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ABSTRAKT 

Práce je tematicky rozdělena na dvě části. První popisuje současný stav produkce 
plynného oxidu uhličitého, jehož existence, resp. nárůst množství v atmosféře Země, je 
považována za hlavní příčinu globálního oteplování a tzv. skleníkového efektu. Shrnutím 
většího množství zdrojů jsou zjištěny způsoby, jakými je CO2 do ovzduší produkován, čím je 
koncentrace jedovatého plynu nejvíce ovlivňována, a jaký je její vývoj. 

Druhá část se zabývá evropským i českým systémem emisního obchodování, v současné době 
velmi diskutovaným a aktuálním tématem. Jsou zde uvedena základní pravidla a principy 
obchodu s povolenkami a ukázkový případ obchodování. Také je zde posouzena existence 
celého aparátu, její pozitivní a negativní dopady na ekonomiky států a životní prostředí. 

ABSTRACT 

The thesis is divided thematically into two parts. The first one describes the state of 
gaseous carbon dioxide production, being considered  the main cause of greenhouse effect or 
global warming. By the summary of many sources it is revealed how CO2 is produced, what 
influences its concentration in air the most and the CO2 level trends. 

The second part is focused on European Union and Czech emissions trading system, 
which is actual and widely discussed topic in the last few years. The main rules, mechanisms 
of the market and a model case of allowances trading is presented. The existence of the whole 
system and its positive and negative effects on the economy and environment are discussed. 
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1 Úvod 
Lidská civilizace a její vývoj trvá již několik desítek tisíc let, posouvá se stále kupředu 

a tempo je čím dál rychlejší. Člověk postupně přišel na nové metody a mechanismy, aby si 
svůj život usnadnil. Prvotním krokem bylo objevení ohně, jakožto relativně velkého zdroje 
tepla. Tímto krokem započal éru, ve které spalování a hoření obecně hrají zásadní roli. 
V civilizovaných zemích si dnes téměř nikdo nedokáže představit, že by například tekla 
z vodovodu pouze studená voda, že by jedl studné a hlavně syrové jídlo, večer si nerozsvítil 
lampičku ke čtení, v zimním období si doma nezatopil,  nedojel by za svými přáteli 
do vedlejší obce. Pro činnost dnešního člověka je nezbytná energie, která se v současnosti 
získává převážně prostřednictvím spalování fosilních paliv. Jak je obecně dobře známo, 
při jakémkoliv spalování vzniká nežádoucí plyn, oxid uhličitý, CO2.  

Tento plyn má zjevně velký vliv na kvalitu životního prostředí a je objektivní příčinou 
klimatických změn. Proto je nanejvýš vhodné zachytit všechny možné principy umělé 
produkce tohoto plynu, porovnat jejich vliv na celkový růst, resp. pokles jeho koncentrace 
v ovzduší a obecně definovat jeho vliv na člověka. Mnoho významných mezinárodních 
organizací, včetně vlád většiny států světa, se již tímto problémem zabývají a hledají způsoby, 
jak koncentraci CO2 v ovzduší  sledovat. Jedním z řešení by mělo být zřízení obchodu 
s emisními povolenkami, tedy jakéhosi aparátu, který by měl zajistit, aby jednotlivé subjekty, 
produkující nežádoucí látky do ovzduší, měly samy zájem snížit svoje emise 1 . Obchod 
s emisními povolenkami je již nějakou dobu nastaven, otázkou je jen, zda plní svůj účel a zda 
je nastaven správně.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Emise = vypouštění skleníkových plynů do ovzduší (atmosféry), resp. skleníkové plyny vypuštěné do ovzduší, 
jsou předmětem regulace v rámci Kjótského protokolu či Směrnice 2003/87/EC. 
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2 Produkce CO2  
Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu. V malém 

množství je také bez chuti, ve větších množstvích může 
v ústech navozovat slabě kyselou chuť. Má větší hustotu 
než samotný vzduch. Při ochlazení pod -80 °C desublimuje 
za vzniku bezbarvé tuhé látky, nazývané suchý led. Patří 
mezi tzv. skleníkové plyny2.  

Oxid uhličitý je primárně produktem živých organismů 
při metabolických pochodech, uvolňovaný při procesu 
dýchání (heterotrofní i autotrofní). Ročně je samovolným 
uhlíkovým cyklem vyprodukováno zhruba 300 miliard tun 
CO2. Jde tedy proto o běžnou součást zemské atmosféry. [1] 

Přirozený mechanismus, jakým se CO2 dostává do ovzduší,  je  také vulkanická činnost. 
Ta je často mylně považována za hlavní příčinu globálního oteplování, avšak koncentraci 
oxidu ve vzduchu ovlivňuje jen z krátkodobého hlediska. 

Z globálního hlediska má jistě velký vliv na množství oxidu uhličitého v atmosféře 
způsob využívání krajiny, zejména kácení lesů a deštných pralesů, následný samovolný 
rozklad či spalování dřeva přímo v místech těžby. Jednak při  rozkladu rostlinného materiálu 
vzniká jisté množství CO2 a zároveň chybí rostliny, které by jej spotřebovávaly. Studie 
odhadují, že od poloviny 19. století bylo špatným hospodařením člověka s krajinou 
„vyprodukováno“ asi 200 miliard tun CO2 [1]. 

Významným zdrojem je také chemický průmysl. Pro příklad, při výrobě vápna cementu je 
do ovzduší vypouštěno 200 milionů tun oxidu uhličitého ročně. To je asi desetkrát více, 
než vznikne vulkanickou činností. [1] 

Poslední a zásadní způsob, při kterém je produkován CO2, je spalování paliv při výrobě 
elektrické energie a tepla, zejména reakcí uhlíku s kyslíkem [2] za současného uvolnění 
velkého množství tepla. Pro představu, spálením 1 kg uhlí vzniknou přibližně 2 kg CO2 [3]. 
Elektřina a teplo jsou v dnešní době pro člověka nepostradatelné zdroje pro jeho každodenní 
činnost, tudíž je spalování velmi hojně využíváno a zkoumáno. 

Příklady rovnic chemických reakcí při vzniku CO2 jsou uvedené v tabulce 2.1.   

proces rovnice 

spalování C + O2 → CO2 

hoření CO (např. svítiplyn) 2 CO + O2 → 2 CO2 

hoření organických látek (např. metanu) CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

reakce uhličitanů se silnými kyselinami CaCO3 + 2 HCl → CO2 + CaCl2 + H2O 

tepelný rozklad CaCO3 CaCO3 → CaO + CO2 

Tabulka 2.1: Příklady vzniku CO2 [4]. 

