
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Tauchmanová 

 

 

 

 

Evropský systém obchodování s emisními 

povolenkami (EU ETS), jeho fungování a 

úspěšnost 

  

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Praha 2017 



 

Autor práce: Bc. Barbora Tauchmanová 

Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2017 



 

Bibliografický záznam 

TAUCHMANOVÁ, Barbora. Evropský systém obchodování s emisními povolenkami 

(EU ETS), jeho fungování a úspěšnost. Praha, 2017. 82 s. Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra 

evropských studií. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.  

 

Abstrakt 

Diplomová práce Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), 

jeho fungování a úspěšnost analyzuje systém obchodování s emisními povolenkami 

Evropské unie, který byl vytvořen v roce 2005. Tento systém prošel od svého vzniku 

značným vývojem, jeho nejviditelnější a velmi důležitý parametr – cena jedné emisní 

povolenky – však svou hodnotou dlouhodobě poukazuje na problémy celého systému. 

ETS je zde chápáno jako instituce a je na něj nahlíženo optikou kombinace racionálního 

a historického racionalismu. Cílem práce bylo zjistit, proč je systém obchodování 

s emisními povolenkami i přes řadu reforem možno považovat za nefunkční a proč tedy 

tento systém zůstává zachován v současné podobě. Ze zkoumání vyplynulo, že značnou 

roli v neúspěchu (jenž je vnímán především prostřednictvím ceny povolenky) ETS 

sehrála ekonomická krize. Její vliv však byl časově ohraničen a pokračující problémy 

by již měly být připisovány jednotlivým aktérům v dané instituci a snahám naplnit 

jejich vlastní strategické zájmy. Skrze zvolený teoretický rámec pak bylo ukázáno, že i 

přes závažné problémy (problematika nejistoty, tzv. únik uhlíku, rozdílné zájmy států) 

nemůže být podoba ETS jednoduše pozměněna. Dle historického institucionalismu zde 

totiž dochází k takzvanému uzamčení vývoje a postupnému navyšování transakčních 

nákladů (jak ekonomických, tak politických) na změnu. Vzhledem k nákladům na 

„opuštění“ instituce jsou tak její součástí i aktéři, kteří jsou s vývojem současným i 

budoucím značně nespokojeni. To však celému systému způsobuje závažné problémy, 

neboť se tito aktéři budou nadále snažit maximalizovat své zájmy v rámci instituce. 

 

Abstract 

This thesis European Union Emission Trading System (EU ETS), its functioning and 

success analyzes EU’s emission trading scheme that has been created in 2005. This 

system has gone through a considerable development but his most visible and very 



 

important parameter – price of one emission allowance – still points out the problems of 

the whole system through its value (or the lack of it). In this work, the ETS is 

understood as an institution and is looked at through the optics of combination of 

rational and historical institutionalism. The aim of the thesis was to answer two 

questions – why can be the emission trading system considered dysfunctional despite a 

series of reforms and, consequently, why this system stays preserved in its current form 

and settings. As the work explains, considerable role in the long-term price failure had 

been played by economic crisis. But its influence can be tied only to a certain time 

period, so the continuing problems have to be ascribed to different actors in this 

institution and to an effort to fulfill their own strategic interests. It has been shown, 

through the chosen theoretical framework that even though it suffers from serious 

problems (problem of uncertainty, carbon leakage, and different interests of states), the 

system’s form and shape can’t be easily changed. According to historical 

institutionalism, there is a so-called lock-in happening and transaction costs (both 

economic and political) for a change are increasing. By taking this into account, there 

are actors among the members of this institution that are not satisfied with both current 

and probable future development. However, that causes this system some major 

problems, because these actors will try to maximize their interests within this institution. 
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Seznam použitých zkratek 

AAU přidělené jednotky v rámci Kjótského protokolu 

CDM mechanismus čistého rozvoje 

CER jednotka ověřeného snížení emisí 

CO2 oxid uhličitý 

COP Konference smluvních stran 

DG ECFIN Generální ředitelství pro hospodářské a finanční věci 

EEA Evropská agentura pro životní prostředí 

ES Evropské společenství 

ESI Indikátor ekonomické nálady 

ERU jednotky snížení emisí 

ET obchodování s emisemi 

EU Evropská unie   

EU ETS Evropský systém obchodování s emisními povolenkami 

EUA emisní povolenka, povolení k vypuštění jedné tuny CO2 

HDP hrubý domácí produkt 

IPCC Mezinárodní panel pro změnu klimatu 

JI projekty společné realizace, společně zaváděná opatření 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSR rezerva tržní stability 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NAP národní alokační plán 

OSN Organizace spojených národů 

RMU jednotka sekvestrace 

STS krátkodobé statistické indikátory 

UNCED Konference OSN o životním prostředí 

UNEP Program OSN pro životní prostředí 

UNFCCC Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 

WMO Světová meteorologická organizace 
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Úvod 

Evropská unie (EU) je v současné době politickým a ekonomickým uskupením 

osmadvaceti evropských států, které společně tvoří jednu z největších ekonomik světa. 

Ačkoliv z hlediska počtu obyvatel tvoří EU jen zhruba osm procent světové populace, 

podílí se na světovém hrubém domácím produktu (HDP) více než jednou pětinou.1 

Evropská unie se do této podoby rozvinula postupně – jako integrační projekt se 

stále vyvíjí, a to i do oblastí, v nichž bylo prohlubování spolupráce členských států dříve 

považováno za neproveditelné. Na počátku svého vzniku například neměla dnešní EU 

žádnou environmentální politiku. Římské smlouvy, které byly podepsány v roce 1957, 

dokonce vůbec spojení „ochrana životního prostředí“ neobsahovaly. Od té doby však 

tato politika ušla dlouhou cestu a je nyní jednou z pevných částí agendy Evropské unie. 

Jednou z nejviditelnějších oblastí, které zastřešuje ochrana životního prostředí, je 

problematika negativních změn klimatu (globálního oteplování) a skleníkového efektu. 

Takzvané „skleníkové plyny“, z nichž se obecně nejvíce hovoří o oxidu uhličitém 

(CO2), patrně stojí za zmíněnými změnami klimatu – navyšováním koncentrací těchto 

plynů v atmosféře dochází k následkům významným pro všechny zemské druhy včetně 

člověka. Naprostá většina vědců souhlasí s tím, že k navyšování koncentrací 

skleníkových plynů dochází v důsledku působení lidských aktivit.2 

Za primární příčinu tohoto stavu jsou považovány především emise CO2, které 

jsou vedlejším produktem využívání fosilních paliv. Oxid uhličitý se v Evropské unii 

podílí na emisích skleníkových plynů zhruba dvěma třetinami a z politického hlediska je 

mu věnována největší pozornost. 

Již bylo řečeno, že environmentální politika nepatřila k základním politikám 

evropské integrace. Dnes patří ochrana životního prostředí mezi sdílené pravomoci 

Evropské unie, což znamená, že je v této otázce potřebná spolupráce jednotlivých zemí. 

Zájmy těchto zemí se ale často liší. Tato skutečnost je ještě patrnější vzhledem k faktu, 

že politika ochrany životního prostředí se částečně překrývá s energetikou, jednou 

z politických oblastí chápaných jako národní výsostné pravomoci. I přesto však v této 

oblasti došlo k podstatnému vývoji. 

                                                 

1 „The economy“, About the EU, European Union, https://europa.eu/european-union/about-

eu/figures/economy_en (staženo 12.5.2017). 
2 „Scientific konsensus: Earth’s climate is warming“, NASA, https://climate.nasa.gov/scientific-

consensus/ (staženo 12.5.2017). 
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Klimatická politika na unijní úrovni je tématem velmi širokým a tato práce si 

nedává za cíl jej obsáhnout. Vybraným tématem je v této diplomové práci evropský 

systém pro obchodování s emisními povolenkami (ETS), který je jednou ze stěžejních 

politik Evropské unie v boji proti změně klimatu. Uvedený systém je světově největším 

ve své velikosti i významu a byl zaveden v roce 2005. V současné době se nachází ve 

své třetí fázi. Cílem ETS není „jen“ snížení emisí na stanovený limit, ale především také 

stanovení ceny vypouštění těchto emisí a poskytnutí finančního ohodnocení za každou 

ušetřenou tunu CO2. Motivace pro jednotlivé účastníky systému tak spočívá v co 

nejefektivnějším nakládání s těmito emisními povolenkami, jejichž cena by měla 

zároveň podporovat investice do nízkouhlíkových technologií (zejména v případě, 

dosáhne-li tato cena určité výše). 

Pozornost věnovaná celkové klimaticko-energetické politice EU často odsouvá 

téma samotného ETS do pozadí – tento systém bývá vnímán jako ekonomický nástroj, 

který se však, jak bude v práci rozebráno, samozřejmě nemůže od politické roviny 

oddělit. Jako systém obchodování s emisními povolenkami však tento projekt musí plnit 

kvantifikovatelné cíle a pracovat v zadaných parametrech. Nejviditelnějším z nich je 

cena jedné emisní povolenky. Zároveň se však jedná o parametr značně problematický, 

který hodnotami, kterých nabývá, poukazuje na problémy celého systému. ETS zde 

bude z tohoto důvodu hodnoceno právě prostřednictvím ceny povolenky. 

Systém emisního obchodování je v této práci chápán jako instituce, pozornost by 

tedy měla být nejprve věnována výzkumnému rámci, z něhož vyplyne vhodná metoda 

pro zkoumání tohoto komplexního fenoménu. V dalších podkapitolách úvodu je proto 

nutné se zaměřit na teoretický přístup využitý v této práci (kombinaci racionalistického 

a historického institucionalismu) a jeho chápání institucí. Je nutné se zaměřit také na 

metodologii práce s analýzou literatury, stanovení výzkumných otázek a hypotéz. 

Správné uchopení teoretických přístupů a vysvětlení, proč je důležité se daným tématem 

zabývat, jsou důležitými body úvodu. 

Následující první kapitola se věnuje Kjótskému protokolu a počátkům EU ETS. 

Rámcová smlouva OSN o změně klimatu, mechanismy Kjótského protokolu a 

související unijní dimenze jsou zde chápány jako důležitý úvod, na nějž později 

navazuje jak obsah ve třetí, tak především ve čtvrté kapitole. 

Ve druhé kapitole je představena první fáze systému obchodování s emisními 

povolenkami a také její důsledky. Prostor je věnován ceně povolenky jako určujícímu 

faktoru úspěšnosti ETS a celkovému zhodnocení první fáze. Analýza se zde soustředí 
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především na problematiku takzvaných národních alokačních plánů, které lze označit 

přinejlepším za problematické. Na krátkém příkladu České republiky pak je představen 

problém s českým NAP a také s jeho posuzováním. Poukázání na české podmínky není 

samozřejmě vypovídající o všech státech a jejich alokačních plánech, odpovídá však 

pozdějším závěrům v dalších kapitolách a také koresponduje s názorem některých států 

především střední a východní Evropy, což bude později ukázáno. 

Třetí a čtvrtá kapitola spolu úzce souvisejí. Kapitola tři se nejprve věnuje 

dokázání části hypotézy, která se týká ekonomické krize a pozměněného rámce, který 

způsobila. Na základě sekundárních zdrojů, které jsou podpořeny řadou zásadních 

primárních dat, je posouzeno narušení směřování ETS právě ekonomickou krizí. Čtvrtá 

kapitola navazuje na další vývoj druhé fáze a poukazuje na problematiku vysílání 

správného cenového signálu, který se nedaří nastavit ani po konci ekonomické krize. 

Tato kapitola se proto věnuje takzvané problematice nejistoty, kontroverzní otázce tzv. 

úniku uhlíku (k tomuto pojmu viz níže) a perspektivě rozdílných zájmů států. Tyto tři 

aspekty nyní představují pravděpodobně největší problematické body v budoucím 

fungování ETS. 

Obsahem poslední, páté kapitoly pak je interpretace problémů týkajících se ETS 

pohledem nového institucionalismu. Právě kombinace těchto přístupů umožňuje vnímat 

předložený případ a s ním spojené problémy a nedostatky. 

Výzkumný rámec 

Podle Petra Kratochvíla je teoretické poznání potřebné pro správné pochopení 

reality a uvedení vjemů do souvislostí. Kvalitní teorie má několik kritérií (schopnost 

formulovat vlastní předpoklady, vnitřní koherence, zkoumání relevantního problému či 

problémů, schopnost podložit své závěry logickými argumenty), přičemž každá analýza, 

včetně té v této diplomové práci, poté vychází z určitých teoretických předpokladů a 

modelů.3   

Předmětem této práce je vzájemný vliv určitého typu instituce v širším pojetí a 

členských států a také úspěšnost (či naopak neúspěch) této instituce. Vzhledem k tomu, 

že evropský systém obchodování s emisními povolenkami je zde chápán právě jako 

instituce, jsou pro tuto diplomovou práci za nejvhodnější považovány prvky nového 

institucionalismu. Po představení samotného nového institucionalismu budou přehledně 
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rozebrány také dvě z jeho variant, jež jsou relevantní pro uchopení tématu evropského 

systému pro obchodování s emisními povolenkami. 

 Nový institucionalismus 

Nový náboj ve výzkumu institucionalismu v politické vědě v 80. letech dvacátého 

století byl z velké části způsoben názorem některých autorů, že studium institucí bylo 

dlouhou dobu zanedbáváno. Ben Rosamond ve své knize uvádí, že nové přístupy 

k instituticonalismu staví na tvrzení, že „instituce mají význam“ (institutions matter). 

