6) proto posuzují možná 
řešení definovaných specifických problémů (viz kapitola 1.2) s ohledem na cíle implementace 
revize směrnice v ČR (viz kapitola 1.5).  

V rámci implementace zbývá množina regulatorních zásahů, kde se v zásadě není možné 
odchýlit v rámci implementace, případně zde nejsou zvažovány varianty navyšující regulatorní 
a administrativní zátěž dotčených subjektů, protože jsou s ohledem na pojmenované cíle 
rovnou vyřazeny a nejsou hodnoceny (předcházení gold-platingu). Je však potřeba vyhodnotit 
náklady a přínosy i nutné minimální implementace (kapitola 3.7 obecné dopady systému EU-
ETS): 

• Obecné dopady revize systému EU-ETS relevantní pro ČR; 

• Přidělování bezplatných povolenek sektorům ohroženým únikem uhlíku; 

• Nastavení správy Modernizačního fondu v rámci systému EU-ETS; 

• Emisní obchodování v sektoru letecké dopravy; 

 

2.1 Opt-out malých zdrojů ze systému EU-ETS 
Specifický problém: Potřebnost zahrnutí nebo nezahrnutí malých zdrojů (limit 2 500 nebo 
25 000 tCO2,ekv./rok) do systému EU-ETS z pohledu dopadů na tento sektor a přínosu jejich 
zahrnutí pro dosahování redukčních cílů ČR. 

2.1.1 Varianta 0 
Nevyužití výjimky – nejmenší regulatorní zásah oproti stávajícímu právnímu stavu. 

2.1.2 Varianta 1 
Možnost vyjmutí zařízení s emisí do 2 500 tCO2,ekv./rok bez zavedení ekvivalentních 
opatření, která by vedla k obdobnému snižování emisí pro tyto zdroje, jako je tomu při zahrnutí 
do EU-ETS. 

2.1.3 Varianta 2 (hypotetická) 
Možnost vyjmutí zařízení s emisí do 25 000 tCO2,ekv./rok se zavedením ekvivalentního 
opatření, která by vedla k obdobnému snižování emisí pro tyto zdroje, jako je tomu při zahrnutí 
do EU-ETS.  

 

2.2 Modernizace sektoru výroby elektřiny 
Specifický problém: Modernizace sektoru výroby elektřiny pro snižování emisí. 
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2.2.1 Varianta 0 
Varianta 0 vychází z režimu využití výjimky v současném zákoně, na základě tzv. 
grandfatheringu, tedy možnost přidělování bezplatných povolenek na investice na základě 
historických emisí zařízení. Varianta počítá s úpravou dle požadavků na minimální 
implementaci revize směrnice, která spočívá v zavedení limitu přidělení povolenek do výše 
max. 70 % nákladů ekvivalentních opatření, resp. 30 % musí být nově dle revize uhrazeny ze 
soukromých zdrojů a nemohou tak být financovány ani jinými zdroji z veřejných rozpočtů 
(dotacemi). Dále varianta zohledňuje nově stanovený limit pro přidělování bezplatných 
povolenek na základě historických emisí do výše investice 12,5 mil. EUR (cca 321 mil. Kč). 
Nad tento limit bude pro přidělení povolenek nutné vypsat soutěžní nabídkové řízení. 

2.2.2 Varianta 1 
Možnost přidělovat bezplatné povolenky na investice pouze na základě zavedení motivačního 
systému (tzv. bidding). Tento systém by fungoval na základě soutěžního nabídkového řízení 
investičních projektů ucházejících se o přidělení bezplatných povolenek. Bezplatné povolenky 
pak budou přiděleny na základě posouzení investičních projektů tak, aby odrážely skutečný 
přínos z pohledu politik ochrany ovzduší a klimatu. 

2.2.3 Varianta 2 
Podpora modernizace sektoru výroby elektřiny skrze modernizační fond (skrze dotační 
program), tzn. převedení povolenek před jejich přidělením subjektům nebo vydražením do 
modernizačního fondu. Modernizační fond je vydraží a takto získané prostředky lze následně 
ze strany ČR čerpat skrze dotační tituly určené pro modernizaci sektoru výroby elektřiny. 

2.2.4 Varianta 3  
Nevyužití výjimky bezplatné alokace emisních povolenek sektoru výroby elektřiny.  

 

2.3 Kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský 
průmysl 

Specifický problém: Zajištění konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu při 
současném dosahování redukčních cílů. 

2.3.1 Varianta 0 
Ponechání zmocnění v zákoně ve stávající podobě – minimální regulatorní zásah. 

2.3.2 Varianta 1 
Úprava zmocnění v zákoně s nastavením maximálního limitu částky určené pro kompenzace 
do výše 25 % celkové hodnoty výnosu z povolenek z aukcí.  

2.3.3 Varianta 2 
Úprava zmocnění v zákoně tak, aby podpora byla účelově vázána na podporu opatření pro 
snižování emisí a zároveň nastavení maximálního limitu částky určené pro kompenzace do 
výše 25 % celkové hodnoty výnosu z povolenek z aukcí.  

2.3.4 Varianta 3 
Zrušení zmocnění pro kompenzace nepřímých dopadů v zákoně. 
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2.4 Výše pokut za přestupky 
Specifický problém: Zhodnocení a případná revize výše pokut za správní delikty. 

2.4.1 Varianta 0 
Zachování stávající výše pokut – minimální regulatorní zásah. 

2.4.2 Varianta 1 
Zvýšení pokut za přestupky s ohledem na rostoucí ceny emisních povolenek a ztrátu odrazující 
funkce pokut od neplnění povinností uložených zákonem. 

 

2.5 Monitorovací systém 
Specifický problém: Zhodnocení možnosti zavedení monitorovacího systému Komise 
DECLARE pro administraci některých správních podání ze strany subjektů EU-ETS. 

2.5.1 Varianta 0 

Nezavedení systému DECLARE v ČR. 

2.5.2 Varianta 1 
Zavedení systému DECLARE na základě dobrovolnosti subjektů. 

2.5.3 Varianta 2 
Povinné zavedení systému DECLARE. 

 

2.6 Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii 
Specifický problém: Volba vhodného prostředku, skrze který budou monetizovány povolenky 
přidělené ČR pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii. 

2.6.1 Varianta 0 
Dražení povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii plně v rámci národní dražební 
alokace. 

2.6.2 Varianta 1 
Využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii plně skrze Modernizační fond. 

2.6.3 Varianta 2 
Částečné využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii v rámci národní 
dražební alokace a částečně skrze Modernizační fond. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

Metodické poznámky k vyčíslování administrativní zátěže podnikatelů a státní 
správy a k ostatním peněžním vyčíslením  
Toto hodnocení dopadů nepředstavuje plnou analýzu nákladů a přínosů (Cost-Benefit 
Analysis), proto jsou vyčíslení administrativní zátěže pouze ilustrativní - pro jejich výpočet jsou 
použity statické sazby, a nebylo provedeno vyhodnocení pro celé období 2021-2030, kdy by 
bylo nutné počítat jak s inflací, tak s určitým předpokladem růstu mezd (předpoklady 
hospodářského vývoje, a dále zejm. vývoje v sektoru energetiky). Stejně tak ani ostatní 
peněžní vyčíslení nepočítají s plynutím času a jsou uváděny v hodnotách roku 2018 (např. 
diskontování u investic.) 

V hodnocení dopadů jsou uváděny údaje ohledně administrativní zátěže podnikatelů a státní 
správy, pro jejichž výpočet byl použit odhad hodinové pracovní zátěže na základě konzultace 
dotčených subjektů. Pro samotný výpočet byly použity tyto sazby:  

• Hodinová sazba soukromého sektoru je odvozena od průměrné mzdy v sektoru 
energetiky (ČSÚ) v prvním pololetí 2018, tedy 275,78 Kč/hod. Jsou připočítány odvody 
na zdravotní a sociální pojištění ve výši 35 %, a režijní náklady ve výši 43 %. 

• Hodinová sazba pro náklady státního sektoru (MŽP) je odvozena jako 13. třída (a 
14. třída), 5. stupeň platové tabulky platné v srpnu 2018, které odpovídají skutečnému 
personálnímu obsazení. Jsou připočítány odvody na zdravotní a sociální pojištění ve 
výši 35 %, osobní příplatek a odměny ve výši 20 % a režijní náklady ve výši 43 %.  

• Pro hodinové sazby se předpokládá 21 pracovních dní za měsíc a 8 pracovních hodin 
denně. 

Odhad administrativní zátěže podnikatelů je proveden na základě konzultace provozovatelů 
reprezentativního vzorku zařízení, jsou rozlišeny 4 typy zařízení – malá zařízení s emisemi do 
2 500 tCO2ekv./rok, zařízení s emisemi do 25 000 tCO2ekv./rok, velká zařízení se spalovacími 
(jednoduchými) procesy, velká zařízení se složitými procesy. U zařízení se složitými procesy 
je počítáno s předpokladem, že s rostoucí velikostí zařízení (emisemi) roste taktéž zátěž 
spojená s jejich monitorováním emisí a dále s přípravou ročního výkazu emisí. 

Jako administrativní zátěž podnikatelů jsou zahrnuty tyto činnosti: 

• monitorování emisí (sledování a správa údajů o emisích, aktualizace monitorovacího 
plánu); 

• příprava ročního výkazu emisí; 

• správa a vedení účtu s povolenkami (operace s povolenkami na účtu, bezplatná 
alokace povolenek, odevzdání povolenek);  

• každoroční náklady na ověření ročního výkazu emisí. 

Náklady na nákup povolenek nejsou kvantifikovány a jsou obecně rozvedeny vždy v části 
dopadů na konkurenceschopnost, státní správa nedisponuje informacemi ohledně toho, kolik 
konkrétní provozovatelé v ČR nakupovali povolenek na trhu a za jakou cenu. Jsou k dispozici 
toliko agregátní data a to ještě dle procesů (ne úrovni ekonomických entit – provozovatelů) z 
databáze EEA-EUTL, která jsou uvedena v kapitole 1.4 identifikace dotčených subjektů. 
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Zároveň by pro vyčíslení do budoucna bylo nutné zavést předpoklady hospodářského vývoje 
a technologického vývoje (pro odhad množství emisí) a pracovat s předpovědí ceny emisních 
povolenek. Samotné personální náklady obchodování s povolenkami nepředstavují 
administrativní zátěž ve spojitosti s plněním požadavků vyplývajících z regulace, jde o 
obchodování na specificky vytvořeném trhu. Záleží na provozovateli, kolik bude mít 
obchodníků s emisemi, stejně tak existují samostatní obchodníci – spekulanti, jelikož 
povolenky tvoří obchodní komoditu sui generis. 

Hodnocení dopadů dále obsahuje odhady výnosů z dražeb emisních povolenek a prostředků 
čerpaných skrze Modernizační fond. Tyto odhady jsou kalkulovány na základě 
předpokládaného dražebního harmonogramu a prognózy cen povolenek od Evropské komise. 
Je použit jednotný kurz 25,65 Kč/EUR. Přesný dražební harmonogram Modernizačního fondu 
však není v době zpracování znám, objem dražených povolenek se tedy v daných letech může 
lišit a s tím i výnosy. Tyto odhady je proto potřeba brát s rezervou a zároveň nepředstavují 
výpočty pro účely rozpočtování státního nebo jiných veřejných rozpočtů. 

3.1 Opt-out malých zdrojů ze systému EU-ETS 
Specifický problém: Potřebnost zahrnutí nebo nezahrnutí malých zdrojů (limit 2 500 nebo 
25 000 tCO2,ekv./rok) do systému EU-ETS z pohledu dopadů na tento sektor a přínosu jejich 
zahrnutí pro dosahování redukčních cílů ČR. 

Pro porovnatelnost variant je zvažován podíl malých zdrojů na celkové emisi skleníkových 
plynů (v rámci EU-ETS), tedy přínos k plnění redukčních cílů snižování emisí v ČR, vůči podílu 
počtu malých zařízení na celkovém počtu zařízení. Doplňkově je zohledněna administrativní 
zátěž související s EU-ETS. V případě zdrojů do 25 000 tCO2,ekv./rok je potřeba zvážit taktéž 
nutnost zavedení ekvivalentního opatření. Rozdělení zdrojů dle velikosti emise a jejich podílu 
co do počtu všech zařízení a provozovatelů znázorňuje následující tabulka a graf. 

Rozdělení subjektů v sektorech EU-ETS dle velikosti emisí za rok 2017 (Zdroj: MŽP) 

  
Emise 
(tCO2,ekv./rok) 

podíl na 
celkových 
emisích v 
ETS 

počet 
zařízení 

podíl na 
celkovém 
počtu 
zařízení 

počet 
provozovatelů 

podíl na 
celkovém počtu 
provozovatelů 

zdroje do 2 500 
tCO2ekv./rok 44 315 0,07% 57 18% 45 22% 
zdroje od 2 500 
tCO2ekv./rok do 
25 000 
tCO2ekv./rok 1 552 429 2,32% 139 45% 147 70% 
velké zdroje 65 379 014 97,62% 113 37% 80 38% 
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Specifický problém a varianty jeho řešení nemají dopady na: územní samosprávné celky 
(obce, kraje), dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, 
dopady na výkon státní statistické služby, korupční rizika, a na bezpečnost nebo obranu státu. 
Opatření nemají dále sociální dopady, jelikož ty lze v souvislosti se systémem EU-ETS 
zvažovat toliko v případě cen elektřiny pro domácnosti – cenotvorba elektřiny je dána 
jednotným trhem EU, zahrnutí nebo vyjmutí malých zdrojů v ČR má na celoevropský trh velmi 
malý vliv, který nelze kvantifikovat bez znalosti implementace ve všech státech EU. Cena 
povolenek se promítá také do ceny tepla v případě cca 40 % domácností, které odebírají teplo 
od tepláren, nicméně ty jsou v případě možných variant 0 a 1 dotčeny pouze částečně, proto 
není tento aspekt pro posouzení variant zásadní.21 Náklady a přínosy v těchto oblastech 
nejsou proto pro posouzení variant tohoto specifického problému relevantní. 

Nevyužití možnosti vynětí malých zařízení ze systému EU-ETS nemá dopady na výnos 
z dražeb emisních povolenek, protože celkové množství povolenek se pro ČR tímto zásahem 
nemění.  

3.1.1 Varianta 0 
Nevyužití výjimky – nejmenší regulatorní zásah oproti stávajícímu právnímu stavu.  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Správa vykonávaná MŽP ve spojitosti se zařízeními představuje kontrolu ročních výkazů 
emisí, aktualizaci monitorovacích plánů, vydávání rozhodnutí ve věci změny v provozu 
zařízení a ve věci bezplatné alokace emisních povolenek a komunikaci s provozovatelem 

                                                 
21 Zdroj viz: http://www.tscr.cz/?ta=124&pg=0750  
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zařízení. Odhadem představuje průměrné pracovní zatížení 6 hodin na jedno zařízení, 
hodinová sazba v roce 2018 činí 403 Kč/hod a 1 hodina hodinové sazby 459 Kč / rok.  

Varianta 0 představuje náklady na správu cca 890 000 Kč ročně. 

Varianta 0 nepřeřadí malé zdroje do sektorů mimo EU-ETS a minimalizuje tak problémy 
spojené s dosažením redukčního cíle v sektorech mimo EU-ETS a s tím spojené rozpočtové 
náklady (viz dále varianta 1 a 2). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta má mírně negativní agregátní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR, 
může však zásadně ovlivnit konkurenceschopnost dotčených provozovatelů malých zařízení, 
zejména v případě, pokud ostatní členské státy této výjimky využijí a nezavedou ekvivalentní 
opatření pro nacenění emise skleníkových plynů (uhlíková daň). Pokud v rámci mezinárodní 
konkurence nebudou provozovatelé dostatečně moci náklady spojené s EU-ETS promítnout 
do cen svých výrobků a služeb, může dojít k omezení jejich hospodářských výsledků a 
potažmo investic. Náklady se rozumí administrativní zátěž a dále zejména možná potřeba 
provozovatele pro tato zařízení nakupovat na trhu emisní povolenky nad rámec bezplatné 
alokace. Dopady lze však jen velmi obtížně kvantifikovat, jelikož by musely být jednotlivě 
zařízení posouzena ve vztahu k provozovatelům, kteří mohou spravovat více zařízení různých 
velikostí (z nich některé mohou být nadále v systému EU-ETS) a ve vztahu k oblasti podnikání 
těchto provozovatelů a příslušné cenotvorby. V neposlední řadě by tyto dopady zásadně 
ovlivnilo zavedení uhlíkové daně, která by principiálně srovnávala podmínky sektorů mimo 
ETS se sektory v EU-ETS. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Tato varianta nepředstavuje nárůst ani pokles administrativní zátěže oproti stávajícímu stavu. 
Celkové náklady na administrativní zátěž zařízení jsou uvedeny v kapitole 3.7.1 Obecné 
dopady revize systému EU-ETS relevantní pro ČR. 

Dopady na spotřebitele 

Varianta má hypotetické mírně negativní dopady na spotřebitele v případě, kdy náklady 
spojené s EU-ETS mohou provozovatelé promítnout do cen svých výrobků a služeb. 

Dopady na životní prostředí 

Při hodnocení dopadů na životní prostředí nemá otázka vyjmutí malých zdrojů přímý vliv na 
dosahování redukčního cíle ČR v sektorech v EU-ETS, jelikož celková alokace povolenek pro 
ČR se jejich vyjmutím nemění a nemění se ani systém přidělování bezplatných a dražených 
povolenek.  

3.1.2 Varianta 1 
Možnost vyjmutí zařízení s emisí do 2 500 tCO2,ekv./rok bez zavedení ekvivalentních 
opatření, která by vedla k obdobnému snižování emisí pro tyto zdroje, jako je tomu při zahrnutí 
do EU-ETS. 

Zařízení do 2 500 tCO2,ekv./rok představují 18 % z celkového počtu 309 zařízení 
registrovaných v ČR v roce 2017 a přitom jen 0,07 % všech emisí v rámci systému EU-ETS. 
Umožnění vyjmutí těchto malých zdrojů z EU-ETS budou tyto emise přeřazeny do sektorů 
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mimo EU-ETS, kde budou představovat navýšení až o 44 315 tCO2,ekv./rok, tzn. o 0,07 % 
(dle dat 2017). ČR splní redukční cíl v sektorech mimo EU-ETS do roku 2020, tzn. nenavýšit 
emise o více než 9 % oproti roku 2005, nicméně dle stávajících predikcí bude mít ČR problém 
splnit cíle do roku 2030 bez zavedení dodatečných opatření, např. ekologické sazby 
u energetických daní, které by více motivovaly sektory mimo EU-ETS (zejm. domácnosti, 
doprava a zemědělství) k emisně méně náročnějším palivům a technologiím. S ohledem na 
to, že nyní lze o variantě uvažovat pouze bez zavedení ekvivalentních opatření, pracuje reálná 
varianta s konzervativním scénářem, kdy ČR o 2 procentní body mine cíl v roce 2030 
spočívající v redukci emisí v sektorech mimo ETS o 14 % oproti roku 2005.22 

 
Pozn.: Procentní body představují rozdíl mezi emisemi a ročními emisními příděly vyjádřený 
jako procentuální změna na základě emisí z roku 2005.  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 1 představuje náklady na správu cca 725 000 Kč / ročně, tzn. úspora cca 160 000 Kč 
/ ročně oproti variantě 0. Vynětí malých zdrojů by nemělo ovlivnit celkovou alokaci povolenek 
pro ČR, a tedy ani dražební podíl a výnosy z dražeb do státního rozpočtu. 