                                                 
2 Skleníkové plyny (anglicky Greenhouse Gases, GHG) jsou látky, které zapříčiňují skleníkový efekt atmosféry. 
Patří mezi ně mimo oxidu uhličitého také vodní pára, methan, oxid dusný a fluorované skleníkové plyny [5]. 

atom 
kyslíku 

atom 
uhlíku 

atom 
kyslíku 

Obrázek 2.1: 
Molekula oxidu uhličitého 

[1]. 
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2.1 Koncentrace ve vzduchu v průběhu času 
Klimatologové a ekologové se shodují, že před 100 miliony let byla koncentrace oxidu 

uhličitého v ovzduší několikanásobně vyšší než dnes [6], po určité době došlo k ustálení 
na nižších hodnotách, ze kterých nyní vycházíme. 

Množství CO2 v atmosféře Země tedy kolísá v závislosti na čase, místních podmínkách, 
výšce nad povrchem a také na relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. Průzkumy prokazují, 
že v posledních desetiletích koncentrace CO2 ve vzduchu roste. Pro představu o tom, jak 
v posledních letech koncentrace roste, je zde uveden graf 2.1. 

 
Graf 2.1: Koncentrace CO2 za posledních 5 let (celosvětové měsíční průměry).Červená 

křivka znázorňuje hodnoty za jednotlivé měsíce v roce. Černá křivka představuje aproximaci 
zohledňující hodnoty z delšího časového období. [7] 

2.2 Kjótský protokol 
Je jasné, že rostoucí trend, viditelný v grafu 2.1, je z hlediska budoucnosti nepřijatelný, 

proto Organizace spojených národů (OSN) spolu s vládami 37 států světa připravila plán, 
nazvaný Kjótský protokol. Tento dokument má tři části: Společně zaváděná opatření (JI)3, 
Mechanismus čistého rozvoje (CDM) 4  a Emisní obchodování (ET) 5 . Zjednodušeně jde 
o závazek států, že v období mezi roky 2008 a 2012 sníží množství emisí skleníkových plynů 
v průměru o 5,2% oproti roku 1990. Lze říci, že většině zemí, které tomuto  protokolu 
podléhají, se tento cíl daří naplňovat, některé země dokonce již dnes snížily produkci GHG 
i o více než 50%. Evropa jde v tomto ohledu příkladem, až na výjimky, jako jsou Španělsko, 
Portugalsko a Řecko, kde v poslední době došlo k nárůstu spalovacích elektráren na úkor 

                                                 
3 JI - Joint implementation 
4 CDM - Clean development mechanism 
5 ET - Emission Trading 
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jaderných [8]. Česká republika si také vede velmi dobře, podařilo se jí snížit emise CO2 již 
téměř o 29%. Pro orientaci a srovnání je uvedena tabulka 2.2. 

Je zde vidět, že novým členským státům EU, včetně České republiky, se emise daří 
omezovat rychle, zatímco například ustálené ekonomiky typu USA, Kanady, nebo Austrálie 
mají velký problém produkci CO2 snížit. 

1. -307.93% Lotyšsko  15. -17.64% Německo  29. 6.80% Švýcarsko  

2. -69.86% Estonsko 16. -16.82% Polsko 30. 15.32% USA 
3. -69.12% Litva  17. -13.70% Chorvatsko  31. 16.29% Lichtenštejnsko  

4. -52.82% Rusko 18. -13.27% EU (27)  32. 18.29% Portugalsko 
5. -52.16% Ukrajina  19. -12.66% Francie  33. 19.16% Island  

6. -45.67% Bělorusko  20. -12.04% Monako 34. 19.81% Švédsko 

7. -45.13% Rumunsko 21. -9.24% Lucembursko  35. 19.93% Irsko  

8. -38.31% Bulharsko  22. -7.55% EU (15)  36. 20.89% Slovinsko 

9. -35.94% Finsko 23. -6.77% Dánsko 37. 22.94% Řecko 

10. -34.41% Slovensko  24. -6.16% Belgie  38. 33.06% Austrálie 
11. -32.79% Norsko 25. -2.44% Holandsko 39. 33.58% Kanada  

12. -28.66% Česká rep. 26. 0.19% Japonsko 40. 44.02% Španělsko 

13. -27.14% Maďarsko  27. 0.42% Itálie 41. 62.42% Nový Zéland 
14. -19.01% Spojené kr. 28. 6.57% Rakousko 42. 101.13% Turecko  

Tabulka 2.2: Změny současné produkce emisí oproti roku 1990 (země v rámci 
Kjótského protokolu)[9]. 

3 Zdroje emisí CO2 
Celkovou produkci CO2  lze rozdělit na několik hlavních zdrojů. Podíly na celkové 

produkci jsou uvedeny níže, vždy za názvem oblasti zdroje, v závorce. Procenta se výrazně 
liší v závislosti na geografické poloze (socioekonomických podmínkách, podnebí, atd.), údaje 
jsou proto pouze rámcová. 

 energetika (35-40%) 
 průmysl  (20-35%) 
 doprava (až 20%) 
 kácení lesů, deštných pralesů (15-20%) 
 lokální topeniště v obcích (až 10%) [10] 
Nejproblematičtější sektor z hlediska trendu je tradičně doprava (osobní i nákladní), kde 

mezi roky 1990 a 2007 došlo k nárůstu o 26%, resp. 0,5% mezi roky 2006 a 2007. V případě 
letecké a námořní dopravy došlo v období 1990 - 2007 k vůbec největšímu nárůstu emisí CO2, 
a to 110% a 60% [11]. Z hlediska absolutního objemu se však stále jako nejvýznamnější 
sektor jeví výroba elektřiny a tepla, čímž se tato práce bude dále zabývat. Podrobnější podíly 
emisí jsou patrné z obrázku 3.1 na následující straně. 
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Obrázek 3.1: Podíly jednotlivých zdrojů skleníkových plynů na celkové (celosvětové) 

produkci [10]. 