Toto tvrzení odpovídá opětovnému zájmu o „způsoby, jakými institucionální uspořádání 

ovlivňuje politické závěry“.4 

Zjednodušeně lze celý nový institucionalismus vyjádřit tak, že instituce nejsou jen 

odrazem sil v nich obsažených a jejich význam neleží jen ve funkci neutrální arény pro 

politickou interakci.5 John Peterson a Michael Shackleton použili v úvodu své knihy 

The Institutions of the European Union pro vysvětlení základního argumentu 

neoinstitucionalismu velmi zdařilou metaforu s automobilem. Ta spočívá v tom, že 

instituce nejsou jen vozy čekající na řidiče v podobě politických zájmů. Forma a tvar 

institucí mají značný vliv na to, jak hladce auto pojede, po jakých silnicích a jak jisti si 

můžeme být, že se tento automobil nerozbije.6 

Již z názvu nového institucionalismu vyplývá, že existoval také původní, „starý“ 

institucionalismus a také že mezi „starým“ a „novým“ přístupem se do popředí 

vědeckých debat dostaly ještě jiné teorie. V centru pozornosti se v 60. letech ocitly 

realistické teorie, mezi nimi například behavioralismus, a tyto teorie odsunuly instituce 

jako celek do pozadí. Přestože v institucích podle teorie behavioralismu vznikají 

politická rozhodnutí, jsou jen výsledkem společenského chování a zájmů jednotlivých 

aktérů – takové pojetí vyzdvihuje chování jednotlivců a neponechává téměř žádný 

prostor institucím jako takovým. Nový institucionalismus se proti této představě 

instituce jako nedůležitého prostředí vymezuje. Instituce je třeba chápat jako 

zprostředkující proměnné mezi preferencemi aktérů a politickými závěry.7 

                                                                                                                                               

3 Petr Kratochvíl, Teorie evropské integrace (Praha: Portál, 2008), 21–23. 
4 Ben Rosamond, Theories of European Integration (Houndmills: Palgrave, 2000), 113. 
5 Simon Bulmer a Christian Lequesne, The member states of the European Union (Oxford: Oxford 

University Press, 2005), 8.  
6 John Petrson a Michael Shackleton, The Institutions of the European Union (Oxford, Oxford University 

Press, 2002), 5. 
7 Ben Rosamond, Theories of European Integration (Houndmills: Palgrave, 2000), 114. 
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Podle Vlastimila Fialy tento přístup zdůrazňuje, že „instituce nabízejí prostředí, ve 

kterém aktéři mohou dosáhnout relativně vyšší efektivity v hledání kompromisů, 

přičemž jsou i místem, které nabízí velké množství důležitých informací, 

transparentnost a důvěryhodnost“.8 

Za zásadní zdroj k počátku nového institucionalismu lze považovat článek Jamese 

G. Marche a Johana P. Olsena z roku 1984 – nejenže v něm March a Olsen vyjádříli 

myšlenku, že studium institucí je dlouhodobě opomíjeno, ale poprvé také použili a 

popsali později již zavedený termín „nový institucionalismus“.9 Autoři v úvodu uvádějí, 

že nový institucionalismus prozatím (myšleno v době psaní článku – mezi roky 1983 a 

1984) není „koherentní ani konzistentní, není ani zcela legitimní, nemůže však být úplně 

ignorován“.10 I později je neoinstitucionalismus nazýván různě. Již zmiňovaní Peterson 

a Shackleton jej nazývají „perspektivou“, spíše než plně vyvinutou teorií.11 

Podle Marche a Olsena se označením „nový“ přijímá fakt, že existoval také 

„starý“ institucionalismus, jak již bylo naznačeno výše, podle nich to však neznamená, 

že tyto dvě formy jsou zcela stejné. Zásadním bodem jejich práce je tvrzení, že ač 

vezmeme v úvahu kontext politiky a motivů jednotlivých aktérů, nový 

institucionalismus bude připisovat institucím více autonomní roli, než jak tomu bylo 

doposud. 

Ačkoliv oba autoři vnímají instituce jako politické aktéry, článek uzavírají 

myšlenkou, že předkládaný institucionalismus není teorií ani ustálenou kritikou jiné 

teorie.12 Pozdější teoretické rozvinutí nového institucionalismu nejen Marchem a 

Olsenem, ale i dalšími (Meyer, Rowan, Powell, DiMaggio a především později dvojice 

autorů Hall a Taylor) však prokázalo, jak podstatným se tento přístup stal – a to 

především pro studium evropské integrace. 

Vrátíme-li se zpět k základu, tedy že institucionalismus vnímá důležitost institucí, 

je třeba poznamenat, že především v jednom důležitém východisku se starý a nový 

institucionalismus liší. Původní forma institucionalismu chápe instituce podstatně úžeji, 

                                                 

8 Vlastimil Fiala et al., eds., Teoretické a metodologické problémy evropské integrace (Olomouc: 

Periplum, 2007), 130. 
9 B. Guy Peters, Institutional theory in political science: the ’new institutionalism’ (Londýn: Continuum, 

2005), 16. 
10 James G. March a Johan P. Olsen, „The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life“, 

The American Political Science Review 78, č. 3 (září 1984): 734. 
11 John Petrson a Michael Shackleton, The Institutions of the European Union (Oxford, Oxford University 

Press, 2002), 6. 
12 James G. March a Johan P. Olsen, „The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life“, 

The American Political Science Review 78, č. 3 (září 1984): 747. 
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než jak je tomu u nového institucionalismu. Jak bude rozebráno dále, varianty nového 

institucionalismu řadí k institucím (politickým uskupením, institucím v úzkém smyslu 

slova) také formální či neformální soubory pravidel, ustálený soubor symbolů, znaků, 

gest a například i určitou politickou kulturu.13 Rozšíření konceptu instituce však není 

univerzální – různé směry institucionalismu chápou instituce různě. 

Široké „rozkročení“ podoby instituce je pro tuto diplomovou práci velmi důležité. 

V tradičním pojetí by systém obchodování s emisními povolenkami nebylo možné – na 

rozdíl například od Evropské komise či Evropského parlamentu – nazývat institucí. 

Pravidla a normy tohoto systému, kterému se práce bude věnovat, je však nutné správně 

uchopit a dále s nimi pracovat. 

 Základní dělení nového institucionalismu 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že nový institucionalismus není jednotným 

přístupem, naopak se vyvinul v několik různých variant. Tato rozvětvenost může přispět 

analýze zkoumaného problému, je však třeba si předem ujasnit podobu jednotlivých 

směrů nového institucionalismu a také zjistit, co ze širokého pojetí nového 

institucionalismu je pro tuto práci podstatné. 

Peter A. Hall a Rosemary C. R. Taylor ve své důležité práci Political Science and 

the Three New Institutionalisms z roku 1996 rozeznávají tři „nové institucionalismy“ – 

historický institucionalismus, institucionalismus racionální volby (nebo také racionální 

či racionalistický institucionalismus) a sociologický institucionalismus. Podle obou 

autorů se, soudě dle malého počtu odkazů v literatuře, jednotlivé směry vyvíjely 

nezávisle na sobě.14 

B. Guy Peters se v rámci dělení variant nového institucionalismu částečně 

překrývá s Hallem a Taylor, za základní typy také označuje racionální, historický a 

sociologický institucionalismus. Podle Peterse je však jasné, že lze hovořit o podstatně 

více verzích nového institucionalismu. Dále pojmenovává normativní, empirický, 

mezinárodní a síťový typ.15 Toto dělení se však jeví jako ojedinělé. Většina autorů se 

uchyluje k menšímu počtu identifikovaných variant – podle Vlastimila Fialy například 

                                                 

13 Petr Kratochvíl, Teorie evropské integrace (Praha: Portál, 2008), 133-134. 
14 Peter A. Hall a Rosemary C.R. Taylor, „Political Science and the Three New Institutionalisms“, 

Political Studies 44, č. 5 (prosinec 1996): 936-937. 
15 B. Guy Peters, Institutional theory in political science: the ’new institutionalism’ (Londýn: Continuum, 

2005), 18-20. 
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Kenneth Armstrong a Simor Bulmer rozdělují celý přístup pouze na dvě základní 

východiska – historické a racionalistické. 

Právě v knize Teoretické a metodologické problémy evropské integrace Vlastimila 

Fialy je však výše zmíněný článek Halla a Taylor označen za „zásadní“ a podkapitoly v 

uvedené knize jsou rozčleněny podle tří variant nového institucionalismu.16  

Stejné dělení sledují další autoři, mezi něž patří například Mark A. Pollack nebo 

již citovaný Ben Rosamond, který ve své knize hovoří o třech hlavních směrech a 

odkazuje přímo na dvojici autorů.17 Také z tohoto důvodu se také tato práce přidrží 

hlavního rozdělení na tři „nové institucionalismy“. Právě dva z nich jsou pro účely 

dalšího zkoumání v této práci považovány za zásadní. 

 Institucionalismus racionální volby 

Institucionalismus racionální volby se vyvíjel ve stejném časovém období jako 

historický institucionalismus, o němž bude pojednávat další podkapitola, vývoje obou 

variant však probíhaly nezávisle na sobě a vznikly z odlišných důvodů. 

Původ racionalistického institucionalismu lze hledat ve snaze amerických vědců 

pochopit efekt institucí v Kongresu Spojených států na legislativní změny a výsledky – 

například schopnost kongresových komisí prosazovat legislativu (agenda-setting 

power).18 Ačkoliv toto zkoumání amerického Kongresu probíhalo v 70. a především 80. 

letech, ke studiu evropské integrace bylo „přejato“ až začátkem 90. let. 

Institucionalismus racionální volby vychází částečně z ekonomie a odvíjí se od 

předpokladu, že pokud existuje logická potřeba institucí, tyto instituce budou aktéry 

vytvořeny, stejně jako je tomu u ekonomických organizací a institucí. Tyto struktury 

nabývají určitých podob a vlastností tak, aby řešily kolektivní problémy. Vývoj nějaké 

formy organizace k vyřešení problému tedy může být vysvětlen jako snaha snížit 

náklady, které by při řešení daného problému bez přispění organizace vznikly.19 

Klíčovou charakteristikou racionálního institucionalismu je role aktérů. Jednotliví 

aktéři mají pevně určené preference a zájmy, jejich chování směřuje k dosažení těchto 

                                                 

16 Vlastimil Fiala et al., eds., Teoretické a metodologické problémy evropské integrace (Olomouc: 

Periplum, 2007), 140-141. 
17 Ben Rosamond, Theories of European Integration (Houndmills: Palgrave, 2000), 113. 
18 Helen Wallace, Mark Pollack a Alasdair Young, Policy-making in the European Union (Oxford: 

Oxford University Press, 2010), 21-22. 
19 B. Guy Peters, Institutional theory in political science: the ’new institutionalism’ (Londýn: Continuum, 

2005), 59-60. 
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cílů a maximalizaci výsledku.20 Důležitá je zde strategičnost tohoto chování – aktéři 

musejí jednat promyšleně, neboť se dostávají v kolektivním jednání do dilemat. 

V takové situaci je třeba vybrat nejlepší možné řešení a vzít v úvahu předpokládané 

chování ostatních zainteresovaných aktérů. 

Instituce slouží v tomto ohledu jako arény, v nichž se snáze formulují a prosazují 

zájmy a v nichž je maximalizace užitku jednotlivých aktérů ostatními očekávána: 

Jednotlivci by možná sami o sobě byli schopni bez instituce dosáhnout lepšího naplnění 

daných cílů, takové variantě ale brání absence jakýchkoliv záruk, že by se jí drželi i 

ostatní jednotlivci.21 

Při spolupráci je kromě absence záruk – či jejich porušení – možným problémem 

také existence několika různých variant spolupráce, přičemž pro aktéry bude obtížné 

shodnout se jen na jedné z nich.22 

V institucích jsou si aktéři vědomi nejen možných problémů, ale také svých 

vlastních omezení. Nemusejí mít totiž vždy všechny dostupné informace, a proto se 

musejí rozhodovat tak, aby to odpovídalo informacím, které k dispozici mají. 23 

Instituce již byly zmíněny několikrát, je tedy třeba ještě vymezit, jak je racionální 

institucionalismus chápe. Každá ze tří výše zmíněných variant nového institucionalismu 

přistupuje k definici instituce částečně jiným způsobem. „Racionální institucionalisté 

směřují definici instituce k formálnímu legalistickému pojetí jako entity a souboru 

pravidel rozhodování, které omezují sobecké zájmy politických aktérů. Existence 

pravidly omezených interakcí pak vytváří zájem aktérů upravovat formální pravidla, 

kterými se řídí.“24 

Vznik instituce jako určitého politického prostoru poskytuje strukturu pro 

předvídání chování aktérů, zabezpečení při důsledcích takového chování a prosazování 

zájmů. Zároveň je však tento prostor omezen, což je de facto výhoda, jak bylo zmíněno 

výše, v podobě předvídatelnosti.25 

                                                 

20 Ben Rosamond, „New Theories of European Integration“, in European Union Politics, ed. Michalle 

Cini a Nieves Pérez-Solórzano Borragán (New York: Oxford University Press, 2009), 110. 
21 Peter A. Hall a Rosemary C.R. Taylor, „Political Science and the Three New Institutionalisms“, 

Political Studies 44, č. 5 (prosinec 1996): 944-945. 
22 Petr Kratochvíl, Teorie evropské integrace (Praha: Portál, 2008), 137. 
23 Knud Erik Jørgensen, Mark A. Pollack a Ben Rosamond, Handbook of European Union politics 

(London: Sage, 2006), 32. 
24 Vlastimil Fiala et al., eds., Teoretické a metodologické problémy evropské integrace (Olomouc: 

Periplum, 2007), 142. 
25 B. Guy Peters, Institutional theory in political science: the ’new institutionalism’ (Londýn: Continuum, 

2005), 48-49. 
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Z východisek institucionalismu racionální volby tedy vyplývá, že racionálně 

jednajícím aktérům jde o ovlivnění politických rozhodnutí a dosažení výsledků, a proto 

zakládají instituce, prostřednictvím nichž těchto cílů mohou dosáhnout. Instituce 

zmenšují nejistotu při jednání a tím zlepšují podmínky pro artikulaci a prosazení 

vlastních zájmů. 

 Historický institucionalismus 

V závěru předchozí podkapitoly bylo zmíněno vymezení institucí tak, jak je chápe 

institucionalismus racionální volby. Zastánci historického institucionalismu operují se 

širší definicí. Instituce chápou jako formální i neformální pravidla, procedury, normy či 

zvyklosti, které jsou zakotveny v organizační struktuře politického života.  

