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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

Název návrhu nařízení vlády: o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů 
pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí 

nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2021 

Implementace práva EU: Ne  

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

Cílem nařízení je umožnit kompenzace nepřímých dopadů systému EU ETS, tzn. zabránit 
vzniku značného rizika úniku uhlíku. Únik uhlíku nastává v případě, kdy se náklady 
energetického sektoru (výroby elektřiny) na emisní povolenky promítnou do cen elektřiny, 
jež nese ve zvýšené míře energeticky náročný průmysl. Cílem je tak zachovat 
konkurenceschopnost vybraných odvětví průmyslu, pokud jeho konkurenti z třetích zemí 
nejsou vystaveni podobným nákladům na CO2 v jejich cenách elektřiny a pokud příjemce 
není schopen promítnout tyto náklady do cen výrobků bez ztráty značného podílu na trhu. 
Cílem je taktéž zachovat konkurenceschopnost průmyslu na vnitřním trhu EU za situace, 
kdy kompenzace zavádějí ostatní členské státy. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Kompenzace za rok 2020 představují výdaj státního rozpočtu, který je v max. výši 
odhadován na 3 - 3,7 mld. Kč, resp. dle odhadu na základě dat spotřeby elektřiny 
2,4 mld. Kč. Tyto dohady jsou s ohledem na očekávaný hospodářský útlum v roce 2020 
v souvislosti s pandemií viru COVID-19 pravděpodobně nadhodnocené. 

Při předpokladu maximálních kompenzací (tzn. ve výši 25 % z výnosů dražeb emisních 
povolenek) se celkové kompenzace za období 2020-2030 odhadují na 34 – 41 mld. Kč. 
Skutečná výše kompenzací bude pravděpodobně nižší. Výši kompenzací taktéž ovlivní 
nové pokyny Evropské komise pro státní podporu pro období 2021-2030 a předpokládaná 
novela předkládaného nařízení. 

Konkrétní výše kompenzací za daný rok bude každoročně provedena samostatným 
nařízením vlády. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Návrh představuje záruku zachování konkurenceschopnosti vybraných odvětví průmyslu 
(ve smyslu eliminace dopadů systému obchodování s emisními povolenkami na ceny 
elektřiny pro podpořené subjekty) v rámci globálních trhů i v rámci vnitřního trhu EU. 
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V případě, kdy se do cen elektřiny promítnou vysoké ceny emisních povolenek, 
představuje návrh minimalizaci rizika úniku uhlíku, tzn. přesunu energeticky náročného 
průmyslu do zemí s nižšími ekologickými standardy pro ochranu klimatu. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Podpora jako taková je selektivní, jelikož představuje do určité míry zvýhodnění vůči 
malým a středním podnikům (a vůči domácnostem), které zvýšenou cenu elektřiny 
ponesou bez kompenzace. Předpokládá se kompenzace cca 100 subjektů v odvětvích 
výroby železa a oceli, výroby papíru a v odvětvích chemického průmyslu. 

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

Bez dopadů. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Podpora může hypoteticky udržovat zaměstnanost v podporovaných sektorech. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Bez dopadů. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Řešení rizika úniku uhlíku přispívá k ochraně životního prostředí, neboť účelem podpory 
je, aby se zamezilo zvyšování celosvětových emisí skleníkových plynů v důsledku 
přesunů výroby mimo Unii, jelikož neexistují závazné mezinárodní dohody o snižování 
emisí skleníkových plynů.  

V případě, kdy se do cen elektřiny promítnou vysoké ceny emisních povolenek, 
představuje návrh minimalizaci rizika úniku uhlíku.  

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

Bez dopadů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Bez dopadů. 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Podpora ve smyslu správního řízení, kdy má žadatel subjektivní zájem o poskytnutí 
podpory, představuje vždy určitá korupční rizika spojená s administrací a rozhodováním, 
nicméně proces poskytování navrhované podpory je velmi transparentní a na základě 
verifikovaných údajů, proto je toto riziko nevýznamné. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 Bez dopadů. 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u 

kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s 

emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 

1.2 Definice problému 

Za účelem předcházení „úniku uhlíku“ umožňuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (dále jen 

„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 mohou zvyšovat 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.  

 

Únik uhlíku – definice pojmu1 

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)2.  

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 do určité míry bezplatné povolenky 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 a přidělovat 

emisní povolenky bezplatně sektoru výroby elektrické energie (pozn. ČR této výjimky využívá) 

a dále je možné zavést kompenzací nepřímých nákladů dle pravidel pro státní podporu (viz 

předmět tohoto nařízení). 

                                                

1 Definice je převzata z hodnocení dopadů k revizi směrnice o EU ETS (SWD(2015)135) viz https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1592833057604&uri=CELEX:52015SC0135  
2 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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Únik uhlíku v kontextu mezinárodního obchodu, resp. dovozu emisně náročných 

produktů do EU 

Definici úniku uhlíku lze rozšířit o problém dovozu emisně náročných produktů do EU z důvodu 

nižších standardů a nákladů na emise ve třetích zemích, případně z důvodu subvencování 

exportu těmito zeměmi. Součástí tohoto dovozu je dopad na konkurenceschopnost průmyslu 

na domácím (resp. evropském) trhu. Tato dimenze úniku uhlíku je relevantní zejm. k politice 

a nástrojům mezinárodního obchodu a hovoří se o ní v souvislosti s otázkou zavedení 

přeshraničního vyrovnání daňového zatížení při vstupu na trh – tzn., dorovnání hladiny envi. 

nákladů spojených s ochranou klimatu při dovozu ze zemí s nižší cenou uhlíku. 

Vazba úniku uhlíku na nástroje je pak otázkou stanovení cíle:  

1) Cílem je ochrana klimatu a prevence přesunu průmyslu mimo EU do zemí s nižší envi. 

ochranou skrze podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu jak na 

evropském, tak na na globálních trzích - vhodnými nástroji je bezplatná alokace 

emisních povolenek a / nebo kompenzace nepřímých nákladů.  

2) Cílem je ochrana klimatu a motivace států dovážejících do EU zavádět nacenění uhlíku 

na srovnatelné úrovni, jako je tomu v EU – vhodným nástrojem je vyrovnávací daňový 

mechanismus při importu zboží na vnitřní trh. 

Oba přístupy mají svá pozitiva a negativa, v případě zavedení obou najednou by však 

v zásadě docházelo ke dvojí podpoře.  

Pro účely hodnocení dopadů regulace ve vztahu k předkládanému nařízení se dále pracuje 

s první definicí úniku uhlíku, kompenzace nepřímých nákladů jsou vhodným nástrojem pro 

zachování a podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu, nikoliv pro motivaci třetích 

zemí zavádět nacenění uhlíku. 

 

Únik uhlíku – přidělování bezplatných emisních povolenek sektorům v EU-ETS 

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 ohrožené únikem uhlíku dostávají emisní povolenky 

bezplatně ve výši 100 % základu. Seznam sektorů ohrožených únikem uhlíku (CLL) je 

rozhodnutím Komise vydaným na základě vyhodnocení kritérií stanovených směrnicí. Pro rok 

2020 platí současné 3. obchodovací období, ve kterém jsou ohrožené sektory určeny pouze 

na základě intenzity obchodu.3 Úprava CLL pro 4. období vychází ze snahy lépe vyhodnotit 

skutečné riziko úniku uhlíku pro jednotlivé sektory. Pro 4. obchodovací období (2021-2030) 

jsou na CLL zařazena odvětví dle vzorce intenzita obchodu odvětví * intenzita emisí > 0,2. 

Pozn.: Kromě výše uvedeného mechanismu finanční kompenzace dopadů systému EU ETS 

pro energeticky náročná odvětví (v podobě bezplatné alokace povolenek) je v ČR využito 

výjimky pro přidělování bezplatných povolenek sektoru výroby elektřiny. Státy EU, které měly 

v roce 2013 HDP na obyvatele v tržních cenách nižší než 60 % průměru Unie, mohou využít 

dle čl. 10c směrnice bezplatné přidělování sektoru výroby elektřiny pro účely jeho 

                                                

3 Současný CLL pro období 2013-2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0746&from=EN  
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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 cílem přechodu k bezpečnému a udržitelnému nízkouhlíkovému hospodářství a cílem v 

oblasti klimatu a energetiky EU do roku 2030 a Pařížské dohody. Tato výjimka však nemá 

relevanci k řešenému problému, jelikož finanční náklad navázaný na emise a cenu povolenek 

zůstává pro výrobce elektřiny stejný jako v případě, kdy by tyto povolenky byly draženy. 

 

Únik uhlíku – empirické poznatky 

Dostupné studie ukazují, že k úniku uhlíku doposud prakticky nedocházelo. S rostoucí cenou 

povolenky a postupně se snižující alokací se toto ale může změnit. Je zapotřebí zdůraznit, že 

studie publikované v posledních letech se zaměřovaly na první dvě fáze EU ETS. Počet 

empirických studií s přesahem do 3. obchodovacího období je doposud velmi omezený a 

žádná studie se nezabývá nejaktuálnějším obdobím vyznačujícím se relativně vysokými 

cenami emisních povolenek. Pokud došlo k testování novějších dat, některé studie ukazují, že 

dopad zpoplatnění emisí je v současném obchodovacím období významnější.  