pozn. GHG – greenhouse gas, sector – sector, end use/activity – koncová oblast průmyslu, 
gas – plyn, transportation – doprava, electricity & heat – elektřina a teplo, other fuel 
combustion – ostatní spalování (paliv), industry – průmysl, fugitive emissions – fugitivní 
emise, Industrial processes - průmyslové procesy, land use change – změny ve využití půdy, 
agriculture – zemědělství, waste – odpady, road – silniční, air –letecká, rail – železniiční, 
ship – lodní, residential buildings – domácnosti, commercial buildings – komerčně 
využívané budovy, unallocated fuel combustion – nerozlišitelné emise spalováním, iron – 
železo, steel – ocel, aluminium – hliník, non-ferrous metals – neželezné kovy, machinery – 
strojní průmysl, paper – papírenský průmysl, printing – tiskařský průmysl, food – potraviny, 
tobacco – tabák, chemicals – chemikálie, other industry – ostatní průmysl, T&D losses –
přenosové a distribuční ztráty, coal mining – těžba uhlí, oil/gas – ropa/zemní plyn, 
extraction – těžba, refining – rafinace, processing – zpracování, deforestation – kácení lesů, 
afforestation/reforestation – zalesňování, harvest – sklizně, management – řízení, other – 
ostatní, agriculture energy use – využití energie v zemědělství, agriculture soils – 
zemědělské půdy, livestock – chov hospodářských zvířat, manure – hnojiva, hnojení, rice 
cultivation – pěstování rýže, landfills – skládky, wastewater – odpadní vody, other waste – 
ostatní odpady, carbon dioxide – oxid uhličitý, methane – metan, nitrous oxide – oxid dusný 
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3.1 Emise CO2 při výrobě elektřiny a tepla 
Globální sektor výroby energie ročně čítá 2100 milionů tun vypuštěného oxidu uhličitého, 

což znamená 37,5% celkových emisí CO2. Elektrická energie je produkována několika 
konvenčními způsoby: v tepelných elektrárnách spalováním fosilních paliv či biomasy 6 
v jaderných, vodních, solárních, větrných či geotermálních elektrárnách. Zásadní rozdíly, 
ze kterých vyplývají jejich výhody a nevýhody a také jejich podíl na celkové generaci 
elektřiny, jsou zachyceny v tabulce 3.1. 

Typ elektrárny typický výkon 
[kWe] 

rozloha 
[m2/MWe] 

návratnost 
výdajů při 
výstavbě 

(jen 
materiál) 
[měsíce] 

emise 
ekvivalentu 

CO2 
[g/kWh] 

koeficient 
ročního 
využití 

Jaderná elektrárna 400 000 – 1 400 000 630 2,2 9-30 79,46% 
Uhelná elektrárna 300 000 – 800 000 2 400 3,4 860-1290 59,17% 
Plynová elektrárna 50 000 – 250 000 1 500 3,4 460-1234 59,17% 
Vodní elektrárna 100 – 600 000 265 000 4 16-410 13,25% 
Větrná elektrárna 500 - 1500 2 000 – 90 000 8-16 11-75 12,72% 
Sluneční elektrárna 1 – 10 100 000 80-240 30-279 12,72% 

Tabulka 3.1: Základní srovnání druhů elektráren [12]. Jednotky kWe a MWe znamenají 
kilowatty a megawatty elektrického výkonu.  

Jaderné elektrárny v tomto srovnání vychází zdaleka nejlépe (velmi nízké emise, rychlá 
návratnost investicí, účinnost). Avšak jde o technologicky náročná zařízení a existuje zde 
velký problém s uložením jejich radioaktivního odpadu. Dnešní enormní energetické nároky 
jsou tedy převážně uspokojovány prostřednictvím spalování fosilních paliv7, tedy procesem 
s implikovanou produkcí CO2, přibližně stokrát větší než v případě jaderných elektráren. 
V roce 2000 byl celosvětový podíl získané energie z fosilních paliv 86% [13]. Dnes, v roce 
2011, se podíl bude lišit jen maximálně v řádu jednotek procent. 

Tyto uhlíkové emise, vznikající při hoření paliva, se nazývají přímé. V případě ostatních 
elektráren jde pouze o tzv. nepřímé emise, kde emise vznikají jen přípravou, postavením 
a údržbou dané elektrárny. Při samotné činnosti, tedy výrobě elektřiny již emise nevznikají 
nebo jsou naprosto zanedbatelné. Proto se budeme v této práci dále zabývat pouze 
elektrárnami s emisemi přímými, tedy klasickými tepelnými elektrárnami. 

3.1.1 Tepelná elektrárna 
Jde o metodu výroby elektrické energie, ve které se chemická energie vázaná v palivu 

spalováním přeměňuje nejprve na energii tepelnou. Ta se poté dále převádí na energii 
kinetickou. Teplonosným médiem bývá zpravidla vodní pára, vyráběná v parogenerátoru. 
Pára je přiváděna do turbíny, což je zařízení mechanicky spojené s elektrickým generátorem 
nebo s alternátorem. Kinetická energie je z parní turbíny vyváděna do alternátoru společným 
hřídelem, mechanická kinetická energie z hřídele stroje se tak dále převádí pomocí alternátoru 

                                                 
6  Biomasa je obecně vnímána jako hmota rostlinného původu, která „naroste na poli nebo v lese“. 
Dle uznávaných definic se jedná v podstatě o veškerou hmotu biologického původu. To znamená, že biomasa má 
široký rozsah druhů zahrnující dendromasu (dřevní biomasa), fytomasu (biomasa z bylin, 
vč. zemědělských plodin) a biomasu živočišného původu. Jedním z druhů biomasy jsou tak i biologicky 
rozložitelné odpady (čisté nebo vytříděné z ostatních složek) [15]. 
7  Mezi fosilní paliva řadíme zejména uhlovodíky: uhlí, ropu a zemní plyn, ve všech jejich 
koncentracích uhlíku [13]. 
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na elektrickou energii, která již je ze stroje vyváděna do elektrorozvodné sítě [14]. Schéma 
tepelné elektrárny s popisem  základních částí je uvedeno na obrázku 3.2.  

Klasické spalovací elektrárny se dělí na elektrárny kondenzační a teplárny. Kondenzační 
elektrárny slouží pouze k výrobě elektřiny, tzn. veškerá pára přivedená do turbíny 
po vykonání práce zkondenzuje na vodu v kondenzátoru. Teplárny na rozdíl 
od kondenzačních elektráren dodávají kromě elektrické energie také energii tepelnou 
na vytápění, ohřev vody apod. (horká pára je z turbíny vedena k tepelným spotřebičům). 
Taková kombinace výroby elektřiny se nazývá „kogenerace“.  Výhodou tepláren je vyšší 
hospodárnost (efektivita). Nevýhodou je skutečnost, že elektrický výkon dané elektrárny je 
závislý na okamžitém odběru páry tepelnými spotřebiči. Čím je odběr páry větší, tím je výkon 
menší. Nevýhodou je i to, že je lze budovat jen v místech koncentrovanější spotřeby tepla 
[16]. 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla není sama o sobě zdroj energie, ale jakýmsi 
nástrojem k dosažení úspor. Jako zdroj může využívat nejen uhlí, ale i další paliva jako je 
sláma, dřevní odpad a další typy biomasy, a to jak ve větších zdrojích, tak v malých 
jednotkách lokálního významu. V ČR je v provozu několik desítek kotlů s výkonem nad 50 
MWt8. Většinou jde o roštové kotle často vysokého stáří. Aby bylo dosaženo vyšší účinnosti 
a nižších emisí, bylo by potřeba rekonstruovat tyto elektrárny na kogenerační systémy 
s fluidním spalováním. Taková přestavba je však velmi nákladná [16].  