                                                 
22 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EU 
and the Paris Climate Agreement: Taking stock of progress at Katowice COP dostupné z:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52018DC0716  
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Mechanismus dosahování redukčních cílů v sektorech mimo EU-ETS je do roku 2020 upraven 
„Rozhodnutím o sdílení úsilí“23 a v letech 2021 – 2030 „Nařízením o sdílení úsilí“24. Každý stát 
má přidělenou určitou možnou roční alokaci, pokud ji nesplní, může s alokací „obchodovat“, 
tzn. přebytečnou, může prodat a při nedosažení musí alokaci nakoupit, přičemž převádět 
alokace lze pouze do následujícího roku. Jak je zřejmé z výše uvedeného grafu převzatého ze 
studie Komise, pak dle této predikce nesplní cíle 9 – 10 států, lze proto očekávat silný tržní 
tlak na cenu volné alokace na trhu. 

Pro ilustraci: Pokud budeme vycházet z predikce Komise, že ČR mine o 2 procentní body cíl 
snížit emise do 2030 o 14 % oproti roku 2005, tzn., že 61,91 mil. tCO2,ekv. v roce 2005 je 
potřeba snížit o 8,67 mil. tCO2,ekv., pak jej ČR mine o cca 1,24 mil. tCO2,ekv. Malé zdroje pak 
tuto mezeru navýší o cca 3,58 % (o cca 44,3 tis. tCO2,ekv. v roce 2017). Nyní lze pouze 
spekulovat nad cenou alokace pro sektory mimo EU-ETS v roce 2030, pro ilustraci však lze 
uvést, že pokud by byla stejná cena jako v sektoru EU-ETS v roce 2030, tedy při ceně emisní 
povolenky 34,7 EUR/ tCO2,ekv., pak při kurzu 25,65 Kč/EUR bude ČR nucena nakoupit 
alokaci za cca 1,1 mld. Kč, hypotetický dodatečný náklad malých zdrojů z EU-ETS představuje 
necelých 40 mil. Kč. Upozorňujeme, že jedná pouze o ilustrativní výpočty, které jako takové 
nepředstavují predikci vývoje. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta má agregátně mírně pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR, 
může zásadně ovlivnit konkurenceschopnost provozovatelů dotčených zařízení, záleží však 
na výši bezplatné alokace provozovatelům. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta má pozitivní dopady na administrativní zátěž provozovatelů malých zařízení, která 
dle odhadu a počtu zařízení tvoří celkově úlevu o cca 1 mil. Kč ročně, což představuje snížení 
v případě nákladů na malé zdroje o cca 60 %. Vynětí malých zdrojů ponechává povinnosti 
monitorování emisí (sledování a správa údajů o emisích, aktualizace monitorovacího plánu) a 
přípravu ročního výkazu emisí. Úleva tedy představuje ukončení povinnosti spravovat a vést 
účet s povolenkami (operace s povolenkami na účtu, bezplatná alokace povolenek, odevzdání 
povolenek) a nést každoroční náklady na ověření ročního výkazu emisí. 

Dopady na spotřebitele 

Varianta může mít hypoteticky mírně pozitivní dopady na spotřebitele skrze konečnou 
cenotvorbu. 

Dopady na životní prostředí 

Varianta má hypoteticky mírně negativní dopady na životní prostředí z pohledu naceňování 
negativních externalit změny klimatu. Negativní environmentální dopady taktéž spočívají 

                                                 
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských 
států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. 
24 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 
přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013. 
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v tom, že jelikož nejsou v ČR ekvivalentní podmínky v sektorech mimo EU-ETS v EU-ETS, je 
zde vysoká motivace provozovatelů přijmout taková organizační a technická opatření, aby se 
jejich zařízení vešly pod limity umožňující vyjmutí ze systému EU-ETS. 

3.1.3 Varianta 2 (hypotetická) 
Možnost vyjmutí zařízení s emisí do 25 000 tCO2,ekv./rok se zavedením ekvivalentního 
opatření, která by vedla k obdobnému snižování emisí pro tyto zdroje, jako je tomu při zahrnutí 
do EU-ETS.  

Vynětí zařízení do 25 000 tCO2,ekv./rok směrnice podmiňuje přijetím ekvivalentního opatření 
– např. uhlíkovou daní, která by nacenila negativní externality spojené se změnou klimatu, tzn. 
nacenění emisí skleníkových plynů v sektorech mimo EU-ETS. Uhlíkové daně jsou 
navrhovány jako zvláštní složka spotřebních daní z paliv, jejichž spalováním dochází k emisím 
skleníkových plynů, přičemž subjekty v EU-ETS by byly od této daně úplně nebo částečně 
osvobozeny. 

Zařízení do 25 000 tCO2,ekv./rok představují 63 % z celkového počtu 309 zařízení 
registrovaných v ČR a přitom jen 2,38 % všech emisí v rámci systému EU-ETS. Vyjmutím 
těchto malých zdrojů z EU-ETS budou tyto emise přeřazeny do sektorů mimo EU-ETS, kde 
budou představovat navýšení až o 1 552 429 tCO2,ekv./rok, tzn. o 2,5 % (dle dat 2017). 
Varianta 2 však předpokládá přijetí ekvivalentních opatření pro sektory mimo EU-ETS, neměla 
by proto představovat problémy s dosažením redukčních cílů v sektorech mimo EU-ETS jako 
je tomu v případě varianty 1. 

Momentálně je na základě usnesení vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2017 prováděna Analýza k 
možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a 
energetických daní v České republice (tedy uhlíkové daně) s termínem dokončení do konce 
roku 2018. Zavedení uhlíkové daně je však ze zkušeností ze zahraničí a odborné literatury 
problematické zejm. z pohledu sociálních dopadů na domácnosti ohrožené energetickou 
chudobou a z pohledu politické prosaditelnosti. Přesto je z pohledu dopadů na životní prostředí 
více žádoucí nacenit negativní externality spojené s emisemi skleníkových plynů na 
srovnatelné úrovni v celém hospodářství. 

Uhlíková daň není v rámci implementace revize směrnice EU-ETS do českého právní řádu 
navrhována, varianta 2 tedy není momentálně proveditelná. Podrobné dopady zavedení 
uhlíkové daně jsou odvislé od její konstrukce a nejsou předmětem tohoto hodnocení dopadů, 
níže uvedené hodnocení proto pouze rámcově pojmenovává dopady opt-outu, nikoliv samotné 
uhlíkové daně. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 2 představuje náklady na správu cca 325 000 Kč / ročně, tzn. úspora cca 565 000 Kč 
/ ročně oproti variantě 0. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta by měla pravděpodobně neutrální dopady na mezinárodní konkurenceschopnost 
provozovatelů dotčených s ohledem na to, že uhlíková daň by měla principiálně zavést 
obdobné podmínky pro sektory mimo ETS se sektory v ETS. Zároveň záleží však na výši 
bezplatné alokace provozovatelům, tzn., zda by se jim vyplatilo ponechat zařízení v ETS nebo 
pod režimem uhlíkové daně mimo ETS. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta by měla pozitivní dopady na administrativní zátěž vynětí zdrojů do 
25 000 tCO2,ekv./rok by představovalo snížení administrativní zátěže podnikatelů o cca 
3,4 mil. Kč ročně, tzn. o cca třetinu z celkové administrativní zátěže zařízení do 
25 000 tCO2,ekv./rok. Vynětí těchto zdrojů by ponechalo povinnosti monitorování emisí 
(sledování a správa údajů o emisích, aktualizace monitorovacího plánu) a přípravu ročního 
výkazu emisí. Úleva tedy představuje ukončení povinnosti spravovat a vést účet s povolenkami 
(operace s povolenkami na účtu, bezplatná alokace povolenek, odevzdání povolenek) a nést 
každoroční náklady na ověření ročního výkazu emisí. 

Dopady na spotřebitele 

Varianta by hypoteticky měla neutrální dopady na spotřebitele skrze konečnou cenotvorbu 
v souvislosti s nastavením uhlíkové daně. 

Dopady na životní prostředí 

Varianta má pozitivní dopady na životní prostředí z pohledu naceňování negativních externalit 
změny klimatu, které by díky uhlíkové dani byly zavedeny do cenového mechanismu v celé 
ekonomice. 

 

3.2 Modernizace sektoru výroby elektřiny 
Specifický problém: Modernizace sektoru výroby elektřiny pro snižování emisí. 

Státy EU, které měly v roce 2013 nižší HDP na obyvatele v tržních cenách než v roce 2013 
nižší než 60 % průměru Unie, mohou využít dle čl. 10c směrnice bezplatné přidělování sektoru 
výroby elektřiny pro účely jeho modernizace, diverzifikace a udržitelné transformace odvětví 
energetiky. Podmínkou využití této výjimky je provedení ekvivalentních opatření, tedy investic 
ve výši alespoň ve výši tržní hodnoty takto bezplatně přidělených povolenek. Tyto investice 
musí být provedeny v souladu s cíli přechodu k bezpečnému a udržitelnému nízkouhlíkovému 
hospodářství a cíli v oblasti klimatu a energetiky EU do roku 2030 a Pařížské dohody. Platnost 
této výjimky dle stávajícího znění směrnice skončí v roce 2030. Tyto povolenky by byly jinak 
ze strany ČR draženy.  

Pro porovnání variant jsou zvažovány přínosy a náklady z pohledu veřejných rozpočtů (možný 
výnos z dražeb povolenek) a efektivita ekvivalentních opatření, tzn. způsobu bezplatného 
přidělování povolenek z pohledu dosahování modernizace sektoru výroby elektřiny. Efektivita 
ekvivalentních opatření má dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR pro sektor 
výroby elektřiny. 

Varianty nemají dopady na: územní samosprávné celky (obce, kraje); ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů; na výkon státní statistické služby; na 
bezpečnost nebo obranu státu. Opatření nemají dále přímé sociální dopady a dopady na 
spotřebitele, jelikož ty lze v souvislosti s bezplatně přidělovanými povolenkami zvažovat toliko 
v případě cen elektřiny pro domácnosti a podnikatele - cenotvorba elektřiny je však dána 
jednotným trhem EU a nelze přesně určit příčinnou souvislost s EU-ETS. Míra a kvalita 
modernizace sektoru v ČR může mít sice vliv na cenu elektřiny v rámci regionu, ten však nelze 
kvantifikovat. 
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Současný stav 

V současném obchodovacím období (2013-2020) jsou povolenky přidělovány za investice 
provedené od poloviny roku 2009 do roku 2019. Samotný příděl je pouze v jednotlivých letech 
období 2013 - 2019, v roce 2020 se už povolenky nepřidělují. 

K srpnu 2018 bylo doposud alokováno cca 103,5 mil. povolenek v hodnotě cca 15,9 mld. Kč 
(0,64 mld. EUR při použití kurzu pro derogace 24,956 Kč/EUR). Celková hodnota zatím 
uznaných investic (dokončených i nedokončených) je cca 31, 5 mld. Kč (bezplatnou alokací 
povolenek však nebude kryta celá hodnota všech investic). Celková roční úspora emisí u 
dokončených investic dle energetických auditů je cca 2,7 mil. tCO2,ekv./rok, nejedná se však 
o konečné číslo, jelikož některé audity budou teprve dodány.  

3.2.1 Varianta 0 
Varianta 0 vychází z režimu využití výjimky v současném zákoně na základě tzv. 
grandfatheringu, tedy možnost přidělování bezplatných povolenek na investice na základě 
historických emisí zařízení. Varianta počítá s úpravou dle požadavků na minimální 
implementaci revize směrnice, která spočívá v zavedení limitu přidělení povolenek do výše 
max. 70 % nákladů ekvivalentních opatření (investic), resp. 30 % musí být nově dle revize 
uhrazeny ze soukromých zdrojů a nemohou tak být financovány ani jinými zdroji z veřejných 
rozpočtů (dotacemi). Dále varianta zohledňuje nově stanovený limit pro přidělování 
bezplatných povolenek na základě historických emisí do výše investice 12,5 mil. EUR (cca 
321 mil. Kč). Nad tento limit bude pro přidělení povolenek nutné vypsat soutěžní nabídkové 
řízení. Dle směrnice musí toto soutěžní nabídkové řízení: 

1) splňovat zásady transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a řádného 
finančního řízení;  

2) zajistit, aby byly k podávání nabídek způsobilé pouze projekty, které přispívají k 
diverzifikaci skladby energií a zdrojů dodávek, nezbytné restrukturalizaci, 
environmentálnímu zlepšení a dovybavení infrastruktury, čistým technologiím, jako jsou 
technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nebo k modernizaci odvětví výroby 
energie, jako je účinné a udržitelné dálkové vytápění, a odvětví přenosu a rozvodu energie;  

3) definovat jasná, objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria výběru pro sestavení 
pořadí projektů, aby se zajistilo, že budou vybrány pouze projekty, které: 

a) na základě analýzy nákladů a přínosů zajišťují čistý pozitivní zisk z hlediska snížení 
emisí a, s ohledem na rozsah projektu, dosáhnou předem stanovené významné úrovně 
snížení emisí CO2;  

b) jsou doplňující, jasně odpovídají potřebám výměny a modernizace a nezpůsobí v 
důsledku tržních mechanismů zvýšení poptávky po energii;  

c) nabízejí nejlepší výsledky vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům; a  

d) nepřispívají k finanční životaschopnosti výroby elektřiny s vysokou intenzitou emisí ani 
ji nezlepšují, ani nezvyšují závislost na fosilních palivech s vysokou intenzitou emisí. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopad na státní rozpočet v případě využití plné výše možné bezplatné alokace je ušlý 
potenciální výnos z povolenek za 4. obchodovací období v případě maximálního využití 
bezplatné alokace do výše výnosu z 40 % dražených povolenek představuje ušlý výnos cca 
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75,3 mld. Kč za celé 4. obchodovací období. Ušlý výnos z dražeb povolenek by musel být 
minimálně částečně účelově vázán dle požadavků směrnice např. na podporu investic pro 
modernizace sektoru výroby elektřiny, nebo v sektorech mimo výrobu elektřiny, na podporu 
investic v sektorech mimoETS nebo jinak v souladu s cíli politik klimatu a energetiky, případně 
by mohla být část výnosů určena pro kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na 
zpracovatelský průmysl. (Případně by část mohla být využita jinak v rámci státního rozpočtu.) 

Náklady na správu bezplatné alokace představují cca 3 měsíce ročně ve výši 0,25 plného 
pracovního úvazku při sazbě 403 Kč / hod a 0,1 úvazku při 459 Kč / hod. Varianta 0 proto 
historicky představuje roční náklady na správu cca 74 000 Kč / ročně, nicméně s ohledem na 
nutnost pořádání soutěžního nabídkového řízení pro velké projekty, které jsou však v sektoru 
výroby elektřiny běžné, by byla zátěž pravděpodobně vyšší. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Bezplatná alokace za účelem modernizace sektoru výroby elektřiny představuje zásadní 
výhodu z pohledu podpory konkurenceschopnosti sektoru vůči státům, které možnost využít 
této výjimky v EU-ETS nemají. Část prostředků, které by jinak sektor musel vyhradit pro nákup 
emisních povolenek, může takto využít pro svou modernizaci.  

V delším časovém horizontu pak bude záležet na kvalitě provedených investic. Po roce 2030 
již nebude možné této výjimky použít, přičemž tlak na snižování emisí v dalším obchodovacím 
období povede k růstu ceny emisních povolenek. V případě neefektivní alokace se tedy jedná 
o promarnění investičních příležitostí modernizace sektoru a neefektivní podporu 
konkurenceschopnosti ze strany státu. 

Varianta 0 neumožňuje dle čl. 10c odst. 6 směrnice investovat prostředky pro modernizaci 
výroby elektřiny, pokud investiční projekt povede k navýšení celkové kapacity, aniž by nebyla 
vyřazena kapacita s vyšší intenzitou emisí. Přesněji řečeno: v případě, že určitá investice (byť 
např. do obnovitelných zdrojů) vede k navýšení kapacity výroby elektřiny, dotčený 
provozovatel rovněž musí prokázat, že jím samotným nebo jiným přidruženým provozovatelem 
bude do zahájení provozu navýšené kapacity vyřazena z provozu odpovídající kapacita na 
výrobu elektřiny s vyšší intenzitou emisí.  

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 0 nepředstavuje oproti současnému stavu zásadní změnu pro administrativní zátěž 
spojenou s podáváním žádostí o bezplatnou alokaci na základě předložených investičních 
projektů. Nově však vzniká povinnost žadatelů hradit alespoň 30 % nákladů ze soukromých 
zdrojů, což v případě maximálního přidělení bezplatné alokace pro modernizaci sektoru výroby 
elektřiny ve výši výnosu z 40 % emisních povolenek ročně představuje celkem cca 
22,6 mld. Kč. za celé 4. obchodovací období. 

Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí nejsou z celkového pohledu zásadní, protože celkové množství 
emisí v EU bude stejné s i bez využití možnosti bezplatné alokace sektoru výroby elektřiny.  

Varianta 0 však plně nezaručuje, že budou zvoleny efektivně přiděleny všechny bezplatné 
povolenky – alokace na základě historických emisí upřednostňuje zařízení s vysokými 
emisemi, nehledě na kvalitu jejich investičních projektů. Do značné míry je tak alokace využita 
i na investice, které by jinak provozovatelé byli nuceni provést pro dodržení jiných regulatorních 
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požadavků – např. emisních limitů znečišťujících látek. Z pohledu životního prostředí tak má 
tato varianta omezenou přidanou hodnotu a nemusí mít přímou návaznost na cíle politiky 
ochrany klimatu. Je však nutné uvést, že nově by se tyto aspekty týkaly jen malých investičních 
projektů do hodnoty 12,5 mil. EUR (cca 321 mil. Kč), velké projekty by musely být soutěženy 
v otevřeném nabídkovém řízení a jejich vazba na environmentální přínos by tak měla být vyšší. 
Zároveň lze očekávat v omezeném množství případů účelové rozdělení investičních projektů 
na malé tak, aby nemusely být soutěženy. 

V případě varianty 0 lze odhadovat při maximálním přidělení bezplatné alokace při derogacích 
do výše výnosu z 40 % počtu dražených emisních povolenek ročně celkovou výši investic 
v hodnotě 97,9 mld. Kč za celé 4. obchodovací období a snížení emisí o cca 
8,2 mil. tCO2,ekv./rok. 

Korupční rizika 

Varianta 0 má mírná korupční rizika, žádosti o bezplatnou alokaci schvaluje Evropská komise 
na návrh Ministerstva životního prostředí ČR. 

3.2.2 Varianta 1 
Možnost přidělovat bezplatné povolenky na investice pouze na základě zavedení motivačního 
systému (tzv. bidding). Tento systém by fungoval na základě soutěžního nabídkového řízení 
investičních projektů ucházejících se o bezplatně přidělené povolenky. Bezplatné povolenky 
pak budou přiděleny na základě posouzení investičních projektů jako procento ze způsobilých 
nákladů, maximálně 70 %. Výrazné omezení je v případě investic, které zvyšují elektrický 
výkon, nutnost vyřadit z provozu alespoň stejnou kapacitu výroby elektřiny v zařízení s vyšší 
emisní intenzitou. Toto pravidlo je zejména problematické pro investice do obnovitelných 
zdrojů energie, kdy se za instalovaný Wp25 výkonu (tzn. plného výkonu, výkonu ve špičce) 
musí vyřadit instalovaná kapacita např. v uhlí, což by ovšem vedlo k reálnému snížení 
množství vyrobené elektřiny. Dále je okruh způsobilých žadatelů omezen pouze na 
provozovatele zařízení v EU ETS. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopad na státní rozpočet v případě využití plné výše možné bezplatné alokace je ušlý 
potenciální výnos z povolenek za 4. obchodovací období stejně jako v případě varianty 0. 

