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Obchodovatelná povolení – nástroj snižování emisí skleníkových plynů  

 

Jiřina Jílková, IEEP – VŠE 

 

Příroda a cenový mechanismus 

• Přírodní zdroje (statky životního prostředí) mají hodnotu, ale nemají cenu 
• Cenový mechanismus jednoznačně určí uživatele statku 
• S rostoucí konkurencí hledáme mechanismu pro řešení konfliktu ve využití životního 

prostředí a jeho jednotlivých složek 
 

Ovzduší 

• Situace nedostatkovosti 
• Mnoho uživatelů  etické prvky využití – přímý cenový mechanismus nelze uplatnit 
• Omezuje se právo využití (znečištění) 
• Administrativní a ekonomické nástroje 

– emisní limity 
– daně a poplatky  
– obchodovatelná povolení 

 

Obchodovatelná povolení 

• Tradable permits, allowances, credits 
• SO2, Nox, voda, využití území 
• Okres, region, stát 
• Různé modely  
• USA (Acid Rain Program, RECLAIM) 
• Velká Británie a Dánsko 
• EU: kvóty na mléko  
 

Obchodovatelná povolení 

• Můžeme stanovit kvantifikovaný cíl  
• Environmentální efekt 
• Využití cen a obchodování pro zlepšení životního prostředí 

– cenový signál 
– znalost mechanismu 
– nejistota na trhu 

 

 



 
Cap and Trade 

• Emissions cap 
– Stanovení maximálního množství emisí určité škodliviny ve vymezeném regionu za 

časovou jednotku (rok) 
• Coverage 

– Kdo bude začleněn do systému 
• Allocation 

– Alokace povolenek 
• Market rules 

– Pravidla trhu 
 

Obchodování 

 
 



 
Možnosti využití kjótských mechanismů v České republice 

 
Tomáš ChmelíkOdbor ekonomiky životního prostředí 

Oddělení ekonomických nástrojů 
Úvod – obsah prezentace 
 
l. Joint Implementation 
–Současný stav 
–Problémy k řešení 
–2.Emisní obchodování 
Joint Implementation 
• Zahájení fáze JI oznámeno v lednu 2002 
• Obecná informace o přístupu MŽP publikována na webových stránkách MŽP (prioritní 

oblasti, obecné podmínky a požadavky) 
• Zahájeny práce na podrobné metodice 
• První verze metodiky publikována 17. května 2002 (česky i anglicky) 
• Zahájeny práce na přípravě administrativní a schvalovací procedury pro JI projekty 
 
První zkušenosti 
• Metodický pokyn velký krok kupředu, nicméně některé problémy přetrvaly: 

o Požadovaná dokumentace možná příliš obsáhlá a speciálně pro zahraniční 
subjekty nejasná 

o Účast soukromých firem na JI z pozice investora nejasná 
o Potřeba jasnější definice odpovědnosti, pravidel, termínů a dalších formálních 

požadavků 
o Klíčový je přístup k „oficiálním“ informacím (www) 
o Objevily se i některé věcné problémy (viz dále) 

• Byly zahájeny práce na revizi pravidel 
 
Současný stav JI 
• Podepsáno Memorandum o porozumění s Rakouskem, připravují se memoranda s 

Holandskem, Dánskem, Francií, SRN, indikován zájem ze strany Slovinska, Japonska 
• HCA (PCF WB) předložen do vlády – SFŽP a ČEA implementačními agenturami 
• Existuje zájem ze strany realizátorů zde – nemají dostatek zkušeností 
• Diskutovány některé konkrétní projekty (portfolio projektů na biomasu BTG, využití 

skládkového plynu, projekt ŠKODA AUTO) 
 
Věcné problémy k řešení 
• Mezinárodní smlouvy jako základ pro JI projekty 

o Signatáři Kjótského protokolu země (státy), přesun emisních kreditů má 
mezinárodní rozměr 

o Otázka odpovědnosti za tyto smlouvy 
o Participace soukromých subjektů – je vůbec možná a jak ji řešit 