 

 

                                                 
8 MWt = megawatt teplotního výstupu 
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Obrázek 3.2: Zjednodušené schéma tepelné elektrárny[17]. 

3.1.2 Vývoj emisí v EU 
Je nutné zmínit, že od roku 1990 dochází v tomto výrobním sektoru k výrazným změnám. 

Přestože energetické požadavky jsou stále větší (jak je patrné z grafu 3.1), díky stálému 
zvyšování účinnosti elektráren, přechodu z uhlí na jiná paliva (zemní plyn, biomasa), 
a ekonomickému propadu došlo mezi roky 1990 a 2007 k poklesu (4,3%) emisí CO2 
zapříčiněných generací elektřiny a tepla [18]. Množství emisí oxidu uhličitého je v porovnání 
s některými jinými škodlivinami velmi snadno předpovídatelné (odhadnutelné). 
Emisní faktor9 totiž závisí výhradně na množství uhlíku v daném palivu, které je dopředu 
relativně přesně známo. 

 
Graf 3.1: Porovnání emisí CO2 a současného nárůstu produkce elektřiny a tepla  [19]. 

Globální produkce CO2 v důsledku výroby elektřiny tedy pořád roste, ale pokud 
se podíváme na graf 3.2, který zahrnuje pouze země Evropy, od roku 1992 například došlo 
sektoru výroby elektřiny a tepla k významným pozitivním změnám. Díky stále vyspělejším 
technologiím, částečnému přechodu na jiné druhy paliva (především biomasu) a zvýšení 
počtu jaderných elektráren, došlo jen k mírnému nárůstu produkce. Je zde také znázorněn 
odhad vývoje emisí, pokud by k opatřením nedošlo. 

                                                 
9 Emisní faktor je průměrná hodnota emisí dané znečišťující látky z daného zdroje vztažená na hodnotu dané 
aktivity. V našem případě počet produkovaných gramů CO2 na 1 megajoule vyrobené energie. Slouží zejména 
k odhadu znečištění ovzduší nebo emisí skleníkových plynů založeném na množství spalovaného paliva 
při výrobě elektrické energie, tedy k srovnání dopadu  jednotlivých druhů paliv či metod na životní prostředí 
[20].  

emise CO2 produkce elektřiny a tepla 

% 
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Graf 3.2: Srovnání skutečných emisí CO2 za roky 1990 – 2007 s odhadovanými emisemi bez 

úsporných opatření (EU) [18]. 

3.2 Emise CO2 v ČR 
Česká republika dnes potřebuje ročně asi 1900 PJ10 energie z primárních zdrojů, z toho 

nyní přes 800 PJ pochází z uhlí, asi 400 PJ z jádra, asi 350 PJ ze zemního plynu, asi 250 PJ 
z ropy a asi 100 PJ je z obnovitelných zdrojů, jimž dominuje biomasa. Emise z uhlí činí 
přibližně 85 mil. tun CO2, ze zemního plynu 20 mil. tun a z ropy 15 mil. tun. Celkový součet 
pak vede ke 120 mil. tun CO2 a známému číslu 12 tun CO2 ročně na hlavu občana ČR [21].  

3.2.1 Stav a zdroje emisí 
Z celkového počtu emisí skleníkových plynů v České republice produkuje přibližně 40% 

sektor energetiky, tedy výroby elektřiny a tepla. Vzhledem ke struktuře průmyslu a jeho vlivu 
na HDP, je tedy jeho zastoupení emisí skleníkových plynů z průmyslu relativně velké, tedy 
32%. Zbývající emise pocházejí z dopravy (12%), ze spalování fosilních paliv 
v budovách (8%), ze zemědělství (6%) a z nakládání s odpady (2%) [22]. Graficky jsou 
podíly znázorněny v grafu 3.3 na následující straně. 

                                                 
10 1 PJ (1 peta joule) = 1015 J = 1000000000000000 J 

emise  CO2 [Mt] 

skutečné emise CO2 

změna díky využití jaderné energie 

změna díky zvýšení účinnosti 

změna díky využití obnovitelných zdrojů (včetně biomasy) 

změna díky přechodům na jiné fosilní 
předpoklad - pokud by ke změnám nedošlo 
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Graf 3.3: Přibližný podíl zdrojů emisí CO2 v České republice [22]. 

3.2.2 Hlavní znečišťovatelé 
V České republice je nejvíce CO2 vypouštěno z tepláren, patřících společnosti ČEZ, a.s., 

elektráren Prunéřov a Počerady. Na třetím místě již vystupuje první zástupce ze sektoru 
výrobního průmyslu, strojírenský gigant ArcelorMittal Ostrava a.s.. Další znečišťovatelé, 
kromě mnohých jiných elektráren, jsou z oblasti hutního, chemického a těžebního průmyslu. 
Desítka největších emitorů CO2 v ČR je zachycena v tabulce 3.2. 

 organizace provozovna činnost kg CO2/rok 

1 ČEZ, a.s. Elektrárny Prunéřov Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 

9 066 743 859 

2 ČEZ, a.s. Elektrárna Počerady Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 

6 681 834 535 

3 ArcelorMittal 
Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava 
a.s. 

Výroba základních kovů, 
hutní zpracování kovů, 
slévárenství 

4 661 734 000 

4 UNIPETROL 
RPA, s.r.o. 

CHEMOPETROL Výroba chemických látek a 
chemických přípravků 

4 564 784 540 

40%

30%

13%

8%

6%
2% 1%

Podíl zdrojů emisí v ČR

energetika průmysl doprava
spalování paliv v budovách zemědělství nakládání s odpady
ostatní
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5 Sokolovská 
uhelná, právní 
nástupce, a.s. 

