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Anotace 

Od roku 2005 vstoupila česká republika v rámci EU do evropského systému 

obchodování s emisemi (european trading system - ets). Tento systém vychází z Kjótského 

protokolu a má omezit emise skleníkových plynů a tím zabránit globálním změnám 

klimatu.  (http://www.aptgroup.cz/emisnipo.html) 

Cílem mé bakalářské práce bylo objasnit a zhodnotit význam emisních povolenek CO2 

a zjistit míru vlivu obchodování s emisními povolenkami na ekonomiku akciové 

společnosti TEPLO BRUNTÁL. 

Klíčová slova: 

Povolenky, emise, Kjótský protokol, Národní alokační plán ČR, obchodování. 

 

Summary 

In 2005 the Czech Republic entered The European Union Emission Trading System 

(EU ETS).  This system results from the Kyoto Protocol and is designed to 

limit greenhouse gas emissions and prevent global changes to the 

climate. 

The aim of my bachelor’s thesis was to clarify and evaluate the nature  

of CO2 emission allowances and to attempt to ascertain the extent of the influence 

of emission allowances trading on the economy of the TEPLO BRUNTAL joint stock 

company. 
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Seznam symbolů veličin a chemických značek: 

 

CO2-oxid uhličitý 

Ei-součet emisí ze spalovacích procesů a z technologií sektoru i v roce 2006 

GJ-gigajoule 
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TJ-terajoule 

t-tuna 



Petra Krajíčková: Obchodování s emisními povolenkami CO2 

 

2010  1 

 

1 Úvod 

Problém znečištěného ovzduší není novodobou záleţitostí. Od doby, kdy se začalo 

uhlí vyuţívat jako zdroj tepla, byla zaznamenána velká nespokojenost obyvatelstva 

s ovzduším. Velký vliv na to má oxid uhličitý, který vzniká spalováním fosilních paliv.  

Dochází k omylu, ţe za znečištěné ovzduší mohou pouze velké průmyslové oblasti. 

Opak je pravdou. Malé obce mají velký podíl na znečištěném ovzduší spalováním 

nekvalitního uhlí. My, jako občané, přispíváme především neklesajícími emisemi 

prachových částic, které pocházejí z lokálních topenišť a automobilů.  

Kvalita ovzduší v České republice se začala výrazně zlepšovat jen díky zákonům 

o nutnosti odsiřování a sniţování emisí skleníkových plynů, které mají v důsledku lidské 

činnosti velký vliv na změny klimatu v podobě globálního oteplování.  

Bakalářskou práci jsem zaměřila na problematiku týkající se znečišťování ovzduší, 

konkrétně na emisní povolenky CO2 a obchodování s nimi od jejich počátků, od roku 2005 

do roku 2009. Jedná se o novodobou záleţitost, proto jedním ze stanovených cílů práce 

bylo objasnit nejen pravidla obchodování s emisními povolenkami, ale i jejich 

charakteristika, přidělování a nakládání s nimi.  

Ke konkrétnímu rozboru a zhodnocení jsem si vybrala akciovou společnost TEPLO 

BRUNTÁL. V této práci se snaţím zodpovědět otázku vlivu obchodování s emisními 

povolenkami na ekonomiku dané společnosti, od počátků realizace toho obchodování a to 

od roku 2005 do roku 2009, na základě autentických údajů poskytnutých akciovou 

společností TEPLO BRUNTÁL.  
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2 Charakteristika společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. 

Akciová společnost sídlí v Bruntále na ulici Šmilovského 659/6. Vznikla 23. 5. 1996. 

Výše základního kapitálu činí 90,954 mil. Kč a vlastníkem je město Bruntál. 

Předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny, 

vodoinstalatérství, topenářství, zámečnictví, silniční motorová doprava nákladní, činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, pronájem movitého a nemovitého majetku, koupě 

zboţí za účelem jeho prodeje a prodej, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem 

jednoho zdroje na 50 kW, sluţby se stavebními stroji. 

Společnost je drţitelem licencí: č. 310100384 – skup. 31 výroba tepelné energie 

                                                     č. 320100385 – skup. 32 rozvod tepelné energie 

                                          č. 110100292 – skup. 11 výroba elektřiny. 

 TEPLO BRUNTÁL a.s. zajišťuje tepelnou energii (teplo pro vytápění, teplo pro ohřev 

vody a teplou vodu) pro své zákazníky prostřednictvím objektových předávacích stanic, 

výměníkových stanic a popřípadě z domovních kotelen a to ze svých vlastních tepelných 

zdrojů nebo z pronajatých městských kotelen. Dodávky tepla zajišťuje pro obyvatelstvo, 

školská zařízení, zdravotnická zařízení, kulturní a sportovní zařízení, podnikatelská 

zařízení. Dále se zabývá prodejem elektrické energie z kombinované výroby z místního 

energetického zdroje do sítě ČEZ a.s. Na základě objednávky provádí úklid sněhu, 

topenářské, zámečnické, elektrikářské práce.  

2.1 Výroba tepla  

TEPLO BRUNTÁL a.s. pro výrobu tepla vyuţívá kotle na pevná nebo plynná paliva, 

kde uhlí a zemní plyn tvoří palivovou základnu, pro tyto tepelné zdroje. Rozvody 

teplonosného media z kotelen jsou teplovodní. [19] 

Zdrojem s největším výkonem i nejvyšším počtem konečných odběratelů je Centrální 

výtopna Dolní na ul. Zeyerově, s instalovaným tepelným výkonem uhelných kotlů 

21,2 MW, ve které jsou instalovány 4 kotle, upravené na systém spalování v kotlích 
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s prvky fluidní techniky, spalován je hnědouhelný prach HP 1 AD s aditivem ke sníţení 

emisí SO2  a s instalovaným tepelným výkonem plynových kotlů 7,8 MW, ve které jsou 

instalovány 2 kusy plynových kotlů. 

Kotelna je ekologizována a má dva stupně odprášení. V 1. stupni je na kaţdém 

uhelném kotli instalován gravitační filtr, který zachycuje při úletu do komína větší ţhavé 

a pevné částice, které by jinak byly vpuštěny do druhého stupně, coţ jsou látkové filtry. 

Ţhavé jiskry by tyto látkové filtry znehodnotily propálením tkaniny. 

Ve 2. stupni jsou na kaţdém uhelném kotli instalovány látkové filtry ALFA-JET. Tyto 

filtry jsou sloţeny z 360 filtračních hadic, které jsou vyztuţeny kovovými filtračními koši. 

Filtry zachycují tuhé znečišťující látky. Regenerace probíhá sráţením zachycených částic 

a popílku usazených na textilních hadicích.  

Únik oxidu siřičitého / SO2 / se eliminuje přidáváním vápence / aditiva / 

do spalovaného paliva, coţ je hnědý aditivovaný hruboprach. SO2 se sníţí prodlevou 

při spalovacím procesu tohoto paliva. Systém řízení kotlů je automatizován.  

Uhlí je skladováno na nově vybudované zastřešené skládce, která vyuţívá moderní 

technologie pro omezení prašnosti a do kotlů je dopravováno zakrytými dopravníky. 

Spalováno je na roštu.  

TEPLO BRUNTÁL a.s. v roce 2002 začala s ukončení provozu starých parních 

rozvodů, protoţe dodávka z těchto rozvodů vykazovala velké ztráty. 

V roce 2002 začala realizace přechodu z parních rozvodů na rozvody teplovodní. 

