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Proč je narušena důvěra 
investorů? 



Dilema trhu s elektřinou 



Další pokles ceny 
povolenky 

 

 

 
 
 
 

              
 
 

 

Něco zde nefunguje… 



Co dál s uhlíkovým trhem? 



Možné (strukturální) změny v EU ETS 

 Změna aukčního profilu (backloading) 

 Trvalé odebrání části přebytku (set-aside) 
 
 

       
 
 

 Přechod na vyšší 30% redukční cíl 

 Změna lineární trajektorie (nyní 1,74%) 

 Omezení offsetů (CDM, JI..) 

 Zavedení “price floor“ = cenová regulace 

 Rozšíření o další sektory 

 Další možnosti (uhlíková daň - ??) 

 

Množství odebraných 

povolenek (MtCO2)

Odhadovaná změna ceny 

povolenky oproti původním 

odhadům v důsledku odebrání 

povolenek za období 2013-2020

Navýšení 

výnosů z aukcí 

(mil. €)

400 € 4-7 2 259

900 € 9-13 4 531

1200 € 16-17 6 567

1700 € 22-25 8 967



Otázky k novému klimaticko-
energetickému rámci (post-2020) 

 Má být stanoven jeden nebo více cílů? 

 Je rok 2030 optimální z hlediska načasování?  

 Jak posílit/neoslabit v rámci opatření domácí 
konkurenceschopnost? 

 Jak v našich ambicích zohlednit úsilí ostatních 
nejvýznamnějších světových ekonomik?  

 Jak zohlednit různé podmínky a možnosti 
jednotlivých ČS v rozdělení úsilí? 

 Jak vhodně nastavit mix nástrojů, aby nebyla 
oslabována jejich efektivita? 

 Načasování? (Green Paper bude vydán v dubnu 
2013) 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 



  



 Výhody 

 Náklady firem v EU ETS na 
nákup povolenek v aukcích 
jsou výrazně nižší 

 Stimuluje nízkou cenu 
elektřiny a tím přispívá k 
nižším provozním nákladům 

 Výrazně méně zatěžuje 
teplárenství a podílí se na 
růstu nákladů a ceny tepla 

 Nižší tlak na nutnou ochranu 
před ‘’carbon leakage’’ 

Výhody/nevýhody nízké ceny EUA 
  Nevýhody 

 Vyšší emise CO2 (uhlí vs. plyn) 

 Výrazně nižší příjmy ČS 
(snížená možnost redistribuce) 

 Ztráty firem držící přebytky 
EUA z fáze 2 

 (Ne)realizace některých 
projektů, nižší tech. standard - 
investiční nejistota – riziko  
“high-carbon lock-in” 

 “Hledání třetích cest” – 
ohrožení a prodražení 
dlouhodobých cílů 


