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Nejštědřejší dotační titul pro české firmy: emisní povolenky 

Další analýza výsledků emisního obchodování za uplynulé čtyři roky ukázala, jak je nástroj původně určený 
k nákladově efektivnímu snižování emisí, továrnou na peníze. Český žebříček firem, které nahromadily nejvíce 
přebytečných emisních povolenek, zveřejnilo Centrum pro dopravu a energetiku a britská organizace 
Sandbag.(1) 

Nejvíce povolenek zdarma navíc dostal ČEZ a.s.: přes 7 milionů v hodnotě cca 2,6 miliardy korun. Těsně za 
ČEZem se umístil koncern Arcelor Mittal s necelými sedmi miliony přebytečných povolenek a třetí místo obsadil 
Energetický a průmyslový holding (EPH) s téměř šesti miliony povolenek navíc. Povolenky mohou firmy buď 
prodat a nebo si je nechat a použít v příštím kole emisního obchodování. 

České firmy získaly v roce 2011 o 12,2 miliony povolenek více, než potřebovaly. Jejich cena je zhruba 3,9 miliard 
Kč.(2) Štědrá vládní povolenková dotace zajistila, že 85 procent znečišťovatelů v ČR mělo z emisního 
obchodování profit. 

Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku uvádí: „Nepotřebné a státem zdarma rozdané povolenky 
jsou nezaslouženým ziskem firem. Tři čtvrtiny všech přebytečných povolenek vlastní deset podniků v čele s ČEZ. 
Ten se v roce 2006 veřejně zavázal investovat zisky z přebytečných povolenek do snižování emisí. Poslední 
informace k tomu ale zveřejnil v roce 2009.“  

Damien Morris, hlavní analytik organizace Sandbag, řekl: „Existuje stále rostoucí shoda na tom, že systém 
emisního obchodování je potřeba upravit. Politici se ale zatím neshodli na množství povolenek, které je nezbytné 
odebrat. Záměrem zavedení systému ETS bylo významně snížit emise a vytvořit pobídky k investicím do jejich 
snižování. Abychom tuto pobídku oživili, je potřeba odebrat povolenky nejméně ve výši emisí jednoho roku, tj. 
přes 2 miliardy tun. Pokud se nám to nepodaří, pokulhávající systém zajistí jen asi desetinu předpokládaného 
snížení emisí.“  

Kontakty: Barbora Hanžlová, barbora.hanzlova@ecn.cz, 605 276 909, 274 822 150. 
Damien Morris, damien@sandbag.org.uk, +44 791 466  9569. 

 

Pořadí Podnik 
Přebytečné povolenky 

(2008-2011) 
Odhadovaná cena (v mld. Kč) 

1 ČEZ 7,1 2,58 

2 ArcelorMittal 6,95 2,6 

3 
Energetický a průmyslový 

holding 
5,81 2,27 

4 Veolia Environnement 3,71 1,47 

5 PKN Orlen 2,8 1,11 

6 AGC Group 0,71 0,25 

7 Sokolovská uhelná 0,67 0,28 

8 MVV Energie CZ 0,54 0,21 

9 Holcim 0,47 0,18 

10 Mondi Group 0,44 0,19 

1. Analýza CDE a organizace Sandbag o ETS v ČR v angličtině: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/czech-fat-cats-2011_final.pdf 
2. V roce 2011 byla průměrná cena povolenky 325,79 Kč. Viz ERÚ, Průměrná cena emisní povolenky, http://www.ote-
cr.cz/povolenky/files/novinky/prumerna_cena_EUA_2011.pdf 
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