Zátěž státní správy se předpokládá stejná jako ve variantě 0 (74 000 Kč ročně), případně vyšší. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta 1 představuje stejně jako varianta 0 zásadní výhodu z pohledu konkurenceschopnosti 
sektoru výroby elektřiny. Oproti variantě 0 však zásadně snižuje rizika promarněné investiční 
příležitosti díky efektivnější alokaci bezplatných povolenek na základě kvality a přínosu 
konkrétních investičních projektů pro dosahování cíle modernizace sektoru výroby elektřiny. 

Varianta 1 neumožňuje dle čl. 10c odst. 6 směrnice investovat prostředky pro modernizaci 
výroby elektřiny, pokud investiční projekt povede k navýšení celkové kapacity, aniž by nebyla 
vyřazena kapacita s vyšší intenzitou emisí. Přesněji řečeno: v případě, že určitá investice (byť 
např. do obnovitelných zdrojů) vede k navýšení kapacity výroby elektřiny, dotčený 

                                                 
25 Watt=peak capacity 
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provozovatel rovněž musí prokázat, že jím samotným nebo jiným přidruženým provozovatelem 
bude do zahájení provozu navýšené kapacity vyřazena z provozu odpovídající kapacita na 
výrobu elektřiny s vyšší intenzitou emisí.  

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 1 nepředstavuje oproti současnému stavu zásadní změnu pro administrativní zátěž 
spojenou s podáváním žádostí o bezplatnou alokaci na základě předložených investičních 
projektů. Nově však lze očekávat, že dojde ke zkvalitnění podaných projektových žádostí 
s důrazem na kvalitu z pohledu dosahování modernizace v sektoru. Finanční dopady na 
subjekty ucházející se o bezplatně přidělené investice jsou stejné jako ve variantě 0. 

Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí nejsou z celkového pohledu zásadní, protože celkové množství 
emisí v EU bude stejné s i bez využití možnosti bezplatné alokace sektoru výroby elektřiny.  

Varianta 1 zaručuje alokaci bezplatných povolenek pouze na základě posouzení kvality 
předložených investičních projektů. Při vhodném nastavení podmínek pro hodnocení projektů 
investic v soutěžním nabídkovém řízení má tato varianta pozitivní dopady na životní prostředí 
nad rámec nutných investic v souvislosti s jinými regulatorními požadavky a taktéž zaručuje 
větší navázání na cíle politiky ochrany klimatu. Varianta 1 proto představuje větší efektivitu a 
účelnost výdajů veřejných prostředků oproti variantě 0 minimálně v případě malých investic do 
výše 12,5 mil. EUR (cca 321 mil. Kč). 

Korupční rizika 

Varianta 1 má mírná korupční rizika, žádosti o bezplatnou alokaci schvaluje Evropská komise 
na návrh Ministerstva životního prostředí ČR. Rizika jsou stejná jako v případě varianty 0. 

3.2.3 Varianta 2 

Podpora modernizace sektoru výroby elektřiny skrze modernizační fond (skrze dotační 
program), tzn. převedení povolenek před jejich přidělením subjektům nebo vydražením do 
modernizačního fondu. Modernizační fond je vydraží a takto získané prostředky lze následně 
ze strany ČR čerpat skrze dotační tituly určené pro modernizaci sektoru výroby elektřiny. 
Prostředky čerpané z fondu z těchto povolenek budou přednostně určeny pro modernizaci 
sektoru výroby elektřiny. 

Příjemci prostředků z modernizačního fondu budou členské státy, jejichž HDP na obyvatele v 
tržních cenách v roce 2013 nepřesahovala 60 % průměru EU, seznam těchto států a jejich 
jednotlivé procentní podíly na finančních prostředcích z modernizačního fondu jsou určeny v 
nové příloze IIb směrnice 2003/87/ES. Monetizaci povolenek zajišťuje Evropská Investiční 
Banka.  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopad na státní rozpočet v případě využití plné výše možné bezplatné alokace je ušlý 
potenciální výnos z povolenek za 4. obchodovací období stejně jako v případě varianty 0. 

Zátěž státní správy se předpokládá stejná jako ve variantě 0 (74 000 Kč ročně), případně vyšší.  
Významný fakt je, že Modernizační fond bude muset být v ČR implementován i bez přidělení 
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povolenek pro modernizaci sektoru výroby elektřiny, jinak nebude možné vyčerpat cca 
31,2 mld. Kč, které jsou v něm pro ČR v základu určeny (viz kapitola 3.7.3).  

Přijímající členský stát rozhodne o financování určité investice ze svého podílu v 
modernizačním fondu až poté, co daný investiční projekt předloží investičnímu výboru a EIB. 
V případech, kdy EIB potvrdí, že daná investice spadá do oblastí uvedených ve směrnici, může 
členský stát přistoupit k financování investičního projektu ze svého podílu. Modernizační fond 
může poskytovat i jiné formy podpory než dotace (půjčky, bankovní garance…). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Finanční prostředky z modernizačního fondu lze použít na podporu investic do výroby a 
využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, zlepšení energetické účinnosti s výjimkou 
energetické účinnosti související s výrobou energie využívající tuhá fosilní paliva, do 
skladování energie a modernizace energetických soustav včetně sítí dálkového vytápění, sítí 
pro distribuci elektřiny a rozšíření propojení mezi členskými státy, jakož i na podporu 
spravedlivé transformace v regionech závislých na uhlíku v přijímajících členských státech, 
konkrétně na podporu přemístění pracovníků na nová pracovní místa, rekvalifikace 
a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání, iniciativy v oblasti hledání zaměstnání a nově 
zakládaných podniků, a to v dialogu se sociálními partnery. Způsobilé jsou rovněž investice do 
energetické účinnosti v oblasti dopravy, budov, zemědělství a nakládání s odpady. 
Z modernizačního fondu nelze poskytovat žádnou podporu na zařízení na výrobu elektřiny 
využívající tuhá fosilní paliva. Jedná se sice v porovnání s bezplatným přidělováním povolenek 
o obdobný nástroj podpory investic, ale s větší flexibilitou způsobilých investic. Za investice do 
OZE není nutné vyřazovat ekvivalentní kapacitu z emisně náročnějších zdrojů, intenzitu 
podpory si může členský stát nastavit dle uvážení, včetně způsobu výběru projektů.  

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 2 nepředstavuje oproti současnému stavu zásadní změnu pro administrativní zátěž 
spojenou s podáváním žádostí o bezplatnou alokaci (resp. dotace) na základě předložených 
investičních projektů. Nově však lze očekávat, že dojde ke zkvalitnění podaných projektových 
žádostí s důrazem na kvalitu z pohledu dosahování modernizace v sektoru. Finanční dopady 
na subjekty ucházející se o bezplatně přidělené investice jsou stejné jako ve variantě 0. 

Dopady na životní prostředí 

Dle předběžných vyjednávání s Evropskou komisí jsou způsobilé zejména investice do OZE, 
snižování energetické náročnosti budov, rekonstrukce sítí CZT a změna palivové základny (v 
případě spalování fosilního paliva s nižším emisním faktorem do výše 30 % z objemu 
Modernizačního fondu a po schválení EIB nebo Radou Modernizačního fondu).) 

Rozdíl varianty 2 oproti variantě 1 (a v důsledku i oproti variantě 0) spočívá zejména v tom, že 
varianta 1 neumožňuje dle čl. 10c odst. 6 směrnice investovat prostředky pro modernizaci 
výroby elektřiny, pokud investiční projekt povede k navýšení celkové kapacity, aniž by nebyla 
vyřazena kapacita s vyšší intenzitou emisí. Přesněji řečeno: v případě, že určitá investice (byť 
např. do obnovitelných zdrojů) vede k navýšení kapacity výroby elektřiny, dotčený 
provozovatel rovněž musí prokázat, že jím samotným nebo jiným přidruženým provozovatelem 
bude do zahájení provozu navýšené kapacity vyřazena z provozu odpovídající kapacita na 
výrobu elektřiny s vyšší intenzitou emisí. 

Varianta 2 tak oproti variantě 1 umožňuje podporu i pro investice do obnovitelných zdrojů 
energie bez nutnosti vyřadit z provozu ekvivalent výkonu s vyšším emisním faktorem. Výše a 
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dopady takto provedené alokace se předpokládají stejné jako v případě varianty 1, tzn., že 
dotace či jiné formy podpory budou příjemcům přidělovány na základě posouzení investičních 
projektů dle stanovených kritérií. Samotná kritéria dotačních titulů musí být v souladu se 
směrnicí. 

Korupční rizika 

Programy podpory představují určitá korupční rizika, nicméně konečným o vyplacení 
rozhodujícím subjektem je Evropská komise. 

3.2.4 Varianta 3 
Nevyužití výjimky bezplatné alokace emisních povolenek sektoru výroby elektřiny. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nevyužití možné bezplatné alokace představuje potenciální vyšší výnos z dražeb povolenek 
v případě derogací do výše výnosu z 40 % dražených povolenek cca 75,3 mld. Kč za celé 
4. obchodovací období. Výnos z dražeb povolenek by musel být minimálně částečně účelově 
vázán dle požadavků směrnice např. na podporu investic pro modernizace sektoru výroby 
elektřiny, nebo v sektorech mimo výrobu elektřiny, na podporu investic v sektorech mimoETS 
nebo jinak v souladu s cíli politik klimatu a energetiky, případně mohly být výnosy určeny pro 
kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský průmysl. (Případně by 
část mohla být využita jinak v rámci státního rozpočtu.) 

Zátěž státní správy se sníží o cca 74 000 Kč ročně (oproti variantě 0). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta 3 představuje negativní dopady na konkurenceschopnost sektoru výroby elektřiny 
z pohledu vyšších nákladů na emisní povolenky a menší motivaci provádět modernizační 
investice nad rámec tržních potřeb. V případě varianty 3 je však zásadní otázka, jak efektivně 
bude s prostředky naloženo a jaká opatření by byla financována ze strany státu. Část 
prostředků může být zpětně alokována na modernizaci sektoru výroby elektřiny, což je 
z pohledu administrativních nákladů nicméně méně efektivní oproti bezplatné alokaci, protože 
náklady státní administrativy na zpětný transfer finančních prostředků jsou vyšší, než náklady 
bezplatné alokace. 

Otázka dlouhodobých dopadů této varianty je čistě spekulativní a záleží zejména na 
schopnosti sektoru modernizovat se ze svých výnosů a efektivitě zpětné podpory. 

Výhodou však je možnost využít tyto prostředky pro podporu investic a opatření v sektorech i 
mimo výrobu elektřiny včetně domácností v souladu s cíli politik klimatu a energetiky, případně 
by mohly být výnosy určeny pro kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na 
zpracovatelský průmysl. Případně by mohly být využity jinak v rámci státního rozpočtu. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Viz dopady na konkurenceschopnosti - varianta 3 představuje stejné nebo hypotetické velmi 
mírné zvýšení administrativních nákladů pro sektor výroby elektřiny spojených se správou 
nákupu emisních povolenek. Sektor však již nyní s ohledem na nedostatečnou bezplatnou 
alokaci pro činnosti spalování paliv část emisí pokrýt nákupem povolenek na trhu. 
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Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí nejsou z celkového pohledu zásadní, protože celkové množství 
emisí v EU bude stejné s i bez využití možnosti bezplatné alokace sektoru výroby elektřiny.  

Varianta 3 bude mít pravděpodobně podobné dopady jako varianta 0 až 2 za předpokladu 
zpětné podpory modernizace sektoru na základě posuzování kvality a účelovosti konkrétních 
investičních projektů, které by však nebyly hrazeny bezplatnou alokací, ale skrze finanční 
tituly. Dopady však budou odvislé od určení výnosů z dražeb v souladu s cíli politiky změny 
klimatu a nastavení dotačních titulů. 

Korupční rizika 

Varianta 3 nemá korupční rizika z pohledu samotných žádostí o bezplatnou alokaci. Korupční 
rizika však mohou vyvstat v dalších řízeních, která by s výnosem z dražeb dále nakládala 
(program MŽP Nová zelená úsporám a podpora financovaná z kapitoly MPO na podporované 
zdroje energie dle zákona č. 165/2012 Sb., případně jiné využití dle ad hoc rozhodnutí). 

 

3.3 Kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský 
průmysl 

Specifický problém: Zajištění konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu při 
současném dosahování redukčních cílů. 

Za účelem předcházení „úniku uhlíku“ umožňuje směrnice členským státům zavést schémata 
státní podpory, která mají za cíl kompenzovat zvýšené náklady na elektřinu způsobené EU-
ETS (výrobci elektřiny své náklady s EU-ETS promítají do cen elektrické energie). Na elektřinu 
energeticky náročným odvětvím průmyslu se v souvislosti s EU-ETS zvyšují náklady, které 
buď mohou převést do ceny konečného produktu, nebo nést náklady samy, oba scénáře ale 
mohou ohrozit jejich konkurenceschopnost např. vzhledem k jiným podnikům v zahraničí. 
Dostupné studie26 avšak ukazují, že k úniku uhlíku doposud prakticky nedocházelo (díky 
nízkým cenám povolenky a alokaci povolenek zdarma). S rostoucí cenou povolenky a 
postupně se snižující alokací se toto ale může změnit. 

Při tvorbě schématu pro státní podporu je vhodné co nejvíce vycházet ze Sdělení Komise 
č. 2012/C 158/04, které definuje kritéria, na základě kterých Evropská komise posuzuje soulad 
jednotlivých schémat státní podpory s pravidly jednotného trhu EU. Podporu lze udělit pouze 
odvětvím stanoveným ve Sdělení (viz níže) a rozsah je nutno vypočítat vzorcem, který závisí 
na ceně emisních povolenek, energetické účinnosti a celkové produkci.  

Sektory způsobilé pro podporu (příloha II Sdělení): 

• Výroba hliníku 
• Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv 
• Výroba ostatních anorganických chemických látek 
• Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 
• Výroba oděvů z usně 

                                                 
26 Např. Naegele, H. a Zaklan, A. 2017. Does the EU ETS Cause Carbon Leakage in European Manufacturing? 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, dostupné z: 
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.565609.de/dp1689.pdf . 
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• Výroba surového železa, oceli a feroslitin, včetně bezešvých trubek 
• Výroba papíru a lepenky 
• Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 
• Výroba a hutní zpracování mědi 
• Výroba jiných základních organických chemických látek 
• Spřádání bavlnářských vláken 
• Výroba chemických vláken 
• Těžba železných rud 
• Řada specifických pododvětví ve výrobě plastů 
• Výroba mechanické buničiny 

 

Kompenzační schéma do svých právních řádů převedlo několik států EU a EHS. Jde o 
Slovensko, Německo, Velkou Británii, Španělsko, Belgii, Nizozemsko, Řecko, Litvu, Francii, 
Finsko a Norsko. Při analýze úpravy na Slovensku, v Německu, Velké Británii a Norsku lze 
vypozorovat, že státy úpravou odkázali právě na výše zmíněné sdělené, přičemž úpravy jsou 
tak v jednotlivých zkoumaných státech velmi podobné. Všechny státy přijaly právní dokumenty, 
které podporu upravují, přičemž tyto jsou vždy platné a účinné do konce roku 2020 (poslední 
podpory budou udělovány za rok 2020 v roce 2021). Jednotlivá národní schémata nejsou 
většinou implementována formou zákona, ale pouze akty nazvanými jako „schéma“, „předpis“ 
či „návod“. Většina národních úprav převzala pravidla ze sdělení. 

 
Schválená max. 
výše podpory (v 

mil. EUR) 

Průměrná 
max. výše 
podpory 
za rok (v 
mil. EUR) 

Platnost 
schématu 

Příjmy státu 
z dražby 

povolenek v roce 
2016 (krom 
povolenek 

z letectví v mil. 
EUR) 

Podíl 
kompenzací 
na dražbách*  

Spojené 
království 

127 (pro roky 2013-
15) 14,5-56 2013-2020 419 3,5-13,4 % 

Německo 756 (2013-15) 203-350 2013-2020 846 24-41 % 

Belgie 
113 (možnost 

úpravy v závislosti 
na ceně uhlíku) 

38 2013-2020 107 35,5 % 

Nizozemsko 156 (2014-15) 78 2013-2020 142 55 % 

Řecko 160 (2015-18) 40 2013-2020 147 27,2 % 

Litva 13.1 1-3 2014-2020 21 4,7-14,3 % 

Slovensko 250 35 2014-2020 65 53,8 % 

Francie 364 61 2015-2020 231 26,4 % 

Finsko 149 30 2016-2020 71 42,3 % 

Španělsko 5 (2013-15), 106 
(2016-20) 

1-3,  

6-25 
2013-2020 365 

0,3-0,8 %   

1,6-6,8 % 
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Hodnocení dopadů se soustředí na potřebnost ustanovení v zákoně, které představuje oporu 
pro možné zavedení podpory. Samotný návrh zákona podporu jako takovou nezavádí. 
Současné Sdělení je platné a použitelné do 31. 12. 2020 a nelze tedy ani přesně upravit 
podmínky případné podpory po roce 2021, dokud nebude vydáno nové Sdělení Komise. 

Pro porovnání variant jsou zvažovány přínosy a náklady pro mezinárodní 
konkurenceschopnost průmyslu (mezinárodní srovnání zavedených kompenzací v rámci EU) 
a dopady na životní prostředí a konkurenceschopnost (alternativní využití výnosů z dražeb 
v souladu s cíli politik ochrany klimatu a energetiky pro přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství). 

Varianty předpokládají, že pro kompenzace nepřímých nákladů by byla využita část výnosů 
z dražeb emisních povolenek. 

Varianty nemají dopady na: územní samosprávné celky (obce, kraje); ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů; na výkon státní statistické služby; na 
bezpečnost nebo obranu státu, na spotřebitele. 

3.3.1 Varianta 0 
Ponechání zmocnění v zákoně ve stávající podobě – minimální regulatorní zásah. 

Současné ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 383/2012 Sb. stanoví možnost vlády ČR zavést 
podporu pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí 
nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny. Kompenzace se musí zakládat na referenčních 
hodnotách nepřímých emisí oxidu uhličitého na jednotku výroby vypočítaných pro dané odvětví 
jako násobek spotřeby elektřiny na jednotku výroby odpovídající nejúčinnějším dostupným 
technologiím a emise oxidu uhličitého příslušné evropské skladby zdrojů pro výrobu elektřiny. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Státní podpora je výdajem státního rozpočtu, samotný výdaj je odvislý od nastavení podpory, 
přičemž varianta 0 neomezuje parametry pro poskytování podpory a výše výdajů by tak byla 
plně otázkou rozhodnutí vlády.  

Při překročení limitu výše kompenzací nad 25 % výnosů z povolenek představuje varianta 0 
v porovnání s variantou 1 zvýšené náklady na státní správu, jelikož lze očekávat problematické 
schválení takového schématu ze strany Komise (viz níže varianta 1). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta jako taková nemá přímé dopady na konkurenceschopnost ČR, jelikož kompenzace 
nepřímých nákladů pouze umožňuje, nikoliv přímo zavádí. 

Pokud by byla státní podpora zavedena, lze v obecné rovině identifikovat dopady na 
konkurenceschopnost jako (vždy by však záleželo na konkrétním nastavení podpory):  

• obecně by byla dopadem konkurenční výhoda pro podpořené průmyslové sektory, 
v rámci EU bude záležet, které, jak a kolik členských států bude podporu poskytovat; 

• podpora by hypoteticky ubírala finanční prostředky, které by jinak mohly být vydány ke 
zvýšení konkurenceschopnosti ČR z pohledu podpory nízkouhlíkové ekonomiky; 
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• z dlouhodobého hlediska může podpora udržovat jinak nekonkurenceschopné podniky 
v umělých zvýhodňujících podmínkách a naopak působit kontraproduktivně z pohledu 
konkurenceschopnosti. 