• Sdružování projektů (portfolio) 
o Obtížně se posuzuje jako celek (technicky obtížné) 
o Na druhé straně jedna z priorit politiky 
o Určité možnosti řešení jsou rozpracovávány 

• Vyhledávání projektů 



o Vyhledávání investorů a realizátorů navzájem někdy obtížné 
o Obtížná orientace domácích realizátorů (především malé firmy, municipality)v 

mezinárodních pravidlech a požadavcích 
o Podpořit vznik platformy, kde se může sejít nabídka a poptávky po projektech 

– podpořit soukromé aktivity? 
o Jednou z možností je využít krajů (regionálních energetických agentur) 
o Metodický dozor MŽP, snaha o vylepšení komunikace a přístupu k informacím 

(www stránky) – v jaké fázi projekty posuzovat 
• Financování projektů 

o Souběh mezinárodních a domácích finančních prostředků je problém? 
o Státní fondy – co v případě příspěvků z jiných mezinárodních fondů (např. 

GEF – nelze využít) 
o Problematika státní pomoci (vazba na pravidla EU) 

• Dodatečnost (adicionalita) 
o Definice dodatečnosti zatím poměrně vágní – řešením přesun do pozice země 

TRACK 1 (odpadá drahá mezinárodní validace)? 
o Sladění pravidel pro projekty mezi investorem a hostitelem 

 
Emisní obchodování v České republice 
- 3 úrovně emisního obchodování 

- V rámci UNFCCC (ČR signatářem) 
- Obchodování v rámci EU (na úrovni podniků) 
- Domácí emisní obchodování (na úrovni podniků) 

 
- Nástroj v ČR dosud nevyužit – nedostatek zkušeností 
- Realizováno několik studií 
- Pozice podniků a širší veřejnosti do jisté míry rezervovaná 
- Stále iniciační fáze  
 
Domácí emisní obchodování v ČR 
- Zavedení v ČR obtížné: 

- Země již plní závazek Kjótského protokolu (splněn i přísnější domácí cíl) – jak 
vůbec stanovit cíl, kterého má být za pomoci obchodování dosaženo ? 

- Dobrovolný či povinný systém ? 
- Neexistence poptávky – byl by systém vůbec funkční ? 
- Obecně není za současné situace zájem o implementaci obchodování s emisemi 

skleníkových plynů 
 
Obchodování v rámci EU 
- Vstup do EU – bude součástí legislativy EU 
- ČR by mohla být v pozici „čistého prodejce“ 
- Systému nelze využít pro prodej emisního přebytku (EU state aid rules) 
- Implementace bude vyžadovat zintenzívnění prací 
- Řada problémů se stále ještě řeší (kombinace systému obchodování s kredity z projektů JI a 
CDM) 
- V zásadě pozitivní přístup k návrhu 

- Zapojení firem (podnikatelská příležitost) 
- Učící efekt – redukce emisí může být problémem v budoucnosti 
- Vzniknou potřebné institucionální struktury 

 



Obchodování v rámci UNFCC 
- Čeká se na úpravu obchodování v rámci UNFCCC 
- Česká republika pravděpodobně prodávajícím 

- Jak bude naloženo s emisním přebytkem ? 
- Jak naložit s případným výnosem ? 

- Má výrazný politický rozměr 
 
Závěry – další kroky ? 
- Joint Implementation: 

- Příprava MoUs, dořešení administrativních a formálních problémů 
- Zahájit posuzování projektů – využít získaných zkušeností 
- Mohou se objevit nové problémy 

- Emisní obchodování: 
- Nutnost zahájit širší politickou a expertní diskusi 
- Nutné zahájit komunikaci s firmami 
- Přístup EU klíčový, pokusit se zasáhnout do závěrečných fází negociací 
- UNFCCC ? 

