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1. Kompenzace nepřímých nákladů

 ČR mohla tento nástroj využívat i v současném období, ale nečinila tak. (Cena povolenky 

byla relatvně nízko a měla slabou vazbu na cenu odebírané elektřiny.)

 V návrhu zákona je nástroj již upraven striktněji, když zákon v § 11 stanoví, že „Vláda 

nařízením stanoví každoročně do 30. června výši prostředků státního rozpočtu určených 

pro poskytnut  nančních kompenzací nepřímých nákladů…“

 Odvětví oprávněná ke kompenzacím nejsou všechna vyjmenovaná odvětví ohrožená 

únikem uhlíku (celkem 15 dle NACE, viz příloha).

JSOU URČENY PRO VELKÉ SPOTŘEBITELE ELEKTŘINY Z CL ODVĚTVÍ, KTEŘÍ BY NESLI NEGATIVNÍ DŮSLEDKY 

SPRÁVNÉHO FUNGOVÁNÍ EU ETS
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2. Modernizační fond – „derogační šuplík“

 Úplný objem tzv. derogačních povolenek (cca 110 mil. ks) bude součást nově vzniklého 

Modernizačního fondu, kde bude výrobcům elektřiny vyčleněn vlastní „šuplík“.

 §12 odst. 2: „… Část prostředků Modernizačního fondu, která odpovídá výnosu

z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění, se použije 

přednostně na podporu projektů provozovatelů zařízení na výrobu elektřiny za 

účelem modernizace, diverzi kace a dekarbonizace odvětví energetky.“

 Podmínkou čerpání prostředků z Mod. fondu je celková alokace MF z:

 min. 70 % na prioritní projekty: modernizace energetckých systémů, zvyšování účinnost, 

spravedlivý přechod uhelných regionů

 max. 30 % na neprioritní projekty – taková investce však musí být v souladu s klimatcko-

energetckými politkami EU a dlouhodobými cíli Pařížské dohody

 MŽP deklaruje, že neschválí  žádné projekty směřující investce do palivové základny v případě 

fosilního zdroje.

VÝROBCI ELEKTŘINY (A VYČLENĚNÉ ZÁVODNÍ ENERGETIKY) BUDOU NADÁLE MOCI BENEFITOVAT ZE SVÝCH 

INVESTIC DO SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
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3. Malý opt-out

 Tzv. malý opt-out má za cíl zejména snížit celkové administratvní náklady systému.

 Podmínkou pro vyjmut zařízení je buď:

a) emise zařízení, s výjimkou emisí z biomasy, nepřesahovaly 2 500t ekv. CO2; nebo 

b) zařízení slouží jako záložní jednotka s provozem nejvýše 300h ročně.

 Žádost se uděluje vždy na 5 let (pro období začínající r. 2021 a 2026).

 Žadatelé o výjimku musí prokázat splnění jedné z těchto podmínek v každém ze tří 

kalendářních let před podáním žádost.

 V daném období může žadatel kdykoliv znovu vstoupit do systému obchodování ETS.

 Pro období od r. 2021 se posuzují roky 2016 – 2018 > žádost (vč. tzv. NIMs) se musí podat 

v r. 2019.

ZAŘÍZENÍ, KTERÁ SVÝMI TECHNICKÝMI CHARAKTERISTIKAMI SPADAJÍ DO EU ETS, LZE ZE SYSTÉMU DOČASNĚ VYJMOUT
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Příloha č. 1: Přehled odvětví, která jsou v současném 
obchodovacím období EU ETS způsobilá pro získání kompenzací
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Odvětví Kód NACE

1. Výroba hliníku 2742

2. Těžba chemických a minerálů pro výrobu hnojiv 1430

3. Výroba ostatních anorganických chemických látek 2413

4. Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 2743

5. Výroba oděvů z usně 1810

6. Výroba surového železa, oceli a feroslitn včetně bezešvých trubek 2710

7. Výroba papíru a lepenky 2112

8. Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 2415

9. Výroba a hutní zpracování mědi 2744

10. Výroba jiných základních organických chemikálií 2414

11. Spřádání bavlnářských vláken 1711

12. Výroba chemických vláken 2470

13. Těžba železných rud 1310

14. Tato pododvětví v rámci odvětví výroby plastů v primární formě: 
Polyetylen s nízkou hustotou (LDPE) 
Lineární polyetylen s nízkou hustotou (LLDPE) 
Polyetylen s vysokou hustotou (HDPE) 
Polypropylen (PP) 
Polyvinylchlorid (PVC) 
Polykarbonát (PC) 

2416

15. Toto pododvětví ve výrobě buničiny: 
Mechanická buničina

2111



 Nad rámec těchto základních prostředků se předpokládá převedení úplného 
množství tzv. derogačních povolenek dle čl. 10c odst. 4 Směrnice + 50 % tzv. 
solidárních povolenek dle čl. 10 odst. 2 písm. b) Směrnice – odhadem tedy 
zhruba 190 mil. EUAs.

Příloha č. 2: Přehled rozdělení základních prostředků Modernizačního 
fondu mezi příjemce
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