Pro mezinárodní konkurenceschopnost je však zásadní kolik členských států a do jaké výše 
kompenzace zavedou. S ohledem na to, že je podpora již zavedena v řadě států a s ohledem 
na očekávanou rostoucí cenu emisních povolenek v dalším období, lze očekávat, že se okruh 
států využívajících možností kompenzace nepřímých nákladů bude zvyšovat. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Případná podpora jako taková by byla vždy selektivní - představuje do určité míry zvýhodnění 
některých odvětví vůči ostatním a vůči domácnostem, které zvýšenou cenu elektřiny ponesou 
bez kompenzace. Menší odběratelé zároveň platí za elektřinu více, než velcí – odběratelé nad 
2 000 MWh platí stejnou cenu za 1 MWh, odběratelé mezi 500 – 2000 MWh platí o 11 % více, 
mezi 20-500 MWh o 56 % více a odběratelé do 20 MWh platí 2,5 násobně více za 1 MWh 
(relativní srovnání průměrů cen za období 2008-2017). 

Dopady budou tedy souviset s nastavením podpory, v případě podpory velkých podniků však 
dojde k dalšímu znevýhodnění malých a středních podniků. 

Sociální dopady 

Případná podpora může hypoteticky udržovat zaměstnanost v podporovaných sektorech.  

Ceny elektřiny sektorů mimo domácnosti byly průměrně za období 2008-2017 o 0,6 až 
2,02 Kč/kWh menší, než pro domácnosti. Negativním aspektem je tedy nesení nákladů 
vyšších cen elektřiny domácnostmi (kromě menších podnikatelů). Ceny elektřiny se však 
znatelně liší dle velikosti odběru subjektem. Obecně jsou negativní sociální dopady v podobě 
energetické chudoby pojednány v kapitole 3.7.1. 

Dopady na životní prostředí 

V případě nedostačujících prostředků pro podporu cílů politik ochrany klimatu a energetiky by 
případné zavedení mělo negativní dopady na životní prostředí v podobě neprovedených 
investic – poskytnutí je kompenzací je podporou daných podnikatelských subjektů bez nutnosti 
ekvivalentních opatření z pohledu ochrany klimatu. To může mít nepřímo dopady na dosažení 
redukčních cílů EU, byť cíl redukce emisí sektorů v EU-ETS bude zachován. 

Korupční rizika 

Případná podpora zvyšuje korupční rizika při administraci jejího poskytování. 

3.3.2 Varianta 1 
Úprava zmocnění v zákoně s nastavením maximálního limitu částky určené pro kompenzace 
do výše 25 % celkové hodnoty výnosu z povolenek z aukcí. Jedná se o úpravu legislativního 
ustanovení tak, aby lépe vyhovovalo předpokládaným kritériím pro posouzení slučitelnosti 
podpory s jednotným trhem EU.  

Dopady se budou odvíjet od nastavení kompenzačního nástroje, který by měl být zaveden na 
úrovni ČR po vydání prováděcích předpisů a vodítek na úrovni EU (z tohoto důvodu nelze 
předložit již s tímto návrhem). Níže se proto jedná o toliko indikativní odhady dopadů. 
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V rámci mezirezortního připomínkového řízení byla tato varianta upravena do konkrétní 
podoby, kdy kompenzační schéma má být přijato skrze nařízení vlády, které bude blíže 
specifikovat podmínky pro poskytování podpory. O kompenzacích bude rozhodovat 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, samotná podpora by byla vyplácena operátorem trhu 
(OTE, a.s.), prostředky budou poskytnuty ze státního rozpočtu skrze Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, nejedná se však o mandatorní výdaj, (tzn. je na rozhodnutí vlády, zda a v jaké výši 
poskytne kompenzace za daný rok). 

Varianta 1 má analogické dopady jako varianta 0, významnost dopadů stoupá a klesá 
v závislosti na nastavení konkrétního schématu kompenzací. Varianta 1 zaručuje zamezení 
zvýšených administrativních nákladů na straně státní správy v souvislosti s plněním povinností 
při překročení limitu (oproti variantě 0). 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dle revidované směrnice by maximální částka vyplacená za celý stát neměla přesáhnout 25 % 
hodnoty výnosů z aukcí povolenek, což reflektuje varianta 1. Komise při přezkumu svých 
pokynů pro státní podporu týkajících se kompenzace nepřímých nákladů na emise mimo jiné 
bude zvažovat užitečnost horních mezí kompenzací. Čl. 10a odst. 6 směrnice nově uvádí, že 
pokud některý členský stát od roku 2018 v některém roce využije pro účely kompenzací 
nepřímých nákladů více než 25 % příjmů z dražeb povolenek, musí zveřejnit zprávu uvádějící 
důvody překročení této částky. Ve zprávě musí být uvedeny příslušné informace o cenách 
elektřiny pro velké průmyslové spotřebitele, jež využívají těchto finančních opatření. Ve zprávě 
musí být rovněž uvedeny informace o tom, zda byla náležitě zvážena jiná opatření na 
udržitelné snížení nepřímých nákladů spojených s emisemi uhlíku ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu. Komise do zprávy o fungování trhu s uhlíkem a jiných relevantních 
politik (dle čl. 10 odst. 5) zahrne mimo jiné posouzení vlivů těchto kompenzačních opatření na 
vnitřní trh a v případě potřeby doporučí veškerá opatření, která mohou být na základě tohoto 
posouzení nezbytná. 

Horní hranice 25 % z výnosů z dražeb pro kompenzace se bude při zvolených variantách, 
které ovlivňují výši dražební alokace (ve smyslu výnosu státního rozpočtu), tzn. využití výjimky 
pro modernizaci sektoru výroby elektřiny a využití 50 % povolenek pro účely solidarity, růstu a 
propojení v Unii pohybovat kolem cca 31 mld. Kč za celé 4. obchodovací období. Tato výše se 
však bude měnit podle konkrétního dražebního kalendáře, dle ceny povolenek na trhu (ve 
výpočtu se předpokládá odhad průměrné ceny emisní povolenky na 25,16 EUR/EUA, kurzu 
25,65 Kč/EUR). Zároveň je však potřeba podotknout, že nárok na kompenzace bude určen na 
základě vývoje cen emisních povolenek a dalších faktorů, které budou upřesněny prováděcími 
akty ke směrnici na úrovni EU. Nárok průmyslu na kompenzace tedy nemusí nutně dosahovat 
maximální výše. 

Samotný mechanismus vyplácení proběhne v čase t+2, tzn., že rozhodným rokem bude daný 
kalendářní rok emisního obchodování t, v následujícím roce (t+1) bude možné určit nárok 
žadatelů o kompenzace, který bude následně promítnut do státního rozpočtu pro následující 
rok (t+2) a v rámci jeho plnění vyplacen. 

O podpoře bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, samotná podpora by byla 
vyplácena operátorem trhu (OTE, a.s.), prostředky budou poskytnuty ze státního rozpočtu, 
nejedná se však o mandatorní výdaj (tzn. je na rozhodnutí vlády, zda a v jaké výši poskytne 
kompenzace za daný rok).  
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Implementace varianty 1 by byla zajištěna v rámci výkonu agend MŽP a MPO, a nepředstavuje 
v tomto ohledu vyšší finanční nároky.  

OTE, a.s. vzniknou náklady v řádu sta tisíců až jednotek mil. Kč v souvislosti se zavedením 
automatizovaného elektronického systému pro provedení plateb kompenzací. Náklady OTE, 
a.s. budou zajištěny vlastním financováním bez nároků na výdaje státního rozpočtu. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Dopady na konkurenceschopnost budou odvislé od konkrétního provedení nařízením vlády a 
výše přiznaných kompenzací – nejedná se o mandatorní výdaj státního rozpočtu, proto bude 
vždy celková výše vyčleněných prostředků záležet na rozhodnutí vlády pro daný rok. Zároveň 
není tento výdaj účelově určenou kategorií výnosů z dražeb emisních povolenek. 

V obecné rovině jsou pak dopady analogické jako ve variantě 0 při zavedení kompenzačního 
schématu. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V obecné rovině jsou pak dopady analogické jako ve variantě 0 při zavedení kompenzačního 
schématu. 

Sociální dopady 

V obecné rovině jsou pak dopady analogické jako ve variantě 0 při zavedení kompenzačního 
schématu. 

Dopady na životní prostředí 

V obecné rovině jsou pak dopady analogické jako ve variantě 0 při zavedení kompenzačního 
schématu. 

Korupční rizika 

V obecné rovině jsou pak dopady analogické jako ve variantě 0 při zavedení kompenzačního 
schématu. 

3.3.3 Varianta 2 
Úprava zmocnění v zákoně tak, aby podpora byla účelově vázána na podporu opatření pro 
snižování emisí a zároveň nastavení maximálního limitu částky určené pro kompenzace do 
výše 25 % celkové hodnoty výnosu z povolenek z aukcí. Jedná se o upřesnění legislativního 
ustanovení tak, aby lépe vyhovovalo předpokládaným kritériím pro posouzení slučitelnosti 
podpory s jednotným trhem EU. Varianta dále zahrnuje upřesnění, že podpora by byla 
vyplácena operátorem trhu (OTE, a.s.), prostředky by byly poskytnuty skrze Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. 

Oproti variantě 1 má varianta 2 relativně pozitivnější dopady v oblasti životního prostředí, 
jelikož by kompenzace byly vázány na opatření na snižování emisí. V ostatních oblastech má 
varianta 2 má analogické dopady jako varianta 0, významnost dopadů stoupá a klesá 
v závislosti na nastavení konkrétního schématu kompenzací. Varianta 2 (stejně jako 
varianta 1) zaručuje zamezení zvýšených administrativních nákladů na straně státní správy 
v souvislosti s plněním povinností při překročení limitu (oproti variantě 0). 
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3.3.4 Varianta 3 
Zrušení zmocnění pro kompenzace nepřímých dopadů v zákoně. 

Bez zákonného zmocnění nebude možné zavést případnou podporu. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Bez zavedení případné podpory budou veškeré výnosy z dražeb povolenek využity v souladu 
s cíli politik změny klimatu a energetiky (nejméně do povinného účelového vázání dle 
směrnice), případně jinak dle státního rozpočtu. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta jako taková nemá přímé dopady na konkurenceschopnost ČR.  

Analogicky k variantám 0, 1 a 2 lze v obecné rovině identifikovat dopady na 
konkurenceschopnost jako:  

• obecně konkurenční nevýhodu pro dané průmyslové sektory, pokud bude v rámci EU 
podpora rozsáhle poskytována; 

• finanční prostředky z dražeb by mohly být alokovány na podporu cílů politik ochrany 
klimatu a energetiky, což by přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR (podpora 
nízkouhlíkové ekonomiky). 

Pro mezinárodní konkurenceschopnost je však zásadní kolik členských států a do jaké výše 
kompenzace zavedou. S ohledem na to, že je podpora již zavedena v řadě států a s ohledem 
na očekávané dopady v dalším období, lze očekávat, že se okruh států využívajících možností 
kompenzace nepřímých nákladů bude zvyšovat. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 3 zaručuje relativní rovnost postavení subjektů poptávkové strany trhu s elektřinou 
v rámci ČR (ceny jsou jinak odvislé od velikosti odběratele).  

Sociální dopady 

V případě realizace opatření z důvodu vysokých nákladů (omezení/uzavření výroby) může mít 
varianta negativní dopady v podobě nezaměstnanosti. Oproti variantě 0, 1 a 2 se budou na 
nákladech změny klimatu spolupodílet rovněji jak domácnosti, tak podnikatelský sektor. 

Dopady na životní prostředí 

V případě nedostačujících prostředků pro podporu cílů politik ochrany klimatu a energetiky by 
případné zavedení mělo negativní dopady na životní prostředí v podobě neprovedených 
investic. To může mít nepřímo dopady na dosažení redukčních cílů EU, byť cíl redukce emisí 
sektorů v EU-ETS bude zachován. 

Korupční rizika 

Varianta 3 nemá korupční rizika, případně dle způsobu naložení s výnosy z dražeb. 
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3.4 Výše pokut za přestupky 
Specifický problém: Zhodnocení a případná revize výše pokut za správní delikty. 

S rostoucími cenami za emisní povolenky je potřeba revidovat výše pokut za přestupky, jejichž 
účel je dosažení naplňování ustanovení zákona a sankcionování za nedodržení povinností 
(§ 18 a § 19 zákona č. 383/2012 Sb.).  

Nedostatky se nacházejí v sankcích za nepředávání ověřených údajů MŽP provozovatelem 
stacionárních zařízení, u kterých došlo k rozsáhlému snížení nebo k částečnému ukončení 
provozu zařízení a za nezjišťování nebo nevykazování emisí ze zařízení (§ 18 odst. 1, písm. 
c) a h)). V případě provozovatelů letecké dopravy se jedná o analogické ustanovení § 19 odst. 
1, písm. a), bod 1 – nezjišťování nebo nevykazování množství emisí v rozsahu a postupem 
stanoveným přímo použitelným předpisem EU nebo schváleným plánem pro monitorování a 
zjišťování emisí. 

Distribuce stacionárních zařízení dle velikosti emisí je zřetelně vidět v grafu v kapitole 3.1, 
emise provozovatelů letadel se pohybují v řádech tisíců až sta tisíců tCO2,ekv./rok. Následující 
tabulka ukazuje dobu, za kolik dnů se vyplatí provozovatelům nevykázat množství emisí při 
uložení maximální sankce 2 mil. Kč dle stávající úpravy. 

rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
cena za povolenku 
v EUR 17,06 18,62 20,18 21,74 23,3 25,58 27,86 30,14 32,42 34,7 
cena za povolenku 
v Kč (25,65 
Kč/EUR) 438 478 518 558 598 656 715 773 832 890 

2 500 tCO2 667 611 564 524 489 445 409 378 351 328 
25 000 tCO2 67 61 56 52 49 45 41 38 35 33 
50000 tCO2 33 31 28 26 24 22 20 19 18 16 

500000 tCO2 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6 
1 000 000 tCO2 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 

 

Varianty jsou proto navrženy vzhledem k potřebě úpravy sankce dle § 18 odst. 2 písm. b) a § 
19 odst. 2 písm. a) tak, aby sankce za nezjišťování nebo nevykazování emisí subjektem 
motivovala plnit povinnosti spojené s EU-ETS. V případě neadekvátního vykázání emisí by 
totiž sankce měla minimálně vyvážit ušlý náklad z emisních povolenek, které by jinak subjekt 
měl nakoupit. 

Varianty nemají dopady na: mezinárodní konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, 
územní samosprávné celky (obce, kraje), dále varianty nemají sociální dopady, dopady na 
spotřebitele, dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, na 
výkon státní statistické služby a na bezpečnost nebo obranu státu. 

3.4.1 Varianta 0 
Zachování stávající výše pokut – minimální regulatorní zásah. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

S ohledem na dosavadní správní praxi mají pokuty marginální dopad na veřejné rozpočty, kdy 
četnost případů uložených pokut se pohybuje v jednotkách ročně, dosavadní pokuty se 
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pohybovaly v řádu miliónů. Nicméně skutečný příjem do rozpočtu z pokut je menší, jelikož se 
může jednat o podniky v insolvenci. V budoucnu však nelze vyloučit větší četnost i výši pokut. 

Dopady na životní prostředí 

Jelikož provozovatelé porušující, kteří nezjišťují nebo nevykazují emise, nejsou vůbec nebo 
(plně) zapojeni do systému EU-ETS, jejich neadekvátní motivace plnit tyto závazky poškozuje 
životní prostředí. Svým významem se však jedná o marginální dopady. 

Korupční rizika 

Ukládání pokut s sebou nese korupční rizika v případě snahy subjektů ovlivnit rozhodování o 
výši pokuty. 

3.4.2 Varianta 1 
Zvýšení pokut za přestupky s ohledem na rostoucí ceny emisních povolenek a ztrátu odrazující 
funkce pokut od neplnění povinností uložených zákonem. 

Z tabulky výše je zřejmé, že současná maximální výše pokuty 2 000 000 Kč nebude plnit 
dostatečnou motivační funkci pro provozovatele, kteří musí nakoupit více jak 25 000 emisních 
povolenek za rok. Takovému provozovateli se za předpokladu stabilních emisí totiž vyplatí 
teoreticky zaplatit pokutu již po jednom až dvou měsících namísto nákupu tohoto množství 
emisních povolenek. S velikostí provozovatele tato motivace ještě klesá, v případě 500 000 
emisí a výše se jejich nevykázání vyplácí již po několika dnech. 

Desetinásobné zvýšení pokuty hranici, kdy se „vyplácí“ nevykazovat emise, dostatečně 
zvyšuje a pokuta tak bude plnit motivační funkci, stejně jako sankční. Cílem je, aby 
provozovatele za neplnění povinností bylo možno sankcionovat až do výše očekávané ceny 
(zamlčených) emisních povolenek. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stejné jako u varianty 0. 

Dopady na životní prostředí 

Pozitivním dopadem varianty 1 je adekvátní motivace provozovatelů neporušovat povinnost 
zjišťovat a/nebo vykazovat emise, a tedy nutnost hradit emisní povolenky, což by mělo mít za 
následek jejich motivaci snižovat emise skleníkových plynů. 

Korupční rizika 

Varianta 1 ve srovnání s variantou 0 s sebou nese vyšší korupční rizika v podobě vyšší 
motivace subjektů ovlivnit rozhodování o výši pokuty s ohledem na její vyšší možnou výši. 

 

3.5 Monitorovací systém 
Specifický problém: Zhodnocení možnosti zavedení monitorovacího systému Komise 
DECLARE pro administraci některých správních podání ze strany subjektů EU-ETS. 

Pro porovnání mezi variantami jsou určující administrativní náklady pro dotčené subjekty v EU-
ETS a státní správu. 
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Zavedení jednotného elektronického systému pro administraci správních řízení a plnění 
dalších povinností by snížilo administrativní náklady na straně provozovatelů zařízení 
zapojených do EU ETS i na straně státní správy. Systém by mohl umožnit jednodušší a časově 
méně náročné podání dokumentů i oznamování a schvalování změn. Další přidanou hodnotou 
elektronického systému může být rovněž automatizovaná kontrola předkládaných dokumentů, 
která ušetří čas zaměstnanců. Nevýhodou elektronického systému je nutnost využívat 
a spravovat další nástroj. Jeho používání by však optimálně mělo eliminovat nutnost využívat 
poštu či datovou schránku.  

Ke zvážení je využití systému DECLARE vyvíjeného Evropskou komisí, který má být 
k dispozici zdarma. Na základě právní analýzy je však legislativně problematické využít tento 
systém pro plnou digitalizaci správních řízení a dalších úkonů v rámci EU-ETS. Jako možné 
se jeví zakotvení možnosti podávání monitorovacích plánů, žádostí o bezplatnou alokaci 
povolenek a roční výkazy emisí skrze tento systém jakožto správních úkonů. Vyhotovení a 
doručování správních rozhodnutí by však dále běželo v klasické formě (papírově nebo skrze 
datovou schránku). 

V případě využití jiného systému by náklady zahrnovaly jeho vývoj a údržbu, pravděpodobně 
zajišťované externím subjektem, na druhou stranu by bylo možné plně digitalizovat správní 
úkony v rámci EU-ETS. MŽP však nepovažuje tuto variantu momentálně za uskutečnitelnou, 
proto se jedná o vyřazenou variantu z hodnocení. 