Z perspektivy krátkodobé konkurenceschopnosti může mít nedostatek důkazů svědčících o 

úniku uhlíku řadu vysvětlení. Počínaje přealokováním bezplatnými povolenkami, přes trvale 

nízkou cenu povolenek až do poloviny roku 2017, dále schopností průmyslu přenést 

dodatečné náklady na zákazníky, nebo relativně menším podílem nákladů na energie v EU ve 

srovnání s ostatními regiony, až po inovace v oblasti energetické účinnosti. Všechny tyto 

faktory mohly do jisté míry společnosti chránit před negativními dopady na 

konkurenceschopnost a tím i před únikem uhlíku. Nadto další základní proměnné, jako např. 

hodnota ostatních nákladů na energie, cena práce, stejně jako zdanění, mohly vyrovnávat či 

převažovat efekt nepřímých nákladů EU ETS. 

Z dlouhodobého hlediska je navíc nutné vzít v potaz délku investičních cyklů, které jsou ve 

většině průmyslových odvětví typicky dlouhé, což má za následek, že efekt úniku uhlíku 

se může projevit až ve fázi dalších investic, či reinvestic. Z tohoto pohledu je tedy 15 let 

fungování EU ETS relativně krátkým obdobím ve srovnání s typickým investičním cyklem 

v průmyslu. Dlouhodobé efekty úniku uhlíku je nutné posoudit v delším časovém období, 

přičemž nelze vyloučit, že je příliš brzy na učinění definitivních závěrů.4 

V neposlední řadě existují další bariéry, proč k úniku uhlíku v praxi nedochází. Např. náklady 

na clo a dopravu jsou většinou vyšší, než náklady spojené s EU-ETS (v období, kdy je cena 

povolenek nízká), dále se jedná o aspekty související s investičním prostředím mimo EU, tzn. 

typicky politické riziko, náklady spojené s měnovými kurzy, a (ne)dostupnost kvalifikované 

pracovní síly snižuje motivaci společností přesouvat výrobní kapacity do třetích zemí.5 

 

                                                

4 European Comission. Directorate-General for Competition. 2020. Combined retrospective  evaluation and 

prospective impact assessment support study on  Emission Trading System (ETS)  State Aid Guidelines. Final 

report. 
5 Naegele, H. a Zaklan, A. 2017. Does the EU ETS Cause Carbon Leakage in European Manufacturing? 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, dostupné z: 
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3050323_code428549.pdf?abstractid=3050323&mirid=1  
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Kontext zavádění kompenzací 

Evropský parlament a Rada (EU) ve směrnici 2018/410, která mění směrnici o EU ETS 

2003/87/ES (tzn. revize systému EU ETS pro čtvrté obchodovací období), uvádí, že by bylo 

žádoucí, aby členské státy v souladu s pravidly pro státní podporu poskytovaly částečnou 

kompenzaci vybraným zařízením v odvětvích nebo pododvětvích, pro která bylo určeno, že 

jsou vystavena významnému riziku úniku uhlíku vzhledem k nákladům spojeným s emisemi 

skleníkových plynů promítnutým do cen elektřiny. 

Graf níže uvádí průměrnou roční cenu emisní povolenky, kde je zřejmý nárůst ceny v roce 

2018 a 2019, v roce 2020 je uveden průměr před dopady pandemie koronaviru (ceny jsou 

průměrovány do 12. března 2020). S ohledem na vypuknutí pandemie viru COVID-19 

a zavedení krizových opatření v březnu roku 2020 došlo k utlumení výroby a taktéž k propadu 

ceny emisních povolenek až na hodnoty kolem 17 EUR/EUA na konci března. Ministerstvo 

financí (dle vyjádření paní ministryně) předpokládá hospodářské oživení až na podzim roku 

2020.6 To potvrzuje i makroekonomická predikce, která odhaduje v roce 2020 propad 

ekonomického výkonu o 5,6 %. K nejhlubšímu poklesu by mělo dojít v oblasti zahraničního 

obchodu a u investic do fixního kapitálu. Nižší by však měla být i spotřeba domácností. Od 

2. poloviny 2020 by ekonomická aktivita měla oživovat, v roce 2021 by tak hospodářský růst 

mohl dosáhnout 3,1 %.7 Celkové dopady na hospodářský růst v EU jsou Evropskou komisí 

v roce 2020 odhadovány na propad o 2,5 % oproti růstu v případě nevypuknutí pandemie. 

S ohledem na to, že byl na rok 2020 predikován růst v EU o 1,4 %, odhaduje se, že v roce 

2020 HDP poklesne o 1 % a návrat k hospodářské obnově se předpokládá až v roce 2021.8 

Hospodářský vývoj bude mít zásadní dopady na množství spotřeby elektrické energie, a tedy 

i na množství emisí (tzn. i na cenu povolenek, resp. na fiskální výnosy z jejich dražeb). Celkový 

propad emisí uhlíku v sektoru EU ETS se odhaduje kolem čtvrtiny (-24,4 %).9 

 

Pozn. za rok 2020 je uvedena průměrná cena za období 1. 1. 2020 až 12. 3. 2020 

                                                

6https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-prymula-babis-hamacek-
vojtech_2003301909_pj?fbclid=IwAR1BjDg3HrKdlGGqBp3R5UGO9oT6Thl2TJBs5OKbojRcrquWerW
2XgBg06s  
7 Viz https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-ocekava-pokles-ceske-ekonomiky-o-56--
38098  
8 European Commission (2020), Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en  
9 Marcus Ferdinand, ICIS, (2020), European power and carbon markets affected by COVID-19 – an 
early impact assessment. Dostupné z:  
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/27/10487371/european-power-and-carbon-
markets-affected-by-covid-19-an-early-impact-assessment  
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https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/27/10487371/european-power-and-carbon-markets-affected-by-covid-19-an-early-impact-assessment
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Cena emisních povolenek je do budoucna těžko predikovatelná, s ohledem na nové nastavení 

systému EU ETS pro 4. obchodovací období v letech 2021-2030 lze předpokládat, že cena 

povolenek by ve výhledu do roku 2030 neměla klesnout na tak nízké hodnoty, jako tomu bylo 

v případě předchozích období, pokud nebude cena zásadně ovlivněna těžkými hospodářskými 

krizemi a při předpokladu zotavení ekonomiky po krizi ve spojitosti s pandemií koronaviru.  

Následující graf představuje 3 scénáře odhadu MŽP vývoje cen emisních povolenek. Od roku 

2022 se nepředpokládá, že by cena byla pod 20 EUR/EUA, a v druhé polovině desetiletí se 

cena povolenek bude pravděpodobně blížit hodnotě 30 EUR/EUA, tzn., že zásadní vliv 

emisních povolenek na trh s elektřinou bude do budoucna pravděpodobně trvalý. Cena 

emisních povolenek a cena elektřiny však nemusí být nutně přímo úměrná, je potřeba brát 

v potaz dynamický vývoj v dekarbonizaci energetiky, což náklady na emisní povolenky snižuje, 

na druhou stranu může přinést nové náklady např. ve spojitosti s nutností modernizace 

infrastruktury. 

 

Pozn.: Odhad MŽP k 20. dubnu 2020, odhad je koncipován pouze pro povolenky EUA, povolenky EUAA nejsou 

zahrnuty 

 

Mezi faktory ovlivňující cenu elektřiny patří mimo cenu emisních povolenek dostupnost a cena 

paliv, náklady sítě, regulatorní aspekty a taktéž dotační politiky (např. podpora OZE) 

a v neposlední řadě pokrok v dekarbonizaci sektoru výroby elektřiny. Z pohledu kompenzací 

je rozhodující cena silové elektřiny pro ne-domácnosti (tzn. velké odběratele), bez daní a 

regulatorních poplatků, kompenzace jsou zdůvodnitelné v případě, kdy emisní povolenka tvoří 

v sektoru energetiky zásadní cenotvorný faktor, který se zároveň odrazí v cenové hladině za 

elektřinu. Koncová cena elektřiny může růst i v případě, kdy ceny silové elektřiny klesá, děje 

se tak však vlivem ostatních složek (regulovaná složka, daně). Kompenzace jsou nicméně 

určeny pro případ, kdy ETS má vliv jako zásadní nákladový faktor pro cenu elektřiny, proto je 

rozhodná cena silové elektřiny, což se při porovnání průměrných ročních cen elektřiny a 

povolenky dá vysledovat až při povolenkách na hodnotách cca 20 EUR/EUA. 

Následující tabulky shrnují vývoj ceny silové elektřiny v ČR od roku 2008. Vyšší ceny 

povolenek byly v ČR pravděpodobně jedním z faktorů skokového nárůstu cen za silovou 

elektřinu pro ne-domácnosti v letech 2018 a 2019, růst cen se pohyboval od 6 do 16% 

navýšení oproti předchozímu roku. Jedná se o významný skok v cenách elektrické energie za 

posledních 10 let, nicméně obdobné navýšení proběhlo mezi lety 2008 a 2009. Cena elektřiny 
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naopak po roce 2013 meziročně klesá, proto v absolutní výši byla v roce 2019 dražší elektřina 

pouze pro odběratele v pásmu do 20 MWh ročně v rámci období od roku 2008. 