Vyrobená pára z parních uhelných kotlů se přivádí do centrální výměníkové stanice, která 

je umístěná v plynové kotelně. Přiváděná pára předává teplo prostřednictvím výměníků 

tepla a slouţí k zajištění výtápění a pro ohřev TUV všem odběratelům. Teplo a TUV 

se od roku 2002 rozvádí novými distribučními teplovodními rozvody k jednotlivým 

objektovým předávacím stanicím / OPS /, které jsou umístěny na patách domů / 

v jednotlivých domech /. Sledovaná data z OPS a dalších velkých zdrojů a.s. jsou 

předávaná komunikačními kabely do centrálního dispečinku a.s., který je umístěn na CV 

Dolní. Dispečer má moţnost sledovat a regulovat dodávku do jednotlivých OPS, popřípadě 

zjistit závadu na OPS. Součástí centrální výtopny Dolní je rovněţ od roku 2002 nová 

plynová kotelna / o výkonu 2 kotle x 3,9 MW = 7,8 MW /, která slouţí jako špičkový 
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zdroj. Její provoz je hlavně v době letní odstávky / plánované výluky / uhelných kotlů 

a při výpadku uhelných kotlů v extremním zimním počasí.  

V roce 2006 došlo k modernizaci i u druhé centrální výtopny. Z centrálního parního 

zdroje Smetanova na teplovodní systém. Na tomto zdroji je kogenerační jednotka 

ve stálém provozu od roku 1997. Tato jednotka vyrábí elektrickou energii. Ohřev teplé 

vody je zabezpečován odpadním teplem v zásobnících 4x10m
3
 a poté je dodávána 

obyvatelstvu. Teplovodní plynová kotelna Smetanova je vybavena moderními plynovými 

teplovodními kotli, jeden kotel je s ekonomizérem. Rozvody tepla jsou řešeny 

čtyřtrubkovým i dvoutrubkovým systémem vedení. Do budoucna je plánováno přejít pouze 

na dvoutrubkový systém přivádění tepla odběratelům prostřednictvím OPS. 

V teplovodních plynových kotelnách, jako jsou CV Květná 3 a CV Květná 2 je teplo 

vyráběno v plynových teplovodních kotlích a liší se přívodem tepla. V případě CV 

Květná 3 je teplo přiváděno: ,,Předizolovaným dvoutrubkovým potrubím do tepelných uzlů 

na patách domů.“ [19] a u CV Květná 2 se jedná o přívod: ,, Do výměníkové stanice, která 

je součástí zdroje a odtud potom teplo a TUV izolovaným čtyřtrubkovým potrubím 

do tepelných uzlů v domech.“ [19] 

 V blokové kotelně Rýmařovská je teplo vyráběno ve čtyřech uhelných kotlích typu 

Carborobot. Teplo je přiváděno přímo, k jednotlivým blokům domů prostřednictvím 

rozvaděče tepla.  

,,Zbývající domovní kotelny - plynové či na pevná fosilní paliva - vyrábějí teplo 

k vytápění a teplou vodu přímo v kotlích, odkud jsou vnitřním potrubím rozváděny 

k jednotlivým konečným spotřebitelům.“ [19]   

2.2 Výroba elektrické energie  

Elektrická energie je vyráběna z  kombinovaného zdroje tepla na CV Smetanova – 

KVET.: ,, Zdrojem KVET je kogenerační jednotka TEDOM 140 SP, kterou tvoří soustrojí 

motor LIAZ a generátor.“ [19]  S tepelným výkonem 210 kW a elektrickým výkonem 140 

kW. : „Odpadní teplo z výroby elektrické energie se pomocí výměníků využívá k ohřevu 

teplé vody (TUV), elektrická energie se dodává do sítě ČEZ.“ [19]   
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Obrázek 1 - Organizační schéma společnosti 

 

Zdroj: interní materiály Teplo Bruntál a.s. 

 

3 Pravidla obchodování s emisními povolenkami 

Problém znečištěného ovzduší není novodobou záleţitostí. Od doby, kdy se začalo 

uhlí vyuţívat jako zdroj tepla, byla zaznamenaná velká nespokojenost obyvatelstva 

s ovzduším. Tento problém se datuje zhruba od počátku 14. století. Vědecké a technické 

nastínění tohoto problému můţeme sledovat aţ od roku 1850. Z důvodu nedostatku 

informací bylo v tehdejší době velice obtíţné čelit problému znečištění ovzduší.  

Dnes uţ umíme identifikovat několik stovek látek, které jsou povaţovány za závaţné 

znečišťovatele ovzduší. Mezi tyto látky řadíme tuhé a kapalné znečišťující látky (prachy, 

aerosoly), plynné znečišťující látky (sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, sloučeniny kyslíku 

a sloučeniny uhlíku). [1]  
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Kvalita ovzduší v České republice se začala výrazně zlepšovat od roku 1989 a to jen 

díky zákonům o nutnosti odsiřování a sniţování emisí.  

V dnešní době se začíná kvalita ovzduší opět radikálně zhoršovat. Momentálně nejsou 

na vinně velké továrny, ale samotní občané. Současný problém tvoří neklesající emise 

prachových částic, pocházejících především z lokálních topenišť a automobilů. 

Spousta lidí si myslí, ţe problém znečištění se týká pouze průmyslových oblastí 

a velkých měst. Právě malé obce mají velký vliv na znečišťování ovzduší, spalováním 

nekvalitního uhlí v zastaralých kotlích, které jsou často i ve špatném technickém stavu.[16] 

3.1 Skleníkové plyny 

Na naší planetě došlo několikrát ke změně klimatu. Dopady představují nutnost reakce 

environmentální politiky.  

Závaţné změny klimatu v současné době způsobuje růst koncentrací radiačně 

aktivních plynů v atmosféře tzv. skleníkové plyny v důsledku lidské činnosti. Klima 

se změnám koncentrací přizpůsobuje formou globálního oteplování.  

,,Globální oteplování s sebou přináší řadu negativních projevů v oblasti životního 

prostředí a fungování ekosystémů, včetně vážných dopadů na oblasti jako je vodní režim 

a jeho kvalita, zásobování potravinami (zemědělství), lesní hospodářství, zvyšování hladin 

moří a oceánů.“ [12] Dále má globální oteplování velký dopad na ekonomiku.  

Skleníkové plyny jsou radiačně aktivní plyny, které vznikají antropogenní činností. 

Vodní pára je hlavním skleníkovým plynem, odpovídá za dvě třetiny přirozeného 

skleníkového efektu a je součástí hydrogeologického cyklu v atmosféře.  Oxid uhličitý 

CO2 přispívá ke zvýšenému (člověkem vyvolanému) skleníkovému efektu a to v důsledku 

spalování fosilních paliv. Při nedokonalém spalování vzniká oxid uhelnatý CO, který 

je součástí výfukových, koksárenských, vysokopecních a generátorových plynů. Tento 

plyn je silně toxický. Dalším důleţitým plynem je metan, který pohlcuje infračervené 

záření. ,,Přírodními zdroji metanu jsou mokřiny, termiti a oceány. Mezi lidmi ovlivněné 

zdroje patří těžba a spalování fosilních paliv, chov dobytka (dobytek konzumuje rostliny, 

které fermentují v žaludku, a proto vydechuje metan, který je obsažen i v hnoji), pěstování 

rýže (zaplavená rýžoviště produkují metan, protože se organické látky v půdě rozkládají 
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bez dostatečného přísunu kyslíku) a skládky (zde se opět rozkládá organický odpad 

bez dostatečného přístupu kyslíku).“[18] Metan zachycuje teplo 23 krát lépe neţ CO2 . 