Tito institucionalisté tedy v rámci definice nevidí jen formální entity, ale jako 

instituce vnímají i neformální interakci, politické nástroje a běžná omezení v chování 

jednotlivých aktérů.26 

Jedním ze základních rysů této varianty institucionalismu je předpoklad, že 

národní vlády jsou při vytváření mezinárodních institucí nadřazeny a motivovány 

k zajišťování svých kolektivních zájmů. Postupně se však takto utvářené instituce, díky 

tomu, že jednoduše řečeno „fungují“, stávají obtížně měnitelnými – v tom smyslu, že 

jsou pevně usazeny i v měnícím se politickém prostředí.27 Základní myšlenka 

historického institucionalismu tedy spočívá v tom, že různá rozhodnutí v době, kdy byla 

nějaká instituce tvořena (nebo kdy byla zavedena určitá politika), budou mít pokračující 

a značný vliv i v budoucnu.28 

Badatelé se totiž nevěnují jen době vzniku institucí, historický institucionalismus 

by měl být schopen zachytit i institucionální vývoj v určité časové periodě, oblasti či 

politice. Již zmiňovaní Hall a Taylor popisují tento koncept závislosti na předchozích 

vzorech (path dependence) jako odmítnutí předpokladu, že stejné síly dají vzniknout 

stejným výsledkům, pokud se změní kontext, „vzor“ dané situace ovlivněné předchozím 

vývojem. Národní vlády tedy jsou tou silou iniciující vznik nové instituce, tato instituce 

                                                 

26 Ben Rosamond, Theories of European Integration (Houndmills: Palgrave, 2000), 115. 
27 Vlastimil Fiala et al., eds., Teoretické a metodologické problémy evropské integrace (Olomouc: 

Periplum, 2007), 146. 
28 B. Guy Peters, Institutional theory in political science: the ’new institutionalism’ (Londýn: Continuum, 

2005), 71. 
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se ale automaticky nepřizpůsobí změnám ve svém okolí a zájmům zainteresovaných 

států. K nějakým institucionálním změnám však samozřejmě i tak dochází.29   

Mark Pollack popisuje tento argument historického institucionalismu – minulá 

institucionální rozhodnutí mohou přetrvat – tak, že tato rozhodnutí způsobí ustrnutí, 

zablokování vývoje (lock-in). Odolnost institucí vůči změnám není úplná, ale jejich 

charakteristika (či charakteristika ústav, smluv a tak dále) postupně zvyšuje transakční 

náklady (transaction costs) na změnu, čímž se pravděpodobnost další změny nebo 

reformy dále snižuje.30 

Výše zmíněný vývoj závislý na předchozích vzorech je přerušován takzvanými 

zlomovými okamžiky (critical junctures), při nichž nastane nějaká podstatná 

institucionální změna, jež vytvoří bod, kde se větví několik cest – a další historický 

vývoj se po jedné z nich poté „vydá“. Zásadním problémem však je určit, co stojí za 

těmito zlomy. Někteří vědci zdůrazňují vliv ekonomické krize či vojenského konfliktu, 

dopad takových událostí však v dlouhodobém horizontu není předem známý.31 

Historický institucionalismus sice hovoří o roli institucí v politickém životě, 

ovšem podle Halla a Taylor nejsou jedinou silou působící v politice. Tito autoři je proto 

zařazují do jakéhosi příčinného řetězu, jehož částmi nejsou jen instituce, ale také další 

faktory, mezi něž patří především socioekonomický vývoj a šíření idejí.32 

 Shrnutí 

Nový institucionalismus je založen na tvrzení, že se při analýze evropské 

integrace neobejdeme bez studia institucí. Aplikovatelnost tohoto přístupu na zkoumání 

evropských institucí, politik či systémů ale neznamená, že jde o ucelenou teorii. 

Racionalistický, ani historický institucionalismus za samostatné teorie evropské 

integrace považovat nelze. Předchozí odstavce o podobě institucí jsou zdrojem ještě 

jedné výhrady – s jistou nadsázkou lze říci, že vzhledem k tomu, jak jsou instituce 

                                                 

29 Peter A. Hall a Rosemary C.R. Taylor, „Political Science and the Three New Institutionalisms“, 

Political Studies 44, č. 5 (prosinec 1996): 941. 
30 Mark A. Pollack, „The New Institutionalisms and European Integration“, in European Integration 

Theory, ed. Antje Wiener a Thomas Diez (Oxford: Oxford University Press, 2009), 110. 
31 Peter A. Hall a Rosemary C.R. Taylor, „Political Science and the Three New Institutionalisms“, 

Political Studies 44, č. 5 (prosinec 1996): 942. 
32 Ibid., 942. 
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definovány, je těžké najít předmět sociálně-vědní analýzy, který by nemohl být 

považován za instituci.33 

Jak vyplývá z předchozích odstavců, jednou ze základních úvah historického 

institucionalismu je vývoj institucí v časové linii – zdůraznění role času v politických 

procesech, vyzdvihnutí možných obtíží při institucionální změně a „ceny“ takové 

změny. Právě skutečnost, že se tato varianta nového institucionalismu věnuje 

historickým proměnám, je předmětem kritiky. Vlastimil Fiala tento nedostatek 

historického institucionalismu popisuje ve své knize jako „převládající narativnost“, 

která není schopna dostatečně vysvětlit příslušné změny.34 

I přes výtku směrem k popisnosti je tento směr účinný pro poznání vývoje v určité 

oblasti. Ačkoliv dokáže odpovědět na otázku, proč se nějaká politika v té dané oblasti 

vyvíjela, je tento přístup vhodným nástrojem především pro poznání, jak se taková 

politika vyvíjela. 

Na tuto otázku (ne „jak“, ale „proč“ vývoj nastal) se snaží odpovědět hlavně 

institucionalismus racionální volby. Jak již bylo řečeno, vysvětlení vzniku instituce se 

v tomto směru opírá o snahu jednotlivých aktérů maximalizovat svůj zisk, například 

pomocí snadnějšího předvídání pohnutek a chování ostatních aktérů. 

Nový institucionalismus dále předpokládá nejen to, že instituce jsou důležité (a je 

důležité se jim věnovat), ale také to, že je možné jejich prostřednictvím vysvětlovat 

vztahy mezi aktéry a politickými rozhodnutími či výsledky.  

Z tohoto hlediska jsou výše zmíněná východiska nového institucionalismu 

považována za vhodná pro použití v této diplomové práci. Jak racionální, tak historický 

institucionalismus mají svá „slabá místa“, tyto nedostatky je však možné vyvážit 

použitím kombinace obou typů nového institucionalismu, protože se vhodně doplňují. 

Patrný je rozdíl například v chápání jednání aktérů. Předpokladem v racionálním 

institucionalismu je maximalizace zisku a racionální jednání – zde badatelé věnující se 

historickému institucionalismu oponují, že preference aktérů jsou definovány 

historickým vývojem. Takové preference jsou znatelné především v odvětvích a 

oblastech, které vyžadují vysoké fixní náklady, mezi něž lze energetiku, energeticky 

náročná odvětví a snahy o ochranu životního prostředí zcela jistě zařadit. 

                                                 

33 Petr Kratochvíl, Teorie evropské integrace (Praha: Portál, 2008), 143. 
34 Vlastimil Fiala et al., eds., Teoretické a metodologické problémy evropské integrace (Olomouc: 

Periplum, 2007), 149. 
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Dále také vyplynulo z předchozích dvou podkapitol, že historický 

institucionalismus nabízí lepší vysvětlení, proč k určitému vývoji či změně nedochází, 

zatímco institucionalismus racionální volby dokáže lépe pracovat se zachycením toho, 

proč k nějakému výsledku došlo. Vzhledem k těmto skutečnostem je využití historicko-

racionalistické kombinace považováno za žádoucí. 

Na závěr je důležité zmínit, že zastánci nového institucionalismu nechtějí 

obsáhnout a objasnit všechny aspekty evropské integrace (a nebylo by to ani možné), 

aplikovatelnost tohoto přístupu je však v některých oblastech vhodná – jako příklad lze 

uvést již zmíněný princip path dependence, který je důležitým vodítkem při zaměření se 

na stabilitu institucí a bude využit pro účely této práce týkající se jedné oblasti evropské 

integrace. 

Metodologie a analýza literatury 

Případ evropského systému obchodování s emisními povolenkami a faktorů 

ovlivňujících jeho úspěšnost je ve své podstatě případem jedinečným. Cílem práce však 

není vytvořit novou teorii, a proto bude tento systém zkoumán skrze existující 

teoretický přístup. Vzhledem k tomu, že je v této práci ETS chápáno jako instituce, byla 

výzkumným rámcem zvolena kombinace institucionalismu racionální volby a 

historického racionalismu (viz výše). Tyto dva přístupy by měly být schopné pomoci 

odpovědět na formulované výzkumné otázky. 

Tato diplomová práce je tedy z hlediska metodologie jedinečnou jednopřípadovou 

studií, jež se věnuje systému obchodování s emisními povolenkami, který vytvořila 

Evropská unie. Podle Michala Kořana se jedinečná případová studie zaměřuje na nějaký 

případ pro jeho povahu a jedinečnost. Tato práce se věnuje komplexnímu fenoménu, 

aniž by nutně prohlubovala poznání o jiných, podobných fenoménech. Jejím cílem tedy 

není usilovat o poznání obecného fenoménu, nebo přispět k vývoji teoretických 

konstrukcí.35 Nejvhodnějšími otázkami pro případové studie jsou podle Roberta K. Yina 

proč a jak a zvolený záběr by měl být nejen řádně časově a tematicky vymezen, ale měl 

by se také týkat současných událostí a témat.36 

Evropský systém ETS byl spuštěn v roce 2005, což vymezuje období jedenácti let, 

které je možné zkoumat. Zvolený časový rámec – roky 2005 až 2016 – zasahuje do 

                                                 

35 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, in Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii 

a mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák et al. (Praha: Portál, 2008), 33-34. 
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aktuálního dění, konec tohoto období nebude popsán v odborných článcích a analýzách, 

ale vzhledem ke stanovenému cíli práce bude v této práci důležité současnou situaci 

neopomenout. 

Po zvolení výše popsaného případu a teoretického vymezení je možné určit dvě 

hlavní výzkumné otázky: Proč je systém obchodování s emisními povolenkami i přes 

řadu reforem možno považovat za nefunkční? A proč tedy tento systém zůstává 

v současné podobě? 

S formulováním výzkumných otázek souvisí také operacionalizace. V této práci je 

neúspěšnost ETS považována za závislou proměnnou, přičemž vyhodnocovaným 

faktorem bude především cena emisní povolenky a její vývoj. Zájmy států jsou chápány 

jako nezávislá proměnná. Hodnotícími faktory u této proměnné budou dlouhodobé 

pozice jednotlivých aktérů, jejich názory a kroky, které je možné analyzovat zejména 

prostřednictvím sekundární literatury. Jako zprostředkující proměnná je stanovena 

ekonomická krize z let 2008 až 2010 a její dopady, neboť v tomto časovém období 

pozměnila rámec, ve kterém se státy snažily prosazovat své zájmy. Tato důležitá 

proměnná bude vyhodnocena pomocí ekonomických faktorů – zkoumány tedy budou 

indikátory ekonomické nálady, objem průmyslové produkce a negativní vývoj ceny 

povolenky. 

Po formulaci výzkumných otázek je možné právě na základě dvou typů nového 

institucionalismu určit i hlavní hypotézy pro tuto diplomovou práci. Je možné 

předpokládat, že samotný systém obchodování s emisními povolenkami byl koncipován 

jako funkční systém – institucionalismus racionální volby vysvětluje, že aktéři mají 

pevně určené preference a zájmy, jejich chování směřuje k dosažení těchto cílů a 

maximalizaci výsledku. Právě toto směřování ale pravděpodobně narušila ekonomická 

krize, která pozměnila další vývoj. To však nevysvětluje, proč hlavní parametr pro 

posouzení dosavadní úspěšnosti celého systému (cena jedné emisní povolenky a 

vysílání správného cenového signálu) zůstává i po krizi na tak nízké úrovni.  

A proč státy, jež se zavázaly k ochraně životního prostředí, omezení emisí 

skleníkových plynů a v budoucnosti také k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, a 

které podle racionálního institucionalismu chtějí maximalizovat své výsledky, zůstávají 

účastníky takového systému, respektive proč takový systém stále v této podobě existuje. 

Historický institucionalismus za tím vidí koncept, kdy se instituce postupně stávají 

                                                                                                                                               

36 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods (Los Angeles: SAGE, 2003), 6-9. 
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obtížně měnitelnými – v tom smyslu, že jsou pevně usazeny i v měnícím se politickém 

prostředí. Racionální institucionalismus pak dodává, že je třeba vzít v úvahu i další 

aspekty v maximalizaci výsledků a dosažení cílů (například národní energetické mixy 

na jedné straně či předpokládané chování ostatních zainteresovaných aktérů na straně 

druhé). 

Po zasazení do teoretického a metodologického rámce je možné se věnovat také 

analýze literatury. Evropský systém obchodování s emisními povolenkami vychází ve 

své podstatě z několika podtémat, s čímž souvisí potřeba tematicky různých skupin 

použité literatury. Rozsah zdrojů souvisejících s EU ETS je obecně možné označit za 

spíše dostatečný, avšak značně nekonzistentní. Vzhledem k existenci ETS pouze od 

roku 2005 jsou monografie spíše výjimečné, nebo jejich záběr není dostatečně široký a 

v českém jazyce je výběr ještě omezenější. 

Nejdůležitějšími zdroji pro tuto práci tedy jsou odborné články, analýzy a 

komentáře (přičemž je opět třeba podotknout, že podobně odborné analýzy v českém 

jazyce v podstatě neexistují) a informace z oficiálních dokumentů EU. Naprostá většina 

zdrojů užitých v této práci je v anglickém jazyce. 

