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Vážený pane předsedo vlády, 

 

jsem velmi znepokojen informacemi podle kterých ministr financí České republiky 

uvažuje o zrušení bezplatného přidělování povolenek pro třetí obchodovaní období. Současně 

bych rád uvedl na pravou míru některé dezinformace, které se v této souvislosti v médiích 

objevují. 

 

Předně je zapotřebí upozornit, že nákup povolenek na emise skleníkových plynů je pro 

společnosti vyrábějící teplo a elektrickou energii administrativně vyvolaným vícenákladem, 

který tyto společnosti promítají do ceny finálního produktu, podobně jako palivové a další 

náklady. Snížení přídělu povolenek pro centrální výrobu tepla by tudíž vedlo ke zvýšení jeho 

cen pro více než 1,6 milionů domácností, které tento ekologicky šetrný způsob zásobování 

teplem v České republice využívají. 

 

Smyslem přechodného bezplatného přidělování  části povolenek na výrobu elektřiny, které 

pomohli v Bruselu prosadit i vyjednavači České republiky ve spolupráci s dalšími zeměmi 

Visegrádského uskupení, bylo vytvořit domácím energetickým společnostem ekonomický 

prostor pro potřebné investice do modernizace výrobních zařízení. Přidělení povolenek je 

jednoznačně evropskou směrnicí i národní legislativou vázáno na provedení investic do 

modernizace a rekonstrukce zařízení, nelze ho tudíž považovat za dar nebo jinou formu státní 

pomoci. Zrušením bezplatného přídělu povolenek by tak došlo k dramatickému poklesu 

investic do obnovy české energetiky, které byly s ohledem na požadavek proinvestovat 

hodnotu bezplatně přidělených povolenek naplánovány. Navíc vzhledem k tomu, že 

rozhodným datem pro uznávání investovaných prostředků je dle evropské i české legislativy 

25. červen 2009 je část těchto prostředků již proinvestována nebo vzhledem ke lhůtám 

v investiční výstavbě v energetickém sektoru kryta závaznými smlouvami. Domnívám se, 

politická reprezentace České republiky by měla ctít právní jistotu podnikatelských subjektů 

v teplárenství stejně jako v jiných průmyslových odvětvích.  
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Částka 90 miliard Kč, o které se v médiích spekuluje jako o výnosu aukcí z povolenek vznikla 

jako účelová dezinformace bývalého ministra životního prostředí pana Bursíka. Reálná 

hodnota bezplatně přidělených povolenek na elektřinu bude po zohlednění řady omezujících 

podmínek vyplývajících z evropské legislativy přibližně poloviční. Zásadně je však třeba mít 

na zřeteli, že množství bezplatně přidělovaných povolenek je pouhým zlomkem množství, 

které budou energetické společnosti v období let 2013-2020 pro svůj provoz potřebovat. 

Celkový výnos státu z aukcí povolenek bude při uplatnění bezplatného přidělování povolenek 

na výrobu elektřiny stále přibližně 4 x vyšší, než hodnota bezplatně přidělovaných povolenek 

a současně půjde o násobek uváděných 90 mld. Kč. Je na politické reprezentaci, aby rozhodla, 

jak s tímto výnosem rozumně naložit při respektování pravidel daných evropskou legislativou. 

 

V závěru mi dovolte, abych se pozastavil nad motivací zrušení přidělování povolenek, kterým 

má být řešení problému nepřijatelného zdražení elektrické energie v souvislosti 

s nekontrolovanou výstavbou fotovoltaických elektráren. Je naprosto paradoxní a nepřijatelné, 

že namísto hledání cesty, jak získat zpět od investorů do naprosto zbytečných fotovolatických 

elektráren ničím neopodstatněné spekulativní zisky z projektů, jejichž návratnost se vlivem 

chyby v legislativě pohybuje hluboko pod zákonem deklarovanými 15 lety, se podle 

dostupných informací Ministerstvo financí zabývá úvahami o tom, jak tyto zisky zaplatit na 

úkor jiné skupiny společností i konečných spotřebitelů elektřiny a tepla. Společnosti 

vyrábějící teplo by navíc tyto zisky v řadě případů platily dvakrát, jednou v ceně nakupované 

elektřiny a podruhé v odejmutí části povolenek na emise skleníkových plynů. 

 

Vážený pane předsedo, věřím, že podpoříte přechodné bezplatné přidělování povolenek, které 

je zásadní pro modernizaci české energetiky i teplárenství a současně se zasadíte o řešení 

problému s fotovoltaickými elektrárnami způsobem, který nebude destabilizovat českou 

energetiku a ekonomiku a současně vytvoří dodatečné příjmy státního rozpočtu. Jsem 

přesvědčen, že takové řešení existuje. 

 

 

S úctou 

 

 

 

Ing. Alexej Nováček 

předseda výkonné rady TS ČR 
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