Oxid dusný vzniká bakteriálním rozkladem dusíkatých látek a uvolňuje se přirozenou 

cestou z oceánů a deštných pralesů. Další přírůstek je způsoben vlivem dusíkatých hnojiv, 

spalováním fosilních paliv, průmyslovou a chemickou výrobou. Oxid dusný je skleníkový 

plyn, který také absorbuje teplo a je 310 krát efektivnější neţ CO2. Ozon se ve vyšší vrstvě 

atmosféry chová jako běţný skleníkový plyn, který zachycuje teplo. V niţších vrstvách má 

tzv. přízemní ozon negativní vliv nejen na člověka, ale i na rostliny. ,,Ty ztrácejí schopnost 

pohlcovat nadbytečný oxid uhličitý z atmosféry.“ [20] 

Dále máme skleníkové plyny, které jsou uměle vytvořeny. Jsou to fluorované 

skleníkové plyny. Tyto plyny jsou mimořádně účinné, protoţe mohou zachycovat teplo 

aţ 22 000 krát lépe neţ CO2. Mezi tyto plyny patří fluorované uhlovodíky vyuţívané 

v chlazení a mraţení, fluorid sírový vyuţívaný v elektronickém průmyslu 

a perfluorouhlovodíky. [18] 

Skleníkové plyny hrají velkou roli ve změnách klimatu a vědci varují, ţe v příštích 

desetiletích můţe docházet ke stále silnějším povodním, hurikánům, pobřeţní níţiny 

mohou být zaplaveny stoupající hladinou oceánů, nedostatek vody v suchých oblastech 

atd.  

Největší podíl na změně podnebí, má především oxid uhličitý CO2 pocházející 

ze spalování ropy, uhlí a zemního plynu. Koncentrace CO2 v atmosféře je v dnešní době 

velice vysoká. Proto bylo a je nutné se tímto problémem zabývat. [15]  

3.2 Kjótský protokol  

Kjótský protokol je první mezinárodní smlouva, ukládající jednotlivým státům světa 

příjmat závazky na celkové sníţení emisí skleníkových plynů. K podpisu došlo 

11. 12. 1997 v Kjótu a v platnosti vzešel 16. 2. 2005. 

KP se dělí na 3 období. První období bylo tříleté od roku 2005 do roku 2007, druhé 

období bylo pětileté od roku 2008 do roku 2012 a toto období stále trvá, třetí období 

je sedmileté od roku 2012 do roku 2020. 
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KP byl podpořen skoro všemi státy světa aţ na USA a Austrálii, i přes to, ţe tyto dvě 

velmoci patří mezi jedny z největších světových znečišťovatelů ovzduší.  

,,Česká republika KP podepsala 23.11.1998 na základě usnesení vlády č.669 ze dne 

12.10.1998 a ratifikovala jej 25.10.2001.“ [12]  

3.3 Obchodování s povolenkami 

Pro dosaţení závazků sniţovat emise skleníkových plynů v rámci KP k Rámcové 

úmluvě OSN o změně klimatu bylo vytvořeno Evropské schéma obchodování (EU 

Emission Trading Scheme – EU ETS) s povolenkami na emise skleníkových plynů. EU 

ETS funguje na základě obchodovatelných povolenek přidělovaných státem 

a je definováno směrnicí 2003/87/EC. Hlavními prvky EU ETS jsou Národní alokační 

plány. ,,Jsou to dokumenty, které stanovují celkový objem rozdělených povolenek a postup, 

kterým jsou povolenky přidělovány provozovatelům jednotlivých zařízení. NAP si každý 

členský stát připravuje samostatně na základě směrnice 2003/87/EC, vlastních potřeb 

a obecných doporučení Evropské komise.“(Národní alokační plán České republiky 2005 

až 2007)“. 

3.3.1 Národní alokační plán České republiky 2005 až 2007  

Za NAP ČR zodpovídá Ministerstvo ţivotního prostředí (samostatné oddělení změny 

klimatu), které při přípravě spolupracovalo s odbornými útvary MŢP (Český 

hydrometeorologický ústav a Český ekologický ústav) dále s institucemi, organizacemi, 

Ministerstvem obchodu a průmyslu a Českým statistickým úřadem.  

,,Proces přípravy NAP začal v říjnu 2003, kdy byla ustavena pracovní skupina 

pro obchodování s emisemi, zahrnující zástupce Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva obchodu a průmyslu, Českého hydrometeorologického ústavu, Českého 

ekologického ústavu a průmyslových svazů reprezentující podniky všech významných 

zainteresovaných sektorů.“[7]  

V době příprav se uskutečnilo několik jednání, specifických debat s jednotlivými 

svazy a významnými průmyslovými podniky, na kterých vystoupili zástupci MŢP. Velký 

význam měly výměny názorů se zástupci ostatních členských zemí. 
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Určení celkového množství povolenek  

NAP musí být sestaven tak, aby byl v souladu s kjótským závazkem, respektive cestou 

k jeho dosaţení, a aby nedošlo k alokaci vyšší, neţ je zapotřebí pro pokrytí pravděpodobně 

očekávaných emisí ze zdrojů zahrnutých v EU ETS.  

„K určení celkového množství povolenek byla použita metoda zdola-nahoru, 

kombinace historických emisních dat od jednotlivých zařízení a projekcí růstu 

pro jednotlivé sektory a zařízení“. [7].  

Historická data za roky 1999 aţ 2001 byla získána na základě dotazníkového šetření, 

kde se od sebe lišily emise z technologických procesů a spalovacích procesů.  

Byla vytvořena databáze REZZO (Registr emisních zdrojů znečištění ovzduší), která 

slouţila k ověřování dat z dotazníkového šetření. Databázi spravoval Český 

hydrometeorologický ústav. Databáze obsahovala údaje o zdrojích spadajících po EU ETS, 

zbývající zařízení byla ověřována na základě podkladů IPPC (Integrovaná prevence 

a omezování znečištění) nebo ČIŢP (Česká inspekce ţivotního prostředí). Úkolem bylo 

sledování skleníkových plynů a plnění emisních limitů jiných znečišťujících látek.  

Celkové mnoţství povolenek pro rok 2005 aţ 2007 bylo vypočítáno na základě emisí 

za rok 1999 aţ 2001 a růstovým koeficientem pro jednotlivé sektory. „Tyto koeficienty 

byly vypočteny z dat Českého statistického úřadu, analýz Ministerstva průmyslu a obchodu 

a průmyslových asociací.“ [7] 

V prvním obchodovacím období 2005-2007 byl objem povolenek 322,98 milionů. 

Na kaţdý rok připadala jedna třetina z celkového objemu. „Celkový objem za první období 

je stanoven jako trojnásobek celkového množství povolenek PC, které se vypočítají jako 

součet projekcí emisí CO2 pro jednotlivé sektory Ei plus rezerva pro CZT korekci R(CZT) 

(1 milion povolenek) a rezerva pro nové účastníky R(NE) (3 miliony povolenky):  

                                         PC=∑Ei + R(CZT) + R(NE)“ [7] 

Na druhé obchodovací období 2008-2012  je celkový objem povolenek 86,835264 

milionu. Je to pětinásobek roční kvóty stanovené Evropskou komisí. Povolenky 

jsou rozdávány zdarma a to správcem registru OTE (operátor trhu s elektřinou). 
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Přidělování a nakládání s povolenkami  

Na kaţdé provozované zařízení musí jeho provozovatel mít povolení vydané 

Ministerstvem ţivotního prostředí. Ţádost podává provozovatel v elektronické 

nebo písemné podobě.  

„Nejpozději do 28. února kalendářního roku přidělí správce registru každému 

provozovateli zařízení poměrnou část z množství povolenek, které mu bylo stanoveno 

národním alokačním plánem oznámeným podle §8.“ [4] 

Zahrnutím do systému obchodování s povolenkami vznikají provozovatelům jisté 

povinnosti. Provozovatelé musí spočítat emise oxidu uhličitého za rok a tyto údaje vyplnit 

do Ročního výkazu o emisích skleníkových plynů. Výkaz je nutné doručit nejpozději 

do 15. března následujícího roku na Ministerstvo ţivotního prostředí. Roční výkaz musí 

být ověřen nezávislým verifikátorem, ten vystaví provozovateli doklad o ověření. 

