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První rok fungování je za námi
v Vyřazení povolenek proběhlo de facto bez problémů

v Technické potíže nemění nic na tom, že podniky splnily svou povinnost včas

v Vykázané emise jsou nižší než se čekalo (a nejen u nás) – je to dobře a 
nebo špatně

v Jak přistoupit k alokačnímu plánu pro druhé obchodovací období je v tuto 
chvíli klíčové

v Systém se bude ještě chvíli zabíhat

v Lze očekávat mírně nestandardní vývoj ceny?  Asi ano.



Co systém přinesl?
v Systém funguje – firmy s povolenkami disponují, obchoduje se jak na 

národní, tak i mezinárodní úrovni

v Emise klesly (?) – neplatí, že alokace = emise (pobídková stránka EU ETS)

v Emise CO2 zahrnuty do rozhodování firem

v Zásadním způsobem vzrostlo povědomí o systému, jeho fungování a 
strategických možnostech firem (srovnáme-li situaci nyní a před rokem)

v Problémy byly a jsou, ale podařilo se většinu z nich zvládnout včas – jsme 
racionálnější?

v ČR je v rámci EU na solidní pozici co se implementace EU ETS týká



Co bude dále?

v Rutinní režim – do konce dubna 2007 se budou vyřazovat povolenky 
za rok 2006

v Na účtech již povolenky na rok 2007 (vyřazovat v roce 2008)

v Bude známa alokace na roky 2008-2012

v Bude se fungovat systém akreditací ověřovatelů (dosavadní
oprávnění ověřovatelů mají platnost dva roky)

v Systém byl novelizován – novela platí od 1. června 2006



NAP 2008-2012
v Má být předložen Evropské komisi do června 2006

v Byly zveřejněny „Guidelines“, které doplňují „Guidelines“ pro první
obchodovací období

v EK tlačí na standardizaci podoby NAPů (srovnatelnost)

v EK tlačí na včasné předložení (posuzovány pokud možno společně)

v EK deklaruje větší přísnost při posuzování NAPů

v NAP2 pokrývá delší období (5 let)

v NAP2 připravován s větším předstihem než NAP1 (predikce budoucího 
vývoje)

v NAP2 přímo svázán s Kjótským obdobím a jeho cíli



Co nás čeká ze strany Evropské komise?
v Rozhodně tvrdší přístup při posuzování oprávněnosti alokace

v Emise roku 2005 budou východiskem pro diskusi o výši alokace

v Komise bude věnovat větší pozornost sektorové výši alokace – příliš velké
rozdíly mezi státy i sektory – hospodářská soutěž?

v Státy s emisemi pod úrovní kjótského závazku mohou alokovat do výše 
odůvodnitelných potřeb – jak odůvodnit potřeby, když poslední potřeba je 
evidentní – emise roku 2005

v Argumentace bude muset být přesvědčivější, podpořená ověřitelnými fakty

v Bude třeba se duševně připravit na krácení výše alokace 



Jak NAP uchopit?

v 2 možnosti:
• Recyklace NAP1 s doladěním vybraných parametrů
• Příprava nové metodiky (jiný NAP)

v Omezující podmínky:
• Čas
• Dostupnost podkladů (historických dat)
• Možnosti co řešit jinak a proč



Návrh řešení – recyklace NAP1
v Proč?

• Konsensuální řešení, rodilo se bolestně, ale bylo schváleno vládou i 
Evropskou komisí – víme do čeho jdeme

• Jsme schopni vymyslet něco zásadně lepšího, co by opravňovalo 
přípravu „zgruntu“ nového NAPu?

• Ideální (dokonalý) NAP neexistuje? Co je to vůbec dokonalý NAP?
• Doladění některých parametrů možné bez ztráty konzistence NAPu jako 

celku (bonusy, rezerva pro nové účastníky atd.)
• Relativní konsensus na straně průmyslu
• Je asi jediné rozumné a zvládnutelné řešení v daném časovém prostoru

v Zatím vůči němu nebyly vzneseny zásadní výhrady – na tomto 
řešení se pracuje



Na co se zaměřit
v NAP by se měl doladit, nikoliv „rozvrtat“ – zásahem do klíčových parametrů

otevíráme prostor pro další zásahy a další zásahy ⇒ nový NAP
v Co lze ladit:

• Velikost rezervy pro nová zařízení + pravidla pro její čerpání
• Bonusy (přerozdělení alokace ve prospěch některých vybraných ukazatelů)
• Růstové faktory (sektory?) – rozdělení zařízení do sektorů, definice zařízení
• Pravidla pro nakládání s povolenkami v případě přesunu výroby či zániku zařízení

(náhrada novým zařízením)
• Historické období (1999-2001+2004 nebo jiné? – chybí data)

v Některé věci řeší již přímo zákon (noví účastníci) – garance alokace
v Některé věci nově:

• Rezerva pro double counting
• Noví účastníci, kteří již novými účastníky v NAP 1 (nelze alokovat historicky)



Na co se zaměřit především
v Příprava argumentace vůči ostatním členským státům a Evropské komisí, 

kdy je nutno brát v potaz především
• Projekce emisí
• Projekce hospodářského vývoje (růstu)
• Očekávaný vývoj emisního faktoru (emise CO2 na jednotku HDP)
• Vliv dalších opatření
• Plnění cílů (např. podíl OZE)

v Emise roku 2005 budou brány v potaz při celkové úrovni emisí, ale neměli 
bychom je zohlednit při alokaci na úrovni podniků (není to trochu alibismus?)

v Nutno předložit solidní makroargumenty, vnitřní obsah je více naší interní
záležitostí (musí být ale konzistentní s pravidly alokace popsané v NAPu)



Další kroky
v Bude třeba politicky rozhodnout:

• Podoba a výše NAPu (recyklace NAP – propočet lze připravit, klíčové je celková a 
sektorová úroveň alokace)

• Odeslání Evropské komisi

v Klíčové je především finální vyjednávání, kdy je třeba mít kompetentní orgán 
(vláda) či osobu (?), která je schopna za republiku jako celek souhlasit s 
dohodnutou úrovní alokace – NAP 1 řešil místopředseda Jahn
• Finální jednání – do 3 měsíců po předložení kompletního alokačního plánu 

Evropské komisi
• Nedohodneme-li se, Komise odsouhlasí její původní návrh!
• Bude v čase T+3měsíce někdo s mandátem rozhodnout?
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