Cena silové elektřiny v Kč/kWh (bez daní a regulatorních poplatků, ceny pro ne-domácnosti) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

pásmo IA : spotřeba < 20 
MWh 4,12 4,40 4,38 4,47 4,71 4,76 4,33 4,24 4,32 4,34 4,53 4,84 

pásmo IB : 20 MWh < 
spotřeba < 500 MWh 3,30 3,58 3,44 3,51 3,63 3,80 3,41 3,29 3,12 3,00 3,23 3,50 

pásmo IC : 500 MWh < 
spotřeba < 2 000 MWh 2,75 2,87 2,64 2,66 2,57 2,59 2,24 2,09 1,95 1,81 1,84 1,95 

pásmo ID : 2 000 MWh < 
spotřeba < 20 000 MWh 2,30 2,51 2,39 2,38 2,41 2,47 2,11 1,93 1,69 1,62 1,61 1,85 

pásmo IE : 20 000 MWh < 
spotřeba < 70 000 MWh 2,04 2,33 2,30 2,45 2,33 2,43 2,17 2,00 1,74 1,59 1,62 1,87 

pásmo IF : 70 000 MWh < 
spotřeba < 150 000 MWh 2,08 2,33 2,28 2,33 2,47 2,55 2,16 2,05 1,80 1,67 1,62 1,77 

* Pozn. Za rok 2019 je uvedena cena za první pololetí s ohledem na dostupnost dat, nicméně sazby se v pololetí mění 
pouze marginálně  

Zdroj: Eurostat             

             

Meziroční změna ceny silové elektřiny (bez daní a regulatorních poplatků, ceny pro ne-domácnosti)  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

pásmo IA : spotřeba < 20 
MWh - 6,8% -0,4% 2,0% 5,3% 1,2% -9,1% -2,0% 1,9% 0,4% 4,5% 6,7% 

pásmo IB : 20 MWh < 
spotřeba < 500 MWh - 8,5% -3,8% 2,0% 3,6% 4,7% -10,4% -3,6% -5,0% -3,9% 7,6% 8,4% 

pásmo IC : 500 MWh < 
spotřeba < 2 000 MWh - 4,2% -7,7% 0,8% -3,5% 0,5% -13,3% -6,6% -6,9% -7,0% 1,4% 5,9% 

pásmo ID : 2 000 MWh < 
spotřeba < 20 000 MWh - 8,9% -4,8% 0,0% 1,2% 2,5% -14,5% -8,6% -12,8% -4,0% -0,8% 15,1% 

pásmo IE : 20 000 MWh < 
spotřeba < 70 000 MWh - 14,2% -1,4% 6,5% -4,6% 4,2% -10,7% -8,0% -12,9% -8,8% 1,8% 15,6% 

pásmo IF : 70 000 MWh < 
spotřeba < 150 000 MWh - 12,0% -2,1% 2,2% 6,0% 3,3% -15,5% -5,1% -12,3% -6,9% -3,4% 9,4% 

* Pozn. Za rok 2019 je zahrnuta cena za první pololetí s ohledem na dostupnost dat, nicméně sazby se v pololetí mění 
pouze marginálně  

Zdroj: Eurostat             

 

Náklady na ETS nemusí být neseny primárně průmyslem - porovnání vývoje ceny elektřiny 

s cenou pro domácnosti ukazuje, že cena silové elektřiny pro domácnosti je jednak vyšší, za 

druhé však také stabilněji roste. Cena silové elektřiny v roce 2019 ve srovnání s rokem 2008 

ukazuje, že zatímco pro domácnosti cena rostla ve všech pásmech (navýšení o 9 až 14%), 

cena pro obchodní odběratele ve dvou nižších pásmech rostla (o 6 a 17%), ale pro velké 

odběratele klesla (o 8 až 29%). 

 

Cena silové elektřiny v Kč/kWh (bez daní a regulatorních poplatků, domácnosti) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

pásmo DA : spotřeba < 1 
000 kWh 5,25 5,71 5,57 5,82 6,09 6,18 5,84 5,83 5,94 5,93 6,15 6,27 

pásmo DB : 1 000 kWh < 
spotřeba < 2 500 kWh 3,97 4,38 4,25 4,40 4,51 4,60 4,15 4,13 4,18 4,19 4,43 4,39 

pásmo DC : 2 500 kWh < 
spotřeba < 5 000 kWh 2,94 3,29 3,18 3,34 3,46 3,54 3,12 3,12 3,14 3,15 3,32 3,18 

pásmo DD : 5 000 kWh < 
spotřeba < 15 000 kWh 2,16 2,44 2,33 2,48 2,62 2,71 2,47 2,46 2,50 2,50 2,57 2,36 

pásmo DE : spotřeba > 
15 000 kWh 1,96 2,23 2,09 2,23 2,39 2,48 2,10 2,10 2,28 2,28 2,54 2,34 

* Pozn. Za rok 2019 je uvedena cena za první pololetí s ohledem na dostupnost dat, nicméně sazby se v pololetí mění pouze 
marginálně 

Zdroj: Eurostat            
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Meziroční změna ceny silové elektřiny (bez daní a regulatorních poplatků, domácnosti)  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

pásmo DA : spotřeba < 1 
000 kWh - 8,8% -2,5% 4,5% 4,6% 1,5% -5,5% -0,2% 1,9% -0,2% 3,7% 2,0% 

pásmo DB : 1 000 kWh < 
spotřeba < 2 500 kWh - 10,3% -3,0% 3,5% 2,5% 2,0% -9,8% -0,5% 1,2% 0,2% 5,6% -0,8% 

pásmo DC : 2 500 kWh < 
spotřeba < 5 000 kWh - 11,9% -3,3% 5,0% 3,6% 2,3% -11,9% 0,0% 0,6% 0,3% 5,2% -4,1% 

pásmo DD : 5 000 kWh < 
spotřeba < 15 000 kWh - 13,0% -4,5% 6,4% 5,6% 3,4% -8,9% -0,4% 1,6% 0,0% 2,8% -8,2% 

pásmo DE : spotřeba > 
15 000 kWh - 13,8% -6,3% 6,7% 7,2% 3,8% -15,3% 0,0% 8,6% 0,0% 11,2% -7,7% 

* Pozn. Za rok 2019 je uvedena cena za první pololetí s ohledem na dostupnost dat, nicméně sazby se v pololetí mění pouze 
marginálně 

Zdroj: Eurostat            

 

Až dosud Komise schválila třináct systémů kompenzace nepřímých uhlíkových nákladů ve 

dvanácti členských státech EU. V roce 2013 zavedlo kompenzace několik členských států, dle 

studie Komise z roku 201510 však nebyly zjištěny konkrétní tržní nebo ekonomické důvody a 

primárním důvodem pro zavedení kompenzací bylo pravděpodobně politické rozhodnutí. 

Studie provedená pro Evropskou Komisi v roce 201911 dále uvádí, že členské státy považují 

za potřebné zavést komenzace v období 2021-2030 nejen z důvodu obav z úniku uhlíku 

v souvislosti s nárůstem cen povolenek, ale taktéž z důvodu konkurenceschopnosti vlastního 

průmyslu na vnitřním trhu EU, kdy některé státy již dané průmyslové sektory kompenzují. 

Některé státy, které o zavedení kompenzací neuvažují, naopak argumentují tím, že není 

empriciký důkaz o úniku uhlíku, preference jiného využití výnosů z dražeb emisních povolenek, 

případně nepovažují kompenzace v souladu s cíli zavedení systému EU ETS a tedy s tranzicí 

na nízkouhlíkové hospodářství. 

Směrnice o systému EU ETS stanoví, že by členské státy, které mají systém kompenzace 

nepřímých nákladů, měly do tří měsíců po konci každého roku zveřejnit snadno dostupným 

způsobem celkovou výši poskytnutých kompenzací rozepsanou podle zvýhodněných odvětví 

a pododvětví. V následující tabulce jsou shrnuty údaje, jež členské státy zveřejnily o 

kompenzacích vyplacených v roce 2018.  

                                                

10 European Commission (2015), Ex-post investigation of cost pass-through in the EU ETS - An 
analysis for six sectors. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/cost_pass_through_en.pdf  
11 European Commission (2019), Combined retrospective Emission Trading System (ETS) State Aid 
Guidelines Final report, Directorate-General for Competition, Dostupné z: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjv8u3ntcToAh
WBM-wKHeRKB-
QQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcompetition%2Fconsultations%2F2020_
ets_stateaid_guidelines%2Fconsultance_report.pdf&usg=AOvVaw2FeEsPjtNcO1S28qBFnCD-  
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjv8u3ntcToAhWBM-wKHeRKB-QQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcompetition%2Fconsultations%2F2020_ets_stateaid_guidelines%2Fconsultance_report.pdf&usg=AOvVaw2FeEsPjtNcO1S28qBFnCD-
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Kompenzace nepřímých uhlíkových nákladů vyplacené členskými státy v roce 201812 

Členský 
stát 

Doba trvání 
kompenzačního 

schématu 

Kompenzace 
nepřímých 

nákladů 
vzniklých v 
roce 2017 

vyplacené v 
roce 2018 (v mil. 