Provozovatel je povinen tento doklad předloţit Ministerstvu ţivotního prostředí, taktéţ 

nejpozději do 15. března následujícího roku. Odpovídající povolenky je nutné vyřadit 

z obchodování nejpozději do 30. dubna následujícího roku. Vyřazení probíhá tak, 

ţe provozovatel kaţdého zařízení vlastní účet, ze kterého provede převod povolenek 

na speciální účet vedený pro tyto účely Ministerstvem ţivotního prostředí. Tyto účty 

jsou vedeny v registru emisních povolenek. Nesplnění výše uvedených podmínek 

je pokutováno. [13] Rozdělení činnosti v zařízeních, na které se vztahuje povolení 

k emisím skleníkových plynů a obchodování, je uvedeno ve Sbírce zákonů č. 695/2004. 

Trh s emisními povolenkami je zhruba srovnatelný s trhem s cennými papíry. Firmy 

mohou s povolenkami obchodovat na území jednoho státu i v rámci celé Evropské unie 

a to přímo nebo s pomocí najatých zprostředkovatelů. Jedna emisní povolenka se rovná 

jedné tuně CO2.  Firmy mohou s povolenkami začít obchod v momentě, kdy jim jsou 

povolenky přiděleny, ale musí dbát na to, aby měly dostatek povolenek v době, kdy 

je povinnost odevzdat potřebné mnoţství povolenek zpět státu. Obchodování je výhodné, 

protoţe kdyţ firma dostane od státu více povolenek na daný rok, neţ je její emitující 

mnoţství CO2, je výhodné přebývající povolenky na trhu prodat. Prodej znamená 

pro podnik zisk finančních prostředků.  
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Obchod s emisními povolenkami můţe být bilaterální, coţ je obchod přímo mezi 

prodávajícím a kupujícím nebo burzovní obchod, kdy je obchod uzavřen na burze. Cena 

na burze je stanovena jako průnik nabídek nakupujících a prodávajících subjektů z celé 

Evropy. U bilaterálních obchodů vychází cena ze vzájemné dohody a často dochází 

k tomu, ţe je jedna strana v nevýhodě. Burzovní obchody jsou pod přísným dohledem 

státních kontrolních orgánů, které dohlíţí na včasné transakce. [13] [17] 

Oceňování povolenek 

Povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou a tím se rozumí cena, 

za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zdrojem pro získání ceny, 

jsou komoditní burzy. Cena povolenek na burze není stálá. Odvíjí se od nabídky 

a poptávky na burze. V případě nákupu povolenek v cizí měně se pořizovací cena (v cizí 

měně) přepočte na koruny, podle aktuálního kurzu ČNB. 

Nabyté povolenky se dají prodávat a převádět na další osoby, ale nedají se vloţit 

do základního kapitálu společnosti a nemohou být předmětem zástavního práva. 

Povolenky jsou dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění i dobu 

pouţitelnosti a bude vţdy vykazován v poloţce rozvahy jako „jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek“ a to v případě bezúplatného nabytí státem i v případě nákupu povolenek. 

Povolenky se nedají odepisovat podle času ani podle výkonů.  

U bezplatného nabytí povolenek se pouţívá účtovací metoda, jako o dotaci, i kdyţ 

se nejedná o majetek pořízený z dotace. Jde pouze o metodu účtování. Rozdíl povolenek 

je v tom, ţe „dotace“ nesniţuje vstupní cenu dlouhodobého majetku, ale je rozpuštěna 

do výnosů ve stejném okamţiku a ve stejné výši, jak jsou povolenky spotřebovány 

a účtovány do nákladů. Tento způsob účtování (do nákladů i do výnosů ve stejné výši) 

se pouţívá i při prodeji. V případě bezúplatně nabytých povolenek nedojde k ovlivnění 

hospodářského výsledku. K jiné situaci dochází v případě obchodování s povolenkami. 

Podniky, kterým nestačí volně nabytý počet povolenek, protoţe produkují více emisí CO2,  

musí povolenky nakupovat a to se negativně projeví v nákladech podniku. Naopak 

u podniků, které produkují méně emisí CO2 a tím pádem mají přebytek bezúplatně 

nabytých povolenek se tato situace projeví kladně v nákladech podniku, protoţe podnik 



Petra Krajíčková: Obchodování s emisními povolenkami CO2 

 

2010  12 

 

můţe povolenky prodat a peněţní prostředky vyuţít ke změnám technologií, modernizaci, 

ekologizaci atd. [14]  

3.3.2 Národní alokační plán České republiky na rok 2008 až 2012 

Ve druhém obchodovacím období bylo rozděleno 86,6 milionů povolenek 

na vypouštění emisí oxidu uhličitého mezi 394 českých průmyslových podniků. Návrh 

vytvořilo MŢP ve spolupráci s MPO. Druhý národní alokační plán byl schválen vládou ČR 

i Evropskou komisí. 

Základní alokace je zaloţena na hodnotě celkových emisí CO2, které jsou stanovené 

Evropskou komisí pro ČR a na emisích z let 2005 a 2006. Tyto emise byly ověřeny 

nezávislým ověřovatelem. [8] 

3.3.3 Národní alokační plán České republiky na rok 2013 až 2020 

V letošním roce 2010 by mělo dojít ke změnám v systému emisního obchodování, tyto 

změny se týkají nastolování pravidel pro období 2013 aţ 2020, coţ je třetí obchodovací 

období. 

Dne 31. 3. 2010 prezident Václav Klaus obdrţel vládní návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/101/ES o začlenění činností z oblasti letectví do systému obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů. Poslanecká sněmovna tento zákon 

projednávala 17. 3. 2010. Prezident vyuţívá své pravomoci a zákon o obchodování 

s povolenkami vetuje. 

Jako první prezident ČR ve svém prohlášení uvedl ústavně-právní důvody, které 

se vztahují k suverenitě ČR. Zákon má údajně popírat smysl parlamentní demokracie 

a vede k tomu, aby ČR přestala být suverénním státem a parlament je pouhým 

„hlasovacím strojem“, který aplikuje směrnice EU. Druhým důvodem je nebezpečná 

extenze obchodování s povolenkami do dalších a dalších oblastí. Prezident tvrdí, ţe cíl 
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obchodování, omezování produkce skleníkových plynů je drastický zásah do ekonomické 

svobody s velmi pochybným zdůvodněním. Rozšiřováním této praxe na další komodity 

vzniká stínový trh, stínová měna s nejasnou likviditou a stínové pohledávky. Doslova 

prohlásil, ţe jde o časovanou minu pod celou naší ekonomikou. I kdybychom brali 

doktrínu o sniţování produkce CO2 váţně, pak by bylo nutné zmínit, ţe emise CO2 

z letecké dopravy představují jen 3% z celkových emisí v EU. Cena za tento politický krok 

a dopad na ekonomiku ČR je nepřiměřený jeho reálnému dopadu. Toto nebylo 

v parlamentu prodiskutováno. Třetím důvodem jsou důvody legislativně technické. Zákon 

začleňuje Směrnici EK do našeho právního řádu dříve, neţ byl dokončen proces jejího 

vytvoření. Upozornil na to Jan Dusík, který uvedl, ţe metodika EK zatím není k dispozici 

a přijata bude aţ v budoucnu. Tato metodika je přitom klíčovou pro uplatnění tohoto 

zákona. Proto argument o nebezpečí postihu ze strany EK je bezpředmětný, protoţe EK 

ještě nemá jasno, jak bude ona sama postupovat. Dosud neexistují prováděcí předpisy 

implementace Směrnice EK do zákona. Přijetí by vedlo k brzké novelizaci a to by 

znevěrohodnilo první řád ČR, včetně jeho vymahatelnosti. Prezident si dále myslí, 

ţe je nereálné poţadovat na provozovatelích letecké dopravy, aby vykázali řádně 

podloţené a nezávisle ověřené údaje z činností zahrnutých do systému obchodování 

aţ do roku 2013 a to do dvou týdnů po případném nabytí účinnosti zákona. Ze všech těchto 

důvodů prezident ČR vrací návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně ke skutečnému 

projednání. [11] viz příloha č. 1 
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4 Vliv obchodování s emisními povolenkami na ekonomiku 

společnosti 

Akciová společnost TEPLO BRUNTÁL se sídlem Šmilovského 659/6  v Bruntále 

byla dne 16. 2. 2001 informována Ministerstvem ţivotního prostředí České republiky. 