Sokolovská uhelná, 
právní nástupce, a.s. - 
zpracovatelská část 

Těžba a úprava černého 
a hnědého uhlí 

4 128 086 000 

6 ČEZ, a.s. Elektrárna Chvaletice Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 

2 921 907 109 

7 TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, 
a.s. 

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s. - 
provoz Třinec 

Výroba základních kovů, 
hutní zpracování kovů, 
slévárenství 

2 459 080 000 

8 Elektrárny 
Opatovice, a.s. 

Elektrárna Opatovice, 
a.s. 

Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 

2 282 368 000 

9 ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 

2 222 996 967 

10 ČEZ, a.s. Elektrárna Tisová Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla 

1 956 659 551 

Tabulka 3.2 Žebříček největších emitorů CO2 v ČR (údaje z roku 2009) [23].  

3.2.3 Normy a závazky ČR a EU, jejich plnění a vývoj emisí 
Podle Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změnách klimatu (UNFCCC11)  

pro Českou republiku vyplývá závazek osmiprocentního snížení emisí skleníkových plynů 
do roku 2012 (oproti roku 1990). Protokol, který ČR ratifikovala v roce 2001, vstoupil 
v platnost v roce 2005. Kjótský cíl je totiž pro ČR a většinu dalších zemí střední a východní 
Evropy splnitelný pouze pokud dojde k zásadní restrukturalizaci národního hospodářství 
a dřívější průmysloví znečišťovatelé v důsledku transformace buď zaniknou, nebo postupně 
převedou výrobu na modernější nízko-emisní technologie [24]. Česká republika se v prosinci 
2008 v Poznani připojila k závazku Evropské unie aktivně přispět k 30% snížení emisí oxidu 
uhličitého do roku 2020 [21]. 

V květnu 2009 představilo Ministerstvo životního prostředí návrh koncepčního 
dokumentu Politika ochrany klimatu, který by měl přispět k přechodu českého hospodářství 
k nízkouhlíkové, energeticky úsporné ekonomice s efektivním využitím vstupních materiálů, 
produkcí výrobků s vysokou přidanou hodnotou a větší orientací na služby [24].  

Vývoj emisí v průběhu času (graf 3.4) je pro ČR velmi příznivý. Podle průzkumu 
Evropské Agentury pro životní prostředí z roku 2010 platí, že v České republice od roku 1990 
spotřeba energie klesá (vyjma dopravy, kde naopak roste), díky čemuž může docházet 
k celkovému snížení emisí. V současnosti ČR produkuje cca o 27 % emisí skleníkových 
plynů méně než v roce 1990, tudíž má velmi dobře nakročeno ke splnění svých závazků [25]. 

 

                                                 
11 United Nations Framework Convention on Climate Change - Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu 
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3.2.4 Srovnání  ČR s EU a s
I přes velmi pozitivní vývoj, 

znečišťovatelům v přepočtu na obyvatele. Ačkoli v posledních letech je zaznamenáváno 
snižování energetické náročnosti našeho hospodářství, stále je o 45% vyšší než ve vyspělých 
státech Evropské unie. Z níže uvedeného 
je na třetím místě v Evropě (a na jedenáctém ve světě)
na obyvatele. Hůře si v Evropě 
ke specifickému charakteru můžeme 
převážně jen ropné-těžařské velmoci jako Katar, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Bahrajn, 
USA, Trinidad a Tobago, Austrálie a Kanada
netěží, jde o zajímavé srovnání.

Graf 3.5: Státy

tun CO2 na obyvatele 

ostatní emise CO2 

ukce CO2 a obchod s emisními povolenkami. VUT v Brně. Květen 2011.

20 

Vývoj emisí v ČR v jednotlivých odvětvích [25].

EU a s ostatními státy světa 
velmi pozitivní vývoj, Česká republika stále patří k největším evropským 

znečišťovatelům v přepočtu na obyvatele. Ačkoli v posledních letech je zaznamenáváno 
snižování energetické náročnosti našeho hospodářství, stále je o 45% vyšší než ve vyspělých 

níže uvedeného grafu 3.5 a tabulky 3.3 je patrné, že Česká republika 
Evropě (a na jedenáctém ve světě) v žebříčku největších emisí CO

Evropě vedou už jen Lucembursko (které však vzhledem 
můžeme pominout)  a Estonsko [26], ve světě jsou před námi 

těžařské velmoci jako Katar, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Bahrajn, 
USA, Trinidad a Tobago, Austrálie a Kanada [27]. Vzhledem k tomu, že ČR zdaleka toli
netěží, jde o zajímavé srovnání. 

Státy EU - množství emisí CO2 [t] na obyvatele [2
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Tabulka 3.3: Česká republika je mezi největšími emitory CO2 i v rámci celého světa. Údaje 
jsou v tunách na obyvatele za rok. [27]. 

 

 

 

 

 

1. Katar:  40,6735 21.   Saúdská arábie 10,072 
2.   Spojené arabské emiráty 28,213 22.   Izrael  9,99186  
3.   Kuvajt:  25,0499 23.  Japonsko 9,61204 
4.   Bahrajn: 20,0253  24.   Dánsko 9,44788 
5.   Spojené státy americké 19,4839  25.   Spojené království 9,23587 
6.   Lucembursko  17,977  26.   Kypr  8,99411 
7.   Trinidad and Tobago  16,8278 27.   Řecko 8,63801 
8.   Austrálie  16,5444 28.   Omán: 8,32285 
9.   Kanada  15,8941 29.   Kazachstán  8,14 
10.  Singapur  13,8137 30.   Nový Zéland 8,08758 
11.   Česká republika 12,115 31.   Polsko 7,87846 
12.   Belgie  12,0632 32.   Rakousko 7,8658 
13.   Palau:  11,9096  33.   JAR 7,77085 
14.   Estonsko 11,1657 34.   Norsko 7,68826 
15.   Finsko 10,8403 35.   Itálie  7,68629 
16.   Rusko 10,7402 36.   Španělsko 7,55763 
17.   Irsko  10,6612 37.   Island  7,5208 
18.   Nizozemí 10,6545 38.   Slovinsko 7,49269 
19.   Nauru:  10,3924 39.   Ukrajina  7,41232 
20.   Německo  10,1591 40.   KLDR 7,34636 
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4 Obchodování s emisemi12 
Jde o nejvyužívanější nástroj Kjótského protokolu. Základním principem je umožnit 

zemím, které produkují méně CO2 než mají stanoveno, prodej svých emisí jiné zemi a tím jí 
napomoci splnit její závazek. Jinými slovy, tento obchod by měl zajistit, aby ti, kteří 
produkují CO2, měli sami zájem snižovat svoje vlastní emise. Vzniká tak zde nová komodita 
– povolenka13 – se kterou mohou provozovatelé zařízení a případní obchodníci obchodovat. 
Vzhledem k převaze produkce oxidu uhličitého nad ostatními skleníkovými plyny je obchod 
s emisními povolenkami nazýván také jako „obchod s uhlíkem14“. [28] 

4.1 Historické a zeměpisné pozadí 
První pokusy o simulaci tohoto druhu obchodu uskutečnili vědci Ellison Burton 

a William Sanjour již koncem 60. let minulého století pro společnost National Air Pollution 
Control Administration v USA. Po odzkoušení několika podobných systémů vyhodnotili tento 
jako nejméně finančně náročný. Raný vývoj obchodu s povolenkami bývá rozdělen do čtyř 
fází  [29]: 

 Gestation, neboli „stádium březosti”, kdy se poprvé objevuje zmínka o flexibilní 
regulaci. 