Právě na použitých odborných článcích je patrné, nakolik je téma v odborné 

literatuře zpracováno roztříštěně. Ačkoliv je téma emisních povolenek obecně spíše 

známé, celý systém obchodování s emisními povolenkami logicky zasahuje do oblasti 

energetiky, politiky a ekonomie – vysvětlení řady technických dat a závěrů je obtížněji 

dohledatelné, některé pojmy nemají ustálený český ekvivalent. (Z toho důvodu se 

ukázaly vhodnými především dva zpravodajské servery EurActiv.cz a oEnergetice.cz, 

které témata v energetice a ekonomice zpracovávají přehledně, a především v češtině.)  

Mezi nejdůležitější zdroje je možno zařadit odborné články z úzce zaměřených 

časopisů (např. Energy Policy, Energy Journal, Energy Economics a podobně), zprávy 

bruselské organizace Carbon Market Watch, analýzy a komentáře bruselského think-

tanku Centre for European Policy Studies (CEPS) a další materiály (např. z Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies). Podstatné analýzy a komentáře k tomuto tématu 

vydává také kritický think-tank Sandbag, který sídlí v Bruselu a Londýně, a jehož 

materiály společně s dalšími organizacemi (International Emissions Trading 

Association, Světová banka) poskytují důležitou diverzitu. Vzhledem k záběru tématu je 

totiž možné závěry v některých problematikách označit za poměrně kontroverzní. 

Především ve čtvrté kapitole je znát potřeba novějších, aktuálních zdrojů, které 

právě think-tanky a neziskové organizace nabízejí, a to i v případě kvantifikovaných 
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dat, rychleji než články vydávané v odborných časopisech. Pro uchopení tématu a 

vzhledem k aktuálnosti reforem je aktuální zpravodajství důležité. Ač netvoří základ 

použitých zdrojů, jsou ze stejného důvodu – zejména v již zmiňované čtvrté kapitole – 

vhodně použity také materiály z tisku (například v oblasti novější unijní politiky 

EurActiv.com a dále Economist, New York Times, Guardian), které nabízejí důležitý 

pohled na dané podtéma. Mezi použitými zdroji nicméně celkově převládají analýzy a 

články v odborných periodikách. 

Práce se však věnuje v první řadě unijnímu systému a politice Evropské unie, 

využívá tedy vedle sekundární literatury o tomto tématu také různé primární zdroje 

přístupné skrze unijní portály (např. ec.europa.eu či eur-lex.europa.eu). Zásadními 

zdroji, které jsou takto dostupné, jsou ty, jež se vztahují k samotným použitým datům.  

Mezi takové primární zdroje patří data z Evropské agentury pro životní prostředí 

(EEA, European Environment Agency). EEA nabízí přehledné grafy a přístupná důležitá 

data například k cenám emisních povolenek. Stejně důležitý je z hlediska dostupnosti 

dat i Eurostat, statistický úřad Evropské unie. Již zmíněný portál ec.europa.eu Evropské 

komise pak také nabízí přístup k takzvanému European Sentiment Indicator (ESI) a 

obecně k archivům databází a ekonomických indikátorů. Trhy jsou ovlivňovány řadou 

faktorů, jakými jsou běžné makroekonomické indikátory (hospodářské výsledky), nebo 

také politické vlivy (riziko konfliktu, politická situace). Pro poukázání na vlivy těchto 

faktorů je mimo jiné možné využít například právě indikátor ekonomické nálady či 

pohyby na kapitálových trzích prostřednictvím indexu se širokým zaměřením (STOXX 

EUROPE 600). 

Informace o samotném systému obchodování s emisními povolenkami jsou dobře 

dostupné a poměrně přehledně zpracované především na zmíněných stránkách Evropské 

komise, vzhledem ke zvolené povaze tématu práce však v určitých případech nenabízejí 

potřebnou kritiku systému obchodování s emisními povolenkami. 

I to je jeden z důvodů, proč je důležité se na výše položené otázky ptát a v této 

práci se jim věnovat. Odborné ekonomicky zaměřené analýzy jsou velmi dobře 

využitelnými zdroji, logicky však svým zaměřením vystihují jen jednu část celého 

problému, a to navíc z pozice číselně vyjádřitelných výsledků. Z hlediska zkoumání 

politických otázek tak užitek nepřinesou. Naopak zmíněné stránky Evropské komise 

například poskytují základní informace o ETS, ale není v nich pochopitelně poskytnut 

prostor pro kritiku určitých problematických atributů (např. v otázce úniku uhlíku) 
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celého systému. Kombinace těchto a dalších relevantních zdrojů pro odpověď na 

výzkumné otázky by tak měla být přidanou hodnotou této práce. 

Co se týká doplňujících odbornějších textů, jsou dostupné např. i na stránkách 

zaměřujících se na energetiku, klimatickou politiku nebo na obchod v energetice (např. 

Carbon Pulse, Vertis, Climate Observer atd.). Jednou z vlastností těchto témat (tedy 

např. otázka klimatu, průmyslu či související unijní politiky) zpracovaných na 

podobných stránkách je však patrná polarizace mezi zastánce a odpůrce dané politiky. 

Tyto dostupné zdroje tak mohou být zaujaté a je třeba k nim přistupovat obezřetně. 

V této práci jich bylo využito minimum. 
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1. Počátky EU ETS 

V roce 1988 byl ustaven Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC, 

Intergovernmental Panel on Climate Change), aby vyhodnocoval rizika způsobená 

změnou klimatu. V mezinárodní dimenzi se otázkou klimatu již dříve zabývala 

například Konference Organizace spojených národů (OSN) ve Stockholmu v roce 1972 

či ženevská konference v roce 1979, důležitým předělem byl ale právě rok 1988. 

Mezinárodní panel pro změnu klimatu byl založen Světovou meteorologickou 

organizací (WMO, World Meteorological Organization) a Programem OSN pro životní 

prostředí (UNEP, United Nations Environment Program) a má za úkol shromažďovat a 

odborně posuzovat současné poznatky o klimatických změnách způsobených člověkem 

a jeho činností, o důsledcích takových změn a možnostech, jak je zmírnit či jak se na ně 

adaptovat.37 

V prosinci 1988 byla Valným shromážděním OSN přijata rezoluce 43/53, jejímž 

navrhovatelem byla Malta. Tato rezoluce s názvem Ochrana globálního klimatu pro 

současné a budoucí generace lidí schvaluje vznik Mez. panelu pro změnu klimatu a 

hovoří o tom, že klimatické změny ovlivňují lidstvo jako celek. Zmiňuje také obavu ze 

změn klimatu způsobených „určitými lidskými aktivitami“.38 

IPCC samo o sobě neprovádí výzkum, nevěnuje se sběru prvotních dat, naopak 

hodnotí až novou literaturu a soudobý výzkum na téma klimatických změn. 

Nejviditelnější činností tohoto Panelu jsou takzvané hodnotící zprávy, které vydává od 

roku 1990 (druhá zpráva byla publikována v roce 1995, další byly vydány v letech 

2001, 2007 a 2013-2014). V současnosti se připravuje šestá hodnotící zpráva. 

Ještě před první publikací Panelu v roce 1990 navázalo Valné shromáždění OSN 

na rezoluci 43/53 novou rezolucí 44/207 v prosinci 1989. V něm se mimo jiné 

poznamenává, že největší část emise znečišťujících látek má původ v rozvinutých 

zemích, a tudíž mají tyto země zodpovědnost za boj s takovým znečištěním. Rezoluce 

také podpořila zahájení vyjednávání o vzniku rámcové úmluvy o klimatu a zmínila i 

                                                 

37 „History“, IPCC – Intergovernmental panel on climate change, 

http://www.ipcc.ch/organization/organization_history.shtml (staženo 1.4.2017). 
38 „Protection of global chmate for preent and future generations of mankind“, A/RES/43/53, Resolutions 

adopted by the General Assembly at its 43rd session, United Nations, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/53 (staženo 1.4.2017). 
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Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED, United Nations conference on 

environment and development).39 

1.1  Rámcová smlouva OSN o změně klimatu 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji byla po několikaměsíční přípravě 

svolána v roce 1992 do brazilského Rio de Janeira. Na tomto takzvaném „Summitu 

Země“ státy jednaly o několika mezinárodních úmluvách, z nichž nejdůležitější byla 

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (FCCC či UNFCCC, 

United Nations Framework Convention on Climate Change), která byla podepsána 

právě v Riu de Janeiru v červnu 1992 a v platnost vstoupila v březnu 1994. 

Text úmluvy obsahuje základní principy a cíle – podle článku 2 je cílem 

UNFCCC stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na takové úrovni, 

která předejde antropogenním narušením klimatu.40 

Úmluva dále formuluje obecné závazky všech stran, bere ale v úvahu „specifické 

národní a regionální vývojové priority, cíle a podmínky“. Článek 4 obsahuje deset 

těchto hlavních závazků, mezi ty nejdůležitější patří sestavení a implementování 

národních (a případně regionálních) programů obsahujících opatření na redukci emisí a 

také podpora rozvoje technologií a procesů, jež kontrolují, omezují či zabraňují 

antropogenním emisím skleníkových plynů.41 

UNFCCC obsahuje také dvě důležité přílohy (Příloha I a Příloha II). V souladu 

s článkem 3 (který kromě principu předběžné opatrnosti a principu mezigenerační 

odpovědnosti obsahuje také princip společné, ale rozdílné odpovědnosti) úmluva 

rozděluje země do dvou hlavních skupin. Příloha I jmenuje rozvinuté země, země 

v procesu transformace k tržnímu hospodářství a Evropské hospodářské společenství. 

Rozhodnutím 4/CP.3 ze srpna 1998 bylo do Přílohy přidáno šest států (včetně České 

republiky a Slovenska místo původního Československa), rozhodnutím 3/CP.15 z října 

2010 byla přidána Malta a rozhodnutím 10/CP.17 z ledna 2013 byl přidán Kypr.42 

                                                 

39 „Protection of global chmate for present and future generations of mankind“, A/RES/44/207, 

Resolutions adopted by the General Assembly at its 44th session, United Nations, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/207 (staženo 1.4.2017).  
40 „Article 2 – Objective“, United Nations Framework Convention on Climate Change – 

FCCC/INFORMAL/84, United Nations, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (staženo 

2.4.2017). 
41 Ibid., „Article 4 – Commitments“. 
42 „United Nations Framework Convention on Climate Change“, Consolidated version with annexes, 

United Nations, 
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Tyto státy (smluvní strany Přílohy I) měly přijmout taková opatření – samostatně, 

nebo společně s jinými státy – která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů a 

k ochraně a rozvoji takzvaných propadů (sinks, rozebráno dále) skleníkových plynů. Do 

roku 2000 měly tyto země redukovat své emise na úroveň roku 1990. Příloha II 

vyjmenovává rozvinuté státy, které by měly podnikat kroky k podpoře a financování 

přechodu a přístupu k technologiím a dosavadním poznatkům pro další smluvní strany 

(tedy rozvojové země). Do seznamu zemí Přílohy II (viz poznámka pod čarou) patřilo i 

Turecko, ale rozhodnutím 26/CP.7 v červnu 2002 bylo odstraněno.43 

Text úmluvy je rámcový a neobsahuje dostatečně konkrétní a závazná pravidla, 

avšak samotnou existencí UNFCCC byl vytvořen nový obecný rámec pro mezivládní 

úsilí při řešení problému s emisemi skleníkových plynů a globálních změn klimatu. 

1.2  Kjótský protokol 

První konference smluvních stran (COP, Conference of Parties), jež je nejvyšším 

orgánem UNFCCC a koná se jednou ročně, byla pořádána v roce 1995 v Berlíně. 

Obecně by taková konference měla dohlížet na implementaci ustanovení na základně 

původní úmluvy a přijímat další dodatky či protokoly k posílení závazků pro dané státy. 

Konference v Berlíně přijala takzvaný Berlínský mandát (The Berlin Mandate), 

který byl revizí původní Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu z roku 1994. 

Berlínský mandát se zaměřil na článek 4 a jeho paragrafy 2 (a) a 2 (b), jež byly 

prohlášeny za neadekvátní. Novým cílem byla kvantifikace omezení emisí ve 

specifikovaných časových obdobích (např. 2005, 2010, 2020).44 

Závazné kroky ke snížení emisí měly být dohodnuty do třetí konference stran (tzv. 