„O přípravě implementace systému Evropské unie pro obchodování s emisemi 

skleníkových plynů v České republice. ,,Systém byl definován směrnicí 2003/87/EC , 

která byla přijata koncem roku 2003. Tato směrnice vzhledem ke vstupu České republiky 

do Evropské unie zavedla od 1. 1. 2005 obchodování s emisemi CO2 u vybraných 

průmyslových odvětví .“ [5] 

Byl to nový prvek v systému environmentálních nástrojů, který ovlivnil hospodářské 

výsledky a rozvoj podniku.  

Z tohoto důvodů byl dne 31. 12. 2004 vydán zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a vyhláška č. 696/2004 Sb., 

která stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování mnoţství skleníkových plynů. 

Jako první bylo první obchodovací období a to tříleté od roku 2005-2007 a následné 

pětileté od roku 2008-2012 .  

Dle výše uvedeného zákona akciová společnost TEPLO BRUNTÁL byla zahrnuta 

do obchodování skleníkových plynů jako: ENERGETIKA - spalovací zařízení 

o jmenovitém tepelném příkonu větším neţ 20 MW. 

Dne 2. 2. 2005 TEPLO BRUNTÁL a.s. poţádala Ministerstvo ţivotního prostředí 

o vydání povolení k emisím skleníkových plynů a součástí ţádosti byl monitorovací plán 

část A + část B.  

Dne 5. 5. 2005 bylo a.s. uděleno povolení – rozhodnutím č. CZ-0146-05 o povolení 

k emisím skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování 

a vykazování společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s., IČO : 25350676 provozující 

energetické spalovací zařízení o celkovém tepelném příkonu 32,86 MW sestávající 

z 6 spalovacích zdrojů:  
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 kotel č. 1 – kotel č.4  tepelný příkon 6,15 MW x 4 spalující hnědé uhlí  

 kotle č.1 – kotel č. 2  teplený příkon  4,13 MW x 2 spalující zemní plyn  

Součástí tohoto rozhodnutí byly i schváleny příloha č.1 – monitorovací plány část A 

a část B . Dle těchto schválených monitorovacích plánů TEPLO BRUNTÁL a.s. stanovila 

mnoţství vypuštěných emisí skleníkových plynů za I. obchodovaní období roky 2005-2007 

a část II. obchodovacího období,  rok 2008. 

TEPLO BRUNTÁL a.s. stanovuje mnoţství vypouštěných emisí skleníkových plynů 

výpočtem a to: 

EMISE CO2 = energetický obsah paliva (TJ)  x  emisní faktor  x  oxidační faktor 

Přičemţ: 

Energetický obsah paliva / TJ /  = mnoţství spotřebovaného paliva jak hnědého uhlí 

v tunách, tak zemního plynu v tisících m
3
  dle přesností úrovně č. 2b  x výhřevnost paliva. 

Výhřevnost paliva je stanovena dle dodavatele a katalogu paliv. 

Emisní faktor -  je tabelový dle typu paliva  hnědé uhlí  101,2 ( t CO2/ TJ ) a zemní plyn 

56,1 ( t CO2/TJ )  dle přesností úrovně č. 2a  

Oxidační faktor – jsou to referenční hodnoty pro pevná paliva ( hnědé uhlí ) 0,99 

a pro plynná paliva ( zemní plyn ) 0,995 dle přesností úrovně č. 1 

Dle nařízení vlády ze dne 20. 7. 2005 o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 – 

2007, příloha č. 2 bylo zařízení TEPLO BRUNTÁL a.s. – centrální výtopna Dolní 

v Bruntále přiděleno 24 220 povolenek na kaţdý rok. Tyto povolenky byly přidělovány 

podniku zdarma.  

Na základě přiděleného mnoţství povolenek CO2 musela TEPLO BRUNTÁL a.s. 

poţádat o vytvoření účtu v registru emisních povolenek, který spravuje OTE Operátor trhu 

s elektřinou, Sokolovská 192/79 , 186 00 Praha 8. 

Dne 13. 9. 2005 a.s. poţádala o zřízení a vedení účtu pro obchodování s povolenkami 

emisí skleníkových plynů a dne 13. 10. 2005 byla uzavřena smlouva o zřízení a vedení 
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účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného mnoţství (povolenkami) emisí 

skleníkových plynů mezi TEPLO BRUNTÁL a.s. a Operátorem trhu s elektřinou, a.s. 

Praha. [5] [4] 

Dne 13. 2. 2006 byly a.s. poprvé přiděleny povolenky v mnoţství 46 440 na roky 

2005-2006 .  

Postup dle zákona č. 695/2004 Sb.: 

- provozovatel TEPLO BRUNTÁL a.s. zjišťuje a vykazuje mnoţství emisí skleníkových 

plynů ze zařízení CV Dolní. 

- provozovatel TEPLO BRUNTÁL a.s. zajistí ověření mnoţství vykázaných emisí 

skleníkových plynů za daný rok. Ověřování provádí autorizovaná osoba. 

- doklady o ověření mnoţství emisí vykázaných za daný rok předloţí provozovatel TEPLO 

BRUNTÁL a.s. do 31.3. běţného kalendářního roku. 

4.1 První obchodovací období: roky 2005 -2007 

Všechny výpočty jsou prováděny kontingenčními tabulkami dodanými 

Ministerstvem ŢP. viz příloha č. 5 

Vykazovaný rok 2005 : 

TEPLO BRUNTÁL a.s. dle schváleného monitorovacího plánu má povinnost 

zpracovávat data k určení ročního mnoţství emisí skleníkových plynů čtvrtletně. 

 

Tuhé palivo : uhlí 

V roce  2005 a.s. TEPLO BRUNTÁL spalovala hnědý aditivovaný hruboprach 

z dolů Most s výhřevností  15 800 kJ/kg  a  

z dolů Bílina s výhřevností 16 400 kJ/kg  
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Energetický obsah paliva = mnoţství spotřebovaného paliva v tunách / hnědé uhlí / a v tis. 

m
3
 / zemní plyn / x výhřevnost daného paliva  

 

Mnoţství spotřebovaného paliva v roce 2005 – hnědý aditivovaný hruboprach   

z dolů Most  =   2 868,8   t  s výhřevností 15 800 kJ/kg 

s výhřevností 15 800 MJ/t=15,8 GJ/t=0,0158TJ/t 

z dolů Bílina = 10 727,57 t  s výhřevností 16 400 kJ/kg 

s výhřevností 16 400 MJ/t=16,4GJ/t=0,0164TJ/t 

 

Emisní faktor: 101,2 

Oxidační faktor: 99,00 % = 0,99 

Emise skleníkových plynů z hnědého paliva Most = 4 541,23  t CO2  

Výpočet:2868,8t x 0,0158TJ/t x 101,2 x 0,99=4541,23 tCO2/TJ 

Emise skleníkových plynů z hnědého paliva Bílina = 17 626,29 t CO2 

Výpočet:10727,57t x 0,0164TJ/t x 101,2 x 0,99=17626 tCO2/TJ 

 