 Proof of principle, neboli „průkaz funkčnosti“, kdy bylo poprvé vyzkoušeno 
obchodování se skutečnými emisními „certifikáty“, fungoval zde podobný druh 
finanční kompenzace jako dnes 

 Prototype, neboli „prototyp“. V této fázi již docházelo k budování prvního systému 
pro obchodování s emisemi 

 Regime formation, neboli „tvorba režimu”. Zde již došlo k rozvoji obchodu v rámci 
USA, poté rozšíření do celého světa a k větší iniciativě Evropské unie.  

Dnešní systém obchodování s povolenkami je formován již od roku 1992, kdy byla 
podepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC). Příloha I. této úmluvy 
definuje tzv. „rozvinuté“ země, včetně těch, které jsou v přechodu na tržní hospodářství. 
V roce 1997 na UNFCCC navázal již zmíněný Kjótský protokol, kterým byla úmluva 
doplněna a který obsahuje úplný a jednotný rámec opatření pro omezení produkce 
skleníkových plynů. 

Světový obchod s emisemi lze tedy rozdělit na několik částí [30] (viz. obrázek 4.1):  

A. státy EU ETS 
B. státy uvedené v Příloze I., které jsou v procesu přechodu na tržní hospodářství 
C. státy s obchodem nespadajícím pod Kjótský protokol 
D. potenciální hosté Mechanismu čistého rozvoje (CDM) - Kjótského protokolu  
E. signatáři Kjótského protokolu mimo EU ETS 

 

                                                 
12 anglicky Emission Trading (ET) nebo Emission Trading System (ETS) 
13 termín definovaný směrnicí 2003/87/EC 
14 anglicky Carbon trading 
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Obrázek 4.1: Rozdělení světa podle vztahu ke Kjótskému protokolu [30]. 

4.2 Trh s emisními povolenkami 
V současné době existují dva přístupy v obchodování emisních povolenek [36]: 
 bilaterální obchody - obchod s emisními povolenkami proběhne přímo mezi 

prodávajícím a kupujícím, příklad v rámci partnerských společností, 
 burzovní obchody - druhá strana obchodu je nalezena na burze a obchod je uzavřen 

přes burzu 
 

Emisní povolenky jsou jako nová komodita obchodovány na několika burzách. Mezi 
nejtradičnější patří IPE London a Amsterdam, Nord Pool Oslo, EEX Leipzig a EXAA Graz 
nebo CCX Chicago. Kvůli administrativní a finanční náročnosti vstupu společnosti na burzu 
většina z nich využívá k obchodování specializovaného zprostředkovatele, který je přímo 
členem burzy. Náklady jsou poté pouze v řádech centů z jedné obchodované povolenky [36]. 

4.3 Struktura obchodovacího systému v EU 
Celý aparát tedy vychází z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, avšak kontrolu 

nad ním již dále přebírají instituce spravované přímo jednotlivými státy. V Evropské unii 
existuje navíc Evropský systém emisního obchodování (The European Emissions Trading 
Scheme, EU ETS), který upravuje a hlídá Kjótská pravidla pro svých 27 členských států a je 
největším systémem obchodování s povolenkami na světě. Samotné státy zapojené do 
evropského obchodu s emisemi pak přenášejí zodpovědnost na konkrétní majitele zařízení, 
která nejvíce znečišťují ovzduší, emitují nejvíce oxidu uhličitého. Tito provozovatelé jsou 

A 

B 

C 

D 

E 
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evidováni  a prostřednictvím Národních alokačních plánů (NAP) jsou jim alokovány 15 
jednotky AAU (Assigned Amount Unit – odpovídá 1 tuně emitovaného CO2). Na základě 
AAU jsou dále přiděleny povolenky (EUA – European Union Allowance). Dle zákona 
č. 695/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se povolenkou rozumí „majetková hodnota 
odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce 
ekvivalent tuny CO2“. Povolenky jsou tvořeny, přidělovány a číslovány po tzv. „blocích“. 
Blok představuje skupinu povolenek nebo kreditů s řadovými sériovými čísly. Každý blok 
je tak jedinečný a identifikovatelný [31]. 

4.4 Emisní obchodování mimo EU 
Kromě EU ETS existují další dva systémy emisního obchodování: Systém 

severovýchodních států USA – Regionální iniciativa skleníkových plynů (RGGI), která byla 
zahájena v lednu 2009. Pokrývá emise z elektráren v 10 severovýchodních státech s cílem 
snížení emisí o 10% do roku 2018. Japonský dobrovolný karbonový trh byl odstartován 
v říjnu 2008 a pokrývá emise z produkce elektřiny. Existuje také několik obchodovacích 
schémat, které by měly začít fungovat v blízké budoucnosti jako třeba Australské schéma 
redukcí karbonových emisí, Federální zákon o změně klimatu v USA či kanadská iniciativa 
západního klimatu a nakonec schéma na Novém Zélandu [33]. 

4.5 Princip obchodu 
Jde o tzv. systém „cap and trade“, znázorněný na obrázku 4.2. Vláda konkrétního státu 

si nejdříve prostřednictvím nějaké dohody (tedy např. podepsáním Kjótského protokolu) určí, 
kolik emisí za rok celkově vyprodukuje („cap16“).. Toto celkové množství se rozdělí mezi 
znečišťovatele v daném státu. Emisní povolenky jsou jim přiděleny na základě množství 
produkovaných skleníkových plynů, oblasti průmyslu, atd. Pokud provozovatelům 
znečišťujícího zařízení k vypuštění více emisí v podobě povolenky chybí, mají možnost toto 
„právo“ získat od majitelů („trade“), kteří naopak vypustili emisí méně a povolenky nevyužijí. 
Při překročení emisních limitů zde tedy funkci pokuty plní nutnost koupě povolenek [33]. 
Majitelé znečišťujících zařízení, kterým emisní povolenky na konci období zbyly, mají 
možnost si tato práva nechat převést do následujícího období, čemuž se říká „banking“ [34]. 
Limity, které stát daným společnostem pro daný rok udělí, se postupně zpřísňují tak, aby bylo 
možné dosáhnout dohodnutého cíle [29]. 