COP3), která se konala v prosinci 1997 v japonském Kjótu. Zde byl přijat Kjótský 

protokol Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, který již kvantitativně vyjadřoval cíle 

v rámci omezení emisí – konkrétním cílem pro smluvní strany Přílohy I je celková 

redukce emisí daných plynů (těch je podle Přílohy A celkem šest – oxid uhličitý, metan, 

                                                                                                                                               

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/background/application/pdf/convention_text_with

_annexes_english_for_posting.pdf (staženo 3.4.2017). 
43 Ibid., Annex II (Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, EHS, Finsko, Francie, Německo, 

Řecko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Spojené státy americké) 
44 „Report of the Conference of the parties on its first session, held at Berlin from 28 March to 7 April 

1995“, COP1, UNFCCC, http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf#page=4 (staženo 3.4.2017). 
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oxid dusný, hydrogenované fluorovodíky, polyfluorovodíky, fluorid sírový) mezi roky 

2008 a 2012 alespoň o 5 % vůči roku 1990.45  

 Jednotlivé země nemají jednotný závazek, jak ukazuje Příloha B Kjótského 

protokolu. Například pro Rusko je vyznačeno nepřekročení úrovně z roku 1990, 

Spojené státy si vytkly za cíl 7% snížení (Spojené státy však nakonec protokol odmítly 

ratifikovat, viz dále) a Evropské společenství 8% snížení.46 

Kjótský protokol v článku 25 stanoví, že nabude platnosti až po ratifikaci 55. 

strany úmluv, mezi něž je nutné zařadit smluvní strany dle Přílohy I, jejichž celkové 

emise oxidu uhličitého (CO2) za rok 1990 představují minimálně 55 % celkových emisí 

CO2 smluvních stran Přílohy I.47 Ačkoliv Spojené státy původně protokol podepsaly 

v listopadu 1998, rozhodly se jej později neratifikovat. George Bush na jaře 2001 

potvrdil záměr Spojených států neustoupit48 a nedlouho poté se konala sedmá 

konference smluvních stran (COP7) v marockém Marakéši. Hlavními body jednání byla 

upřesnění týkající se zpráv, kontrol emisí a finančních sankcí, a především také 

upřesnění fungování jednotlivých mechanismů (viz níže).49 

I přes neúspěch s ratifikací protokolu Spojenými státy se jedním z cílů setkání 

v Marakéši stalo překročení výše zmíněné hranice 55 % celkových emisí CO2 

smluvních stran Přílohy I. K tomu nakonec došlo po ratifikaci Ruskou federací v říjnu 

2004, oficiálně tak Kjótský protokol vstoupil v platnost na začátku roku 2005.50 

Vzhledem k dalším kapitolám je důležité ještě dále pracovat s pojmy týkajícími se 

přístupů obsažených v Kjótském protokolu. Několik opatření, se kterými Kjótský 

protokol pracuje, je možné rozdělit na opatření spíše vnitrostátní a na opatření 

mezinárodní. Za „domácí“ či vnitrostátní aktivity lze označit jednotlivé politiky a 

opatření dle článku 2, mezi něž patří rozvoj v oblasti energetické účinnosti, podpora 

udržitelného zemědělství či vývoj a používání obnovitelných zdrojů energie. Protokol 

také hovoří o takzvaných uhlíkových propadech (sinks), které je možné označit za 

                                                 

45 „Article 3“, Report of the Conference of the parties on its third session, held at Kyoto from 1 to 11 

December 1997, COP3, UNFCCC, http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf (staženo 3.4.2017). 
46 „Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change“, UNFCCC, 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (staženo 3.4.2017). 
47 Ibid., „Article 25“. 
48 „Bush will continue to oppose Kyoto Pact on Global Warming, The New York Times, 

http://www.nytimes.com/2001/06/12/world/bush-will-continue-to-oppose-kyoto-pact-on-global-

warming.html (staženo 3.4.2017). 
49 „Report of the Conference of the parties on its first session, held at Marrakesh from 29 October to 10 

November 2001“, COP7, UNFCCC, http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a04.pdf (staženo 3.4.2017). 
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vnitrostátní opatření, ve vícero článcích. Tyto propady jsou součástí ekosystému a 

umožňují přesun skleníkových plynů z atmosféry do tzv. rezervoárů – těmi jsou 

například rostliny (fotosyntéza), půda, oceány či lesy. Odstranění oxidu uhličitého 

z atmosféry např. zalesňováním se nazývá sekvestrací (navázáním) uhlíku.51 Taková 

činnost generuje jednotky sekvestrace (RMU, Removal Units), přičemž jedna RMU je 

rovna jedné tuně oxidu uhličitého. 

Podle Kjótského protokolu mají smluvní strany Přílohy I provozovat národní 

registry, které budou evidovat emise i transakce provedené prostřednictvím flexibilních 

mechanismů. Vytvoření těchto mechanismů mělo být sekundárním doplňkem, jak dostát 

závazkům na snižování emisí v jednotlivých státech. Mechanismus čistého rozvoje 

(CDM, Clean Development Mechanism) podle článku 12 umožňuje státům Přílohy I 

získávat jednotky ověřeného snížení emisí (CER, Certified Emission Reductions) za 

podporu projektů snižujících emise skleníkových plynů ve třetích zemích, které žádné 

závazky nepřijaly, a to například pomocí výše zmíněných uhlíkových propadů.52 

Dalším flexibilním mechanismem jsou projekty společné realizace (lze je 

označovat také jako společně zaváděná opatření – JI, Joint Implementation). Ty 

vycházejí z článku 6 Kjótského protokolu, ačkoliv je sám takto nepojmenovává. Tato 

opatření vycházejí z původní Rámcové úmluvy, v níž je možnost pomoct zavádět 

opatření a realizovat projekty vedoucí k redukci emisí uvedena. Týkat by se měla 

především rozvinutých států Přílohy I a ostatních států a takových aktivních činností, 

které prokazatelně povedou ke snížení emisí. V podstatě se jedná o výměnu přidělených 

jednotek (AAU, Assigned Amount Unit) za jednotky snížení emisí (ERU, Emission 

Reduction Unit) a tento postup by pro obě strany měl být dlouhodobě přínosný.53 

Třetím mechanismem je obchodování s emisemi (ET, Emissions Trading). Na 

rozdíl od dvou výše zmíněných možností není založen na společných projektech. 

Kjótský protokol v článku 17 poukazuje na možnost naplňovat závazky dle článku 3 

                                                                                                                                               

50 „Russian vote saves Kyoto protokol“, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/world/2004/oct/23/society.russia (staženo 3.4.2017). 
51 „Carbon Sinks and Sequestration“, United Nations Economic Commission for Europe, 

http://www.unece.org/forests/outlook/carbonsinks.html (staženo 4.4.2017). 
52 „Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change“, UNFCCC, 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (staženo 3.4.2017). 
53 „Joint Implementation (JI)“, United Nations Framework Convention on Climate Change, 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/items/1674.php (staženo 4.4.2017). 
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pomocí účasti na obchodování s emisemi, zároveň však říká, že toto obchodování by 

mělo být pouze vedlejším prvkem doplňujícím domácí opatření.54 

Obchodování s emisemi je založeno na tržních mechanismech a podle Kjótského 

protokolu je nástrojem pro mezinárodní spolupráci s cílem chránit životní prostředí a 

redukovat emise skleníkových plynů. Obchodovatelné emisní povolenky obecně – jako 

ekonomický nástroj – využívají princip stimulace (prodávající je stimulován pozitivně, 

pro kupujícího je to stimulace negativní). 

Největším systémem ochrany klimatu tohoto druhu (založeným na ekonomické 

pobídce) je právě Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS, 

European Union Emissions Trading Scheme). Tento systém není nejstarší (viz např. 

americký emisní program s počátkem v 90. letech 20. století pro boj s kyselým deštěm – 

Acid Rain Program, Clean Air Act55), je však ve své podstatě systémem jedinečným. 

1.3  Unijní dimenze 

Jak bylo řečeno, že Evropské společenství (ES) bylo účastníkem vyjednávání o 

Kjótském protokolu a stalo se jednou z jeho smluvních stran. Vzhledem k odmítnutí 

ratifikace Kjótskému protokolu Spojenými státy (viz výše), se stalo ES v rámci 

mezinárodních snah proti změnám klimatu lídrem, výsledkem čehož byl mimo jiné 

evropský systém obchodování s emisními povolenkami. Již dříve však Evropská 

společenství projevila zájem o ochranu životního prostředí – nejprve prostřednictvím 

akčních programů koordinovaných Evropskou komisí a poté formálně, vložením Hlavy 

VII do Smlouvy o EHS. Hlava VII se zaměřovala přímo na životní prostředí a Jednotný 

evropský akt tak v polovině 80. let potvrdil základní principy ochrany životního 

prostředí.56  

Souhrnným závazkem ES vycházejícím z Kjótského protokolu bylo 

osmiprocentní snížení emisí do roku 2012 vůči roku 1990 a Společenství mělo činit 

takové kroky, díky kterým by dosáhlo prokazatelného pokroku do roku 2005. Evropské 

společenství přijalo tzv. dohodu o přerozdělení závazku (burden-sharing agreement), ve 

které emisní závazek rozděluje pro jednotlivé země, v červnu 1998. 

                                                 

54 „Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change“, UNFCCC, 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (staženo 3.4.2017). 
55 „Acid Rain Program“, United States Environmental Protection Agency, 

https://www.epa.gov/airmarkets/acid-rain-program (staženo 4.4.2017). 
56 Petr Fiala, Markéta Pitrová, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury: 2006), 

494-495. 
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Důležitým zlomem se pak stalo spuštění Evropského programu změny klimatu 

(European Climate Change Programme) v roce 2000. Evropská komise jej vytvořila 

jako platformu pro několik setkání nejen členských států, ale také firem a nevládních 

organizací. V závěrečné zprávě z května 2001 se navrhuje začít s obchodováním 

s emisemi co nejdříve a nečekat na pokrok v oblasti Kjótského protokolu a jeho 

mechanismů. Obchodování uvnitř Evropského společenství, jak zpráva uvádí, by se 

mělo vytvořit v kontextu mezinárodního systému a s výhledem na ovlivnění jeho 

podoby, až začne v roce 2008 fungovat.57 

V podstatě ve stejné době byla také předložena Zelená kniha o obchodování 

s emisemi skleníkových plynů v rámci Evropské unie, která mimo jiné hovoří o výše 

zmíněné politické dohodě o redistribuci jednotlivých závazků pro členské státy. Tato 

Zelená kniha formulovala rysy, které by budoucí systém obchodování s emisemi měl 

mít. Mezi těmi nejdůležitějšími je již zmíněné zavedení obchodování v omezeném 

rozsahu již od roku 2005 a získání zkušeností před obchodovacím obdobím dle 

Kjótského protokolu.  

Dalším důležitým bodem bylo zavedení obchodování prozatím pouze s emisemi 

oxidu uhličitého z hlediska lepší kontroly nad systémem, v němž bude obsažen pouze 

nejrozšířenější typ emise. A k důležitým cílům Zelené knihy patří také potřeba zajistit 

kompatibilitu mezi „domácím“ emisním systémem a „mezinárodním“ obchodováním 

v rámci mechanismů Kjótského protokolu.58 

Přirozeným důsledkem tohoto vývoje se pak stala Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů ve Společenství, která byla přijata v říjnu 2003.59 

V dubnu 2004, tedy ještě před začátkem prvního obchodovacího období, byla 

přijata také směrnice 2004/101/ES. „Propojení kjótských mechanismů založených na 

projektech se systémem Společenství při zachování jeho integrity z ohledu životního 

prostředí umožní využívat emisní kredity vytvořené projektovými činnostmi 

způsobilými podle článků 6 a 12 Kjótského protokolu za účelem splnění závazků 

                                                 

57 „Final Report: ECCP Working Group 1 „Flexible Mechanisms““, European Commission, 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eccp/first/docs/final_report_en.pdf (staženo 4.4.2017). 
58 „Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union“, Eur-Lex, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1491313734645&uri=CELEX:52000DC0087 (staženo 

4.4.2017). 
59 „Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council“, EUR-Lex, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?qid=1491320926773&uri=CELEX:32003L0087&from=EN 

(staženo 4.4.2017). 
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členských států podle čl. 12 odst. 3 směrnice 2003/87/ES. Tím se zvýší různorodost 

možností dodržování nízkých nákladů v systému Společenství, které povedou ke snížení 

celkových nákladů na dodržení Kjótského protokolu při zlepšení likvidity trhu 

Společenství s povolenkami na emise skleníkových plynů.“60 Tato tzv. propojovací 

směrnice (Linking Directive) tedy z jednotek ERU a CER učinila alternativu 

k povolenkám v ETS. 

Ačkoliv především nové členské státy, které přistoupily ke Společenství v roce 

2004, projevovaly často menší zanícení pro poměrně radikální plány pro boj 

s klimatickými změnami, většina z nich se poté v rámci instituce snažila maximalizovat 

svoje zisky a dosáhnout svých cílů (viz dále). Obava z nákladů a dopadů pro povětšinou 

energeticky náročné ekonomiky byla patrná jak před začátkem první fáze, tak i před fází 

druhou. 

 

                                                 

60 „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004“, EUR-Lex, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491496549184&uri=CELEX:32004L0101 (staženo 

6.4.2017). 
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2. První fáze ETS 

První obchodovací období Evropského systému obchodování s emisními 

povolenkami bylo spuštěno v roce 2005, mělo běžet do roku 2007 a bylo koncipováno 

jako tříletá pilotní či „cvičná“ fáze (tzv. learning-by-doing). Směrnice 2003/87/ES 

zahrnula do ETS čtyři sektory, které jsou uvedeny v její příloze I. Jedná se o určené 

činnosti v oblasti energetiky (spalovací zařízení, rafinerie minerálních olejů, koksovací 

pece), výroby a zpracování kovů (zařízení na pražení kovové rudy a výrobu surového 

železa nebo oceli), zpracování nerostů (zařízení na výrobu cementu, skla, keramiky) a 

ostatní činnosti (závody na výrobu papíru, lepenky, buničiny ze dřeva). Tato zařízení 

odpovídala přibližně 45 % celkových emisí oxidu uhličitého, jenž byl jediným 

pokrytým plynem. Jednotlivá zařízení v členských zemích byla zařazena do takzvaných 

národních alokačních plánů (NAP, National Allocation Plan) – tyto plány byly poté 

hodnoceny na základě kritérií, které směrnice 2003/87/ES také uvádí v příloze III.61 

Celé ETS je nastaveno jako tzv. cap-and-trade systém, což znamená, že je 

stanoveno maximální množství emisí (cap), které je možno za daný časový rámec 

vypustit do ovzduší. Na určené emise jsou poté vydány povolenky, jež může 

provozovatel, pro kterého jsou určeny, využít beze zbytku, nebo může s přebytečnými 

povolenkami obchodovat (trade). O povolenky (EUA, European Union Allowance), 

tedy povolení pro držitele k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého v určitém časovém 

období, se starají – ve smyslu evidence, držení, převádění, rušení povolenek – jednotlivé 

národní instituce.62 

Samotné posouzení národních alokačních plánů bylo však prováděno na unijní 

úrovni. Pro období 2005 – 2007 měly státy odevzdat své návrhy na NAP do 31. března 

2004. (Pro další období – pětileté od roku 2008 – se lhůta změnila z devíti na osmnáct 

měsíců, NAP tedy musely být předloženy do konce června 2006.) Směrnice 2003/87/ES 

podmiňovala platnost plánu posouzením a souhlasem Evropské komise, samotné 

zhodnocení plánů prováděl zvláštní výbor.63 

                                                 

61 „Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council“, EUR-Lex, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?qid=1491320926773&uri=CELEX:32003L0087&from=EN 

(staženo 4.4.2017). 
62 např. v případě České republiky se jedná o firmu OTE, a.s. – http://www.ote-cr.cz/ 
63 „Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council“, EUR-Lex, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?qid=1491320926773&uri=CELEX:32003L0087&from=EN 

(staženo 4.4.2017). 
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Problematika národních alokačních plánů se projevila jak v této první, tak i druhé 

fázi ETS. Rozhodnutí před třetí fází použít unijní limit tak, aby se předešlo „právní 

nejistotě“, bylo po zkušenostech s NAP logické.64 Za jeden z důvodů pro tuto změnu lze 

označit snahu některých států odevzdat svůj tehdejší NAP, nechat jej schválit, a pak 

v něm dělat významnější změny v rozdělení povolenek mezi provozovatele. Toto 

jednání, které Evropská komise označuje za „ex-post změnu“, se stalo i předmětem 

sporu T-178/05 Spojené království versus Komise u Soudního dvora Evropského 

společenství. Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 

2005 určil, že stát má možnost změnit již podaný návrh národního alokačního plánu (je-

li před datem definitivního odevzdání návrhu).65 

Dalším z oficiálně uváděných důvodů pro odklon od NAP bylo poměrně časté 

odmítnutí částí plánů, které obsahovaly návrh přidělení povolenek takovým způsobem, 

že by to ohrozilo plnění závazků dle Kjótského protokolu. S tím částečně souvisel i 

další problém, a to se samotným podáním návrhu jednotlivými členskými státy. 