Zemní plyn: 

Spotřeba zemního plynu v roce 2005 byla 114 574 m3 = 114,574 tis.m
3
,  

zaokrouhleno na 115 tis.m
3
 

Výhřevnost zemního plynu : 34 066 MJ/1000m
3
=34,066 GJ/1000m

3
=0,034066TJ/1000m

3
 

Emisní faktor :  56,1 

Oxidační faktor : 99,50% = 0,995 
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Výpočet:115 tis. m
3
 x 0,034066 TJ/1000m

3
 x  56,1 x 0,995=218,68 tCO2  

Emise skleníkový plynů ze zemního plynu = 218,68 t CO2 

Emise celkem za rok 2005 byly  22 386,19 t CO2  =  22 386 t CO2 

Výpočet:4 541,23 + 17 626,29 + 218,68=22 386,19 tCO2  

Po provedeném výpočtu emisí skleníkových plynů za rok 2005 TEPLO BRUNTÁL 

a.s. uzavřela smlouvu o dílo na ověření mnoţství emisí skleníkových plynů za rok 2005 

s firmou TECHNICKÉ SLUŢBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

Tato firma provedla ověření dne 15. 3. 2006 se závěrem. „Ověřený počet emitovaných 

tun CO2, který je ekvivalentem počtu povolenek určených k odepsání z účtu provozovatele 

za rok 2005 je 22 387.“ [10] 

Výše uvedené mnoţství povolenek bylo TEPLO BRUNTÁL a.s. dne 6. 4. 2006 

odevzdáno přes otevřený účet u Operátora trhu s elektřinou.  

Dále jsou v tabulkách uvedeny emise skleníkových plynů od roku 2005 do roku 2008. 

Tabulka 1 - emise skleníkových plynů roku 2005 

rok 2005 spotřeba paliva výhřevnost  

emisní 

faktor 

oxidační 

faktor  emise t CO2 

      v tCO2/TJ v % v t CO2 

Most  2 868,8  t 0,0158 TJ/t 101,2 0,99 4 541,23 

Bílina 10 727,57 t 0,0164 TJ/t 101,2 0,99 17 626,29 

ZP 115 tis. m
3
 0,034066 TJ/1000m

3
 56,1 0,995 218,68 

celkem         22 386,19 

Zdroj: interní materiály 

dle ověření pověřené autorizované osoby bylo emitováno v roce 2005 - 22 387 t CO2 



Petra Krajíčková: Obchodování s emisními povolenkami CO2 

 

2010  19 

 

Pověřená autorizovaná osoba byla TECHNICKÉ SLUŢBY OCHRANY OVZDUŠÍ 

OSTRAVA spol. s.r.o. tato firma na základě smlouvy o dílo ověřovala emise skleníkových 

plynů i v letech 2006-2009. 

Tabulka 2 - emise skleníkových plynů roku 2006 

rok 2006 spotřeba paliva výhřevnost  

emisní 

faktor 

oxidační 

faktor  emise t CO2 

      v tCO2/TJ v %   

Most  1989,20 t 0,0158 TJ/t 101,2 0,99 3 148,84 

Bílina 11486,19 t 0,0164 TJ/t 101,2 0,99 18 872,77 

ZP 89,291 tis. m
3
 0,034066 TJ/1000m

3
 56,1 0,995 169,79 

celkem         22 191,40 

Zdroj: interní materiály 

dle ověření pověřené autorizované osoby bylo emitováno v roce 2006 - 22 191 t CO2 

 

Tabulka 3 - emise skleníkových plynů roku 2007 

rok 2007 spotřeba paliva výhřevnost  

emisní 

faktor 

oxidační 

faktor  emise t CO2 

      v tCO2/TJ v %   

Most  6 918,91  t 0,0158 TJ/t 101,2 0,99 10 952,43 

Bílina 5 630,48  t 0,0164 TJ/t 101,2 0,99 9 251,35 

ZP 89,741 tis.m
3
 0,034066 TJ/1000m

3
 56,1 0,995 170,65 

celkem         20 374,43 

Zdroj: interní materiály 

dle ověření pověřené autorizované osoby bylo emitováno v roce 2007- 20 374  t CO2 
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4.2 Druhé obchodovací období 

Tabulka 4 - emise skleníkových plynů roku 2008 

rok 2008 spotřeba paliva výhřevnost  

emisní 

faktor 

oxidační 

faktor  emise t CO2 

      v tCO2/TJ v %   

Most  2 694,41  t 0,0158 TJ/t 101,2 0,99 4 265,17 

Bílina 9 121,33  t 0,0164 TJ/t 101,2 0,99 14 987,10 

ZP 88,166 tis. m
3
 0,034066 TJ/1000m

3
 56,1 0,995 167,65 

celkem         19 419,92 

Zdroj: interní materiály 

dle ověření pověřené autorizované osoby bylo emitováno v roce 2008 - 19 420  t CO2 

 

V roce 2009 došlo ke změnám ve výpočtu emisí skleníkových plynů. Tyto změny 

budou dále vysvětleny. 

Dne  29.12.2008 byla vydána nová vyhláška č. 12/2009 Sb. o stanovení postupu 

zjišťování, vykazování a ověřování mnoţství emisí skleníkových plynů a formuláře ţádosti 

o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. 

Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

rozsah a postup zjišťování, vykazování a ověřování mnoţství emisí skleníkových plynů 

ze zařízení.  

TEPLO BRUNTÁL a.s. vyuţila § 13 – poţadavky na zařízení s nízkými emisemi  

Odst. 1 )  provozovatel zařízení s vykázanými nízkými emisemi niţšími neţ 25 kt 

v průměru za rok během předchozího obchodovacího období můţe, pokud stanoví 

povolení  bod a. + bod b + bod c + bod d + bod e – [3]  
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V souvislosti s platností nové vyhlášky č. 12/2009 Sb. § 13 TEPLO BRUNTÁL a.s. 

poţádala Ministerstvo ţivotního prostředí , odbor změny klimatu dne 26.3.2009 o změnu 

monitorovacího plánu, kde je centrální výtopna Dolní zařazena dle § 13 vyhlášky 

č.12/2009 Sb. jako zdroj s vykázanými emisemi niţšími neţ 25 kt za rok během 

předchozího obchodovacího období . 

Na základě této ţádosti MŢP, odbor změny klimatu vydalo dne 30.4.2009 rozhodnutí 

č. CZ-0146-09/M ( které nahradilo původní rozhodnutí č. CZ-0146-05 ) , ve kterém byl 

zohledněn nový monitorovací plán dle vyhl. č.12/2009 Sb. s platností od 1.1.2009. 

TEPLO BRUNTÁL a.s. opět stanovuje mnoţství vypouštěných emisí skleníkových 

plynů výpočtem a to : 

EMISE CO2 = energetický obsah paliva / TJ / x emisní faktor x oxidační faktor 

Přičemţ : 

Energetický obsah paliva / TJ /= mnoţství spotřebovaného paliva jak hnědého uhlí v t, 

tak zemní plyn v tis. m
3 

dle úrovně přesností 1 x výhřevnost paliva. 

Výhřevnost paliva je stanovena dle národně specifických hodnot / dříve bylo dle 

dodavatele paliva – dřív Most 15 800 MJ/t, Bílina 16400 MJ/t, od 1.1.2009  jedná 

výhřevnost  12 830 MJ/t /  a zemní plyn výhřevnost dle národně specifické hodnoty 34 090 

MJ/1000 m
3
 

Výhřevnosti tuhých paliv a zemního plynu byly vypočteny jako váţené průměry 

z produkce, vývozů a dovozů na základě oficiálních podkladů předaných Českému 

statistického úřadu. 