 
Obrázek 4.2: Pricnip „cap and trade”[35]. 

                                                 
15 Alokace = přidělení povolenek jejich držitelům pro určité období 
16 Cap – termín označující emisní strop [31]. 
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4.6 Zjednodušený příklad obchodování 
Máme dva účastníky obchodu, provozovatele zařízení A a provozovatele zařízení B, 

znázorněné na obrázku 4.3. Díky zkušenosti víme, že každý z nich ročně produkuje 210 tun 
ekvivalentu CO2, tedy celkem 420 tun CO2. Národním alokačním plánem bylo každému 
z těchto znečišťovatelů na jedno období (rok)  přiděleno 200 emisních povolenek. Na konci 
daného období provozovatel A vykázal emise 180 tun CO2 (což bylo také ověřeno příslušným 
orgánem), jelikož instaloval do svého provozu novější a účinnější zařízení. Pokud by tato 
opatření neprovedl, pravděpodobně by opět vyprodukoval 210 tun CO2, jako v předešlém 
roce, a musel by si opatřit emisní povolenky. Provozovatel B vykázal produkci 220 tun CO2, 
protože žádnou investici do svého zařízení předem neprovedl, a navíc, v důsledku vyšší 
poptávky po jeho produktu, navýšil svoji produkci. Ve výsledku tedy provozovatel A prodal 
prostřednictvím trhu svoje povolenky provozovateli B, za finančně přijatelného snížení emisí 
na úroveň 200 tun CO2 na jednoho provozovatele [37]. 

 
Obrázek 4.3 Schéma příkladu obchodování s emisními povolenkami [37].  

Pozn.: Instalation = zařízení, Allocation = alokace, allowances = povolenky, 
National registry = národní registr, EU carbon market = Evropský trh s povolenkami 

4.7 Legislativa EU 
Jak již bylo uvedeno, Evropská Unie patří v oblasti emisního obchodování mezi největší 

tahouny. Díky její legislativě, která zaručuje dobré provázání a spolupráci členských států 
je tento obchod velmi flexibilní a efektivní. Legislativy v jednotlivých státech EU se příliš 
neliší (jde pouze o rozdíly v organizační struktuře), tudíž je zde pro představu uveden pouze 
případ České republiky.  

4.7.1 Legislativa v ČR  
Veškerá legislativa upravující obchod s emisemi je uvedena ve Sbírce zákonů č. 695 

z roku 2004 [38]. Aby se mohl provozovatel zařízení účastnit obchodu, musí mít nejprve 
od Ministerstva životního prostředí (MŽP) na základě splnění předpisů obdržet povolení 
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k emisím skleníkových plynů (hlava II, §3). Provozovatel je povinen každoročně zjišťovat 
a vykazovat množství svých emisí (za předchozí rok nejpozději do 28.února následujícího 
roku), které je dále ověřováno osobou autorizovanou podle zvláštních předpisů MŽP. 

Pro každé období připraví MŽP ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh 
alokačního plánu, ve kterém určí celkové množství povolenek, a množství, které bude 
přiděleno konkrétním provozovatelům. Tento návrh musí být poté schválen jak usnesením 
Vlády ČR, tak Evropskou komisí (hlava III, §8). Zřizuje se veřejně přístupný registr 
obchodování s povolenkami, spravovaný operátorem trhu s elektřinou, společností Operátor 
trhu s elektřinou, a.s. (zkr. OTE, a.s.) (§9). Na každé obchodovací období, nejpozději měsíc 
před jeho začátkem, je správcem registru vydáno stanovené množství povolenek. Další 
operace s povolenkami jsou na majiteli zařízení. „Povolenky, které provozovateli zařízení 
byly přiděleny17, nebo které nabyl jiným způsobem, může provozovatel zařízení prodat nebo 
jinak převést na jinou osobu. Povolenky nemohou být předmětem zástavního práva, 
ani vkladem do základního kapitálu obchodní společnosti.“ (§11) 

Správu obchodu s povolenkami podle zákona č. 695 „o podmínkách obchodování 
na emise skleníkových plynů“, hlavy IV, §15 vykonávají: 

A. ministerstvo, 
B. Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce). 
Ministerstvo mimo jiné 

a) vykonává státní dozor, zejména dozírá, jak osoby dodržují ustanovení tohoto zákona,  
b) vydává povolení, 
c) rozhoduje o změně povolení, 
d) vydává rozhodnutí o autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, 
e) předkládá vládě společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh národního 

alokačního plánu, 
f) rozhoduje o přidělení dalších povolenek provozovateli jehož činnost ovlivnila 

neodvratitelná událost nemající původ v provozu zařízení, 
g) zveřejňuje seznam provozovatelů zařízení, kteří nesplnili zákonné náležitosti. 

Inspekce  

a) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení tímto zákonem 
včetně dodržování podmínek povolení k emisím skleníkových plynů, 

b) kontroluje plnění povinností stanovených fyzické nebo právnické osobě rozhodnutím 
o autorizaci k ověřování množství skleníkových plynů, 

c) stanoví opatření, která je provozovatel zařízení povinen učinit ve stanovené lhůtě 
k odstranění protiprávního stavu a kontroluje dodržování lhůt pro zjednání nápravy 
protiprávního stavu, 

d) projednává státní delikty. 

4.7.2 Zařízení, na která se vztahuje povolení k emisím a obchodování s nimi 
Ve sbírce zákonů č. 695 je také uvedeno, která zařízení mají možnost se zapojit 

do systému obchodování. 

