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Základní východiska 

- Cena CO2 zůstane hlavním motivačním prvkem pro 
investice do nízkoemisních technologií a úspor 
(minimálně v EU ETS) a zároveň generované 
prostředky budou díky recyklaci významným zdrojem 
financování/příležitostí pro redukci daňové zátěže (?) 

- Ohrožení však může způsobit dlouhá nejistota 
ohledně pravidel, neočekávané dodatečné zásahy a 
nevhodná kombinace s dalšími nástroji (RES, EE) 

- Klíčovým prvkem pro dosažení cíle z dlouhodobého 
hlediska je lineární korekční faktor: 1,74 vs. 2,2 % - 
v případě 3,4 % - téměř nula do 2045 

- Prvkem, který určuje míru investic v čase je pak cena 
povolenky EUR/EUA 

- Klíčové otazníky: sektory mimo-ETS a globální trh  

 

 



Cena EUA – referenční scénář 

 

 



Emise vs. povolenky a kredity v ETS 

Source: European Commission (2014) 



Proč je dobré číst analýzy dopadů?  

Source: European Commission (2014) 



Vliv EU ETS a podpory OZE na cenu elektřiny 

Zdroj: IEA 2012 



Vyhlídky ČR 



Vývoj podle sektorů - ČR 
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2010/20052015/20052020/20052025/20052030/2005 2030/1990

GHG total (CO2e) 5,99% 19,23% 23,13% 25,02% 32,01% 53,21%

GHG EU ETS 9,16% 29,10% 33,56% 36,20% 47,19%

GHG non-ETS 1,63% 5,21% 8,31% 10,26% 10,59%

Procentuální změny 

 v jednotlivých letech - ČR 



Split EU ETS/non ETS - ČR 
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Reforma EU ETS 



Backloading 

- Ve 2014, 2015 a 2016 bude odebráno 400/300/200 
mil. EUA a navráceno zpět ve 2019 a 2020  

- Účinnosti změny nařízení EK č. 1031/2010 do konce 
února – souhlas Rady a EP 

- Vydání upraveného aukčního kalendáře se 
předpokládá na začátku března – začne platit cca v ½ 
března – aukce budou probíhat i během 2014 

- Schválení backloadingu se okamžitě odrazilo v ceně 
EUA – aktuálně 6,30 EUR  

- Do konce 2014 někteří analytici očekávají nárůst až 
na 7,75 EUR 

- ČR může v letošním roce očekávat příjem cca 1 mld. 
Kč  

 

 



Mechanismus tržní stability I 

- (od 2021) množství povolenek v oběhu v roce X bude 
počítáno jako množství všech povolenek vydaných od 1. 1. 
2008 do roku X včetně, navýšené o množství 
mezinárodních kreditů použitých v témže období, od čehož 
budou odečteny ověřené emise v rámci EU ETS z téhož 
období a aktuální množství povolenek v rezervě. Takto 
vypočtené množství má Evropská komise zveřejnit vždy do 15. 
května roku X+1. 

 
- Pokud 12 % tohoto množství bude představovat více než 100 

mil. EUA (tj. pokud bude v oběhu více než 833 mil. EUA), bude 
ekvivalent těchto 12 % vzat do rezervy, tj. o toto množství 
bude sníženo množství povolenek k dražbě pro rok X+2. Pokud 
by však mělo být množství povolenek v oběhu nižší nežli 400 
mil. EUA, bude množství povolenek dražených v roce X+2 
navýšeno o 100 mil. EUA uvolněných z rezervy. Fungování 
rezervy by ovlivňovalo množství povolenek prodávaných 
v aukci a tedy i výnosy členských států.  
 

 

 



Mechanismus tržní stability II 

- Rezerva tržní stability představuje určitou formu regulace 
rozpětí minimální a maximální ceny povolenky, protože by se 
EU ETS v případě jejího zavedení, po několika letech dostal do 
situace s množstvím povolenek v oběhu mezi 400-833 mil., 
a toto pásmo by již nebylo prakticky možné opustit. 
 

- Určitá obava existuje z dlouhé reakční doby (2 roky), než 
budou převedeny povolenky do rezervy. Situace na trhu v roce 
X a X+2 může být výrazně jiná a zpožděné fungování 
stabilizační rezervy může mít procyklický efekt, což by mohlo 
trh paradoxně poškodit. Otázkou tedy je, zda EK zvážila 
možnost, aby převod povolenek do rezervy nastal dříve, např. 
již v polovině roku X+1. 
 

- Bylo by vhodné, aby EK doplnila IA o odhad dopadu 
mechanismu na cenu EUA v kontextu různých scénářů pro 
2030. 
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