Například pro druhou obchodovací fázi 2008 – 2012 uplynul termín podávání návrhů 

30. června 2006. Ještě na konci listopadu 2006 však šest z celkových pětadvaceti 

členských států svůj alokační plán neodevzdalo. Jednalo se o Rakousko, Českou 

republiku, Dánsko, Maďarsko, Itálii a Španělsko.66 Národním alokačním plánům bude 

věnována pozornost také v dalších podkapitolách. 

2.1  Cena EUA v první fázi  

Po samotném spuštění obchodování se cena jedné povolenky dostala až k hodnotě 

30 eur za EUA. ETS těmito hodnotami prozatím vysílala pozitivní cenový signál, neboť 

cena 30 € měla být nejen motivací pro nové technologie a plnění cílů v oblasti klimatu, 

ale později (v lednu 2008) byla tato hodnota mimo jiné použita i v tzv. Impact 

Assessment – v dokumentu doprovázejícím balíček implementačních opatření pro cíle 

                                                 

64 „National allocation plans“, Climate Action, European Commission, 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/nap_en (staženo 5.4.2017). 
65 „Věc T-178/05 Spojené království Velké Británie a Sev. Irska v. Komise Evropských společenství“, 

EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491415452265&uri=CELEX:62005TJ0178 (staženo 5.4.2017). 
66 „Implementation of European Environmental Law, Environment Committee Meeting on 27-28 

November 2006“, European Parliament, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/638/638180/638180en.pdf (staženo 

5.4.2017). 
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Evropské unie v oblasti klimatu a obnovitelné energie.67 Hranice 30 eur je však i obecně 

chápána jakou žádoucí a nutný signál, který spouští investice nutné pro plnění unijní 

klimatické politiky a přechodu k nízkouhlíkové ekonomice68 – takový cenový break 

point, tedy bod zlomu, by mimo jiné měl do konkurenční výhody dostat oproti uhelným 

elektrárnám zdroje méně náročné na emise uhlíku (např. zdroje spalující plyn).69 

Jak již bylo řečeno výše, cena jedné EUA se po začátku obchodování vyvíjela 

poměrně příznivě. Cena povolenky startovala na začátku ledna 2005 zhruba na úrovni 

osmi eur. V průběhu roku 2005 pak cena EUA celkově stoupala nad 20 €/EUA a tento 

vývoj vydržel až do března 2006, kdy se cena pohybovala těsně pod hranicí 30 €/EUA. 

                                                 

67 „Commission staff working document - Impact assessment - Document accompanying the package of 

implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020“, 

EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1491487808270&uri=CELEX:52008SC0085 (staženo 6.4.2017). 
68 „The price is right? Crunch time for EU carbon market reform“ EurActiv.com, 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/the-price-is-right-its-crunch-time-for-eu-carbon-market-

reform/ (staženo 6.4.2017). 
69

Jaroslav Suchý, „Emisní obchodování v České republice“ Pro-Energy, č. 2 (léto 2007): 60-65, 

http://pro-energy.cz/?page_id=101 (staženo 19.10.2016), 63. 

Graf 1 – Vývoj ceny EUA (2005-2007) 
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Jak ukazuje Graf 170, v dubnu 2006 došlo k náhlému propadu, z něhož se už cena 

EUA v první fázi v podstatě nevzpamatovala. 24. dubna 2006 prudce zareagoval trh na 

zprávu o ověřených emisích, které byly o 80 milionů (tedy zhruba o 4 %) nižší, než jaké 

bylo množství vydaných povolenek.71 Den poté, 25. dubna 2006, oznámily Nizozemsko 

a Česká republika, že jejich emise byly vůči celkovému alokovanému množství nižší o 

7, respektive o 15 %. Podobná prohlášení poté přišla také z Francie či Belgie. Ještě 

během letních měsíců roku 2006 se však cena držela úrovně 15 €/EUA.72 

Tento cenový vývoj není překvapivý. Ačkoliv prudký pád na základě potvrzených 

emisí ubral ceně EUA více než 20 eur, zbytek roku 2006 a rok 2007 by se vyvíjely 

podstatně lépe, kdyby zde sehrál roli ještě nějaký jiný faktor – takovým faktorem by 

byla například tvrdá zima, zima 2006/2007 byla však naneštěstí pro cenu povolenky 

mírná. Vzhledem k tomu, že povolenky z první fáze nemohly být přeneseny (tento 

proces se nazývá banking) do fáze druhé, trh zareagoval a výsledkem byla téměř nulová 

cena po většinu roku 2007 (viz Graf 1). 

2.2  Zhodnocení první fáze  

Tříleté fungování první fáze ETS je možné analyzovat v několika důležitých 

bodech. Systém byl spuštěn v roce 2005 a několik prvních měsíců rostla cena jedné 

povolenky, což je možno považovat v této počáteční fázi za úspěch. Také fakt, že 

opravdu došlo k redukci objemu emisí, je úspěchem, přičemž během této fáze se jednalo 

o přibližně dva až pět procent.73 

Ačkoliv je tedy možné hovořit o kvantitativně vyjádřitelném úspěchu prvních 

měsíců – tedy o celkovém množství redukovaného oxidu uhličitého – je nutné se vrátit 

také k hlavním problémům, které postihly tuto fázi. Z hlediska ceny povolenky byl 

                                                 

70 Samotná data dostupná z „EUA Future Prices 2005-2011 Microsoft Excel document“ na 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eua-future-prices-200520132011 (naposledy 

zpřístupněno 7.4.2017), graf zpracován autorkou. 
71 Emilie Alberola a Julien Chevallier, „European Carbon Prices and Banking Restrictions: Evidence 

from Phase I (2005-2007)“, The Energy Journal 30, č. 3 (2009): 51–79, http://www.proquest.com 

(staženo 29.10.2016), 57. 
72 A. Denny Ellerman a Barbara K. Buchner, „Over-Allocation or Abatement? A Preliminary Analysis of 

the EU ETS Based on the 2005-06 Emissions Data“, Environmental and Resource Economics 41, č. 2 

(2008): 267-287, http://www.ebscohost.com (staženo 5.4.2017), 269. 
73 „European Union: An Emissions Trading Case Study“, International Emissions Trading Association, 

http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/euets_case_study_may

2015.pdf (staženo 4.4.2017). 
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výsledek této fáze katastrofální (viz Graf 1), což byl důsledek kombinace několika 

vlivů. 

Nemožnost přenesení povolenek z jedné fáze do druhé a mírná zima 2006/2007 

přispěly k neúspěchu ETS z hlediska ceny, nebyly však jedinými faktory. Již zmíněná 

cenová volatilita byla způsobena především absencí transparentních a hlavně přesných 

emisních dat – jako problematické lze tedy chápat údaje v národních alokačních 

plánech. 

Největším problémem NAP tak, především (ale nejenom) v první fázi, byla v 

podstatě samotná existence těchto plánů. Způsob rozdělení emisních povolenek 

výpočtem dle historicky vypouštěných emisí, takzvaný grandfathering, se ukázal být 

(také vzhledem k požadavkům států) nevhodným.  

Zde je nutné připomenout jeden z hlavních předpokladů institucionalismu 

racionální volby, podle kterého mají jednotliví aktéři fixní seznam preferencí a zájmů a 

který ovlivňuje jejich chování tak, aby bylo dosaženo maximálního výsledku. Takové 

strategické chování zahrnuje i snahu předpokládat chování jiných aktérů v instituci 

(předpokládání jejich požadavků, výhod z nich plynoucích, vzájemného působení atd.). 

Je-li tedy ETS chápáno jako instituce – jako aréna, v níž jsou aktéři zapojeni – lze tyto 

významné problémy první fáze vnímat právě prostřednictvím tohoto teoretického 

přístupu. 

Především státy, které se staly členy Evropské unie v roce 200474, takové jednání 

vykazovaly. Skepse ohledně již přijatého systému byla dále podpořena strachem o 

vlastní průmysly a národní energetické mixy. Nejedná se zde například přímo o 

odevzdávání NAP, ale celkově o opozici vůči daným pravidlům. Podobné jednání lze 

vypozorovat také ve druhé fázi (viz dále). 

Zjednodušeně je možné říci, že čím více omezí stát počet povolenek, tím více 

bude redukovat množství emitovaného oxidu uhličitého, taková redukce však logicky 

může vést k omezení průmyslu a jeho potřeb v daném státu. Většina států neměla 

zkušenosti (snad s výjimkou Spojeného království a Dánska, které měly svoje vlastní 

emisní systémy, ale pouze v malém měřítku) se zaváděním nového systému a je 

otázkou, zda jejich snahou nebylo alokovat povolenky na úrovni takzvaného business-

as-usual (tedy „jako dosud“). Není samozřejmě vůbec možné dokázat přímo nějaké 

úmyslné jednání v oblasti přílišné alokace (over-allocation) a tato práce si to v žádném 

                                                 

74 Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
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případě neklade za cíl, avšak obecná problematika nadměrné alokace v této fázi byla 

reálným faktorem a je podložena daty, jak ukazuje předchozí podkapitola.  

Na unijní úrovni bylo toto jednání popsáno například jako ukázka „velmi 

rozdílných národních metodik pro alokování povolenek“75 a samotná příprava 

alokačních plánů byla označena za „časově náročnou, komplexní a nedostatečně 

transparentní a harmonizovanou“76. I v mnoha dalších dostupných materiálech je proces 

alokace v jednotlivých členských státech v rámci první fáze popisován podobně. Použitá 

spojení – např. popis ve zprávě Světové banky z roku 2007, že procesování NAP 

v jednotlivých státech „budí obavy“77 – vypovídají o problematice NAP. Jeden z mála 

českých zpravodajských serverů zaměřujících se na oblast energetiky, OEnergetice, 

dokonce ve svém článku z roku 2015 informuje, že „státy si již během přípravy systému 

vyžádaly nadměrná množství povolenek, aby tak chránily své firmy, čímž ale vznikl 

přebytek v odhadované výši 67,5 mil. EUA, což vyústilo v strmý pád ceny povolenek“, 

ačkoliv není jasné, z jakých zdrojů toto tvrzení pochází.78 

Na nadměrnou alokaci v první fázi však lze poukázat pomocí dostupných údajů. 

Největší procentuální rozdíl mezi alokovaným množstvím EUA a reálně vypuštěnými 

emisemi zaznamenala Litva (45,6 %), Estonsko (29,2 %) a Lotyšsko (28,7 %). Poměrně 

značné rozdíly jsou patrné také u Lucemburska (17,7%), Francie (15,4 %) či České 

republiky (14,3 %). Opačný výsledek (větší množství emisí než alokovaných 

povolenek) zaznamenalo jen pět států (Itálie, Spojené království, Španělsko, Rakousko 

a Irsko).79 

Zde uvedené údaje a problematiku nadměrné alokace může vhodně dokreslit 

případ České republiky, státu, který do Evropské unie vstoupil v roce 2004 a který byl 

vzhledem k transformaci vlastní ekonomiky v odlišné pozici než stávající členské státy.  

Při jednání o národním alokačním plánu pro druhou fázi Česká republika, stejně 

jako další země, opět řešila celkový počet alokovaných povolenek. Tehdejší ministr 

                                                 

75 „Memo/08/35“, European Commission Press Release Database, http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-08-35_en.htm (staženo 19.10.2016). 
76 „EU ETS Handbook“, European Commission, 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf (staženo 28.1.2017). 
77 „State and Trends of the Carbon Market 2007“, The World Bank, 

https://wbcarbonfinance.org/docs/Carbon_Trends_2007-_FINAL_-_May_2.pdf (staženo 8.4.2017). 
78 „Evropský boj s emisemi, aneb co je EU ETS a kam směřuje? (1. díl)“, oenergetice.cz, 

http://oenergetice.cz/evropska-unie/eu-ets-evropsky-system-obchodovani-s-emisemi/# (staženo 8.4.2017). 
79 A. Denny Ellerman a Barbara K. Buchner, „Over-Allocation or Abatement? A Preliminary Analysis of 

the EU ETS Based on the 2005-06 Emissions Data“, Environmental and Resource Economics 41, č. 2 

(2008): 267-287, http://www.ebscohost.com (staženo 5.4.2017), 269. 
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životního prostředí Martin Bursík při té příležitosti prohlásil, že „v předchozí fázi české 

podniky na obchodování s emisemi vydělaly zejména kvůli vysokým objemům 

přidělených povolenek, které ani v jednom roce Česká republika nevyčerpala“.80 Za tři 

roky první fáze zde tedy nenastal takzvaný faktor nedostatku, při němž by 

provozovatelé vyvíjeli snahu ke snížení objemu vypouštěných emisí a prodeji 

nepotřebných povolenek, nebo by byli nuceni emisní povolenky nakupovat. Česká 

republika tedy měla na jedné straně nastavený alokační plán, na druhé straně však tento 

plán nijak nepřispíval k razantnějšímu omezení emisí. 