A) Energetika 
a) Spalovací zařízení (kromě zařízení s příkonem větším než 20 MW a zařízení 

spalujících nebezpečný a komunální odpad)  
b) Rafinerie minerálních olejů 

                                                 
17 podle §10 odst. 2, 695 sb. 
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c) Koksovací pece 
 

B) Výroba a zpracování kovů 
a) Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy 
b) Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli 

 
C) Zpracování nerostů 

a) Zařízení na výrobu cementového slínku o výrobní kapacitě více než 500 tun denně 
nebo výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně 
nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně 

b) Zařízení na výrobu skla, skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně 
c) Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, 

cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o výrobní 
kapacitě větší než 75 tun denně a nebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou 
vsázky větší než 300 kg/m3 

 
D) Průmyslové závody na výrobu 

a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů 
b) papíru nebo lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně 

4.8 Výhody a nevýhody, srovnání 
Jakožto tržní nástroj k redukování emisí, systém „cap and trade“ je obhajován především 

díky své flexibilnosti a politické přijatelnosti. Zde jsou některé uvažované argumenty 
ve prospěch tohoto systému: 

 zaručuje strop uhlíkových emisí (na rozdíl od uhlíkové daně) [76], 
 relativně jednoduchá administrativa, díky čemuž jsou také viditelnější výsledky, tedy 

skutečné snížení emisí [29], 
 stanovení maximálního celkového produkovaného množství CO2 může vést 

k celkovému snížení emisí skleníkových plynů [29], 
 flexibilita systému trhům nahrává, tudíž má systém podporu mezi obchodníky [29], 
 trhu s emisními povolenkami je v nejbližších letech předpovídán velký rozvoj [29]. 
Jsou zde však také velmi pádné argumenty proti - v čele s průzkumy, které dokládají, že 

od roku 2005, kdy obchod prakticky vznikl, emise stále neklesají, ale naopak rostou [40]. 
A existuje mnoho dalších [29] . 

 Obchod s povolenkami zvýší cenu energií. Systém ke správné funkci potřebuje, 
aby došlo ke zdražení cen uhlí, ropy a zemního plynu [41, 42], a tím odběratelé 
postupně přecházeli na dražší energetické zdroje. 

 „Cap and trade“ uškodí chudým. V USA by jen 15% snížení emisí CO2 znamenalo 
3,3 procentní snížení příjmů nejnižších vrstev, oproti 1,7 procentnímu snížení 
u středních a vyšších vrstev [41, 43]. 

 Kvůli principu „cap and trade“ není předvídatelná cena energií [29, 41]. 
 Zřízení infrastruktury pro celý systém je příliš nákladné [29]. 
 Jsou vytvářeny dobré příležitosti pro korupci a manipulaci [29]. 
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5 Závěr 
Tato práce shrnuje základní znalosti o produkci oxidu uhličitého a možnostech kontroly 

emisí tohoto plynu. Stěžejním faktem je, že koncentrace CO2 v ovzduší již od dob průmyslové 
revoluce v 19. století stále roste. Sektorem s největším nárůstem emisí je celosvětově doprava. 
Důvodem je stále větší poptávka po přepravě osob i zboží a upřednostňování silniční dopravy 
před jinými, šetrnějšími způsoby pozemní dopravy. Ty jsou stále časově i finančně méně 
výhodné. Z hlediska absolutních čísel je však největším znečišťovatelem sektor výroby 
energie, který v některých zemích, včetně České republiky, zaujímá až 40% podíl na celkové 
produkci. Z porovnání různých způsobů výroby elektrického proudu vychází nejlépe jaderná 
elektrárna. Z hlediska poměru emisí a dodávaného výkonu nemají tyto elektrárny v současné 
době konkurenci. V energetickém sektoru v poslední době dochází k příznivým změnám. 
Díky zavádění nových, efektivnějších zařízení v elektrárnách a také přechodu na nekonvenční 
paliva (například  biomasa), se v případě některých zemí daří celkové emise redukovat. 
Mezi takové státy patří i Česká republika. 

Základní instituce, která hlídá koncentraci CO2 v ovzduší je Organizace spojených národů 
(OSN), která pomocí svých protokolů a úmluv vytváří omezující pravidla pro emitory. 
Pomocí různých nástrojů se snaží produkci oxidu uhličitého snížit. V zásadě jsou dvě 
možnosti, jak přimět znečišťovatele, aby snižovali emise. První způsob je udělování pokut 
za nedodržení stanoveného limitu emisí. Druhý způsob, jímž se také tato práce zabývá, 
je umožnit emitorům své ušetřené emise prodávat, nebo naopak kupovat při potřebě 
překročení svého limitu. Po dlouhodobém vývoji a zkoušení systémů obchodování 
s povolenkami došlo v posledních letech k postupnému spuštění globálního „obchodu 
s uhlíkem“. Přestože systém již ve většině vyspělých států (včetně EU, tedy i ČR) funguje, 
názory na jeho smysl a efektivitu se různí. Ze zkoumaných údajů opravdu nelze říci, 
zda došlo díky existenci obchodu s emisními povolenkami k pozitivním změnám, tedy 
ke snížení produkce CO2 do ovzduší. Stejně tak by nemělo docházet k žádným negativním 
vlivům na ovzduší. Prosazování tohoto způsobu redukování emisí tak spíše působí dojmem, 
že jde o účinný nástroj k získávání peněžních prostředků prostřednictvím burz, díky vytvoření 
nové a velmi lukrativní komodity. Pokud tedy nedojde k výraznému nárůstu nezaměstnanosti, 
či zdražení energií, jak někteří odborníci předpovídají, je velmi pravděpodobné, že obchod 
s emisemi bude nadále fungovat, jelikož bude mít jistý smysl i kdyby nedocházelo 
ke snižování emisí.  

Další obecné principy a postupy, které vedou ke snížení emisí CO2 jsou jasné a relativně 
jednoduché. Mezi hlavní patří snížení spotřeby energie, přechod na alternativní paliva 
ve spalovacích elektrárnách, preference alternativních zdrojů energie (vítr, Slunce, vodní 
toky, apod.), kontroverzní zapojení více jaderných elektráren do sítě výrobců energie, 
využívání železniční dopravy namísto silniční, hospodárnější nakládání s odpady (třídění, 
recyklace apod.). Zásadní problém nastává při realizaci těchto návrhů. Jedním z hlavních 
problémů je ekonomická stránka těchto opatření. Jak sehnat potřebné finance k realizaci 
projektů je otázka, která by si zasloužila samostatnou práci. Někdy však naopak finance jsou 
a chybí vůle těch, kteří by peníze mohli zhodnotit. Také se často stává, že rozumné projekty 
se neuskuteční kvůli jedinci, nebo malé skupině občanů, kteří si dostatečně neuvědomují 
souvislosti a možné následky. Je vhodné, aby se obecně zvýšilo povědomí o problémech 
s emisemi, jak u státních činitelů, tak u veřejnosti, aby se zde vytvořil jistý „prostor“ pro nové 
projekty v této oblasti. 
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