Varianty nemají dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR, územní samosprávné 
celky (obce, kraje), sociální dopady, dopady na spotřebitele, životní prostředí, dopady ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, na výkon statistické služby 
a na bezpečnost nebo obranu státu. 

3.5.1 Varianta 0 

Nezavedení systému DECLARE v ČR. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 0 v porovnání s variantou 1 a 2 nepřináší ulehčení administrace na straně MŽP a tedy 
nepředstavuje zvýšení ani snížení administrativní zátěže. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 0 v porovnání s variantou 1 a 2 nepřináší ulehčení administrace ze strany subjektů 
v EU-ETS. Výhodou je přehlednost a jasnost podávaných úkonů, které se neliší od jiných 
správních řízení. 

Korupční rizika 

Varianta 0 v porovnání s variantou 1 a 2 nepřináší zvýšení transparentnosti mezi subjekt v EU-
ETS, ověřovateli emisí a MŽP. 

3.5.2 Varianta 1 
Zavedení systému DECLARE na základě dobrovolnosti subjektů v EU-ETS pro správní úkony 
podání monitorovacích plánů, žádostí o bezplatnou alokaci povolenek a roční výkazy emisí. 
Zároveň umožňuje elektronizaci komunikace mezi provozovatelem a ověřovatelem – 
autorizované ověření ročního výkazu emisí. 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 1 v porovnání s variantou 0 přináší možnost marginálního snížení zátěže spojené se 
správou na straně MŽP v závislosti na množství subjektů, které by systém DECLARE 
využívaly. Na druhou stranu bude představovat značně nepřehledný systém. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 1 v porovnání s variantou 0 přináší snížení zátěže spojené se správou na straně 
subjektů v EU-ETS dle jejich dobrovolného využití tohoto nástroje. Snížení zátěže je však 
limitované s ohledem na omezené spektrum úkonů, pro které lze systém využít. 

Korupční rizika 

Varianta 1 v porovnání s variantou 0 přináší možnost vyšší transparentnosti mezi subjekty v 
EU-ETS, ověřovateli emisí a MŽP v závislosti na množství subjektů, které by systém 
DECLARE využívaly. 

3.5.3 Varianta 2 
Povinné zavedení systému DECLARE pro správní úkony podání monitorovacích plánů, 
žádostí o bezplatnou alokaci povolenek a roční výkazy emisí. Zároveň umožňuje elektronizaci 
komunikace mezi provozovatelem a ověřovatelem (ve stejném rozsahu, jako u varianty 1). 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Z pohledu správy varianta 2 přináší větší přehlednost ohledně správních úkonů a umožňuje 
tak efektivnější správní řízení. Varianta 2 v porovnání s variantou 0 a 1 proto představuje mírné 
snížení zátěže spojené se správou na straně MŽP.  

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 2 přináší snížení zátěže spojené se správou na straně subjektů v EU-ETS 
a ověřovatelů emisí, snížení je však limitované s ohledem na omezené spektrum úkonů, pro 
které lze systém využít. Varianta však představuje zátěž seznámit se se systémem i pro 
provozovatele, kteří o něj nemají zájem. 

Korupční rizika 

Varianta 2 v porovnání s variantou 0 a 1 představuje zajištění vyšší transparentnost mezi 
subjekty v EU-ETS, ověřovateli emisí a MŽP. 

 

3.6 Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii 
Specifický problém: Volba vhodného prostředku, skrze který budou monetizovány povolenky 
přidělené ČR pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii. 

Povolenky pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii jsou alokovány vybraným členským 
státům mechanismem dle čl. 10 odst. 2 písm. b). Praktickým dopadem je zvýšení dražebního 
podílu povolenek Bulharska, České republiky, Estonska, Řecka, Španělska, Chorvatska, 
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska 
a Slovenska. Tyto státy musí výnos z těchto povolenek v plné výši použít na následující účely: 
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a) na snížení emisí skleníkových plynů, na přizpůsobení dopadům změny klimatu a na 
financování projektů výzkumu a vývoje a demonstračních projektů týkajících se 
snižování emisí a přizpůsobení změně klimatu; 

b) na vývoj v oblasti energie z obnovitelných zdrojů s cílem splnit závazek Unie ohledně 
energií z obnovitelných zdrojů a na vývoj dalších technologií, které přispívají k 
přechodu na bezpečné a udržitelné nízkouhlíkové hospodářství a ke splnění závazku 
Unie zvýšit energetickou účinnost na úrovně stanovené v příslušných legislativních 
aktech;  

c) na předcházení odlesňování a na zvýšení zalesňování a obnovy zalesnění v 
rozvojových zemích, které ratifikují mezinárodní dohodu o změně klimatu; na převod 
technologií a snazší přizpůsobení se nepříznivým důsledkům změny klimatu v těchto 
zemích; 

d) na zachytávání CO2 v lesních porostech v Unii; 

e) na ekologicky bezpečné zachytávání a geologické ukládání CO2 zejména z elektráren 
spalujících pevná fosilní paliva a z řady průmyslových odvětví a pododvětví, a to i ve 
třetích zemích; 

f) na podněcování k přechodu na ty způsoby dopravy, které produkují nízké emise uhlíku, 
a na veřejnou hromadnou dopravu; 

g) na financování výzkumu a vývoje v oblasti energetické účinnosti a čistých technologií 
v odvětvích, na něž se vztahuje tato směrnice; 

h) na opatření, jejichž cílem je zlepšit energetickou účinnost, rozšířit systémy dálkového 
vytápění a zlepšit izolaci nebo poskytnout finanční podporu na řešení sociálních 
aspektů v domácnostech s nižšími a středními příjmy;  

i) na pokrytí administrativních nákladů na řízení EU ETS; 

j) na financování opatření v oblasti klimatu ve zranitelných třetích zemích, včetně 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu; 

k) na podporu rozvoje dovedností a přesměrování pracovních sil s cílem přispět ke 
spravedlivému přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, především v regionech 
nejvíce dotčených přeměnou pracovních míst, a to v úzké spolupráci se sociálními 
partnery. 

Ve třetím (současném) obchodovacím období bylo možné tyto povolenky pouze dražit, 
v souvislosti s revizí pro období 2021 – 2030 se však nabízí varianta převést tyto povolenky 
do Modernizačního fondu, skrze který je bude možné následně v podobě již finanční podpory 
čerpat na vymezené účely. 

Hlediskem pro porovnání variant je především efektivita správy podpor a příjem státního 
rozpočtu. Varianty nemají dopady na: územní samosprávné celky (obce, kraje); podnikatelské 
prostředí; ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů; na výkon státní 
statistické služby; na bezpečnost nebo obranu státu. Opatření nemají dále sociální dopady a 
dopady na spotřebitele. 

3.6.1 Varianta 0 
Dražení povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii plně v rámci národní dražební 
alokace. 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dražením povolenek pro účely solidarity by vznikl příjem státního rozpočtu ve výši cca 
59 mld. Kč za celé 4. obchodovací období, tento výnos musí být v plné míře použit na 
vymezení účely v souladu se směrnicí, jak je uvedeno výše. Výnos je odhadován na základě 
celkové alokace povolenek pro účely solidarity, dražebního harmonogramu a odhadu 
průměrné ceny povolenek Evropské komise (25,16 EUR/EUA, kurz 25,65 Kč/EUR). 

Náklady na správu této alokace by byly pokryty v rámci výkonu agend MŽP v rozsahu, jako 
v současném obchodovacím období. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Mechanismus solidarity představuje výhodu z pohledu podpory konkurenceschopnosti 
vybraných států, cílem je podpořit tyto státy v rychlejším přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku. Záleží však na volbě konkrétního účelu a nástroje daným členským státem. 
Výnosy v rámci státního rozpočtu nepředstavují zvláštní obálku, nelze proto přesně vymezit, 
na které konkrétní opatření byly specificky výnosy z povolenek pro účely solidarity využity. 
Obecně je z výnosů dražeb financován program MŽP Nová zelená úsporám a podpora 
financovaná z kapitoly MPO na podporované zdroje energie dle zákona č. 165/2012 Sb., 
případně přichází v úvahu jiné využití dle ad hoc rozhodnutí. 

Dopady na životní prostředí 

Mechanismus solidarity má pozitivní dopady na životní prostředí díky vyššímu objemu 
prostředků dostupných pro vymezené účely v oblasti politik změny klimatu. Významnost 
dopadů je odvislá od optimální volby účelu a nástroje podpory a jeho nastavení. 

Korupční rizika 

Varianta 0 má mírná korupční rizika v souvislosti se systémy podpor a dotačními programy. 

 

3.6.2 Varianta 1 
Využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii plně skrze Modernizační fond. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Plné převedení povolenek pro účely solidarity technicky představuje ušlý výnos státního 
rozpočtu ve výši cca 59 mld. Kč za celé 4. obchodovací období, nicméně tyto prostředky by 
byly tak nebo tak čerpány pro určené účely (viz výše) a nemohly by tak být použity jinak. Ve 
variantě 1 by byly tyto prostředky ve stejné výši čerpány skrze Modernizační fond a spadaly 
by tak pod ostatní veřejné rozpočty (byly by vypláceny skrze SFŽP). 

Náklady na správu této alokace by byly pokryty v rámci výkonu agend MŽP, SFŽP, MF a MPO, 
správa by byla taktéž prováděna Radou modernizačního fondu (na úrovni ČR), jak je uvedeno 
v kapitole 3.7.3. 

Alokace množství povolenek pro účely solidarity se oproti variantě 0 neliší, nicméně může se 
lišit výnos v souvislosti s jiným harmonogramem dražeb Modernizačního fondu a pohyby ceny 
povolenek v čase. Významný fakt je, že Modernizační fond bude muset být v ČR 
implementován i bez přidělení povolenek pro modernizaci sektoru výroby elektřiny, jinak 
nebude možné vyčerpat základní rozsah prostředků v hodnotě cca 31,2 mld. Kč, které jsou 
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v něm pro ČR určeny. Modernizační fond může poskytovat i jiné formy podpory než dotace 
(půjčky, bankovní garance…). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Stejné jako v případě varianty 0, čerpání prostředků skrze Modernizační fond je nutné použít 
v souladu s vymezenými účely dle směrnice.  

Dopady na životní prostředí 

Stejné jako v případě varianty 0. 

Korupční rizika 

Programy podpory představují určitá korupční rizika, nicméně konečným rozhodujícím 
subjektem v případě varianty 1 je Evropská komise. 

3.6.3 Varianta 2 
Částečné využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii v rámci národní 
dražební alokace a částečně skrze Modernizační fond. 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo rozhodnuto, že 50 % povolenek pro účely 
solidarity bude draženo v rámci národní dražební alokace a 50 % bude převedeno do 
Modernizačního fondu, z něhož budou následně čerpány prostředky způsobem popsaným 
v kapitole 3.7.3. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Náklady na správu budou pokryty v rámci výkonu agend MŽP, SFŽP, MPO a MF ve stávajícím 
rozsahu, správa bude prováděna Radou modernizačního fondu (na úrovni ČR), jak je uvedeno 
v kapitole 3.7.3. 

Výše výnosů státního rozpočtu bude celkem představovat cca 29 mld. Kč, tyto výnosy jsou 
účelově vázány. Výše výnosů ostatních veřejných rozpočtů skrze SFŽP (Modernizační fond) 
bude představovat cca 29 mld. Kč. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Stejné jako v případě varianty 0 a 1, prostředky je nutné použít v souladu s vymezenými účely 
dle směrnice.  

Dopady na životní prostředí 

Stejné jako v případě varianty 0 a 1. 

Korupční rizika 

Programy podpory představují určitá korupční rizika, nicméně konečným rozhodujícím 
subjektem v případě části převedené do Modernizačního fondu je Evropská komise. 

 

3.7 Obecné dopady systému EU-ETS a ostatních ustanovení pro minimální 
implementaci revize směrnice 

Kapitoly 3.7.1 až 3.7.4 popisují dopady implementace směrnice, a dále rozvíjejí související 
problematiky. Samotný návrh zákona nemá možnost tyto dopady ovlivnit, jedná se tedy o 
vypořádání se s nutnou implementací bez odchýlení od směrnice. 
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3.7.1 Obecné dopady revize systému EU-ETS relevantní pro ČR 
V této kapitole jsou shrnuty hlavní obecné dopady EU-ETS v relevanci k ČR a taktéž 
související problematiky, kde hraje systém významnou roli. Jde o souhrnné dopady již 
z pohledu zvolených variant v oblastech národní diskrece a úprav vycházejících z vypořádání 
mezirezortního připomínkového řízení. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Tabulka níže shrnuje odhadované výnosy zvolených variant, viz kapitola 4. Predikovat výnosy 
pro jednotlivé roky je obtížné, ačkoliv existuje predikce Komise k cenám povolenek, tato 
predikce je ve světle dnešních cen pravděpodobně překonaná. Na dražební podíly 
v jednotlivých letech bude mít vliv případný odchod Spojeného království z EU, odvodů 
povolenek do rezervy tržní stability a její využití, není znám přesný dražební kalendář jak 
klasických dražeb, tak dražeb povolenek v Modernizačním fondu. Pro výpočet výnosů byl 
využit odhad průměrné ceny povolenek od Evropské komise (25,16 EUR/EUA) a jednotný kurz 
25,65 Kč/EUR. 

Predikce celkových výnosů z emisních povolenek pro ČR v letech 2021-2030 
(v mld. Kč) dle zvolených variant, cena povolenky 25,16 EUR/EUA 

Výnosy 
z dražební 
alokace ČR 
(včetně 50 % 
povolenek pro 
účely solidarity, 
bez povolenek 
přidělených do 
Modernizačního 
Fondu) 

Výnosy z 50 % 
povolenek pro 
účely solidarity 
(čerpáno skrze 
Modernizační 
fond) 

Výnosy určené 
pro modernizaci 
sektoru výroby 
elektřiny v max. 
výši (čerpáno 
skrze 
Modernizační 
fond) 

Jádro 
prostředků 
určených ČR 
v Modernizačním 
fondu 

Výnosy z dražeb 
povolenek v 
sektoru letectví 

125 29 75 31 0,3 

Zdroj: Evropská komise, MŽP 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl snížen limit pro účelovou vázanost 
prostředků státního rozpočtu z výnosu dražeb emisních povolenek z 12 mld. Kč na 8 mld. Kč 
ročně. Pro úplnost, výnosy z dražeb povolenek v sektoru letectví jsou vždy plně účelově 
vázané. S ohledem na to, že jejich výnosy jsou marginální a nejsou zaručené po celé 
obchodovací období, není s nimi v následující tabulce počítáno. 

Rozdělení celkových výnosů dle subjektů v letech 2021-2030 (v mld. Kč) dle zvolených 
variant, cena povolenky 25,16 EUR/EUA 

Státní rozpočet Celkem (v závislosti na kompenzacích průmyslu) 94 – 125 

z toho MŽP (SFŽP) (účelově vázané) 40 

z toho MPO (účelově vázané) 40 

z toho MF (obecný st. rozpočet) 45 

z toho max. kompenzace průmyslu (výdaj státního rozpočtu) -31 

Modernizační fond Celkem (účelově vázané) 135 

z toho určeno pro modernizaci sektoru výroby elektřiny 75 
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z toho určeno pro účely solidarity 29 

z toho jádro Modernizačního fondu 31 

Zdroj: Evropská komise, MŽP 

 

Náklady na straně správy EU-ETS jsou především na straně MŽP. Správu zajišťují 4 plné 
úvazky v 13. třídě a jeden úvazek ve 14. třídě (průměrně v 5. stupni), celkové náklady tedy 
tvoří cca 4,2 mil. Kč ročně. Personální pokrytí správy při zvolených variantách nebude pro 
4. obchodovací období navyšováno. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Přímé dopady na konkurenceschopnost systému EU-ETS nesou subjekty povinné 
k obchodování s emisními povolenkami. Dopady se liší dle sektoru a postavení subjektů 
v rámci dodavatelského řetězce, resp. dle schopnosti promítat zvýšené ceny povolenek do 
cen zboží a služeb (pojednáno viz kapitola 1.4 identifikace dotčených subjektů). Ve 
4. obchodovacím období se očekává rostoucí cena povolenek a lze tedy předpokládat i silnější 
přímé i nepřímé dopady na konkurenceschopnost oproti 3. období. Skutečné dopady však 
záleží na mnoha dalších faktorech: např. přijetí/nepřijetí kompenzací nepřímých nákladů, 
politika v oblasti energetiky, reakce trhů na zvýšené ceny povolenek (např. v energetice lze 
očekávat substituci zemního plynu místo uhlí), ceny vstupních komodit, vývoj světových trhů 
atd. 

 
Dle odhadu ceny povolenek (EUA – pro stacionární zdroje) od Evropské komise bude 
3. obchodovací období v letech 2019 a 2020 zakončeno růstem ceny povolenek na 20 až 22 
EUR za povolenku. Ve 4. obchodovacím období se následně očekává propad ceny na 17 EUR 
a její postupný růst do roku 2030 až na 30 EUR. 

Naopak pozitivně ovlivní konkurenceschopnost vyšší očekávaný výnos z dražeb, pokud bude 
efektivně investován do podpory nízkouhlíkového hospodářství, případně v případě 
kompenzací nepřímých dopadů průmyslu se jedná o konkurenční výhodu podpořených 
subjektů (viz kapitola 3.3). 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Způsob výpočtu je popsán v metodických poznámkách k vyčíslování administrativní zátěže 
podnikatelů a státní správy a k ostatním peněžním vyčíslením na začátku 
kapitoly 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů.  

Ve 4. období se celková roční administrativní zátěž podnikatelů 26,9 mil. Kč sníží o cca 
1 mil. Kč z důvodu vyjmutí malých zdrojů viz kapitola 3.1.2. 

Administrativní zátěž podnikatelů za rok v mil. Kč k roku 2018 
(Zdroj: MŽP, konzultace dotčených subjektů) 

velké zdroje, 
jednoduché procesy 

velké zdroje složité 
procesy 

zdroje od 2 500 
tCO2ekv./rok do 
25 000 
tCO2ekv./rok 

zdroje do 2 500 
tCO2ekv./rok celkem (za rok) 

10,4 5,7 9,1 1,7 26,9 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Systém EU-ETS nemá přímé dopady na územní samosprávné celky, nepřímo jsou zasaženy 
stejně jako celé hospodářství v oblasti cenotvorby energií a dalších výrobků.  

Systém EU-ETS má určitý regionální rozměr, jelikož regiony s energeticky náročným 
průmyslem jsou zasaženy více, nicméně zároveň dochází k realokaci prostředků z dražeb do 
zasažených regionů přirozeně v rámci centrálních mechanismů bezplatné alokace a 
prostředků pro modernizaci sektoru energetiky. 

Sociální dopady 

Jak je uvedeno v kapitole 1.4, ačkoliv není možné určit přesný dopad systému EU-ETS, 
hodnocení dopadů obecně předpokládá, že systém EU-ETS má skrze rostoucí ceny emisních 
povolenek a tedy i energií negativní sociální dopady. 

S rostoucí finanční náročností energií roste ohrožení finanční nedostupností energií neboli 
energetickou chudobou. Nejedná se o ucelené koncepty: 

• Obecně přijímanou definicí v EU představuje koncept: „Energetická chudoba nastává 
tehdy, když domácnost má potíže nebo nemůže vytopit byt na teplotu 18 až 21 °C za 
cenu, kterou si může finančně dovolit. Přitom musí být zachovány další služby spojené 
s dodávkou energií, jako je dodávka elektřiny, doprava, internet.“  

Podle dat Eurostatu to je 3,8 % domácností ČR, průměr v EU je 8,7 % v roce 2016. 