EUR) 

Počet 
příjemců 
(zařízení) 

Výnosy z dražeb 
v roce 2017 

(kromě povolenek 
pro letectví, v 

milionech EUR) 

Procentní podíl 
výnosů z dražeb 
poskytnutých na 

kompenzace 
nepřímých 

nákladů 

UK 2013–2020 22,36 60 1607 
3,7 % 

  

DE 2013–2020 202 891 1 141,7  17,6 % 

BE (FL) 2013–2020 31,7 106  
143,5 27,3 % 

BE (WL) 2017–2020 7,5 30 

NL 2013–2020 36,9 96 189 19,5 % 

EL 2013–2020 16,8  50 196,6 8,5 % 

LT 2014–2020  0,24 1  31,4  0,8 % 

SK 2014–2020 10 7 87 11,4 % 

FR 2015–2020 98,7 296 309,8 31,8 % 

FI 2016–2020 26,7 58 94,6 28,2 % 

ES 2013–2015 6 151 488,8 12,2 % 

LU 2018–2020 3,4 2 6,8  50 % 

 

Celkové kompenzace nepřímých nákladů vyplacené jedenácti členskými státy13 v roce 2018 

činily přibližně 462 milionů EUR, což představuje téměř 11 % výnosů z dražeb v těchto 

členských státech. Na členské státy, v nichž jsou systémy kompenzací zavedeny, připadá 

přibližně 70 % HDP EU. Největšími příjemci kompenzací byla odvětví chemického průmyslu, 

odvětví neželezných kovů a odvětví železa a oceli. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Podle čl. 10a odst. 6 směrnice mohou členské státy v souladu s pravidly státní podpory 

poskytovat státní podporu na vyrovnání nákladů ve prospěch odvětví nebo pododvětví, u nichž 

se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku kvůli nákladům souvisejícím s emisemi 

skleníkových plynů promítaných do cen elektřiny. 

V právu ČR je úprava poskytování kompenzací nepřímých nákladů předjímána v § 11 zákona 

č. 383/2012 Sb. ze dne 24. října 2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů (dále jen jako „zákon o ETS“) ve znění od 1. 1. 2021.  

Zákon stanovuje následující postup implementace kompenzací: 

1) Vláda (prvním) nařízením stanoví (předmět předkládaného nařízení):   

                                                

12 Informace o vyplacených kompenzacích a počtu příjemců jsou založeny na oznamovací povinnosti podle 
čl. 10a odst. 6 směrnice (EU) 2018/410. 
13 Polsko zde není zahrnuto, neboť v roce 2020 začne vyplácet podporu na nepřímé náklady vzniklé v roce 2019. 
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 odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí 

nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny,  

 provozní údaje předkládané ministerstvu podle odstavce 2 písm. b),  

 podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace a vzor jejího formuláře, 

 pravidla pro určování výše kompenzací a  

 postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu. 

2) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne kompenzaci na žádost osobě, která: 

a. podniká v odvětví, u kterého bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku 

promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, a 

b. předložila ministerstvu do 15. března kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, za který se mají kompenzace vyplácet, provozní údaje v 

rozsahu stanoveném (prvého) nařízením vlády. 

3) Vláda (druhým) nařízením stanoví každoročně do 30. června výši prostředků státního 

rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro 

odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí 

nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „kompenzace“), za předchozí 

kalendářní rok. Výše prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací 

nepřekročí částku odpovídající 25 % výnosů z dražeb povolenek za předchozí 

kalendářní rok.  

4) Kompenzace vyplácí žadatelům Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím 

operátora trhu, a to nejpozději do 31. května roku následujícího po roku podání žádosti; 

operátor trhu následně zveřejní do 30. června způsobem umožňujícím dálkový přístup 

celkovou výši kompenzací podle jednotlivých odvětví. 

Kompenzace nejsou účelově vázaným výdajem 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 rekonstrukce soustav zásobování 

tepelnou energií, podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla, 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. 

 

Při tvorbě nařízení vlády pro státní podporu je vhodné co nejvíce vycházet ze 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 (dále jen „sdělení“), 

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.  
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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 

 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 

U odvětví a pododvětví uvedených v příloze II sdělení se podpora na náhradu nákladů na 

povolenky EU ETS, jež se promítají do cen elektřiny v důsledku provádění směrnice o ETS a 

jež vznikly počínaje 1. lednem 2013, považuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU za 

předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: 

 Cíl a nezbytnost podpory - cílem podpory je zabránit vzniku značného rizika úniku 

uhlíku. Pro účely posouzení souladu s vnitřním trhem se předpokládá, že značné riziko 

úniku uhlíku existuje, pouze pokud příjemce podpory působí v odvětví nebo pododvětví 

uvedeném v příloze II. 

 Nejvyšší intenzita podpory - intenzita podpory nesmí přesáhnout 75 % způsobilých 

nákladů. 

 Výpočet maximální výše podpory – Nejvyšší částka podpory, kterou členské státy 

mohou poskytnout, musí být vypočtena podle vzorce, jenž zohledňuje základní 

produkci daného zařízení nebo jeho základní úrovně spotřeby elektřiny, jak jsou 

definovány v těchto pokynech, jakož i faktor emisí CO2 pro elektřinu dodávanou 

spalovacími zařízeními v různých geografických oblastech. V případě smluv na 

dodávky elektřiny, které nezahrnují náklady na CO2, státní podpora nebude udělena. 

Vzorec v souladu s 27. bodem odůvodnění směrnice 2009/29/ES zajišťuje, aby byla 

podpora přiměřená a zachovala pobídky energetickou účinnost a docházelo k posunu 

poptávky od „šedé“ k „zelené“ elektřině. 

Nejvyšší částka podpory na jedno zařízení pro výrobu výrobků v rámci odvětví 

a pododvětví uvedených v příloze II, musí být vypočítána podle následujícího vzorce: 

a) V případech, kdy se referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze III 

sdělení, vztahují na výrobky vyráběné příjemcem, rovná se nejvyšší částka podpory 

pro zařízení na náklady vynaložené za rok t: 

 

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × BO 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSWAX98H)



 

13 

 

V tomto vzorci je Ait intenzita podpory za rok t vyjádřená jako zlomek (např. 0,8); Ct 

je platný emisní faktor CO2 (tCO2/MWh) (v roce t); Pt-1 je forwardová cena povolenky 

EU na rok t-1 (EUR/tCO2); E je použitelná výrobkově specifická referenční úroveň 

energetické účinnosti podle přílohy III; a BO je základní produkce. Tyto pojmy jsou 

definovány v příloze I sdělení. 

 

b) V případech, kdy se referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze III 

sdělení, na výrobky vyráběné příjemcem nevztahují, rovná se nejvyšší částka 

podpory pro zařízení na náklady vynaložené za rok t: 

 

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EF × BEC 

 

V tomto vzorci je Ait intenzita podpory za rok t vyjádřená jako zlomek (např. 0,8); Ct 

je platný emisní faktor CO2 (tCO2/MWh) (v roce t); Pt-1 je forwardová cena povolenky 

EU na rok t-1 (EUR/tCO2); EF je záložní referenční úroveň energetické účinnosti; a 

BEC je základní úroveň spotřeby elektřiny (MWh). Tyto pojmy jsou definovány 

v příloze I sdělení. 

 

Pokud zařízení vyrábí jak výrobky, pro které je použitelná referenční úroveň 

energetické účinnosti uvedená v příloze III, tak výrobky, pro které je použitelná 

záložní referenční úroveň energetické účinnosti, musí být spotřeba elektřiny pro 

každý výrobek stanovena podle příslušné tonáže produkce každého výrobku. 

Pokud zařízení vyrábí jak výrobky, které jsou způsobilé pro podporu (tj. spadají do 

způsobilých odvětví nebo pododvětví uvedených v příloze II), tak výrobky, které 

nejsou způsobilé pro podporu, nejvyšší částka podpory se vypočítá pouze pro 

produkty, které jsou způsobilé pro podporu. 

Podpora může být příjemci vyplacena v roce, ve kterém vznikly náklady nebo 

v následujícím roce. Pokud je podpora vyplacena v roce, ve kterém vznikly náklady, 

musí být zaveden mechanismus pro následnou úpravu platby, který zajistí, aby byly 

všechny přeplatky podpory vráceny do 1. července následujícího roku. 

 Motivační účinek - požadavek motivačního účinku se považuje za splněný, pokud jsou 

splněny výše uvedené podmínky. 