Emisní faktor – je stanoven dle národně specifických hodnot, úroveň přesnosti 2a  

hnědé uhlí – 99,99 / t CO2/TJ / a zemní plyn 56,1 / t CO2/TJ / 

Oxidační faktor – je stanoven dle národně specifických hodnot, úroveň přesnosti 2 

hnědé uhlí – 0,98 a zemní plyn 0,995 
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Pro stanovení mnoţství pouţitého paliva v TJ a pro stanovení emisí CO2 byly pouţity 

průměrné výhřevnosti, emisní a oxidační faktory, které jsou uvedeny v tabulce 3.3.. 

Tabulka 3.3. Výhřevnosti, emisní faktory CO2 a oxidační faktory pouţité v české národní 

inventuře skleníkových plynů. Tabulka 3.3. je uvedena v příloze č. 3 

Vykazovaný rok 2009 : 

Vykazování za rok 2009 proběhlo dle nového rozhodnutí a dle nové 

vyhl.č 12/2009 Sb.  

Všechny výpočty jsou prováděny kontingenčními tabulkami dodanými Ministerstvem 

ţivotního prostředí. Tabulky jsou uvedeny v příloze č. 5 

TEPLO BRUNTÁL a.s. dle schváleného nového monitorovacího plánu má povinnost 

zpracovávat data k určení ročního mnoţství emisí skleníkových plynů čtvrtletně. 

Tuhé palivo : uhlí  / druh - hnědý aditivovaný hruboprach / 

 Od 1.1.2009 se spotřeba paliva / uhlí / nemusí rozdělovat dle  dodaného 

spotřebovaného paliva  z různých dolů tak,  jak to bylo v letech minulých. 

V roce 2009  TEPLO BRUNTÁL a.s. spalovala hnědý aditivovaný hruboprach.  

Energetický obsah paliva ( TJ) = mnoţství spotřebovaného paliva v tunách / hnědé uhlí / 

a v tis. m
3
 / zemní plyn / x výhřevnost daného paliva  ( TJ/t) 

 

Mnoţství spotřebovaného paliva v roce 2009 – 10 606,61  t  / celkem / 

Výhřevnost : dle národně specifických hodnot -  12 830 MJ/t  

Převod:  12 830 MJ/t = 12,83 GJ/t = 0,01283 TJ/t 

Emisní faktor : dle národně specifické hodnoty  99,99 

Oxidační faktor : dle národně specifické hodnoty  0,98 

Výpočet :  10 606,61 t  x 0,01283 TJ/t x 99,99 x 0,98  =  13 334,78  t CO2 

Celkem emise z tuhého paliva :  13 334,78 t CO2 
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Zemní plyn :   

Spotřeba zemního plynu v roce 2009 byla  73 712 m
3
  = 73,712 tis. m

3
 

Výhřevnost zemního plynu dle národně specifické hodnoty 34 090 MJ/ 1000 m
3
 

Převod :  34 090 MJ/ 1000 m3 = 34,090 GJ/ 1000 m3 = 0,034090 TJ/ 1000 m
3
 

Emisní faktor : dle národně specifické hodnoty  56,1 

Oxidační faktor : dle národně specifické hodnoty  0,995 

Výpočet :  73,712 tis.m
3
 x 0,034090 TJ/1000m

3 
x 56,1 x 0,995 = 140,27 t CO2 

Celkem emise ze zemního plynu :  140,27 t CO2 

 

Celkem rok 2009 :  13 334,78 t CO2  + 140,27 t CO2  =  13 475,05 t CO2 

Emise celkem za rok 2009 byly 13 475,05 t CO2 = 13 475 t CO2 

Po provedeném výpočtu mnoţství emisí skleníkových plynů za rok 2009 TEPLO 

BRUNTÁL a.s.  na základě uzavřené  smlouvy na ověřování mnoţství emisí skleníkových 

plynů s firmou TECHNICKÉ SLUŢBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s.r.o.  

podstoupila ověření výpočtu za rok 2009. 

Ověření proběhlo dne:  25.1.2010  se závěrem.  

 „ Ověřený počet emitovaných tun CO2 z fosilních paliv a materiálů, který je ekvivalentem 

počtu povolenek určených k odepsání z účtu provozovatele za rok 2009 je: 13 475.“ 

(prohlášení ověřovatele) 

 

Výše uvedené ověřené mnoţství povolenek bude  TEPLO BRUNTÁL a.s. odevzdávat 

přes otevřený účet u operátora trhu s elektřinou do 30.4.2010 dle zákona č. 695/2004 Sb. 

 

 



Petra Krajíčková: Obchodování s emisními povolenkami CO2 

 

2010  24 

 

Zařazování a spotřeba povolenek na emise skleníkových plynů 

V roce 2005 dostala TEPLO BRUNTÁL a.s. 24220 kusů povolenek. Akciová 

společnost prodala v roce 2005  2000 kusů povolenek před odevzdáním za 1 241955 Kč. 

Odevzdáno bylo 22387 kusů povolenek, coţ znamenalo, ţe akciové společnosti chybělo 

167 kusů povolenek (24220-22387-2000= -167), které byly převzaty z obdrţených 

povolenek pro rok 2006. To z důvodu, ţe povolenky byly připsány na účet společnosti 

v únoru 2006 a k odevzdání došlo aţ v dubnu roku 2006. Proto bylo moţné pouţít 

k odevzdání chybějící část povolenek z roku 2005 z obdrţených povolenek pro rok 2006.  

V roce 2006 dostala akciová společnost 24220 kusů povolenek, z toho bylo 167 kusů 

pouţito k odevzdání za rok 2005. Po odečtení byl zůstatek 24053 kusů povolenek. Za rok 

2006 akciová společnost odevzdávala 22191 kusů povolenek. V roce 2006 nedošlo 

k prodeji a zbylých 1862 kusů povolenek bylo převedeno na rok 2007.  

Pro rok 2007 byl počet obdrţených povolenek opět 24220 kusů. V roce 2007 bylo 

20375 kusů povolenek k odevzdání. Akciová společnost měla za tento rok zůstatek 5708 

kusů povolenek na účtu (24220+1862-20374 = 5708). V roce 2007 se z důvodu nevýhodné 

ceny za povolenku a přechodu do druhého obchodovacího období, prodej neuskutečnil 

a došlo k vymazání účtu s povolenkami na emise skleníkových plynů.  
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Tabulka 5 - NAP I 

Rok  2005 2006 2007 

Počet obdrţených 

povolenek 

24220 24220 24220 

Mezisoučet 1 0 24220-167= 

24053 

24220-1867= 

20376 

Počet prodaných 

povolenek 

2000 0 0 

Počet odevzdaných 

povolenek 

22387 22191 20374 

Mezisoučet 2 24220-2000-

22387 =     

 -167 

24220-167 = 

24053 

24053-22191 = 

1862 

24220+1862 = 

26082 

26082-20374 = 

5708 

Zůstatek povolenek na 

účtu 

-167 +1862 +5708 

Zdroj: interní materiály 

Podrobná tabulka pro rok 2005 aţ 2007 (NAP I) je uvedena v příloze č. 4 

Druhé obchodovací období právě probíhá a platí pro rok 2008 aţ 2012. Do druhého 

obchodovacího období nebyly převedeny ţádné povolenky z předešlých let. 