• Studie OECD „The impact of energy taxes on the affordability of domestic energy“ 
z roku 2017 zkoumá dopad energetických daní na finanční dostupnost energií pro 
domácnosti. Systém EU-ETS sice není formálně energetickou daní, jeho účinky jsou 
však obdobné. Studie porovnává 3 indikátory finanční dostupnosti energií pro 
domácnosti, resp. rizika nedostupnosti energií: 

TPR Pravidlo 10 % Náklady na energie tvoří 10 % a více z příjmu v domácnostech 
spadajících do 3 spodních příjmových decilů 

RPL Relativní míra 
chudoby 

Disponibilní příjem domácnosti po odečtení nákladů na energie 
spadne pod relativní míru chudoby (60 % mediánového příjmu 
domácností v dané zemi) 
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LIHCS Podíl vysokého 
příjmu a 
nízkého příjmu 

Kombinace TPR a RPL – kritéria obou indikátorů musí být 
splněna pro zahrnutí do rizikových domácností 

• Hodnoty indikátorů jsou ovlivněny jejich nastavením. Dle TPR cca 23 % 
nízkopříjmových domácností v ČR vydá za energie přes 10 % svých příjmů, dle RPL 
cca 17 % domácností po odečtení energií spadne pod 60 % mediánového příjmu. 
V kombinaci LIHCS (nejpřísnější indikátor) cca 14 % domácností splní obě kritéria.  

Obecně tak lze shrnout, že v porovnání s EU sice 
ČR není tolik zasažena energetickou chudobou 
podle základní definice, na druhou stranu je 
potřeba vnímat, že indikátory mají omezenou 
výpovědní hodnotu. Obdobně jako v případě 
měření chudoby obecně skrze podíl populace s 
příjmem pod 60 % mediánu, který je ovlivněn 
výší mediánu jako takového v populaci 
a rozložením příjmových skupin, tak i zde je 
potřeba vnímat, že potenciál energetické 
chudoby je v ČR relativně závažný problém. 

Problematika bude nabývat na relevantnosti 
s rostoucími cenami emisních povolenek i ve 
4. období. V rámci hodnocení dopadů variant v 
kapitole 3.2 a 3.3 je proto hodnoceno 
s pozitivnějšími dopady takové nastavení 
systému, které zahrnuje více subjektů v EU-ETS 
a vytváří tak spravedlivé podmínky v rámci 
společnosti. Zároveň jsou jako pozitivnější 
z pohledu sociálních dopadů vnímány varianty, 
které umožňují spravedlivější (dle zatížení) 
redistribuci výnosů z dražeb povolenek. 

Cena povolenek se promítá také do ceny tepla v případě cca 40 % domácností, které odebírají 
teplo od tepláren.27 Zároveň je však možné výrobu tepla modernizovat skrze státní podporu. 

Dopady na spotřebitele 

Jak je uvedeno v kapitole 1.4, ačkoliv není možné určit přesný dopad systému EU-ETS, 
hodnocení dopadů obecně předpokládá, že rostoucí ceny emisních povolenek se v různé míře 
promítají do cen konečných výrobků a služeb. 

Dopady na životní prostředí 

Celkové dopady systému EU-ETS v ČR je potřeba považovat za pozitivní. Systém sám o sobě 
de facto zaručuje snížení emisí skleníkových plynů od subjektů v EU-ETS (samozřejmě však 
záleží na tom, kolik emisí sníží a kolik nakupují povolenek), skrze redistribuci výnosů z dražeb 
povolenek pak přispívá ke snižování emisí i mimo sektory EU-ETS. V celkovém porovnání 
mezi lety 2005 a 2016 došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 12 % za celou ekonomiku, 

                                                 
27 Zdroj viz: http://www.tscr.cz/?ta=124&pg=0750  
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o 5 % v sektorech mimo EU-ETS a o 18 % v sektorech v EU-ETS. Zpracovatelský průmysl 
snížil emise o 34 % a energetický o 20 % v roce 2016 oproti 2008 (Eurostat). Zůstává sporné, 
nakolik ke snížení emisí přispěla hospodářská krize v letech 2008-2013, existují velké rozdíly 
v rámci zemí EU, nicméně v případě ČR ani po dosažení předkrizové výkonnosti ekonomiky 
nedosahují emise v EU-ETS původní výše. HDP bylo v reálné hodnotě v roce 2016 o 8 % 
větší, než v roce 2008 (růst se však odehrál s ohledem na ekonomickou krizi až v roce 2014). 
Dle Hodnocení politik životního prostředí od OECD z letošního roku se dle řady ukazatelů 
podařilo ČR odpoutat závislost ekonomického růstu od poškozování životního prostředí. 

 
Pro dostatečný cenový signál nacenění emisí skleníkových plynů je potřeba jeho zohlednění 
v celém hospodářství (např. skrze zavedení uhlíkové daně) a taktéž jeho dostatečná výše. 
OECD odhaduje celkovou efektivní sazbu28 za emise skleníkových plynů v konzervativním 
odhadu na 30 EUR/tCO2ekv., který má představovat spodní hranici celkových celosvětových 
společenských nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů. Druhou hranicí je střední 
sazba 60 EUR/tCO2ekv. v roce 2020 a konzervativní sazba jakožto odhad nákladů pro rok 
2030, tato sazba se taktéž uvádí jako minimální pro dosažení cílů z Pařížské úmluvy o ochraně 
klimatu. Rostoucí cena benchmarku je způsobena předpokládanou rostoucí celkovou 
akumulací skleníkových plynů v atmosféře a tedy i rostoucími dopady změny klimatu a s ní 
spojenými náklady. 

                                                 
28 Efektivní sazba zahrnuje uhlíkové daně, tzn. obvykle sazby určené dle množství emise (typu paliva) 
u energetických daní, daně na využívání primární energie a dále ceny emisních povolenek. 
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V roce 2015 bylo dle OECD v ČR naceněno 79 % emisí skleníkových plynů, nad 5 EUR pak 
67 %, nad 30 EUR 15 % a nad 60 EUR 15%. V sektoru výroby elektřiny to je 96 % emisí nad 
5 EUR (žádná část nad 30 EUR); u průmyslu 50 % nad 5 EUR; pouze emise z dopravy jsou 
naceněny nad 60 EUR za tunu emise a to z 93 %. Nad 30 EUR za tunu emise v ČR není 
naceněno 70 % všech emisí skleníkových plynů (celková mezera nacenění). 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Systém EU-ETS nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a 
mužů. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Systém EU-ETS nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

Korupční rizika 

Systém EU-ETS s sebou přímo nenese korupční rizika jako takový, nicméně prostředky 
získané z výnosů z dražeb povolenek musí být státem použity k plnění cílů politiky ochrany 
klimatu a energetiky. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Systém EU-ETS nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

3.7.2 Přidělování bezplatných povolenek sektorům ohroženým únikem uhlíku 
Všem sektorům se stacionárními zdroji v EU-ETS je přidělována část emisních povolenek 
bezplatně. Základem pro bezplatnou alokaci je historická úroveň emisí * benchmark * korekční 
faktor (faktor snižování alokace). Sektory jsou dále rozděleny na ty, kterým hrozí únik uhlíku a 
ty, kterým únik uhlíku nehrozí.  

Sektory neohrožené únikem uhlíku budou do roku 2026 dostávat emisní povolenky bezplatně 
ve výši 30 % základu, do roku 2030 pak poklesne příděl povolenek lineárně na nulu. 

Sektory ohrožené únikem uhlíku budou v příštím období dostávat emisní povolenky bezplatně 
ve výši 100 % základu. Seznam sektorů ohrožených únikem uhlíku (CLL) je rozhodnutím 
Komise vydaným na základě vyhodnocení kritérií stanovených směrnicí. Úprava CLL pro 4. 
období vychází ze snahy nově / lépe vyhodnotit skutečné riziko úniku uhlíku pro jednotlivé 
sektory. V současném (třetím) období byly ohrožené sektory určeny pouze na základě 
intenzity obchodu,29 pro 4. obchodovací období (2021-2030) jsou na CLL zařazena odvětví dle 
vzorce intenzita obchodu odvětví * intenzita emisí > 0,2. Komise vydala předběžný CLL, kde 
je zařazeno celkem 44 odvětví, oproti cca 170 odvětví v předchozím období.30 Hraniční odvětví 
měla možnost zažádat o posouzení jejich nároku na zařazení na CLL, což několik sektorů 
udělalo, není tedy vyloučeno rozšíření seznamu. Komise by měla vydat finální rozhodnutí o 
CLL do konce roku 2018.  

                                                 
29 Současný CLL pro období 2013-2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0746&from=EN  
30 Předběžný CLL na příští období 2021-2030: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508(01)&from=CS  
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Pro úplnost k sektoru letectví – od 1. ledna 2012 (od zavedení systému EU-ETS pro 
provozovatele letecké dopravy osob) do konce roku 2012 byla těmto subjektům přidělena 
celková alokace ve výši 97 % historických emisí. Od roku 2013 je těmto subjektům přidělena 
celková alokace ve výši 95 % historických emisí. Dražený podíl představuje 15 % celkové 
alokace, na základě žádostí subjektů jsou přidělovány povolenky bezplatně. Revize směrnice 
zavádí, že od roku 2021 se bude pro celkovou alokaci povolenek v sektoru letectví aplikovat 
stejný redukční faktor, jako pro stacionární zdroje, tzn. 2,2 % ročně.  

Změna klíče pro bezplatnou alokaci nemá dopady na: územní samosprávné celky (obce, 
kraje); na spotřebitele; ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů; na 
výkon státní statistické služby; na bezpečnost nebo obranu státu. Bezplatná alokace taktéž 
nepředstavuje korupční rizika. Ostatní viz dále. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Změna klíče pro bezplatnou alokaci nemá dopad na množství dražených povolenek a tedy ani 
na veřejné rozpočty. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Podmínky jsou v rámci EU nastaveny ve všech státech stejně. Z pohledu 
konkurenceschopnosti ke třetím zemím budou dopady relativně pozitivní nebo negativní dle 
výše bezplatné alokace pro daná odvětví. Obecně jsou kritéria pro přidělení bezplatných 
povolenek relativně přísnější vůči třetímu obchodovacímu období. Negativní dopady pak 
zaznamenají zejména odvětví, která v současném období na CLL jsou, ale v příštím z něj 
vypadnou. Z pohledu hospodářství ČR se tento aspekt dotkne především některých sektorů 
chemického průmyslu. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Reporting dat jako takový se neliší na základě bezplatné alokace. Přidělování bezplatných 
povolenek představuje mírnou administrativní zátěž pro podnikatele – zpracování žádosti o 
bezplatnou alokaci. 

Sociální dopady 

Dopady na konkurenceschopnost odvětví vyloučených z CLL mohou představovat potíže pro 
nekonkurenceschopné podniky a tedy i pro zaměstnanost. Nepředpokládají se však rozsáhlé 
dopady na zaměstnanost. 

Dopady na životní prostředí 

Bez přímých dopadů, mezi nepřímé dopady systému EU-ETS na podnikatelské prostředí je 
potřeba uvést negativní dopady na investiční rozhodování způsobené zvýhodněním špinavých 
technologií oproti emisně efektivnějším technologiím v případech, kdy se jedná o substituty 
(obě technologie vedou k výrobě stejného produktu). Dle studie OECD z roku 201731 tak má 
přidělování bezplatných povolenek kontraproduktivní dopady na cíle systému – v rámci 
bezplatné alokace jsou zvýhodněny technologie, které jsou intenzívní na emise skleníkových 
plynů. Emisně efektivní technologie totiž nedostávají zvýhodnění skrze bezplatnou alokaci, a 
přestože mají nižší emise, představuje pro ně systém EU-ETS vyšší náklad. To ovlivňuje 

                                                 
31 Permit allocation rules and investment incentives in emissions trading systems (OECD 2017) 
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výnosnost konkurujících si technologií, a tedy ovlivňuje investiční rozhodování, které následně 
preferuje projekty se špinavými technologiemi. Nedodržení technologické neutrality tak má 
samozřejmě negativní dopady i na dosahování cílů z pohledu ochrany životního prostředí. 
Ačkoliv se mechanismus bezplatné alokace ve 4. období zpřísnil oproti 3. období, negativní 
dopady na investiční rozhodování budou přetrvávat. 

 

3.7.3 Nastavení správy Modernizačního fondu v rámci systému EU-ETS 

Modernizační fond v rámci systému EU-ETS je vytvořen na základě novelizace směrnice pro 
4. obchodovací období. Členské státy do fondu odvádějí povinné a dobrovolné příspěvky 
v podobě emisních povolenek, fond tedy není financován ze státního rozpočtu. Prostředky 
budou z modernizačního fondu čerpány v peněžní podobě skrze programy nastavené 
jednotlivými členskými státy za podmínek stanovených směrnicí. Monetizace povolenek, ze 
kterých bude Modernizační fond financován, proběhne harmonizovaným způsobem 
obdobným dražení povolenek členskými státy podle nařízení o aukcích s tím rozdílem, že 
příjemcem výnosů bude Modernizační fond, ze kterého se bude vyplácet podpora vybraným 
projektům. K fungování Modernizačního fondu Evropská komise přijme delegovaný akt na 
konci roku 2019.  

Každý stát včetně ČR způsobilý k čerpání z Modernizačního fondu má nárok na čerpání 
základního množství prostředků a dále na množství prostředků v rozsahu jím vložených 
povolenek, nedochází tedy k soutěžení o prostředky mezi členskými státy. Prostředky získané 
z modernizačního fondu státem se použijí na financování projektů na snižování emisí, 
energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných a veřejných budovách. 

Implementace vyžaduje nastavení správy modernizačního fondu. Správou bude pověřena 
Rada Modernizačního fondu (úroveň ČR), která bude složena ze dvou zástupců MŽP, dvou 
zástupců MPO a jednoho zástupce MF. Správa představuje zejména nominaci osob do Rady 
Modernizačního fondu (na úrovni EU), spolupráci s Evropskou komisí, Radou Modernizačního 
fondu (EU) a Evropskou investiční bankou ohledně navržených projektů a programů a výběr, 
kontrola a vyhodnocování podpořených projektů. 

Další podrobnosti správy Modernizačního fondu budou upraveny nařízením vlády po přijetí 
prováděcích předpisů na úrovni EU, hodnocení níže se týká výlučně nastavení, které je 
rámcově dáno skrze předkládanou novelizaci zákona a vychází z vypořádání mezirezortního 
připomínkového řízení. 

Modernizační fond nemá dopady na: územní samosprávné celky (obce, kraje); sociální 
dopady; na spotřebitele; ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů; 
na výkon státní statistické služby; na bezpečnost nebo obranu státu. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Do modernizačního fondu je povinně dle čl. 10 odst. 1. směrnice přiděleny 2 % z celkového 
množství povolenek mezi lety 2021 – 2030, z jejichž dražby bude fond naplněn finančními 
prostředky. Modernizační fond by měl v tomto minimálním rozsahu odhadem přinést pro ČR 
cca 31,2 mld. Kč za celé 4. obchodovací období (v tomto nejsou zahrnuty případné povolenky 
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převedené do fondu ze strany ČR pro účely modernizace sektoru výroby elektřiny  viz kapitola 
3.2.3 a povolenky pro účely solidarity viz kapitola 3.6.3).  

V případě převedení povolenek ze strany ČR pro účely modernizace sektoru výroby elektřiny 
a 50 % povolenek pro účely solidarity do Modernizačního fondu by celkový objem prostředků 
pro ČR představoval cca 135 mld. Kč (za celé 4. obchodovací období). Tento převod 
povolenek nepředstavuje náklad státního rozpočtu, protože do fondu jsou přidělovány 
povolenky, nikoliv výnosy z dražeb.  

Finanční prostředky z Modernizačního fondu se použijí na financování projektů na snižování 
emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické 
účinnosti. Část finančních prostředků, která odpovídá množství povolenek pro účely 
modernizace sektoru výroby elektřiny, se použije přednostně na podporu projektů 
provozovatelů zařízení na výrobu elektřiny za účelem modernizace, diverzifikace a 
dekarbonizace odvětví energetiky (tzn. cca 75 mld. Kč). 

Správa fondu jako taková nepředstavuje pro MŽP, MPO a MF významnou administrativní 
zátěž – bude vykonávána v rámci vykonávaných agend. Finanční prostředky bude vyplácet 
SFŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Modernizační fond bude mít v případě úspěšného čerpání prostředků pozitivní dopady na 
mezinárodní konkurenceschopnost ČR z pohledu postupu k nízkouhlíkovému hospodářství. 
Dopady však budou odvislé od množství podpořených projektů.  

Dopady na životní prostředí 

V případě úspěšného čerpání prostředků budou mít podpořené projekty pozitivní dopady na 
životní prostředí. 

Korupční rizika 

Programy podpory představují určitá korupční rizika, nicméně konečným o vyplacení 
rozhodujícím subjektem je Evropská komise. 

 

3.7.4 Emisní obchodování v sektoru letecké dopravy 
Emise skleníkových plynů z komerční letecké přepravy osob byly do systému EU-ETS 
zařazeny v roce 2012. Zároveň však probíhají debaty systému obchodování s emisními 
povolenkami na globální úrovni v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(International Civil Aviation Organization - ICAO). Nástroj CORSIA32 si klade za cíl stabilizovat 
emise z letecké dopravy na úrovni roku 2020. Prozatím však nebylo dosaženo dohody, proto 
byla působnost zahrnutí letectví v rámci regionálně omezeného systému EU-ETS (Evropský 
hospodářský prostor) prodloužena do roku 2023. Pokud však nebude přijata dohoda na 
celosvětové úrovni, bude působnost EU-ETS na sektor letectví dále prodloužen od roku 2024. 

                                                 
32 The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ4PB)



 

64 
 

Emisní obchodování v sektoru letecké dopravy nemá dopady na: územní samosprávné celky 
(obce, kraje); sociální dopady; ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a 
mužů; na výkon státní statistické služby; na bezpečnost nebo obranu státu. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Emise z letectví tvoří oproti stacionárním zdrojům menší část systému. Dražena je 12% část 
alokace. Odhad výnosů pro ČR z emisních povolenek z letectví v letech 2021-2023 
představuje cca 72,4 mil. Kč. Pokud by nebyla přijata celosvětová dohoda ohledně systému 
redukce emisí, a tedy prodloužení působnosti EU-ETS na sektor letectví, odhaduje se, že by 
ČR dražbami těchto povolenek mohla získat 295,3 mil. Kč.33 

Na povolenky z letectví se vztahují stejné povinnosti účelového určení, jako pro ostatní výnosy 
z povolenek. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost dopadají na letecké přepravní společnosti. 
V rámci Evropského hospodářského prostoru mají všechny společnosti stejné podmínky. Pro 
zajištění rovných podmínek je vhodné zavést celosvětový systém obchodování s emisními 
povolenkami. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Na provozovatele leteckých společností dopadá zátěž spojená s administrací obchodování 
s povolenkami a reportovací povinnosti. Současná revize EU-ETS však tyto povinnosti 
nemění, a obdobně se zde uplatní aspekty související se systémem DECLARE. 

Dopady na spotřebitele 

Dopady na spotřebitele představují možné promítnutí části nákladů z emisních povolenek do 
cen letenek. 

Dopady na životní prostředí 

Letectví tvoří necelé 1 % všech emisí v systému EU-ETS (v období 2013-2017), cca 3 % všech 
skleníkových plynů EU a přes 2 % skleníkových plynů celosvětově. Zároveň se jedná o 
nejrychleji rostoucí sektor z pohledu emisí skleníkových plynů. Z pohledu životního prostředí 
je proto potřeba hodnotit jeho zahrnutí do systému EU-ETS kladně. 