 

Poznámky vyplývající ze zákonné úpravy v ČR a úpravy pokynů pro státní podporu 

Evropské komise 

Vyplácení kompenzací v režimu n+2, jak předvídá zákon, není v souladu s aktuálně 

platnými Pokyny Evropské komise. V této věci byl dán předběžný dotaz Evropské 

komisi, která se vyjádřila jednoznačně v tom smyslu, že vyplácení kompenzací n+2 za 

rok 2020 není možné. Pokud mají být kompenzace poskytovány již za rok 2020, musí 

dojít k jejich vyplacení do konce roku 2021. Předkládané nařízení tedy pracuje s 

variantou vyplácení kompenzací již v roce 2021, a tudíž předpokládá vyčlenění 

prostředků již v rámci rozpočtu na rok 2021. Zákon takovýto postup nevylučuje, když 
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stanovuje pouze lhůtu, do kdy je nutné kompenzace vyplatit, přičemž explicitně 

nezakazuje dřívější vyplacení kompenzací. ČR zároveň uplatňuje připomínku k návrhu 

pokynů pro státní podporu pro období 2021-2030, aby bylo možné kompenzace vyplácet 

v režimu n+2 od roku 2021, jak předvídá český zákon.  

 

S ohledem na to, že pro 4. obchodovací období v období 2021-2030 budou vydány nové 

pokyny Evropské komise pro soulad státní podpory s pravidly vnitřního trhu EU, bude 

nutné předkládané rámcové nařízení pro kompenzace novelizovat a podporu pro 

následující období opět notifikovat Evropské komisi. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Podniky v odvětvích a pododvětvích způsobilých pro podporu, 

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

c) Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

d) Operátor trhu (OTE), 

e) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 

f) Subjekty ověřující provozní údaje akreditované Českým institutem pro akreditaci. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je zabránit vzniku značného rizika úniku uhlíku, v případě, kdy se náklady energetického 

sektoru (výroby elektřiny) na emisní povolenky promítnou do cen elektřiny, jež nese ve 

zvýšené míře energeticky náročný průmysl. Cílem je tak zachovat konkurenceschopnost 

vybraných odvětví průmyslu, pokud jeho konkurenti z třetích zemí nejsou vystaveni podobným 

nákladům na CO2 v jejich cenách elektřiny a pokud příjemce není schopen promítnout tyto 

náklady do cen výrobků bez ztráty značného podílu na trhu. Cílem je taktéž zachovat 

konkurenceschopnost průmyslu na vnitřním trhu EU za situace, kdy kompenzace zavádějí 

ostatní členské státy. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí kompenzačních opatření se zvyšuje riziko úniku uhlíku, a tedy přesunů 

výroby mimo EU a v důsledku zvýšení celosvětových emisí skleníkových plynů. Zároveň by 

toto znamenalo poškození konkurenceschopnosti hospodářství ČR a související sociální 

dopady zejm. v podobě nezaměstnanosti. 

Podpora na náklady na nepřímé dopady systému obchodování s emisními povolenkami může 

mít zároveň nepříznivý dopad na účinnost systému EU ETS. Pokud by byla podpora nesprávně 

zacílena, ulevila by příjemcům od nákladů za elektřinu, čímž by se omezily pobídky pro 

energetickou účinnost a inovace v těchto odvětvích.  

Zároveň se v případě, kdy příjemci nejsou reálně významně ohroženi ve své 

konkurenceschopnosti (tzn., reálně nehrozí únik uhlíku), jedná o selektivní provozní podporu. 

Taková státní podpora může navíc vést k významnému narušení hospodářské soutěže na 

vnitřním trhu, zejména když se podnikům ve stejném odvětví dostává odlišného zacházení 

v různých členských státech. 
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V neposlední řadě představuje špatně nastavené schéma (při překompenzaci) náklad 

prostředků státního rozpočtu, které mohly být využity pro dekarbonizaci hospodářství 

(v souladu s cíli politiky ochrany klimatu), nebo jinak v rámci výdajů státního rozpočtu. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 – zachování stávajícího stavu 

Kompenzace nepřímých nákladů nezavádět. 

2.2 Varianta 1 – maximální kompenzace 

Kompenzovat v maximálně možné výši v souladu se sdělením 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. Za první spotřebovanou GWh 

nebude poskytnuta žádná kompenzace.14 

V případě, kdy celková výše požadovaných kompenzací překročí výši disponibilních 

prostředků stanovených nařízením vlády vydaným podle § 11 odst. 1 zákona 383/2012 Sb., 

bude kompenzace poměrně krácena všem žadatelům. 

Pozn.: S ohledem na to, že pro 4. obchodovací období v období 2021-2030 budou vydány 

nové pokyny Evropské komise pro soulad státní podpory s pravidly vnitřního trhu EU, bude 

nutné předkládané rámcové nařízení pro kompenzace novelizovat a podporu pro následující 

období opět notifikovat Evropské komisi. 

2.3 Varianta 2 – kompenzace s využitím úpravy hodnoty emisního faktoru CO2 

Kompenzovat v souladu se sdělením 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. Za první spotřebovanou GWh nebude poskytnuta žádná kompenzace. 

V případě, kdy celková výše požadovaných kompenzací překročí výši disponibilních 

prostředků stanovených nařízením vlády vydaným podle § 11 odst. 1 zákona 383/2012 Sb., 

bude kompenzace poměrně krácena všem žadatelům. 

Pozn.: S ohledem na to, že pro 4. obchodovací období v období 2021-2030 budou vydány 

nové pokyny Evropské komise pro soulad státní podpory s pravidly vnitřního trhu EU, bude 

nutné předkládané rámcové nařízení pro kompenzace novelizovat a podporu pro následující 

období opět notifikovat Evropské komisi. 

Metoda pro stanovení maximální výše podpory přihlíží k emisnímu faktoru CO2 pro elektřinu 

dodávanou spalovacími zařízeními v různých geografických oblastech. Hodnoty emisního 

faktoru CO2 stanovené Komisí představují maximální hodnoty pro výpočet částky podpory, 

přičemž členské státy mohou uplatňovat nižší emisní faktor CO2 pro všechny příjemce na svém 

území. Komisí stanovený maximální emisní faktor pro Českou republiku a Slovensko činí 

1,06 tCO2/MWh. 

                                                

14 Účelem je snížit administrativní zátěž související se zpracováním žádosti a vyplácením malých 
částek kompenzací. Částky pomoci, na něž toto opatření dopadá, by měly být relativně nízké. Při 
výpočtu hypotetické výše kompenzace za rok 2020 na úrovni 1 GWh dospějeme k částce 541 000 Kč, 
přičemž je brána v potaz vysoká forwardová cena povolenky 25,21 EUR. Celkově by byla tato suma 
relativně nízká v porovnání s množstvím zdrojů, které by byly potřebné na zpracování žádostí. 
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Varianta 2 navrhuje při výpočtu maximální výše podpory s hodnotu emisního faktoru 

0,6 tCO2/MWh.15 Tento postup umožňuje znění Pokynů a jeho účelem je zamezení 

překompenzování podniků, které by následně mohlo posilovat negativní efekty opatření 

v podobě zvýhodnění některých odvětví vůči ostatním a vůči domácnostem, které zvýšenou 

cenu elektřiny ponesou bez kompenzace. 

2.4 Varianta 3 – kompenzace s využitím „pravidla 5 %“ – test podstatného 

zvýšení výrobních nákladů v poměru k hrubé přidané hodnotě (vyřazená 

varianta) 

Varianta 3 by žadatele o podporu podmínila tzv. pravidlem 5 %. Pravidlo 5 % by žadatele 

testovalo, zda došlo k významnému zvýšení nákladů na elektřinu z důvodu cen emisních 

povolenek v poměru k hrubé přidané hodnotě žadatele. Účelem takové úpravy by bylo 

poskytovat podporu jen skutečně v oprávněných případech, kdy došlo k významnému 

navýšení nákladů na cenu elektřiny a zároveň tvoří tyto náklady v podílu na hrubé přidané 

hodnotě minimálně 5 %. V takovém případě se dá předpokládat, že je žadatel reálně 

ekonomicky ohrožen na konkurenceschopnosti a tedy hrozí únik uhlíku. 

Vzorce pro samotný výpočet kompenzace zůstávají stejné jako v případě variant 1 a 2. 

Pravidlo 5 % podrobně: 

 Zvýšení výrobních nákladů a hrubá přidaná hodnota je vypočítávána na úrovni 

právnické či fyzické podnikající osoby, která vyrábí způsobilý produkt. 

 Podstatné zvýšení výrobních nákladů = cenový dopad emisních povolenek v roce 2020 

na vyrobenou 1 MWh elektřiny (cena emisních povolenek * emisní faktor) * reálná 

celková spotřeba elektrické energie žadatele (v MWh) / hrubá přidaná hodnota 

 Průměrná hodnota zvýšení výrobních nákladů žadatele za celé sledované období musí 

být průměrně vyšší než 5 %, a současně musí být vyšší než 5 % minimálně za tři 

jednotlivé roky v rámci sledovaného období. Za sledované období se považuje období 

6 let od roku od roku 2014 (včetně) do roku 2019 (včetně). 

 Za účelem porovnání jednotlivých let a výpočtu průměru sledovaného období je 

zapotřebí očistit údaje vyjádřené v běžných cenách pomocí HDP deflátoru na údaje 

vyjádřené v cenách roku 2010. 

Pro žadatele, kteří nevykonávali činnost v průběhu celého období, by se použila poslední 

dostupná data z uvedeného období, a to minimálně za poslední rok ve sledovaném období na 

čtvrtletní bázi, posuzování žadatelů, kteří nevykonávali činnost v průběhu celého sledovaného 

období, by probíhalo analogickým způsobem. 