Výše zmíněné předpoklady institucionálního racionalismu (seznam preferencí a 

zájmů a strategické chování aktérů tak, jak to instituce „dovolí“) pro tento příklad NAP 

a České republiky pak byly ještě dále potvrzeny Tomášem Chmelíkem, tehdejším 

ředitelem odboru změny klimatu ministerstva životního prostředí (MŽP). Ten 

v rozhovoru v roce 2006 řekl, že snížení množství povolenek na území malého státu 

(myšlena ČR) se ve velkém objemu evropských povolenek v podstatě „rozpustí“ a cenu 

jedné povolenky nejspíš vůbec neovlivní. Za politickou úvahu poté označil otázku, zda 

si dobrovolné snížení počtu EUA například o pět milionů tun může Česká republika 

dovolit, vzhledem k sumám na investiční pobídky pro rozvoj hospodářství. Na závěr 

rozhovoru tvrdí, že „jednotlivé státy totiž budou vždycky víc myslet na své vlastní 

hospodářství, nebudou disciplinované a nebudou tlačit množství povolenek dolů – tím 

by totiž svému hospodářství za situace, že to neudělají i ostatní, škodily“.81 

 Sám Tomáš Chmelík přitom již v roce 2004, během projednávání prvního 

alokačního plánu, napsal příspěvek pro server tzb-info.cz, v němž uvedl, že MŽP se 

rozhodlo vyjít vstříc podnikům a „nastavit alokaci“ tak, „aby pokrývala předpokládané 

potřeby podniků“.82 Do třetice je nutné zmínit Tomáše Chmelíka, a to v souvislosti 

s knihou Allocation in the European Emissions Trading Scheme: Rights, Rents and 

Fairness. V kapitole, jíž je autorem, uvádí, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

se zapojilo do formulace návrhu alokačního plánu až později, v důsledku tlaku 

                                                 

80 „ČR žaluje Komisi kvůli povolenkám“, EurActiv.cz, http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/cr-

zaluje-komisi-kvuli-povolenkam/ (staženo 7.4.2017). 
81 „Tomáš Chmelík: Vysoký příděl povolenek nemusí znamenat vysoké emise“, Ekolist.cz, 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/tomas-chmelik-vysoky-pridel-povolenek-nemusi-znamenat-

vysoke-emise (staženo 7.4.2017). 
82 „Stav implementace systému obchodování s emisemi skleníkových plynů v ČR“, Tomáš Chmelík, tzb-

info.cz, http://www.tzb-info.cz/2162-stav-implementace-systemu-obchodovani-s-emisemi-sklenikovych-

plynu-v-cr (staženo 8.4.2017). 
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vycházejícího z průmyslu, aby ovlivnilo pozici MŽP a vycházelo vstříc návrhům 

průmyslových provozovatelů.83 

Na tomto příkladu České republiky (je samozřejmě nutné zdůraznit, že tento není 

platný pro všechny státy výše zmíněné) bylo ukázáno, že institucionalismus racionální 

volby může vysvětlit takové chování některých aktérů ve společné aréně. Naplnění 

strategických zájmů v rámci instituce a úvaha nad podobným chováním dalších aktérů 

odpovídá základním předpokladům institucionalismu racionální volby. Znovu je nutné 

zopakovat, že nadměrná alokace (ať už „úmyslná“, nebo způsobená špatnou metodikou) 

nebyla jediným důvodem pro cenovou volatilitu a neúspěch v oblasti ceny EUA.  

Na druhou stranu dostupná data ukazují, že většina států opravdu alokovala 

přílišný objem emisních povolenek – možný tlak průmyslu na minimalizaci možných 

omezení a následná státem připravená podoba alokačního plánu mohou na tomto faktu 

mít svůj podíl. K celkovému obrazu první fáze ETS navíc přispěla celková nízká 

transparentnost dat a metodik a také nemožnost uplatnit tzv. banking povolenek. 

Jakkoliv tedy jednotlivé státy operují v politickém prostředí, které je 

prostřednictvím Kjótského protokolu a evropského systému emisních povolenek 

provázáno se závazkem v oblasti ochrany životního prostředí (a dalších podobných 

oblastí – vývoj nových technologií, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, přechod 

k nízkouhlíkové ekonomice apod.), je třeba vzít v úvahu také aspekt dalších politik a 

zájmů států. Tyto zájmy jsou patrné jak z této problematiky národních alokačních plánů, 

tak také například z otázky národních energetických mixů, jíž bude věnována pozornost 

později. 

                                                 

83 Tomáš Chmelík, „Czech Republic“, in Allocation in the European Emissions Trading Scheme: Rights, 

Rents and Fairness, ed. A. Denny Ellerman et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 290. 
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3. Druhá fáze ETS 

Ve druhé kapitole již byla částečně věnována pozornost problémům se samotným 

odevzdáním NAP, pro účely této kapitoly je nutné zaměřit se na NAP pro fázi II. Druhá 

fáze ETS byla na rozdíl od té první delší, pětiletá (2008 – 2012), a NAP musely být 

odevzdány osmnáct měsíců před startem této fáze. Termín pro podání návrhu národního 

alokačního plánu pro druhou fázi ETS tedy uplynul 30. června 2006. Včasné doručení 

návrhů se však týkalo pouze dvou států, Estonska a Německa. V srpnu 2006 Komise 

rozeslala formální upozornění patnácti státům, které ani dva měsíce po termínu plány 

neodevzdaly. O další tři měsíce později stále chybělo šest návrhů alokačních plánů 

(rakouský, český, dánský, maďarský, italský a španělský).84 

Po zhodnocení části návrhů se ukázalo, že na základě jejich údajů by „stropem“ 

byla úroveň patnácti procent nad úrovní emisí z roku 2005. Několik nezávislých studií 

ještě na konci roku 2006 potvrdilo, že v takovém případě existovala šance, že by cena 

povolenky opět klesla na nulu a že jen jasný cenový signál způsobený snížením 

celkového objemu bude stimulovat trh. Stejně jako v případě NAP pro první fázi, i zde 

existovaly mezi plány jednotlivých států výjimky. Zatímco Spojené království bylo 

stejně jako v první fázi relativně ambiciózní v omezení emisí, například Polsko původně 

cílilo na 34 % nad úrovní roku 2005 a pobaltské státy dokonce 80 % nad rokem 2005.85 

Nastavování alokačních plánů se tak na unijní úrovni stalo spíše omezováním a 

škrtáním objemů požadovaných státy. I zde se tak projevil problém nastíněný 

v předchozí kapitole. Především nově příchozí státy střední Evropy projevovaly 

racionalitu v plnění svých cílů, nikoliv však cílů celé instituce. Právě Polsko 

projevovalo nad seškrtáním svého NAP značné rozhořčení, které společně s Českou 

republikou, Estonskem, Maďarskem a Slovenskem chtělo dát najevo právní cestou. Ke 

snížení navrhovaného objemu povolenek však u těchto států stejně došlo. Argument 

energetické bezpečnosti a práva na růst rozvíjející se „východní“ ekonomiky zazněl 

jasně, ačkoliv maďarský alokační plán byl nakonec zmenšen o zhruba 12 %, český o 

                                                 

84 „Implementation of European Environmental Law, Environment Committee Meeting on 27-28 

November 2006“, European Parliament, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/638/638180/638180en.pdf (staženo 

5.4.2017). 
85 Jørgen Wettestad a Jon Birger Skjaerseth, EU Emissions Trading (New York: Taylor and Francis, 

2008), 57-59. 
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15 % a například schválený polský plán byl o celých 27 % menší než ten Polskem 

původně navrhovaný.86 

Ačkoliv pilotní fáze ETS byla poznamenána problémy s množstvím alokovaných 

povolenek a jejich cenovou volatilitou, sloužilo toto tříleté období jako odrazový 

můstek pro druhou fázi, která odpovídala prvnímu období dle Kjótského protokolu. 

Výše zmíněná problematika NAP pro druhou fázi se z časového hlediska z větší části 

odehrávala ve frázi první a zmíněná druhá část v letech 2008 až 2012 byla poznamenána 

spíše jinými faktory.  

Již bylo řečeno, že z hlediska ceny EUA nedopadla první fáze dobře. Přesto se 

však podařilo systém nastartovat, nastavit pro něj pravidla a udržovat jej. I proto se od 

roku 2008 do ETS připojily tři státy – Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Z tehdejších 

sedmadvaceti členských států (Bulharsko a Rumunsko vstoupily do EU v roce 2007) na 

konci první fáze se tak ETS rozrostlo na 30 zúčastněných států. Již v tomto prvním roce 

fungování fáze II byly emise sníženy o 3 % oproti roku 2007, přestože HDP EU27 

vzrostlo o 0,8 %.87 

K posouzení prvotních cenových úspěchu druhé fáze je třeba se vrátit zpět do roku 

2006. Během rozhodování Komise o alokačních plánech pro fázi II trh očekával, že i 

když povolenky v první fázi v podstatě ztratily veškerou hodnotu, situace pro povolenky 

určené na druhou fázi bude odlišná. Cena EUA pro další fázi se tak vyvíjela jinak a 

pozitivněji. Z Grafu 288 je tato skutečnost – odlišný cenový vývoj – jasně patrná. Cena 

pro povolenky druhé fáze dosahovala v červenci 2007 okolo 25 €/EUA, na konci roku 

pak byla cena jen těsně pod touto hranicí. Je-li brána v úvahu neúspěšnost povolenek 

fáze I, cena EUA pro fázi II se v roce 2007 dala označit za mírný úspěch. Výchozím 

předpokladem však pro tuto práci je, že systém obchodování s emisními povolenkami 

byl koncipován jako funkční systém – tedy že měl po určité době od svého spuštění 

plnit zadané cíle. I pokud bude pominut vývoj ceny povolenky v pilotní fázi, krátkodobá 

cenová hladina povolenky na úrovni 20 eur se za splnění jednoho ze základních cílů 

považovat nedá.  

                                                 

86 „Emissions trading: Commission adopts decision on Hungary's national allocation plan for 2008-2012“, 

European Commission Press Release Database, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-

501_en.htm?locale=en (staženo 9.4.2017). 
87 „Emission trading: EU ETS emission fall 3 % in 2008“, European Commission Press Release Database, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-794_en.htm?locale=en (staženo 10.4.2017). 
88 Samotná data dostupná z „EUA Future Prices 2005-2011 Microsoft Excel document“ na 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eua-future-prices-200520132011 (naposledy 

zpřístupněno 7.4.2017), graf zpracován autorkou. 
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Evropská rada ve stejném roce také přijala závazek do roku 2020 snížit celkové 

emise skleníkových plynů nejméně o 20 % pod úroveň roku 1990, zvýšit podíl 

obnovitelných zdrojů energie na 20 % a zvýšit o 20 % energetickou účinnost. 

V průběhu druhé fáze, v dubnu 2009, pak byla schválena odpovídající legislativa – 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES. Společně s dalšími čtyřmi 

hlavními cíli je tento takzvaný klimaticko-energetický balíček součástí strategie Evropa 

2020.  

Systém obchodování s emisními povolenkami se tak stal klíčovým nástrojem 

klimatické politiky Evropské unie. Směrnice 2009/29/ES mimo jiné stanoví, že by měl 

být posílen „signál o ceně uhlíku, což je nutný impuls pro nezbytné investice“.89 

Směrnice samozřejmě pozměnila ETS i v několika dalších a podstatnějších ohledech, 

jim bude pozornost věnována později. 

  Graf číslo dva (viz výše) jasně ukázal, že rok 2007 zakončily povolenky určené 

pro druhou fázi o více než dvacet eur úspěšněji než povolenky pro fázi I. Podle 

dostupných dat však další dva roky – 2008 a 2009 – byly z toho z tohoto hlediska velmi 

turbulentní a další dva roky – 2010 a 2011 – se v podstatě jen vzdáleně blížily křivce 

cen povolenek pro druhou fázi v polovině 2007. Pokud však vytvořený systém i po 

Graf 2 – Vývoj ceny EUA 2007 a EUA 2009 (2005-2007) 
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pilotní fázi znovu zaznamenal těžké otřesy a byl z hlediska vysílání cenového signálu 

poměrně vzdálen úspěchu a zároveň platí-li předpoklad vytvoření ETS jako funkčního 

projektu, muselo během výše zmíněného druhého období dojít k něčemu, co takový stav 

způsobilo. V následujících podkapitolách proto budou identifikovány příčiny výše 

popsané situace a analyzovány důsledky včetně celkového cenového vývoje povolenek. 

3.1 Vývoj mezi roky 2008 a 2010 

V předchozí části práce byla rozebrána problematika národních alokačních plánů 

a nadbytku povolenek, které byly reálně alokovány. Podobně na první pohled vypadala i 

druhá fáze. Objem celkových potvrzených emisí byl nižší než objem alokovaných 

povolenek v letech 2009, 2010, 2011 i 2012. S výjimkou roku 2008 tak každý rok 

fáze II končil s přebytkem EUA.90 Na rozdíl od první fáze však tento stav neměl 

závažnější efekt na cenu povolenky – zveřejnění emisních dat (i přes nadbytky z nich 

                                                                                                                                               

89 „Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009“, Eur-Lex, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0029 (staženo 10.4.2017). 
90 „European Union: An Emissions Trading Case Study“, International Emissions Trading Association, 

http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/euets_case_study_may

2015.pdf (staženo 10.4.2017). 

Graf 3 – Vývoj ceny EUA 2009, EUA 2011 a EUA 2013 (2008 – 2010) 
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patrné) nezpůsobilo cenový pád podobný tomu z dubna 2006.91  

Jak ukazuje Graf 392, pro povolenky určené na druhou fázi začal rok 2008 velmi 

slibně. V červnu a červenci roku 2008 byla krátkodobě prolomena hranice 30 eur za 

EUA a v září a říjnu téhož roku se cena pohybovala na úrovni zhruba sedmadvaceti eur. 

Poté však přišel strmý pád, který v únoru 2009 dostal hodnotu povolenky k přibližně 

osmi eurům. 