- Další nástroje ? 
 
 
 



 
Support of the Implementation of the Kyoto Protocol – Czech Republic 

INFORMACE O PROJEKTU 
 

Eva Šnajdrová 

 

Registry 

- Marakéšská dohoda  povinnost vytvořit dle požadavků (Technical Papers) i v případě 
neobchodování 

- Sledovat emise – stav, pohyb, vlastníky, plnění závazku 
Nutnost analýzy situace v ČR 

 

Projekt 

- Popis současné situace 

- Popis REZZO, energetické statistiky MPO  

- Existující finanční trh a systémy – RM Systém, PVT 

- Úzká spolupráce s MŽP, ČHMÚ, MPO 

- Financování – REC 

 

Cíle 

- Analýza vhodnosti stávajících systémů evidence emisí jako systému registrů 

- Zhodnocení možnosti použít existující finanční trhy a systémy 

- Návrh modelu fungování 

 

Pokračování 

- Prezentace projektu – duben 2003 

- Návazné projekty a studie 

- Mezinárodní prezentace 

 

Kontakt 

Eva Šnajdrová 

snajdrova@ireas.cz 

  

 



 
Trh se skleníkovými plyny 

Nový ekonomický fenomén 
Dirk Forrister 

Výkonný ředitel 
 
Obsah 
1.Stručné představení firmy Natsource2.Trh se skleníkovými plyny (GHG) v roce 
2002�Vývoj trhu�Vývoj na globální a národní úrovni�Uhlíkové fondy 3.Perspektivy do 
budoucna�Cenová očekávání�Kjótský protokol4.ShrnutíPředstavení firmy Natsource 
•Největší makléřská firma v oblasti živ. prostředí celkem 40 zaměstnanců v New Yorku, 
Houstonu, Torontu, Calgary, Londýně, Oslo, Sydney, Tokiu•Od roku 1994: elektřina, plyn, 
uhlí, SO2, NOX, skleníkové plyny, obnovitelné zdroje, počasí  
•První v transakcích:•Transatlantické & transpacifické obchody se sklen. plyny•Obchody ve 
Velké Británii a Dánsku•Swap různých vládních nástrojů v souvislosti s dodržením závazků 
•Poradenství v oblasti financování projektů•Strategičtí poradci Kanadě, Nizozemí, EU, Velké 
Británii, PCF & nadnárodním společnostem•Asset & Value Management 
Trh se skleníkovými plyny v roce 2002 Vývoj trhu 
•První transakce v roce 1997 po schválení Kjótského protokoluERs Emission 
Reductions (emisní redukce)VERs Verified Emission Reductions (ověřené e.r.)•Od 
Marakéšské konference (2001) 
CERs Certified Emission Reductions (z projektů CDM) 
ERUs Emission Reduction Units (z projektů JI) 
RMUs Removal Units (propady v zemích Annex 1) 
AAUs Assigned Amount Units (národní alokace – závazek Kjótského protokolu) 
UK, DK and EU Allowances (povolenky)Světové obchody se sklen. plyny 
•1997 - červen 2002 obchodováno přibližně 230mt GHG  
•Převážně VERs, Forwardy & Opce•Za posledních 12 měsíců nejaktivnější na trhu s GHG 
(nástroje ke splnění závazku & VERs); v minulém roce 50 až 80mt CO2E zobchodováno•Po 
Marakéšské dohodě nabídka prodejců - CERs, ERUs, AAUs a potenciálně EU povolenky–
Rizika na straně prodejců: Průběh projektů/objem, plnění kjótských závazků, kredity & cena–
Rizika na straně kupujících: kredity & cenaCo určovalo ceny na trhu VB? 
•Duben 02 – září 02 (150% vzrůst) 
–Limitovaná nabídka•Přímí účastníci získávali verifikaci baseline (referenční úrovně) se 
zpožděním•Obavy obchodovat s forwardy před samotnou alokací 
–Silná poptávka ze strany CCA účastníků–Hledání příležitostí•Září 02 – leden 03 
–S růstem získaných verifikací a alokací povolenek přímým účastníkům a CCA účastníkům 
rostla i nabídkaCeny v budoucnu 
•V roce 2003 žádné závazky v souvislosti se splněním CCA 
–03’ obchod s povolenkami se slevou (£4.25) 
•Nízká kupní poptávka přímých účastníků–Dobrovolné cíle è převážně prodejciPůsobení 