V případě, že by žadatel neprokázal splnění podmínky podstatného zvýšení výrobních nákladů 

stanoveným způsobem, může se v jeho případě považovat podmínka za splněnou za situace, 

kdy nesplnil podmínky z důvodu zahrnutí položek, které nesouvisí s výrobou vymezených 

produktů spadajících do odvětví ohrožených únikem uhlíku, což by muselo být ze strany 

žadatele prokázáno dodatečným zdůvodněním a předložením výpočtu. 

                                                

15 Snížený emisní faktor vychází z emisní intenzity celé energetiky v rámci ČR. Hodnota sníženého 
emisního faktoru tak byla vypočítána z dat Eurostat pro rok 2017: Greenhouse gas emissions by 
source sector (Fuel combustion in energy industries) / Production of electricity and derived heat by 
type of fuel (Total). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSWAX98H)



 

17 

 

Tato varianta je vyřazená, jelikož ji neumožňuje současné znění zákona 383/2012 Sb. 

o obchodování s emisemi skleníkových plynů. Zákon totiž předjímá, že kompenzace budou 

poskytnuty a nařízení může upravit pouze pravidla pro určování výše kompenzací, nikoliv tedy 

kompenzací jako takových. Pravidlo 5 % totiž představuje omezující podmínku vylučující 

žadatele z oprávněnosti na podporu. Teoreticky by mohlo být uvažováno nad konstruktem, 

kdy by pravidlo 5 % snižovalo podporu na určitou úroveň (tzn., při nesplnění podmínek by 

žadatel dostal např. 10 % z maximální podpory). Předkladatel tuto variantu však vyloučil, 

jelikož představuje právní otázky, které by mohly kompenzace zkomplikovat (např. při 

napadení u Ústavního soudu pro nesoulad nařízení vlády se zmocněním v zákoně), což není 

v souladu s politickým zadáním. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Pro porovnání variant jsou zvažovány přínosy a náklady pro zamezení rizika úniku uhlíku, dále 

mezinárodní konkurenceschopnost průmyslu (srovnání zavedených kompenzací v rámci EU), 

dopady na životní prostředí a v neposlední řadě dopady na státní rozpočet. 

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. 

 

Scénáře nákladů státního rozpočtu, resp. max. výše kompenzací 

Náklady státního rozpočtu a tedy i maximální výše kompenzací (ve smyslu zákonného limitu 

25 % výnosů) jsou závislé na ceně emisních povolenek a dražební alokaci v daném roce. 

Pro hodnocení variant jsou použity níže uvedené odhadované scénáře v závislosti na vývoji 

cen emisních povolenek.  

Skutečný nárok na kompenzace je však určen výpočtem pro konkrétní zařízení (žadatele), 

tento výpočet je v návrhu nařízení převzat z pokynů pro státní podporu Komise (viz kapitola 

k existujícímu právnímu stavu). Nárok průmyslu na kompenzace tak pravděpodobně nebude 

dosahovat níže uvedených maximálních výší v podobě 25 % z výnosů dražeb. Výši 

kompenzací taktéž ovlivní nové pokyny Evropské komise pro státní podporu pro období 2021-

2030, jejichž finální podoba není v době vypracování návrhu nařízení známa. Konkrétní 

rozpočtový dopad pro každý rok bude stanoven samostatným nařízením vlády.  

Hodnocení dopadů jednotlivých variant dále uvádí odhad výše kompenzací za rok 2020 

vypočtený na základě dat spotřeby elektřiny. Pro tento odhad potřebné výše kompenzací pro 

rok 2020 bylo vycházeno z dat zjištěných ČSÚ v rámci Ročního výkazu o spotřebě paliv 

a energie a zásobách paliv EP 5-01 a Ročního výkazu o spotřebě paliv a energie na výrobu 

vybraných výrobků EP 9-01. Z dat obsažených ve výkazu EP 5-01 byla zjištěna průměrná 

roční spotřeba elektřiny za období 2005 – 2011 u podniků s hlavní činností spadající do sektorů 

způsobilých pro kompenzace. Do výpočtu byly zahrnuty údaje pouze těch podniků, jejichž 

roční spotřeba v jednotlivých letech byla vyšší než 1 GWh. V případě dat o spotřebě paliv 

a energie na výrobu vybraných výrobků EP 9-01 byly sledovány údaje o spotřebě elektrické 

energie na výrobu v pododvětví ve výrobě plastů v primárních formách, specificky pak 

polyetylenu a kopolymerů, polypropylenu a kopolymerů, suspenzního polyvinylchloridu 

a v pododvětví výroby buničiny, z nichž byl vypočten údaj o průměrné roční spotřebě elektřiny 

za období 2005 – 2011. Výše uvedené hodnoty byly sečteny a použity v rámci výpočetního 
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vzorce pro podporu, tzn., byly následně vynásobeny hodnotami: 0,75 (intenzita podpory v roce 

2020); 1,06 (emisní faktor pro ČR); 25,21 (forwardová cena povolenky pro rok 2020 v EUR) 

a 25,631 (kurz Kč vůči euru za 1. čtvrtletí 2020 stanovený ČNB). 

Scénáře vývoje cen emisních povolenek EUA, výnosů a max. výše kompenzací do roku 2030 

Scénář s vysokou cenou emisních povolenek 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cena (EUR/EUA) 19,80 22,00 25,30 27,50 29,70 30,80 31,90 33,00 34,10 35,20 36,30 

Množství EUA (mil.) 29,34 15,80 19,81 25,06 23,86 22,67 21,47 18,73 14,32 14,63 16,69 

Výnos EUR (mil.) 580,83 347,66 501,18 689,08 708,71 698,14 684,95 618,25 488,20 515,02 605,88 

Výnos Kč (mld.) 14,90 8,92 12,86 17,67 18,18 17,91 17,57 15,86 12,52 13,21 15,54 

Kompenzace (mld. Kč) 3,72 2,23 3,21 4,42 4,54 4,48 4,39 3,96 3,13 3,30 3,89 

            

Scénář se střední cenou emisních povolenek 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cena (EUR/EUA) 18,00 20,00 23,00 25,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 

Množství EUA (mil.) 29,34 15,80 19,81 25,06 23,86 22,67 21,47 18,73 14,32 14,63 16,69 

Výnos EUR (mil.) 528,03 316,05 455,61 626,44 644,28 634,68 622,68 562,05 443,82 468,20 550,80 

Výnos Kč (mld.) 13,54 8,11 11,69 16,07 16,53 16,28 15,97 14,42 11,38 12,01 14,13 

Kompenzace (mld. Kč) 3,39 2,03 2,92 4,02 4,13 4,07 3,99 3,60 2,85 3,00 3,53 

            

Scénář s nízkou cenou emisních povolenek 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cena (EUR/EUA) 16,20 18,00 20,70 22,50 24,30 25,20 26,10 27,00 27,90 28,80 29,70 

Množství EUA (mil.) 29,34 15,80 19,81 25,06 23,86 22,67 21,47 18,73 14,32 14,63 16,69 

Výnos EUR (mil.) 475,23 284,45 410,05 563,79 579,85 571,21 560,41 505,84 399,44 421,38 495,72 

Výnos Kč (mld.) 12,19 7,30 10,52 14,46 14,87 14,65 14,37 12,97 10,25 10,81 12,72 

Kompenzace (mld. Kč) 3,05 1,82 2,63 3,62 3,72 3,66 3,59 3,24 2,56 2,70 3,18 

Odhad MŽP k 20. dubnu 2020, odhad je koncipován pouze pro povolenky EUA, povolenky EUAA nejsou zahrnuty 

 

K hodnocení dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost 

Hodnocení na konkurenceschopnost je pojato ve smyslu hodnocení dopadů na celkovou 

konkurenceschopnost, kterou ovlivňuje řada cenově-nákladových faktorů (mezi něž patří 

dopad EU ETS na ceny elektřiny), ale taktéž faktory v podobě kvalifikace a dostupnost 

pracovní síly, zavádění nových technologií a inovace, efektivní řízení výroby a obchodu, 

a postavení v globálních dodavatelských řetězcích atd. 

Hodnocení dopadů dále rozlišuje konkurenceschopnost na globálních trzích a v rámci 

vnitřního trhu EU. Pro hodnocení konkurenceschopnosti mimo EU je zásadní samotný fakt 

pravděpodobnosti úniku uhlíku, který je definován jako snížení konkurenceschopnosti vlivem 

EU ETS, což má v rámci EU teoreticky stejné dopady, (resp. jde o zjednodušený pohled, který 

nebere v potaz jiné cenové hladiny ekonomik, sílu měny, míru modernizace apod.). Pro 

hodnocení konkurenceschopnosti v rámci EU je zásadní, kolik členských států a v jaké míře 

kompenzace zavedly nebo zavedou.  
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3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 – zachování stávajícího stavu 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 0 nepředstavuje náklady státního rozpočtu. Dle odhadu MŽP budou za rok 2020 

výnosy z dražeb emisních povolenek představovat cca 12 – 15 mld. Kč; za celé období 2020-

2030 se výnosy z dražeb odhadují na 135 až 165 mld. Kč. Pozn.: Pro kompenzace by mohlo 

být využito (dle ustanovení z. 383/2012 Sb.) maximálně 25 %, jedná se zároveň o výnosy, 

které nejsou účelově vázány a jsou tedy obecným příjmem státního rozpočtu. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Nepřijetí kompenzací představuje hypoteticky žádné až zásadní snížení 

konkurenceschopnosti dotčených odvětví. Jak je uvedeno v popisu problému, dopady cen 

emisních povolenek jsou jedním z několika faktorů mající vliv na ceny elektřiny.  