Korupční rizika 

Korupční rizika nevyplývají přímo z revize, nicméně jsou spojená s dotačními tituly pro 
redistribuci výnosů z emisních povolenek. 

 

                                                 
33 Pro odhady výnosů byl použit odhad ceny emisních povolenek pro jednotlivé roky Evropské komise 
a kurz 25,65 Kč/EUR. 
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3.8 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Porovnání nákladů a přínosů (hypotetické dopady jsou ohraničeny závorkami) 

Institut Variant
a 

Stručný 
obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Opt-out 
malých 

zdrojů ze 
systému EU-

ETS 

Variant
a 0 

současný 
stav 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    Náklady na správu 
(MŽP) 

890 000 
Kč/rok 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

    

Dopady na 
mezinárodní 

konkurenceschopno
st dotčených 

provozovatelů 
malých zařízení 

* až **** 

Podnikatelské prostředí 
Varianta nepředstavuje nárůst ani pokles administrativní zátěže. 

Dopady na spotřebitele 

    

Varianta má 
hypotetické mírně 

negativní dopady na 
spotřebitele v 

případě, kdy náklady 
spojené s EU-ETS 

mohou 
provozovatelé 

promítnout do cen 
svých výrobků a 

služeb. 

(*) 

Životní prostředí 
Z pohledu nacenění 

širšího spektra 
emitentů má 

varianta teoretický 
přínos. 

*     

Variant
a 1 

Vyjmutí 
zařízení s 
emisí do 2 

500 
tCO2,ekv./ro

k 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    náklady na správu 
(MŽP) 

725 000 
Kč/rok 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Pozitivní dopady na 

mezinárodní 
konkurenceschopno

st provozovatelů 
dotčených zařízení, 
záleží však na výši 
bezplatné alokace 
provozovatelům. 

*     

Podnikatelské prostředí 
Snížení 

administrativní 
zátěže provzovatelů 

malých zařízení 

1 mil. ročně 
(za všechny 
provozovatel

e) 

    

Dopady na spotřebitele 
Varianta může mít 
hypoteticky mírně 

pozitivní dopady na 
spotřebitele skrze 

konečnou 
cenotvorbu. 

(*)     

Životní prostředí 

    

Z pohledu nacenění 
užšího spektra 

emitentů má varianta 
teoretický negativní 

vliv na ŽP 

* 

Modernizace 
sektoru 
výroby 

elektřiny 

Variant
a 0 

minimální 
změna oproti 
stávajícímu 

stavu z 
důvodu 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Účelnost přidělování 
veřejných 

prostředků. 
*** Ušlý výnos z dražeb 

povolenek. 

cca 75,3 mld. 
Kč za 4. 

obchodovací 
období 
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nutnosti 
implementac

e 
náklady na správu 

(MŽP) 

74 000 
Kč/ročně + 

pravděpodob
ný nárůst (***) 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Bezplatná alokace 

za účelem 
modernizace 

sektoru výroby 
elektřiny představuje 

zásadní výhodu 
z pohledu podpory 

konkurenceschopno
sti sektoru vůči 
státům, které 

možnost využít této 
výjimky v EU-ETS 

nemají.  

***** 

Nedochází 
k přidělování 
povolenek na 

základě kvality 
investičních projektů 

a nedochází 
k efektivní alokaci 

z pohledu 
dosahování cíle 

modernizace sektoru 
výroby elektřiny. 

(Promarněná 
investiční příležitost) 

**** 

    
Nemožnost navýšit 
celkovou kapacitu 
výroby elektřiny 

***** 

Podnikatelské prostředí 

    

Povinnost žadatelů 
hradit alespoň 30 % 
nákladů investic ze 
soukromých zdrojů. 

cca 22,6 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 
Životní prostředí 

Snížení emisí díky 
investicím. 

8,2 mil. 
tCO2,ekv./ro

k 

Ušlý výnos z dražeb 
povolenek by mohl 
být využit účelněji v 
souladu s cíli politik 

klimatu a energetiky, 
dotování zařízení s 
vyššími emisemi 

nehledě na kvalitu 
investičního projektu. 

**** 

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

Variant
a 1 

soutěžní 
nabídkové 

řízení 
investičních 

projektů  

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Účelnost přidělování 
veřejných 

prostředků. 
***** 

Ušlý výnos z dražeb 
povolenek. 

cca 75,3 mld. 
Kč za 4. 

obchodovací 
období 

náklady na správu 
(MŽP) 

74 000 
Kč/ročně, 

potenciálně 
vyšší 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Bezplatná alokace 

za účelem 
modernizace 

sektoru výroby 
elektřiny představuje 

zásadní výhodu 
z pohledu podpory 

konkurenceschopno
sti sektoru vůči 
státům, které 

možnost využít této 
výjimky v EU-ETS 

nemají.  

***** 

Nemožnost navýšit 
celkovou kapacitu 
výroby elektřiny i v 

případě, kdy k 
navýšení dojde 

realizací 
nízkoemisních zdrojů 

***** 

Podnikatelské prostředí 

    

Povinnost žadatelů 
hradit alespoň 30 % 

nákladů ze 
soukromých zdrojů. 

cca 22,6 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 
Životní prostředí 

Snížení emisí díky 
investicím. 

8,2 mil. 
tCO2,ekv./ro

k - 
hypoteticky 
více díky 

Ušlý výnos z dražeb 
povolenek by mohl 
být využit jinak v 

souladu s cíli politik 
klimatu a energetiky 

**** 
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účelnějším 
investicím. 

(např. v sektorech 
mimo EU-ETS a 
domácnostech). 

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

Variant
a 2 

Podpora 
modernizace 

sektoru 
výroby 

elektřiny 
skrze 

Modernizačn
í fond 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Účelnost přidělování 
veřejných 

prostředků. 
***** 

Ušlý výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek. 

cca 75,3 mld. 
Kč za 4. 

obchodovací 
období 

náklady na správu 
(MŽP) 

74 000 
Kč/ročně, 

potenciálně 
vyšší 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Bezplatná alokace 

za účelem 
modernizace 

sektoru výroby 
elektřiny představuje 

zásadní výhodu 
z pohledu podpory 

konkurenceschopno
sti sektoru vůči 
státům, které 

možnost využít této 
výjimky v EU-ETS 

nemají.  

*****     

Možnost navýšit 
celkovou kapacitu 
výroby elektřiny 

*****     

Podnikatelské prostředí 

    

Povinnost žadatelů 
hradit alespoň 30 % 

nákladů ze 
soukromých zdrojů. 

22,6 mld. Kč 
za celé 4. 

obchodovací 
období 

Životní prostředí 

Snížení emisí díky 
investicím. 

8,2 mil. 
tCO2,ekv./ro

k - 
hypoteticky 
více díky 

účelnějším 
investicím. 

Ušlý výnos z dražeb 
povolenek by mohl 
být využit jinak v 

souladu s cíli politik 
klimatu a energetiky 
(např. v sektorech 
mimo EU-ETS a 
domácnostech). 

**** 

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

Variant
a 3 

Nevyužití 
výjimky 

bezplatné 
alokace 

emisních 
povolenek 

sektoru 
výroby 

elektřiny. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek. 

75,3 mld. Kč 
za 4. 

obchodovací 
období 

    

náklady na správu 
(MŽP) 

snížení o 74 
000 Kč/ročně     

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Hypoteticky lze 
vyšší výnos z 

dražeb použít pro 
kompenzace 

nepřímých nákladů 
průmyslu nebo pro 

investice. 

(****) 

Negativní dopady na 
konkurenceschopno

st sektoru výroby 
elektřiny z pohledu 
vyšších nákladů na 
emisní povolenky a 

menší motivaci 
provádět 

modernizační 
investice nad rámec 

tržních potřeb. 

***** 

Podnikatelské prostředí 
-   -   

Životní prostředí 
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V závislosti na 
využití vyššího 

výnosu z dražeb - v 
případě alokace v 

souladu s cíli politik 
životního prostředí. 

(* až *****)     

Korupční rizika 

    Korupční rizika při 
schvalování dotací. (**) 

Kompenzace 
nepřímých 

dopadů 
systému EU-

ETS na 
zpracovatelsk

ý průmysl 
 

(Varianty 
kompenzace 
nepřímých 

nákladů 
přímo 

nezavádí - 
jedná se o 
varianty 

zmocnění v 
zákoně - jsou 

proto 
hodnoceny 
hypotetické 
dopady při 
zavedení 
podpory.) 

Variant
a 0 

současný 
stav 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    
Výdaj státního 
rozpočtu dle 

rozhodnutí vlády 
(* až *****) 

    

Zvýšené náklady na 
státní správu při 
překročení 25 % 

limitu. 

(***) 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Konkurenční výhoda 
pro podpořené 

průmyslové sektory. 
(* až ****) 

Ušlé alternativní 
využití prostředků 

pro zvýšení 
konkurenceschopno

sti. 

(* až ****) 

Podnikatelské prostředí 

    

Nerovnost mezi 
dotovanými subjekty 

a nedotovanými, 
relativní negativní 
dopady na malé a 
střední podniky. 

(* až ****) 

Sociální dopady 

    

Relativní nesení 
vyšších cen energií 
domácnostmi oproti 
velkým podnikům, 

energetická 
chudoba. 

(* až ****) 

Životní prostředí 

    

Kompenzace je 
podporou 

podnikatelských 
subjektů bez nutnosti 

ekvivalentních 
opatření z pohledu 
ochrany klimatu. 

(***) 

Korupční rizika 

    Korupční rizika při 
schvalování dotací. (***) 

Variant
a 1 

Nastavení 
maximálního 
limitu částky 
určené pro 

kompenzace 
do výše 25 
% celkové 
hodnoty 
výnosu z 

povolenek z 
aukcí. 

Stejné jako varianta 0, omezená celková výše kompenzací, odpadají zvýšené 
náklady na státní správu při překročení 25 % limitu. 

Variant
a 2 

Nastavení 
maximálního 

limitu 
kompenzací 
a zavedení 
povinnosti 

ekvivalentníc
h opatření 

Stejné jako varianta 1, pozitivní environmentální dopady (** až ****) díky 
povinnosti provést opatření pro ochranu klimatu v ekvivalentní hodnotě 

kompenzací 

Variant
a 3 

Zrušení 
zmocnění 

pro 
kompenzace 
nepřímých 
dopadů v 
zákoně. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Alternativní 

rozpočtové využití 
25 % celkové 

hodnoty výnosů z 
dražeb. 

(* až *****)     

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
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Očekávané zavedení 
kompenzací v řadě 
členských státech 

EU může 
představovat snížení 
konkurenceschopno
sti daných sektorů 

ČR. 

(* až ****) 

Podnikatelské prostředí 
Relativní rovnost 

postavení subjektů 
poptávkové strany 
trhu s elektřinou v 

rámci ČR (ceny jsou 
jinak odvislé od 

velikosti odběratele).  

(* až ****)     

Sociální dopady 
Relativní rovné 

nesení vyšších cen 
energií jak 

podnikateli, tak 
domácnostmi. 

(* až ****) 

V případě ohrožení 
konkurenceschopno

sti hypotetická 
nezaměstnanost. 

(* až **) 

Životní prostředí 
Hypotetické využití 
výnosů v souladu s 

cíli ochrany 
životního prostředí. 

(* až ****)     

Korupční rizika 

    
V závislosti na 

způsobu naložení s 
výnosy. 

(* až ***) 

Výše pokut 
za přestupky 

Variant
a 0 

současný 
stav 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Výnos z pokut za 
přestupky. 

Pokuty 
uloženy v 
řádu sta 

tisíců až mil. 
Kč ročně. 

    

Životní prostředí 

    

Nezapojení nebo jiné 
porušování 

povinností v systému 
EU-ETS. 

* až *** 

Korupční rizika 

    Rozhodování o výši 
pokuty. * až ** 

Variant
a 1 

Zvýšení 
pokut za 

přestupky s 
ohledem na 

rostoucí 
ceny 

emisních 
povolenek a 

ztrátu 
odrazující 

funkce pokut 
od neplnění 
povinností 
uložených 
zákonem. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Výnos z pokut za 
přestupky. 

Pokuty v 
řádu sta 

tisíců až mil. 
Kč ročně. 

    

Životní prostředí 
Adekvátní motivace 

provozovatelů 
neporušovat 

povinnost zjišťovat 
a/nebo vykazovat 

emise. 

* až ***     

Korupční rizika 

    Rozhodování o výši 
pokuty. * až *** 

Monitorovací 
systém 

Variant
a 0 

Nezavedení 
systému 

DECLARE v 
ČR. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    náklady na správu 
(MŽP) 

* až *** 
(beze změny) 

Podnikatelské prostředí 
Přehlednost a 

jasnost úkonů ve 
správním řízení 

**** 
(beze 

změny) 

Administrativní zátěž 
bez digitalizace. 

* až *** 
(beze změny) 

Korupční rizika 

    

Nezvýšení 
transparentnosti 
mezi správou, 
subjektem a 

ověřovatelem. 

* až ***  
(beze změny) 
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Variant
a 1 

Zavedení 
systému 

DECLARE 
na základě 

dobrovolnost
i subjektů. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
zmenšení 

náročnosti správy 
(MŽP) 

* až **     

Podnikatelské prostředí 
Administrativní 

zátěž - částečná 
digitalizace. 

* až ** 
Náklady na zavedení 

používání systímu 
do praxe. 

** až **** 

Korupční rizika 
Zvýšení 

transparentnost 
mezi správou, 
subjektem a 

ověřovatelem. 

* až ***     

Variant
a 2 

Povinné 
zavedení 
systému 

DECLARE. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
zmenšení 

náročnosti správy 
(MŽP) 

**     

Podnikatelské prostředí 
Administrativní 

zátěž - částečná 
digitalizace. 

** 
Náklady na zavedení 

používání systímu 
do praxe. 

** až **** 

Korupční rizika 
Zvýšení 

transparentnost 
mezi správou, 
subjektem a 

ověřovatelem. 

***     

Prostředek 
využití 

povolenek 
pro účely 
solidarity, 

růstu a 
propojení v 

Unii 

Variant
a 0 

Dražení 
povolenek 
pro účely 
solidarity, 

růstu a 
propojení v 
Unii v rámci 

národní 
dražební 
alokace 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Výnos státního 

rozpočtu z dražeb 
povolenek pro účely 

solidarity 

cca 59 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 

    

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Životní prostředí 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

Variant
a 1 

Využití 
povolenek 
pro účely 
solidarity, 

růstu a 
propojení v 
Unii skrze 

Modernizačn
í fond 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Výnos z dražeb 

povolenek pro účely 
solidarity (skrze 

Modernizační fond) 

cca 59 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 

Ušlý výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek. 

cca 59 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 
Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Životní prostředí 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

Variant
a 2 

Dražení 50 
% povolenek 

pro účely 
solidarity, 

růstu a 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Výnos státního 

rozpočtu z dražeb 
povolenek pro účely 

solidarity 

cca 29 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 

Ušlý výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek. 

cca 29 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 
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propojení v 
Unii v rámci 

národní 
dražební 
alokace a 
čerpání 50 
% výnosů 

skrze 
Modernizačn

í fond 

Výnos z dražeb 
povolenek pro účely 

solidarity (skrze 
Modernizační fond) 

cca 29 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 

    

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Životní prostředí 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu nedostupnosti relevantních dat 
anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto 
dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují 
předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého 
očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Opt-out malých zdrojů ze systému EU-ETS 
1. Varianta 1 
2. Varianta 2 (hypotetická) 
3. Varianta 0 

Zařízení do 2 500 tCO2,ekv./rok představují 18 % z celkového počtu 309 zařízení 
registrovaných v ČR v roce 2017 a přitom jen 0,07 % všech emisí v rámci systému EU-ETS, 
jejich vynětí z administrativně náročného a finančně nákladného systému je proto účelné. 
Varianta představuje navýšení emisí v sektorech mimo EU-ETS pouze v jednotkách setin 
procenta, vliv na splnění nebo nesplnění redukčního cíle v roce 2030 v sektorech mimoETS je 
tak zanedbatelný. Varianta 1 taktéž představuje určité nebezpečí provedení organizačních 
opatření ze strany subjektů v EU-ETS za účelem, aby se zařízení vešly pod limit umožňující 
vyjmutí z EU-ETS. 

Jako nejoptimálnější se jeví varianta 2, tedy vynětí zařízení do 25 000 tCO2,ekv./rok, jelikož  
představují 63 % z celkového počtu 309 zařízení registrovaných v ČR a přitom jen 2,38 % 
všech emisí v rámci systému EU-ETS. Tato varianta však není možná s ohledem na potřebu 
zavedení ekvivalentního opatření dle směrnice, které není součástí aktuálního návrhu. 

S ohledem na výše řečené, je zvolena varianta 1. 

Implementace varianty 1 bude zajištěna v rámci výkonu agend MŽP, a nepředstavuje v tomto 
ohledu vyšší finanční nároky. 

4.2 Modernizace sektoru výroby elektřiny 
1. Varianta 2 
2. Varianta 1 
3. Varianta 0 
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4. Varianta 3 

Hlavním kritériem pro volbu varianty 2 je účelnost a efektivita ekvivalentních opatření, tzn. 
způsobu bezplatného přidělování povolenek z pohledu dosahování modernizace sektoru 
výroby elektřiny na základě posouzení investičních projektů z pohledu jejich přínosu cílům 
politik ochrany klimatu. Varianta 2 oproti variantě 1 umožňuje podporu i pro investice do 
obnovitelných zdrojů energie bez nutnosti vyřadit z provozu ekvivalent výkonu s vyšším 
emisním faktorem. Jedná se o efektivnější variantu, protože zřídit Modernizační fond bude 
potřeba, aby ČR mohla čerpat cca 31,2 mld. Kč, které jsou ve fondu pro ČR určené v základu. 
Je tedy výhodnější využít tento nástroj než vytvářet další nástroj, např. bezplatné přidělování 
povolenek, když se z hlediska způsobilých projektů jedná o obdobný nástroj. 

Zároveň se jedná o volbu varianty, která má pozitivní dopady na mezinárodní 
konkurenceschopnost sektoru výroby elektřiny s ohledem na předpokládané využití výjimky 
státy, kterým směrnice dává tuto možnost. 

Implementace varianty 2 bude zajištěna v rámci výkonu agend MŽP, a nepředstavuje v tomto 
ohledu vyšší finanční nároky. 

4.3 Kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský 
průmysl 

1. Varianta 1 
2. Varianta 2 
3. Varianta 0 
4. Varianta 3 

Hlavním kritériem pro volbu varianty 1 jsou přínosy z pohledu mezinárodní 
konkurenceschopnosti průmyslu s ohledem na množství a výši podpory ve státech, které již 
kompenzace zavedly a s ohledem na předpokládané zavedení kompenzací v dalších státech 
kvůli rostoucím cenám povolenek. I přes negativní dopady zejména z pohledu relativní rovnosti 
podnikatelů a domácností v podobě nesení zvýšených nákladů za energie se jeví jako 
potřebné zavedení kompenzací vládou max. do výše 25 % výnosů z dražených emisních 
povolenek. Dopady se budou odvíjet od nastavení kompenzačního nástroje, který by měl být 
zaveden na úrovni ČR po vydání prováděcích předpisů a vodítek na úrovni EU (z tohoto 
důvodu nelze předložit již s tímto návrhem).  

V rámci mezirezortního připomínkového řízení byla tato varianta upravena do konkrétní 
podoby, kdy kompenzační schéma má být přijato skrze nařízení vlády, které bude blíže 
specifikovat podmínky pro poskytování podpory. O kompenzacích bude rozhodovat 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, samotná podpora by byla vyplácena operátorem trhu 
(OTE, a.s.), prostředky budou poskytnuty ze státního rozpočtu skrze Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, nejedná se však o mandatorní výdaj, (tzn. je na rozhodnutí vlády, zda a v jaké výši 
poskytne kompenzace za daný rok). 