trhu 
První Swap dvou národních nástrojů ke splnění závazku CO2 Zprostředkováno Natsource. 
Shell poskytne povolenky Velké Británie výměnou za dánské povolenky z Elsamu. Proč? 
� Shell použije tyto dánské povolenky ke splnění závazku  
� Elsam rozšiřuje (diverzifikuje) portfolio a prodlužuje možnost využít povolenky po roce 
2003 (převést povolenky s platností do období po roce 2003)! Uhlíkové fondy 
•Prototype Carbon Fund Světové banky: 
US$145 milionů, zvýšeno na US$180m 



•IFC Renewable Energy Efficiency Fund 
US$65 milionů (Equity) 
•EBRD/Fondelec US$70 milionů•UBS Alternative Climate US$60 milionů (neúspěch) 
•Austrian Carbon Fund: €360 milionů na 10 let (2003-2012) 
Perspektivy do budoucna 
Jakou lze očekávat cenu za tunu CO2v roce 2010? 
Cenová očekávání - průzkum 
•Pre-Kyoto (2005):  
–Většina firem očekává ceny GHG plynů přibližně $3-5 
–Rozpětí: $2-10; medián $5; průměr $5.33 
–Více než 60% očekává cenu $5 nebo méně•Mid-Kyoto (2010):  
–Většina očekává ceny cca $10. 
–Rozpětí: $1.74-$30; medián $10; průměr $10.96. 
–70% očekává $10 nebo méně. 
•Odhady těchto cen zahrnují předpoklad firem, že: 
–Kyoto vstoupí v platnost do konce roku 2002. 
–USA se ke Kjótskému protokolu nepřipojí, ale přijmou odděleně opatření, která vyvolají 
mírnou světovou poptávku 
Ceny 
Commodity Type Vintage Year Price per ton CO2E
Verified Emission Reductions ("VERs") 
Annex B VERs 1991-2007 $0.60-$1.50
Annex B VERs 2008-2012 $1.65-$3.00
non-Annex B VERs 2000-2012 $1.00-$4.00
CERUPT 2000-2012 €3.30-€5.50
ERUPT 2008-2012 €4.00-€8.00
Compliance Tools 
CERs 2000-2012 $2.00-$8.00
ERUs 2008-2012 $2.50-$5.00
AAUs 2008-2012 $7.00 (?)
EU Allowances 2005-2012 €5.00 (?)
Danish allowances 2001-2002 €0.40-€4.50
UK allowances 2002 € 18,50
UK allowances 2003 € 13,50
 
Shrnutí – Růst trhu v roce 2002 
•Trh Velké Británie: první rok úspěšný•Dánský trh:  druhý rok pomalejší•Světový trh: 
výrazný nárůst–PCF, Erupt, Cerupt & UK 
–Zájem se obrací k nástrojům ke splnění závazku–Ceny za VERs budou mít klesající 
dynamiku–Méně možností, více kandidátů CERs/ERUs 
•Direktiva EU bude výrazným milníkem v období 2003-2004 

Electricity – Gas – Coal – Emissions – Renewables – Weather 
) + 44 – 20 - 7827 2942 

Dirk Forristerwww.natsource.comCalgary - Houston - London - New York 
 Oslo – Ottawa - Sydney – Tokyo - Toronto – Washington DC 