Hodnocení hypoteticky žádné (negativní) dopady je potřeba vztáhnout na rok 2020, kdy 

s ohledem na hosp. útlum v souvislosti s pandemií viru COVID-19 lze předpokládat, že cena 

povolenek bude po většinu roku 2020 nižší a tedy s malým dopadem na ceny elektřiny, 

zároveň vlivem opatření došlo k hospodářskému útlumu a tedy i nižší spotřebě elektřiny, což 

by mělo vést k převisu nabídky nad poptávkou emisních povolenek a tedy jejich nižší cenu 

v tomto roce. S přihlédnutím k těmto okolnostem lze proto předpokládat malé dopady EU ETS 

na riziko úniku uhlíku v roce 2020 ve smyslu mezinárodní (mimo EU) konkurenceschopnosti. 

Nejpozději od roku 2021 se však předpokládá, že cena emisních povolenek bude narůstat, 

což se projeví i ve zvýšeném riziku úniku uhlíku ve výhledu do roku 2030, tzn., zvýšeném 

ohrožení konkurenceschopnosti dotčených odvětví, v tomto ohledu jsou dopady hodnoceny 

v závislosti na okolnostech jako až vysoké. 

Pro konkurenceschopnost na vnitřním trhu je nicméně taktéž 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, 

negativní dopady na konkurenceschopnost v rámci EU je tak potřeba hodnotit celkově pro 

období 2020-2030 jako velmi nízkou až střední v závislosti na okolnostech. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta nepředstavuje navýšení nebo snížení administrativní zátěže podnikatelů. 

Sociální dopady 

Varianta představuje v roce 2020 velmi malá rizika dopadů na zaměstnanost v dotčených 

odvětvích, nicméně tato rizika mohou být zásadní ve výhledu do roku 2030, analogicky 

k hodnocení dopadů na konkurenceschopnost daných odvětví. 

Dopady na životní prostředí 

Nezavedení kompenzací může mít hypoteticky negativní dopady na životní prostředí, pokud 

by došlo k úniku uhlíku, tzn., že by došlo ke zvyšování celosvětových emisí skleníkových plynů 

v důsledku přesunů výroby mimo Unii. Toto riziko je analogické k hodnocení dopadů na 

konkurenceschopnost daných odvětví. 
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Korupční rizika 

Varianta nepředstavuje korupční rizika. 

b) Varianta 1 – maximální kompenzace 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dle odhadu MŽP budou za rok 2020 výnosy z dražeb emisních povolenek představovat cca 

12 – 15 mld. Kč, pro kompenzace by mohlo být využito (dle ustanovení z. 383/2012 Sb.) 

maximálně 25 %, tzn. maximálně cca 3 – 3,7 mld. Kč, jedná se zároveň o výnosy, které nejsou 

účelově vázány a jsou tedy obecným příjmem státního rozpočtu. Hrubý odhad kompenzací na 

základě dat ČSÚ spotřeby elektřiny potenciálních příjemců podpory je 2,4 mld. Kč, s výhradou 

toho, že v roce 2020 lze předpokládat významný útlum produkce a tedy i spotřeby elektřiny 

v souvislosti s pandemií viru COVID-19, lze tedy předpokládat, že reálná výše kompenzací za 

rok 2020 bude nižší. 

Celkové dopady za období 2020-2030 se při předpokladu maximálních kompenzací odhadují 

na 34 – 41 mld. Kč viz výše přehled scénářů vývoje cen povolenek, výnosů a max. limitu 

kompenzací. Skutečná výše kompenzací bude pravděpodobně nižší. Výši kompenzací taktéž 

ovlivní nové pokyny Evropské komise pro státní podporu pro období 2021-2030, jejichž finální 

podoba není v době vypracování návrhu nařízení známa. 

O podpoře bude rozhodovat MPO (předpokládá se cca 100 žadatelů o podporu), 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). 

ÚOHS zabezpečuje vypracování roční monitorovací zprávy o poskytnutí kompenzace za 

každý kalendářní rok a vede evidenci, která musí obsahovat veškeré potřebné informace 

dokazující, že byly dodrženy podmínky týkající se způsobilých nákladů a nejvyšší přípustné 

intenzity kompenzace a uchovává tyto údaje po dobu 10 let od data poskytnutí kompenzace. 

Implementace varianty 1 by byla zajištěna v rámci výkonu agend MPO a ÚOHS, 

a nepředstavuje v tomto ohledu vyšší finanční nároky státní správy.  

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 

Varianta 1 má vždy pozitivní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost, jedná se o dotaci 

na provozní výdaje, která v případě varianty 1 netestuje individuální míru ohrožení únikem 

uhlíku konkrétního žadatele, dále v zásadě nezohledňuje míru bezplatně přidělených 

povolenek, ale je provedena plošně dle stanovených podmínek. Hodnocení tak předpokládá 

nízké až vysoké pozitivní dopady na konkurenceschopnost jak mimo EU, tak v rámci EU 

v období 2020-2030 v závislosti na okolnostech (dopady EU ETS na cenu elektřiny, v rámci 

EU je zásadní kolik členských států a do jaké výše kompenzace zavedou.) 

Varianta 1 představuje záruku zachování konkurenceschopnosti vybraných odvětví průmyslu 

(ve smyslu eliminace dopadů systému obchodování s emisními povolenkami na ceny elektřiny 

pro podpořené subjekty) v rámci globálních trhů i v rámci vnitřního trhu EU. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Kompenzace jako takové jsou vždy selektivní, u varianty 1 pak v konkrétních případech, kdy 

je vazba na únik uhlíku chybějící nebo slabá, představuje plošná kompenzace zvýhodnění i 

na domácím trhu. Selektivnost kompenzací se dále projevuje ve srovnání zejm. vůči malých a 

středních podnikům (a to včetně odvětví ohrožených únikem uhlíku) a vůči domácnostem, 

které zvýšenou cenu elektřiny ponesou bez kompenzace. Předpokládá se kompenzace cca 

100 subjektů ve způsobilých sektorech – cca polovina z celkového objemu kompenzací 

v sektoru výroby želena a oceli, čtvrtina v sektoru výroby papíru a lepenky, z ostatních sektorů 

se jedná zejm. o odvětví chemického průmyslu. 

Pozn. 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). 

Sociální dopady 

Případná podpora může hypoteticky udržovat zaměstnanost v podporovaných sektorech. 

Pozn.: 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 (a taktéž menšími podnikateli). Ceny elektřiny se však 

znatelně liší dle velikosti odběru subjektem. 

Dopady na životní prostředí 

Řešení rizika úniku uhlíku přispívá k ochraně životního prostředí, neboť účelem podpory je, 

aby se zamezilo zvyšování celosvětových emisí skleníkových plynů v důsledku přesunů výroby 

mimo Unii, jelikož neexistují závazné mezinárodní dohody o snižování emisí skleníkových 

plynů. S ohledem na to, že se však dopady systému EU-ETS na ceny elektřiny v roce 2020 

hodnotí jako zanedbatelné (a zároveň není dostatek empirických důkazů o úniku uhlíku), je 

hodnocen pozitivní dopad na životní prostředí jako zanedbatelný. 

Nejpozději od roku 2021 se však předpokládá, že cena emisních povolenek bude narůstat, 

což se projeví i ve zvýšeném riziku úniku uhlíku ve výhledu do roku 2030, tzn. zvýšené 

pravděpodobnosti negativních dopadů na životní prostředí. Varianta 1 představuje maximální 

možnou kompenzaci, která riziko úniku uhlíku minimalizuje. 

Pozn.: Kompenzace jsou podporou daných podnikatelských subjektů bez nutnosti 

ekvivalentních opatření z pohledu ochrany klimatu.  

Korupční rizika 

Podpora ve smyslu správního řízení, kdy má žadatel subjektivní zájem o poskytnutí podpory, 

představuje vždy určitá korupční rizika spojená s administrací a rozhodováním, nicméně 

proces poskytování navrhované podpory je velmi transparentní a na základě verifikovaných 

údajů, proto je toto riziko nevýznamné. 

c) Varianta 2 – kompenzace s využitím úpravy hodnoty emisního faktoru CO2 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopady na státní rozpočet jsou obdobné jako v případě varianty 1, nicméně skutečná výše 

kompenzací bude ovlivněna snížením emisního faktoru z hodnoty 1,06 na 0,6, tzn., že 
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skutečná výše kompenzace bude o 44 % nižší. Náklady státního rozpočtu by tak za rok 2020 

představovaly v maximální výši cca 1,7 – 2,1 mld. Kč, při odhadu na základě dat ČSÚ spotřeby 

elektřiny potenciálních příjemců podpory 1,34 mld. Kč, s výhradou toho, že v roce 2020 lze 

předpokládat významný útlum produkce a tedy i spotřeby elektřiny v souvislosti s pandemií 

viru COVID-19, lze tedy předpokládat, že reálná výše kompenzací by byla nižší. 