V II NAP v roce 2008 bylo akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL přiděleno 23849 

kusů povolenek dle nařízení vlády 80/2008 SB. . V tomto roce akciová společnost prodala 

11000 kusů povolenek za 6 362400 Kč před odevzdáním. Zůstatek na účtu činil 12849 

kusů povolenek a počet povolenek k odevzdání byl 19420 kusů. Po odečtení chybělo 6571 

kusů povolenek (23849-11000-19420 = -6571). Tyto povolenky byly převedeny 

z obdrţených povolenek pro následující rok 2009.  
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V roce 2009 bylo po obdrţení 23849 kusů povolenek okamţitě odečteno 6571 kusů 

povolenek, které byly pouţity v předešlém roce. Zůstatek na účtu byl 17278 kusů 

povolenek, z toho bylo 17000 kusů povolenek prodáno za 5 841858 Kč. Konečný zůstatek 

na účtu je 278 kusů povolenek. Mnoţství odevzdaných povolenek za rok 2009 je 13475 

kusů. Nutný počet povolenek bude doloţen z obdrţených povolenek pro rok 2010. 

Počet povolenek pro rok 2010 je 23849 kusů. K těmto povolenkám bude přičteno 

zbylých 278 kusů povolenek a od celkové částky bude odečteno mnoţství povolenek nutné 

k odevzdání za rok 2009 (23849+278-13475 = 10652) a konečný zůstatek na účtu bude 

10652 kusů povolenek. 

Mnoţství povolenek k odevzdání za rok 2010 v této době zatím neznáme. 

Tabulka 6 - NAP II 

Rok  2008 2009 2010 

Počet obdrţených 

povolenek 

23849 23849 23849 

Mezisoučet 1 0 23849-6571= 

17278 

23849+278= 24127 

Počet prodaných 

povolenek 

11000 17000 0 

Počet odevzdaných 

povolenek 

19420 13475 0 

Mezisoučet 2 23849-11000= 

12849 

12849-19420= -

6571 

23849-6571= 

17278 

17278-17000= 

278 

23849+278= 24127 

24127-13475= 

10652 

Zůstatek povolenek na 

účtu 

-6571 +278 +10652 

Zdroj: interní materiály 
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Podrobná tabulka pro rok 2008 aţ 2012 (NAP II) je uvedena v příloze č. 4 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, ţe akciová společnost zatím nikdy nemusela 

povolenky nakupovat.  

Akciová společnost TEPLO BRUNTÁL prodala v roce 2005 dva tisíce kusů 

povolenek za cenu 1 241955 Kč, v roce 2006 a 2007 se prodej nekonal. Z čehoţ vyplývá, 

ţe v NAP I byl zisk z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů 1 241955 Kč. 

V roce 2008 bylo prodáno 11000 kusů povolenek za 6 362400 Kč a v roce 2009 bylo 

prodáno 17000 kusů povolenek za 5 841858. Celkový zisk v druhém obchodovacím 

období je prozatím 12 204259 Kč.  

Celkový zisk za obě obchodovací období činí 13 446 213 Kč. 

Tabulka 7 - zisk za obě obchodovací období 

Rok  2005 2008 2009 

Počet kusů prodaných povolenek 2000 11000 17000 

Cena  1 241955 6 362400 5 841858 

Zdroj: interní materiály 

 

Využití zisku z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů  

Zisk z prvního obchodovacího období, který činil 1 241955 Kč, byl vyuţit na částečné 

pokrytí nákladů na investice na zhotovení teplovodu pro areál Podhorské nemocnice 

Bruntál a.s.. Celkové náklady na investiční akci byly 5 543000 Kč a zhruba jedna čtvrtina 

byla pokryta ze zisku z prodeje emisních povolenek. 

Zisk z druhého obchodovacího období z roku 2008 byl 6 362400 Kč. Tento zisk 

poslouţil na částečnou úhradu investičních nákladů při teplovodním propojení plynových 

kotelen Květná 2 a Květná 3 v Bruntále. Investice byla provedena v hodnotě 5 855000 Kč. 

Zbylá část zisku byla vyuţita na modernizaci těchto kotelen. Modernizace byla provedena 

v celkové hodnotě 7 242000 Kč. 
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V roce 2009 byl zrealizován plán, který se týkal teplovodního propojení CZT CV 

Dolní aţ k třídě E. Beneše v Bruntále. V tomto případě došlo ke zrušení 5 domovních 

kotelen, které jsou nyní napojeny na centrální výtopnu Dolní. Zrušením starých 

neefektivních domovních kotelen došlo ke značnému sníţení emisí do ovzduší přímo 

v centru města Bruntál. Celá realizace teplovodního propoje byla v hodnotě 11 579000 Kč. 

V tomto roce akciová společnost prodala povolenky za 5 841858 Kč a mohla tak pokrýt, 

necelou polovinu potřebných investičních nákladů. 

Propojením centrálních plynových zdrojů ( Květná 2 a Květná 3 )  došlo k výraznému 

zvýšení efektivnosti v TEPLO BRUNTÁL a.s. a to za současných cen vstupních surovin 

je cena vyrobeného tepla ze zemního plynu draţší neţ cena tepla vyrobeného z tuhého 

paliva (uhlí). Tento propoj mezi plynovými zdroji a uhelným centrálním zdrojem akciové 

společnosti umoţní potlačit draţší výrobu a dodávku tepla ze zemního plynu a dojde 

k nahrazení výroby tepla z levnějšího uhlí. 

Zrealizováním teplovodního propoje z CZT získala akciová společnost nové 

odběratele tepla a teplé uţitkové vody. 

Od roku 2005 do roku 2009 činil čistý zisk z prodeje emisních povolenek CO2 13 

446213 Kč. Celkový zisk akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL umoţnil realizaci 

a částečné pokrytí investičních nákladů na výše uvedené modernizace a rekonstrukce 

na teplovodních zařízeních a vedení a.s. tak nebylo postaveno před rozhodnutí, které by 

se týkalo zadluţení společnosti u bankovních ústavů z důvodů zajištění chybějících financí 

ve formě úvěru. 

Legislativa České republiky nenařizuje, jak nakládat se získanými financemi z prodeje 

emisních povolenek CO2. 
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5 Závěr 

 

Při vypracování bakalářské práce jsem se blíţe seznámila s problematikou znečištěného 

ovzduší. Podrobně jsem se zabývala skleníkovými plyny a obchodováním s emisními 

povolenkami CO2 .  

Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má obchodování s emisními povolenkami CO2 na 

akciovou společnost TEPLO BRUNTÁL, ve které jsem nahlíţela na danou problematiku 

v praxi. 

V druhé a třetí kapitole je uvedena teoretická stránka problematiky skleníkových plynů a 

její legislativa. Je začleněno vysvětlení Kjótského protokolu a Národní alokační plán České 

republiky. Je zmíněno i přidělování, rozdělování, oceňování a odevzdávání emisních 

povolenek. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na část praktickou, ve které je popsáno první obchodovací 

období, které proběhlo v letech 2005 - 2007. Je uvedeno také druhé obchodovací období, 

které stále ještě probíhá. Z poskytnutých údajů bylo vypočteno mnoţství vyprodukovaných 

emisí CO2 akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL, které musely být odevzdány.  Z výše 

uvedených údajů vyplývá, kolik společnosti zůstalo povolenek, se kterými mohlo být 

v jednotlivých letech obchodováno.  

Na základě provedených výpočtů v průběhu šetření byl zjištěn dopad povolenek do 

hospodářského výsledku akciové společnosti. Celkový zisk z prodeje emisních povolenek 

CO2 od roku 2005 do roku 2009 činil 13 446 213,- Kč a přispěl tak ke zvýšení kladného 

hospodářského výsledku za výše zmíněné období. Bylo tak umoţněno provést plánované 

úpravy a modernizace, plně z vlastních finančních zdrojů, které přispěly ke sníţení emisí 

vypouštěných do ovzduší přímo v centru města.  

Ekonomika společnosti byla kladně ovlivněna a díky tomu nemuselo dojít k zatíţení 

společnosti úvěry ve spojitosti s výše zmíněnými úpravami.  
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