Trh se skleníkovými plyny (GHG) – Příležitosti pro kandidátské země 
Frank Joshua 

Výkonný ředitelNatsource Tullett (Europe) 
Obsah 

 
� Současná situace na trhu s GHG plyny� Růst trhu v roce 2002 
� Současná hodnota trhu s GHG plyny� Příklad institucionálního kupce GHG 
� Charakteristické znaky obchodů v poslední době� Příležitosti pro kandidátské země� 
Konverze VERs na nástroje ke splnění závazku� EMDG’s First Climate Assets Portfolio 
�The Vienna Carbon Finance Group 
Současná situace na trhu s GHG plyny 
Růst trhu v roce 2002 
•2002 = 60-70MtCO2e  
•2002 povolenky Velké Británie= 1.2 MtCO2e 
•2002 povolenky Dánska = 50,000 tCO2e•1996-2002 = cca 250MtCO2e 
Současná hodnota trhu s GHG plyny 
•Celkový tržní odhad: $ 1 miliarda + 
–PCF - $180 million 
–Nizozemská vláda: $250 million 
–Fondelec/Dexia/EBRD: $70 million 
–Rakouská vláda: $360 million (na 10 let) 
–Kanada: předpoklad nákupu minimálně 10 MtCO2e za rok–Dánský fond: $10 million 
–Japonská rozvojová banka: zvažuje se fond v hodnotě 5 miliard jenůNizozemská vláda - 
příklad institucionálního kupce GHG 
•Vyčleněno US$250 milionů 
•50% národního závazku: 
100 milionů tun emisí CO2 (během 5 let) 
–Duben 2001: ERUPT-1 (JI) 
4MtCO2 e @ €5–9/tCO2e 
–Květen 2002: ERUPT-2 & CERUPT (CDM) až za 37MtCO2e @ ~€5/tCO2e (průměr) 
–IFC: 10MtCO2e @ US$40 milionů 
–PCF: US$30 milionů - projednáváno 
Charakteristické znaky obchodů v poslední době 
Trendy ve struktuře kontraktů 
•Dřívější transakce (1996-2000) 
–Většinou opční obchody  
–Spotové kontrakty pro dobrovolné závazky. 
•Současné transakce (2001-2002)  
–Většinou forwardové kontrakty–Platba při dodáníTrendy v komoditní struktuře 
•Dřívější trh s GHG plyny (1996-2000) 
–Převážně ERs a VERs 
•Od roku 2000 převážně  
–Kandidátské CERs & ERUs (PCF, EREUPT, CERUPT) 
–AAUs (Slovensko) 
–Povolenky – Velká Británie a DánskoCena versus riziko 
Natsource v současnosti nabízí (převážně na základě exklusivity) pro období 2000-2012: 
12,000,000 CERs 
2,000,000 ERUs  Ceny závisí na rozložení rizika! 
5,000,000 AAUs 



••Garantované dodržení závazku vede k vyšší ceně nabídky•Úvěrová bonita prodávajícího 
ovlivňuje spolehlivost garance•Struktura vyrovnání: obvykle záloha + doplacení při 

dodávceFaktory na trhu v krátkém období 
•Direktiva EU o emisním obchodování–Datum zahájení (2005) 
–Plán alokace povolenek–Nová direktiva o kreditech z projektů–Propojení s jinými schématy 
obchodování emisemi•Ratifikace Ruska a vstup Kjótského protokolu v platnostMožnosti 

konverze 
�Konverze VERs na ERUs 
�Konverze VERs na AAUs 
�Konverze VERs na povolenky EU 
Otázky konvertibility 
�Forma kontraktu (např. opce) 
�Struktura ceny�Cenové/tržní riziko�Úvěrové riziko�Riziko doručení�Regulativní riziko 
(nemožnost konvertibility) 
�Bankovní riziko�Riziko špatného načasováníKontakt 
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