Implementace varianty 1 by byla zajištěna v rámci výkonu agend MŽP a MPO, a nepředstavuje 
v tomto ohledu vyšší finanční nároky. Náklady OTE, a.s. budou zajištěny vlastním 
financováním bez nároků na výdaje státního rozpočtu. 

4.4 Výše pokut za přestupky 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ4PB)



 

73 
 

Varianta 1 je zvolena s ohledem na potřebu, aby sankce za nezjišťování nebo nevykazování 
emisí subjektem motivovala plnit povinnosti spojené s EU-ETS. V případě varianty 0 by se 
prakticky vyplatilo zamlčet emise nebo nenahlásit zařízení do systému již po velmi krátké době 
(v řádu dní až 1-2 měsíce v případě emisí nad 25 000 tCO2). Motivace porušovat povinnosti 
v zákoně bude v případě nedostatečné hrozby pokut růst s ohledem na předpokládaný růst 
cen povolenek a tedy snaze vyhnout se nákladům emisního obchodování. 

Implementace varianty 1 bude zajištěna v rámci výkonu agend MŽP, a nepředstavuje v tomto 
ohledu vyšší finanční nároky. 

4.5 Monitorovací systém 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 
3. Varianta 2 

Varianta 1 je zvolena, jelikož umožňuje alespoň částečnou elektronizaci některých správních 
řízení spojených se systémem EU-ETS na základě dobrovolnosti povinných subjektů. 
Momentálně není možné předložit takovou variantu, která by do značné míry usnadnila správu 
jak ze strany MŽP, tak ze strany subjektů. V případě využití jiného systému by náklady 
zahrnovaly jeho vývoj a údržbu, pravděpodobně zajišťované externím subjektem, to však není 
v rámci tohoto návrhu zákona proveditelné z časových a ekonomických důvodů. 

4.6 Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii 
1. Varianta 2 
2. Varianta 1 
3. Varianta 0 

Varianta 2 představuje kompromis mezi variantou 1 a variantou 0, tzn. mezi využití výnosů 
z emisních povolenek pro účely solidarity skrze státní rozpočet nebo Modernizační fond. 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo rozhodnuto, že 50 % povolenek pro účely 
solidarity bude draženo v rámci národní dražební alokace a 50 % bude převedeno do 
Modernizačního fondu. 

Náklady na správu budou pokryty v rámci výkonu agend MŽP, SFŽP, MPO a MF ve stávajícím 
rozsahu, správa bude prováděna Radou modernizačního fondu. 

5 Souhrn nákladů a přínosů zvolených variant 
Institut Variant

a 
Stručný 
obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Opt-out 
malých zdrojů 

ze systému 
EU-ETS 

Variant
a 1 

Vyjmutí 
zařízení s 
emisí do 2 

500 
tCO2,ekv./ro

k 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    náklady na správu 
(MŽP) 

725 000 
Kč/rok 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Pozitivní dopady na 

mezinárodní 
konkurenceschopnos

t provozovatelů 
dotčených zařízení, 
záleží však na výši 
bezplatné alokace 
provozovatelům. 

*     

Podnikatelské prostředí 
Snížení 

administrativní 
1 mil. ročně 
(za všechny     
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zátěže provzovatelů 
malých zařízení 

provozovatele
) 

Dopady na spotřebitele 
Varianta může mít 
hypoteticky mírně 

pozitivní dopady na 
spotřebitele skrze 

konečnou 
cenotvorbu. 

(*)     

Životní prostředí 

    

Z pohledu nacenění 
užšího spektra 

emitentů má varianta 
teoretický negativní 

vliv na ŽP 

* 

Modernizace 
sektoru 
výroby 

elektřiny 

Variant
a 2 

Podpora 
modernizace 

sektoru 
výroby 

elektřiny 
skrze 

Modernizačn
í fond 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Účelnost přidělování 
veřejných 

prostředků. 
***** 

Ušlý výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek. 

cca 75,3 
mld. Kč za 

4. 
obchodovac

í období 

náklady na správu 
(MŽP) 

74 000 
Kč/ročně, 

potenciálně 
vyšší 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Bezplatná alokace 

za účelem 
modernizace sektoru 

výroby elektřiny 
představuje zásadní 
výhodu z pohledu 

podpory 
konkurenceschopnos

ti sektoru vůči 
státům, které 

možnost využít této 
výjimky v EU-ETS 

nemají.  

*****     

Možnost navýšit 
celkovou kapacitu 
výroby elektřiny 

*****     

Podnikatelské prostředí 

    

Povinnost žadatelů 
hradit alespoň 30 % 

nákladů ze 
soukromých zdrojů. 

22,6 mld. 
Kč za celé 

4. 
obchodovac

í období 
Životní prostředí 

Snížení emisí díky 
investicím. 

8,2 mil. 
tCO2,ekv./rok 
- hypoteticky 

více díky 
účelnějším 
investicím. 

Ušlý výnos z dražeb 
povolenek by mohl 
být využit jinak v 

souladu s cíli politik 
klimatu a energetiky 
(např. v sektorech 
mimo EU-ETS a 
domácnostech). 

**** 

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

Kompenzace 
nepřímých 

dopadů 
systému EU-

ETS na 
zpracovatelsk

ý průmysl 
 

(Varianty 
kompenzace 
nepřímých 

Variant
a 1 

Nastavení 
maximálního 
limitu částky 
určené pro 

kompenzace 
do výše 25 
% celkové 
hodnoty 
výnosu z 

povolenek z 
aukcí. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    
Výdaj státního 
rozpočtu dle 

rozhodnutí vlády 

max. 31 
mld. Kč  

 
(za celé 4. 

obchodovac
í období, 

max. 25 % 
výnosů z 
dražeb) 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
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nákladů 
přímo 

nezavádí - 
jedná se o 
varianty 

zmocnění v 
zákoně - jsou 

proto 
hodnoceny 
hypotetické 
dopady při 
zavedení 
podpory.) 

Konkurenční výhoda 
pro podpořené 

průmyslové sektory. 
(* až ****) 

Ušlé alternativní 
využití prostředků pro 

zvýšení 
konkurenceschopnos

ti. 

(* až ****) 

Podnikatelské prostředí 

    

Nerovnost mezi 
dotovanými subjekty 

a nedotovanými, 
relativní negativní 
dopady na malé a 
střední podniky. 

(* až ****) 

Sociální dopady 

    

Relativní nesení 
vyšších cen energií 
domácnostmi oproti 
velkým podnikům, 

energetická chudoba. 

(* až ****) 

Životní prostředí 

    

Kompenzace je 
podporou 

podnikatelských 
subjektů bez nutnosti 

ekvivalentních 
opatření z pohledu 
ochrany klimatu. 

(***) 

Korupční rizika 

    Korupční rizika při 
schvalování dotací. (***) 

Výše pokut za 
přestupky 

Variant
a 1 

Zvýšení 
pokut za 

přestupky s 
ohledem na 

rostoucí 
ceny 

emisních 
povolenek a 

ztrátu 
odrazující 

funkce pokut 
od neplnění 
povinností 
uložených 
zákonem. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Výnos z pokut za 
přestupky. 

Pokuty v řádu 
sta tisíců až 

mil. Kč ročně. 
    

Životní prostředí 
Adekvátní motivace 

provozovatelů 
neporušovat 

povinnost zjišťovat 
a/nebo vykazovat 

emise. 

* až ***     

Korupční rizika 

    Rozhodování o výši 
pokuty. * až *** 

Monitorovací 
systém 

Variant
a 1 

Zavedení 
systému 

DECLARE 
na základě 

dobrovolnost
i subjektů. 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
zmenšení náročnosti 

správy (MŽP) * až **     

Podnikatelské prostředí 
Administrativní zátěž 

- částečná 
digitalizace. 

* až ** 
Náklady na zavedení 
používání systímu do 

praxe. 
** až **** 

Korupční rizika 
Zvýšení 

transparentnost mezi 
správou, subjektem 

a ověřovatelem. 

* až ***     

Prostředek 
využití 

povolenek 
pro účely 
solidarity, 

růstu a 
propojení v 

Unii 

Variant
a 2 

Dražení 50 
% povolenek 

pro účely 
solidarity, 

růstu a 
propojení v 
Unii v rámci 

národní 
dražební 
alokace a 
čerpání 50 
% výnosů 

skrze 
Modernizačn

í fond 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek pro účely 
solidarity 

cca 29 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 

Ušlý výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek. 

cca 29 mld. 
Kč za celé 

4. 
obchodovac

í období 
Výnos z dražeb 

povolenek pro účely 
solidarity (skrze 

Modernizační fond) 

cca 29 mld. 
Kč za celé 4. 
obchodovací 

období 

    

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Životní prostředí 
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Podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou 

ekonomiku 

* až ***** 
(v závislosti 
na využití 

prostředků) 

    

Korupční rizika 

    
Mírná korupční rizika 

při schvalování 
projektů. 

* 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu nedostupnosti relevantních dat 
anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto 
dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují 
předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého 
očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

 

Obecné dopady systému EU-ETS a ostatních ustanovení pro minimální implementaci 
revize směrnice 

Institut Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Obecné dopady 
systému EU-ETS a 

ostatních 
ustanovení pro 

minimální 
implementaci revize 

směrnice  
(dle zvolených 

variant) 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Celkový výnos 
státního rozpočtu z 

dražeb povolenek pro 
stacionární zdroje za 

2021-2030 

125 mld. Kč za celé 4. 
obchodovací období 

kompenzace 
nepřímých nákladů 

průmyslu 

v závislosti na 
rozhodnutí vlády pro 
daný rok, max. 31 
mld. Kč za celé 4. 

obchodovací období 

Výnos státního 
rozpočtu z dražeb 

povolenek pro sektor 
letectví za 2021-2023, 

potažmo za 2021-
2030 

0.3 mld. Kč za celé 4. 
obchodovací období 

(295,3 mil. Kč za celé 
4. obchovodací 

období v případě, že 
nebude dosažena 

celosvětová dohoda o 
emisním obchodování 

v sektoru letecké 
dopravy) 

Náklady na správu 
(MŽP) 

4,2 mil. Kč ročně 
(bez navýšení 

nákladů) 

Výnosy z povolenek 
čerpané skrze 

Modernizační fond za 
2021-2030 

135 mld. Kč za celé 4. 
obchodovací období 

Náklady na správu 
prostředků 

z Modernizačního 
fondu (SFŽP) 

bez navýšení nákladů 

    
Náklady na správu 

Modernizačního fondu 
(MŽP, MPO, MF) 

bez navýšení nákladů 

    Náklady na správu 
OTE, a.s. 

pokryto v rámci 
samostatného 

financování 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Efektivní a účelné 
investice z výnosů z 

dražeb. 
*** až ***** Snížení 

konkurenceschopnosti 
na světových trzích 

vůči zemím bez 
nacenění 

skleníkových plynů. 

* až ***** 
(v závislosti na 

sektoru, bezplatné 
alokaci, reinvesticím a 

kompenzaci 
nepřímých nákladů) 

Možnost kompenzací 
nepřímých nákladů v 

případě ohrožení 
průmyslu únikem 

uhlíku 

** až ***** 
(V závislosti na 

nastavení 
kompenzací) 

Podnikatelské prostředí 

    Administrativní zátěž 
spojená s EU-ETS 

25,9 mil. Kč ročně  
 

(snížena o 1 mil. Kč) 

Sociální dopady 

    
Rostoucí cenová 

nákladnost energií pro 
domácnosti. 

* až ***** 
(v závislosti na 

příjmové úrovni) 
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Dopady na spotřebitele 

    
Promítnutí nákladů 

EU-ETS do 
koncových výrobků. 

* až **** 
(v závislosti na 

sektoru) 

Životní prostředí 

Přispění ke snižování 
emisí GHG mezi lety 

2005 - 2016. 

12 % méně celkem 
18 % v sektorech EU-

ETS 

Teoretické negativní 
dopady EU-ETS na 

investiční 
rozhodování, které 
není v souladu s cíli 

ochrany klimatu. 

(* až ***) 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu nedostupnosti relevantních dat 
anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto 
dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují 
předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého 
očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Implementace samotného novelizovaného zákona je v gesci MŽP. 

Dalšími dotčenými orgány státní správy, které hrají úlohu při implementaci, a vynucování 
zákona zahrnuje: ČIŽP, ČNB, SFŽP, MPO a MF. Dalším dotčeným subjektem je operátor trhu 
OTE, a. s.  

Novela zákona rozšiřuje působnost operátora trhu OTE, a.s. novelou zákona č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) z důvodu potřebnosti legislativního zakotvení vyplácení 
finančních kompenzací nepřímých nákladů. 

Působnost ostatních úřadů není novelou dotčena, podrobněji je rozvedena v kapitole 1.4 
Identifikace dotčených subjektů.  

Implementace zákona všemi dotčenými subjekty bude zajištěna v rámci stávajících agend bez 
nároku na vyšší rozpočtování z veřejných rozpočtů, náklady OTE, a.s. budou pokryty v rámci 
vlastního hospodaření. 

7 Přezkum účinnosti regulace 
Pokud nenastane potřeba, bude proveden přezkum české úpravy z. č. 383/2012 Sb. o 
obchodování s emisními povolenkami v návaznosti na přezkum, návrh a implementaci 
systému EU-ETS na úrovni v EU, tzn. předložení revize systému (směrnice) pro 5. 
obchodovací období od roku 2031. 

Hlediska pro přezkum v ČR: 

• Dosahování redukčních cílů emisí skleníkových plynů (emise skleníkových plynů) 
v sektoru EU-ETS a mimo systém EU-ETS 

• Konkurenceschopnost dotčených sektorů 

• Administrativní zátěž podnikatelů a správy (MŽP) 
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• Efektivita a účelnost nakládání s výnosy z dražeb emisních povolenek 

• Efektivita a účelnost přidělování bezplatných emisních povolenek pro modernizaci 
sektoru výroby elektřiny 

• Efektivita infrastruktury pro rozvod elektřiny (např. celkové ztráty sítě vůči celkové 
spotřebě/produkci elektřiny) 

• Ceny a distribuce cen energií pro podnikatele a domácnosti dle velikosti 

• Emisní intenzita (množství emisí na jednotku přidané hodnoty) 

• Sociální dopady na domácnosti, zejm. energetická chudoba 

8 Konzultace a zdroje dat 
Konzultace: 
 
Odpovědi na dotazník ohledně administrativní zátěže od subjektů v EU-ETS v ČR (MŽP 
2018). 
 
Zdroje dat: 
 
MŽP – data spojená se správou obchodování s emisními povolenkami a ohledně zařízení a 
provozovatelů v ČR. 
 
European Environmental Agency – European Union Transaction Log (EUTL), Dostupné z: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-union-emissions-trading-scheme-
6 
 
Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) (srpen 2018):  

• Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity 
• Electricity prices for household consumers - bi-annual data (from 2007 onwards)  
• Electricity prices for non-household consumers - bi-annual data (from 2007 onwards) 
• Energy saving - annual data 
• Greenhouse gas emissions (source: EEA) 
• Air emissions intensities by NACE Rev. 2 activity 
• Greenhouse gas emissions by source sector (source: EEA) (base year 1990; per 

capita) 
• Greenhouse gas emissions intensity of energy consumption (source: EEA and 

Eurostat) 
• Complete energy balances - annual data 
• Share of energy from renewable sources 
• National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64) 

 
Český statistický úřad: 

• Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE 
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ČNB Česká národní banka 

ČSÚ Český statistický úřad 

GHG Green-House-Gases = emise skleníkových plynů 

CLL Carbon-Leakage-List = seznam sektorů ohrožených únikem uhlíku 

10 Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. Bc. Richard Juřík 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: richard.jurik@mzp.cz  
tel: +420 267 122 249 
 

Ing. Jan Tůma 
Vedoucí oddělení obchodování s emisemi 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: jan.tuma@mzp.cz   
tel: +420 267 122 360 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ4PB)

mailto:richard.jurik@mzp.cz
mailto:jan.tuma@mzp.cz

	Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
	1 Důvod předložení a cíle
	1.1 Název
	1.2 Definice problému
	1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
	1.4 Identifikace dotčených subjektů
	1.5 Popis cílového stavu
	1.6 Zhodnocení rizika

	2 Návrh variant řešení
	2.1 Opt-out malých zdrojů ze systému EU-ETS
	2.1.1 Varianta 0
	2.1.2 Varianta 1
	2.1.3 Varianta 2 (hypotetická)

	2.2 Modernizace sektoru výroby elektřiny
	2.2.1 Varianta 0
	2.2.2 Varianta 1
	2.2.3 Varianta 2
	2.2.4 Varianta 3

	2.3 Kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský průmysl
	2.3.1 Varianta 0
	2.3.2 Varianta 1
	2.3.3 Varianta 2
	2.3.4 Varianta 3

	2.4 Výše pokut za přestupky
	2.4.1 Varianta 0
	2.4.2 Varianta 1

	2.5 Monitorovací systém
	2.5.1 Varianta 0
	2.5.2 Varianta 1
	2.5.3 Varianta 2

	2.6 Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii
	2.6.1 Varianta 0
	2.6.2 Varianta 1
	2.6.3 Varianta 2


	3 Vyhodnocení nákladů a přínosů
	Metodické poznámky k vyčíslování administrativní zátěže podnikatelů a státní správy a k ostatním peněžním vyčíslením
	3.1 Opt-out malých zdrojů ze systému EU-ETS
	3.1.1 Varianta 0
	3.1.2 Varianta 1
	3.1.3 Varianta 2 (hypotetická)

	3.2 Modernizace sektoru výroby elektřiny
	3.2.1 Varianta 0
	3.2.2 Varianta 1
	3.2.3 Varianta 2
	3.2.4 Varianta 3

	3.3 Kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský průmysl
	3.3.1 Varianta 0
	3.3.2 Varianta 1
	3.3.3 Varianta 2
	3.3.4 Varianta 3

	3.4 Výše pokut za přestupky
	3.4.1 Varianta 0
	3.4.2 Varianta 1

	3.5 Monitorovací systém
	3.5.1 Varianta 0
	3.5.2 Varianta 1
	3.5.3 Varianta 2

	3.6 Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii
	3.6.1 Varianta 0
	3.6.2 Varianta 1
	3.6.3 Varianta 2

	3.7 Obecné dopady systému EU-ETS a ostatních ustanovení pro minimální implementaci revize směrnice
	3.7.1 Obecné dopady revize systému EU-ETS relevantní pro ČR
	3.7.2 Přidělování bezplatných povolenek sektorům ohroženým únikem uhlíku
	3.7.3 Nastavení správy Modernizačního fondu v rámci systému EU-ETS
	3.7.4 Emisní obchodování v sektoru letecké dopravy

	3.8 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant

	4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
	4.1 Opt-out malých zdrojů ze systému EU-ETS
	4.2 Modernizace sektoru výroby elektřiny
	4.3 Kompenzace nepřímých dopadů systému EU-ETS na zpracovatelský průmysl
	4.4 Výše pokut za přestupky
	4.5 Monitorovací systém
	4.6 Prostředek využití povolenek pro účely solidarity, růstu a propojení v Unii

	5 Souhrn nákladů a přínosů zvolených variant
	6 Implementace doporučené varianty a vynucování
	7 Přezkum účinnosti regulace
	8 Konzultace a zdroje dat
	9 Seznam použitých zkratek
	10 Kontakt na zpracovatele RIA