Celkové dopady za období 2020 až 2030 se v případě varianty 2 odhadují na 19 – 23 mld. Kč 

(odvozeno z přehledu scénářů vývoje cen povolenek, výnosů a max. limitu kompenzací, které 

byly poměrně sníženy s ohledem na snížený emisní faktor). Skutečná výše kompenzací bude 

pravděpodobně nižší. Výši kompenzací taktéž ovlivní nové pokyny Evropské komise pro státní 

podporu pro období 2021-2030, jejichž finální podoba není v době vypracování návrhu 

nařízení známa. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Dopady jsou obdobné jako v případě varianty 1, snížení emisního faktoru představuje snížení 

podpory o 44 %, v případě roku 2020 se nepředpokládá vysoké riziko úniku uhlíku, tzn., že i 

snížená podpora by měla zaručit jeho minimalizaci, nicméně ve výhledu do roku 2030 

představuje varianta 2 celkově nižší ochranu před únikem uhlíku, a tedy potenciálně nižší 

přínos pro konkurenceschopnost dotčených odvětví ve srovnání s variantou 1. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Dopady jsou obdobné jako v případě varianty 1, nicméně s ohledem na snížení podpory se 

předpokládá menší pokřivení tržního prostředí. 

Sociální dopady 

Dopady jsou obdobné jako v případě varianty 1, snížení kompenzací o 44 % představuje nižší 

ochranu konkurenceschopnosti a tedy i zaměstnanosti v daných sektorech. 

Dopady na životní prostředí 

Dopady jsou obdobné jako v případě varianty 1, snížení emisního faktoru je blíže skutečným 

očekávaným dopadům EU ETS na ceny elektřiny a tedy i dopadům na riziko úniku uhlíku 

v letech 2020 a 2021, ve výhledu do roku 2030 ale varianta 2 celkově představuje nižší 

ochranu před rizikem úniku uhlíku ve srovnání s variantou 1. 

Korupční rizika 

Dopady jsou stejné jako v případě varianty 1 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Porovnání nákladů a přínosů  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 
současný stav 
(bez zavedení 
kompenzací) 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

výnosy z dražeb 
budou nadále příjmem 

státního rozpočtu 

v závislosti 
na srovnání 
s náklady 
varianty 1 

a varianty 2 

  

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

 

 ohrožení globální 
konkurenceschopnosti 

bez dopadů 
až *  

v roce 2020 
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z důvodu rizika úniku 
uhlíku 

 
** až **** 

v letech 2021-
2030 

 

 

ohrožení 
konkurenceschopnosti 
v rámci vnitřního trhu 

EU s ohledem na 
zavedení kompenzací 
v ostatních členských 

státech 

* až *** 

Podnikatelské prostředí 

bez dopadů 

Sociální dopady 

  nezaměstnanost v 
dotčených sektorech 

bez dopadů 
až *** 

Životní prostředí 

  riziko úniku uhlíku 
bez dopadů 

až **** 

Korupční rizika 

bez dopadů 

Varianta 1 
maximální 

kompenzace 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

  

kompenzace 
představují výdaj 

státního rozpočtu za 
rok 2020 

max. 3 – 
3,7 mld.  

 
reálně cca 2,4 

mld. Kč 

  
celkový odhad výdajů 
státního rozpočtu za 
období 2020-2030 

max. 34 – 
41 mld. Kč 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

podpora globální 
konkurenceschopnosti 

(obecně)  

** až **** 
v letech 

2020-2030   
konkurenceschopnost 
v rámci vnitřního trhu 

EU s ohledem na 
zavedení kompenzací 
v ostatních členských 

státech 

* až *** 

  

Podnikatelské prostředí 

  

narušení hospodářské 
soutěže selektivní 

podporou provozních 
výdajů  

* až *** 

Sociální dopady 

zaměstnanost v 
dotčených sektorech 

bez dopadů 
až ***   

Životní prostředí 

zamezení rizika úniku 
uhlíku 

bez dopadů 
až ****   

Korupční rizika 

  
korupční rizika 

spojená s administrací 
podpory 

* 

Varianta 2 

kompenzace s 
využitím úpravy 

hodnoty 
emisního 

faktoru CO2 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

  

kompenzace 
představují výdaj 

státního rozpočtu za 
rok 2020 

max. 1,7 – 
2,1 mld. Kč 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSWAX98H)



 

24 

 

reálně cca 
1,34 mld. Kč 

  
celkový odhad výdajů 
státního rozpočtu za 
období 2020-2030 

max. 19 – 
23 mld. Kč 

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

podpora globální 
konkurenceschopnosti 

(obecně) 

* až *** 
v letech 

2020-2030   
konkurenceschopnost 
v rámci vnitřního trhu 

EU s ohledem na 
zavedení kompenzací 
v ostatních členských 

státech 

* až ** 

  

Podnikatelské prostředí 

  

narušení hospodářské 
soutěže selektivní 

podporou provozních 
výdajů 

* až ** 

Sociální dopady 

zaměstnanost v 
dotčených sektorech 

bez dopadů 
až **   

Životní prostředí 

zamezení rizika úniku 
uhlíku 

bez dopadů 
až ***   

Korupční rizika 

  
korupční rizika 

spojená s administrací 
podpory 

* 

- 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 (*****). 
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4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 2 

3. Varianta 0 

S ohledem na riziko nárůstu cen emisních povolenek a s tím možné rostoucí náklady na 

elektrickou energii považuje vláda za potřebné připravit rámec pro kompenzace v odvětvích a 

pododvětvích průmyslu, u nichž hrozí značné riziko úniku uhlíku. Vláda taktéž považuje za 

potřebné podpořit konkurenceschopnost těchto odvětví na světových trzích a na evropském 

trhu (zejm. z důvodu předpokladu zavádění kompenzací dalšími státy EU). Samotná výše 

podpory bude každoročně stanovena samostatným nařízením vlády. 

Varianta 1 – maximální možná kompenzace je zvolena s ohledem na to, že se ve výhledu do 

roku 2030 očekávají rostoucí ceny emisních povolenek, což bude zvyšovat riziko úniku uhlíku. 

Kompenzace v maximální výši v souladu s pokyny Evropské komise pro státní podporu riziko 

úniku uhlíku minimalizuje a taktéž představuje maximální podporu konkurenceschopnosti 

dotčených odvětví na evropských a světových trzích. 

Z pohledu individuální oprávněnosti poskytnutí kompenzací by byla nejvhodnější varianta 3, 

která by testovala skutečné dopady promítnutí dopadů EU ETS na ceny elektřiny v relevanci 

k ekonomické situaci (přidané hodnotě) konkrétního žadatele o podporu, zároveň by tak bylo 

dosaženo úspor v celkovém rozpočtovém nákladu. Tuto variantu však současné zmocnění 

v z. 383/2012 Sb. neumožňuje. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Pro kompenzace pro 4. obchodovací období v letech 2021-2030 bude nutné připravit nové 

nařízení dle nových pokynů Evropské komise pro soulad státní podpory s pravidly vnitřního 

trhu EU. 

MŽP poskytne MPO ověřené provozní údaje žadatelů, a společně s MPO pak připraví návrh 

rozpočtu na kompenzace, který bude součástí samostatného nařízení vlády.  

O podpoře bude rozhodovat MPO (předpokládá se cca 100 žadatelů o podporu).   

MPO a ÚOHS zabezpečuje vypracování roční monitorovací zprávy o poskytnutí kompenzace 

za každý kalendářní rok a vede evidenci, která musí obsahovat veškeré potřebné informace 

dokazující, že byly dodrženy podmínky týkající se způsobilých nákladů a nejvyšší přípustné 

intenzity kompenzace a uchovává tyto údaje po dobu 10 let od data poskytnutí kompenzace. 

Implementace bude zajištěna v rámci výkonu agend MŽP, MPO a ÚOHS, a nepředstavuje 

v tomto ohledu vyšší finanční nároky státní správy.  

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. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum tohoto nařízení bude proveden v roce 2025, kdy bude možné vyhodnotit vývoj cen 

emisních povolenek a cen elektřiny a tedy i oprávněnost rizika úniku uhlíku. V optimálním 

případě by přezkum měl zvážit taktéž relevanci nákladů na elektřinu vůči přidané hodnotě 
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daných odvětví, s ohledem na omezený přístup k těmto datům je však takové vyhodnocení 

problematické. 

7 Konzultace a zdroje dat 
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/27/10487371/european-power-and-carbon-markets-affected-by-covid-19-an-early-impact-assessment
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/27/10487371/european-power-and-carbon-markets-affected-by-covid-19-an-early-impact-assessment
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Bc. Richard Juřík 
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Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: richard.jurik@mzp.cz  

tel: +420 267 122 249 

 

Mgr. Ivo Vojáček 

Odbor energetiky a ochrany klimatu 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: ivo.vojacek@mzp.cz  

tel: +420 267 122 428 
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