Předpokladem této práce je, že systém obchodování s emisními povolenkami 

koncipován byl jako funkční systém, který měl nejpozději po své pilotní fázi (tzv. fázi 

learning-by-doing) plnit zadané cíle. Jedním z těch nejdůležitějších je stanovení 

cenového signálu pro plnění dalších navazujících cílů, k čemuž však z nějakého důvodu 

nedochází. Ze třetího grafu (viz výše) je patrný propad ceny od poloviny roku 2008.  

Dle části hypotézy stanovené v úvodu práce byl tento propad patrně způsoben 

ekonomickou krizí. Pomocí tří vhodných nástrojů (ESI, STS, STOXX EUROPE 600), 

které budou představeny níže, bude daná hypotéza otestována. Předtím je však nutné si 

stanovit, kdy a za jakých výsledků je možné považovat tuto hypotézu za ověřenou. 

Ceny emisních povolenek se nevyvíjejí ve vakuu, naopak jsou navázány na 

politicko-ekonomickou situaci. Ekonomická aktivita je klíčovým určujícím faktorem 

běžného vypouštění emisí (takzvaného stavu business-as-usual) a tím pádem také 

faktorem ovlivňujícím poptávku po povolenkách. Pro zjištění a ověření očekávaného 

cenového efektu ve vztahu ekonomická aktivita-cena povolenky je nutné zvolit taková 

data, která budou reflektovat ekonomický a hospodářský vývoj.  

K tomuto konkrétním účelu – pro analýzu a potvrzení toho, co způsobilo pád ceny 

povolenky v tomto časovém období – budou využity celkem tři zdroje dat. Tím prvním 

je index STOXX EUROPE 600. Pohyb na akciových trzích obecně je indikátorem 

současných i očekávaných ekonomických podmínek a nabízí také jasný pohled na 

možná narušení trhu, mezi která právě ekonomická krize zcela jistě patří. Tento index je 

svým záběrem vhodným ukazatelem či měřítkem (tzv. benchmarkem), sleduje totiž 

výkon 600 firem v 18 evropských zemích a kryje zhruba 90 % objemu volně 

                                                 

91 „Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2011“, EEA Report No 4/2011, European 

Environmental Agency, http://www.eea.europa.eu/publications/ghg-trends-and-projections-2011 (staženo 

6.4.2017). 
92 Samotná data dostupná z „EUA Future Prices 2005-2011 Microsoft Excel document“ na 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eua-future-prices-200520132011 (naposledy 

zpřístupněno 7.4.2017), graf zpracován autorkou. 
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obchodovatelných akcií na evropských trzích.93 Právě díky šířce svého záběru je tento 

index použit – na rozdíl například od EURO STOXX 50, který je tzv. blue-chip 

indexem (obsahuje akcie největších a nejziskovějších společností) – jeho velikost 

umožňuje „vyhladit“ či „vyrovnat“ zvláštnosti některých sektorů a podobně. 

Druhým důležitým zdrojem dat je takzvaný Indikátor ekonomické nálady (ESI, 

European Sentiment Indicator) a třetím doplňujícím zdrojem je sada krátkodobých 

statistických indikátorů (STS, Short-term Business Statistics). 

Indikátor ekonomické nálady funguje od roku 1985 a sleduje vývoj v pěti 

sektorech, přičemž uvedená procenta udávají váhu daného sektoru ve výpočtu 

samotného ESI: Průmysl (40 %), stavebnictví (5 %), služby (30 %), spotřebitelé (20 %) 

a koncový prodej (5 %).94 Jeho podstata spočívá v kvantitativním vyjádření odpovědí na 

otázky úzce související se sledovanou proměnnou (tedy např. otázky o průmyslové 

produkci pro indikátor důvěry v průmyslu).95 Tato data jsou sbírána prostřednictvím 

průzkumů, které provádí a poté vydává unijní Generální ředitelství pro hospodářské a 

finanční věci (DG ECFIN, Directorate General for Economic and Financial Affairs) 

jednou měsíčně. ESI tak kombinuje vnímání a očekávání ohledně ekonomické aktivity. 

Na stránkách Evr. komise jsou k dispozici jak současná data, tak i archiv od roku 2002. 

Krátkodobé statistické indikátory, které slouží jako důležitý doplněk k datům 

z ESI, pokrývají čtyři ekonomické sektory (průmysl, stavebnictví, koncový prodej a 

služby) a zaměřují se na empirický vývoj produkce, obratu, cen a některých dalších 

ekonomických proměnných (např. lidské práce, nákladů apod.).96 

Pro potřeby této kapitoly je ještě třeba si stanovit hranici pojmu ekonomická krize. 

Tento pojem je zde obecně chápán jako výrazné zhoršení velké většiny finančních 

indikátorů, které se projevuje dále svojí délkou (alespoň 12 měsíců), poklesem hodnoty 

aktiv (jak finančních, tak nefinančních), problémy se solventností finančních institucí či 

                                                 

93 Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království; 

„Europe Indices“, STOXX.com, https://www.stoxx.com/discovery-

search?superRegion=emea&subRegion=europe&indexFamily=standard (staženo 29.4.2017). 
94 „Short-term business statistics and the economic sentiment indicator“, Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Short-

term_business_statistics_and_the_economic_sentiment_indicator#Data_sources_and_availability 

(staženo 11.4.2017). 
95 „Economic sentiment indicator“, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/teibs010 

(staženo 11.4.2017). 
96 „Short-term business statistics (STS) in brief“, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-

business-statistics/overview/sts-in-brief (staženo 11.4.2017). 
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prudkou volatilitou cen komodit. Samotnou ekonomickou krizí je tak v tomto 

konkrétním případě chápán především vývoj hospodářství mezi lety 2008 a 2010.  

Po určení nástrojů zbývá stanovit, jaké výsledky je možno považovat za 

dostatečné pro ověření formulované hypotézy. Za použití primárních zdrojů a později 

s podporou několika sekundárních zdrojů bude možné hypotézu ověřit na základě 

zkoumání trendu vývoje (jak ceny EUA, tak ekonomických ukazatelů).  

Právě použité primární zdroje by měly vykazovat jasný trend – vývoji hodnot 

STOXX EUROPE 600 a ESI, na nichž je dopad ekonomické krize a jejích důsledků 

sledovatelný a neoddiskutovatelný, by měl odpovídat vývoj ceny emisní povolenky. 

V případě shodného vývoje hodnot, jichž bude nabývat index, indikátor ekonomické 

nálady i cena povolenky, bude možno předpokládat, že hypotéza je skrze tyto primární 

zdroje ověřitelná. Sekundární literatura by měla tento výsledek poté potvrdit. 

3.2 Vývoj v datech 

V grafu číslo 3 (viz výše) je patrný značný růst ceny povolenky, který v polovině 

roku 2008 vrcholí prolomením třiceti eur za EUA. Po začátku roku 2009 se ale pak cena 

propadla zhruba na jednu čtvrtinu této hodnoty. Index STOXX EUROPE 600 by měl 

vykazovat podobné chování zhruba ve stejném časovém horizontu.  

 

Graf 4 – Vývoj indexu STOXX EUROPE 600 v letech 2008 až 2010 
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Na první pohled vypadá vývoj na Grafu 497 podobně jako vývoj na grafu 

předcházejícím. Vrchol je v tomto sledovaném období ve druhém čtvrtletí roku 2008 a 

blíží se hodnotě zhruba 330 dolarů, poté následuje pád a nejnižším bodem grafu je únor 

2009 s přibližně 170 dolary. V žádném dalším bodě už se poté index do konce roku 

2010 nedostane na tak nízkou hodnotu (nejbližší hodnotou k hodnotě z února 2009 je 

poté až úroveň cca 230 $ v září 2011).98 Ačkoliv je podobnost s trendem ceny 

povolenky zřejmá, stále se jedná pouze o jeden ze sledovaných parametrů. 

Co se týká ESI, indikátor pro prodej koncovým zákazníkům zaznamenal do konce 

roku 2010 značný propad právě na konci roku 2008 a začátku roku 2009. Jak jé patrné 

z Grafu 599, začátek roku 2009 byl tím nejkritičtějším obdobím pro  

koncový prodej. Ačkoliv se jedná o znatelný pád (jednoznačně největší od roku 1999), 

došlo v podstatě během samotného roku 2009 k návratu na dlouhodobý unijní průměr a 

během roku 2010 si tento indikátor polepšil až na hodnoty z let 2006 a 2007. Jakkoliv je 

Graf 5 sám o sobě vypovídající, je třeba si uvědomit jeho zaměření, pro celkový obraz 

je proto nutné brát v úvahu i ostatní sledované oblasti. Dalšími sektory indikátoru 

ekonomické nálady jsou spotřebitelé a služby. 

                                                 

97 Samotná data dostupná na https://www.investing.com/indices/stoxx-600#  a 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP  (naposledy zpřístupněno 30.4.2017), graf 

zpracován autorkou. 
98 Ibid. 
99 „30 January 2011 – ESI – Economic Sentiment Indicator“, Archive of the BCS publications, European 

Commission, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/archive_publications/index_en.htm (staženo 

11.4.2017). 

Graf 5 – Vývoj ESI pro prodej koncovým zákazníkům do roku 2010 
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Graf 7 – Vývoj ESI pro spotřebitele do roku 2010 

 

Jak vyplývá z grafů číslo šest a sedm, je zde již patrná korelace mezi všemi třemi 

uvedenými oblastmi ESI v kritických letech 2008 a 2009. Zatímco se však hodnota u 

indikátoru pro spotřebitelskou oblast do konce roku 2010 vrátila na dlouhodobý průměr 

EU, u služeb se tento vývoj nepodařil zcela.  

 

U čtvrtého sektoru ESI je vývoj ještě méně pozitivní (viz Graf 8). 

K dramatickému propadu v roce 2008 a špatným hodnotám v roce 2009 došlo, dále však 

byl vývoj ve stavebnictví částečně odlišný – do roku 2010 se ani zdaleka nedostal na 

předkrizovou úroveň.100 

                                                 

100 Ibid. 

Graf 6 – Vývoj ESI pro služby do roku 2010 
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Pátým sektorem Indikátoru ekonomické nálady je průmysl. Ten je pro potřeby 

této kapitoly patrně tím nejdůležitějším odvětvím.  Graf 9101 ukazuje, že od hodnot 

z počátku roku 2007 se tento sektor pouze propadal až do prvních měsíců roku 2009. 

Data z Indikátoru ekonomické nálady tedy prozatím hovoří jasně. Velký propad cen 

povolenek, který začal zhruba v září roku 2008 a nejhlubšího bodu dosáhl v únoru 2009, 

odpovídá těmto dostupným údajům.  

Pro potvrzení platnosti devátého grafu věnujícímu se průmyslu, který je mezi 

sektory ESI tím nejdůležitějším, je možné použít mimo jiné srovnání z řady 

                                                 

101 „30 January 2011 – ESI – Economic Sentiment Indicator“, Archive of the BCS publications, European 

Commission, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/archive_publications/index_en.htm (staženo 

11.4.2017). 

Graf 8 – Vývoj ESI pro stavebnictví do roku 2010 

 

Graf 9 – Vývoj ESI pro průmysl do roku 2010 
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krátkodobých ekonomických ukazatelů Eurostatu. Reálný objem průmyslové produkce 

v Evropské unii tak lze porovnat právě s touto částí ESI.  

Korelace mezi průmyslovou výrobou a Indikátorem ekonomické nálady v sektoru 

průmyslu je z Grafu 10102 je pro klíčové období do prvních měsíců roku 2009 patrná. Je 

možné si také povšimnout, že zlomu v reálné průmyslové produkci od dubna 2008 

předcházel pokles ekonomické nálady, který začal v podstatě již po polovině roku 2007. 

V této citlivosti na očekávané či naopak rapidní a méně očekávané události v podstatě 

spočívá použitelnost ESI. 

Pokles ceny emisních povolenek znatelný ze třetího grafu zřetelně odpovídá 

poklesu výroby v průmyslu a jednotlivým indikátorům ekonomické nálady. Také index 

STOXX Europe 600 svým vývojem, viz Graf 4, s těmito údaji koresponduje. Podle 

těchto zdrojů se zdá, že cena EUA je citlivá na změny ve vnímaných a očekávaných 

ekonomických podmínkách, čemuž hluboká ekonomická krize a pád ceny povolenek 

odpovídají.  

Vzhledem k obsahu uvedených grafů je vhodné přiblížit dosavadní zjištění této 

podkapitoly v podobě jednoho sjednocujícího grafu. Ten by měl umožnit lépe pochopit 

                                                 

102 „EU28 industrial production and industrial confidence indicator 2004-2014“, Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:EU28_industrial_production_and_industrial_confidence_indicator_2004-

2014.png (staženo 11.4.2017). 

Graf 10 – Vývoj indexu průmyslové produkce v EU a vývoj průmyslu v ESI (2004 – 2014) 
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vztah ekonomické krize a ceny povolenky skrze již zmíněné STOXX Europe 600 a 

Indikátor ekonomické nálady. 

Graf 11103 poukazuje na skutečnost, že cenu povolenky zásadně ovlivnily „okolní“ 

ekonomické faktory. Pro potvrzení tohoto tvrzení byly analyzovány i další zdroje. 

Globální think-tank Carbon Market Watch, který sdružuje více než 800 neziskových 

organizací a akademiků, uvádí ve své zprávě z roku 2014, že emisní trh zaznamenal 

pokles vzhledem k dopadu ekonomické krize na průmyslovou výrobu a spotřebu 

elektřiny.104 

 Také odborné články věnující se příčinám propadu cen v ETS ve druhé fázi, 

jejichž autoři zakládají svou analýzu například na pokročilých simulacích, identifikují 

ekonomickou aktivitu jako vysvětlení cenové dynamiky EUA.105 Ačkoliv jeden z těchto 

článků identifikuje i růst produkce větrné a solární elektřiny jako možný vliv na 

                                                 

103 Kombinace dat k cenám povolenky, STOXX Europe 600 a ESI, graf zpracován autorkou; 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eua-future-prices-200520132011, 

https://www.investing.com/indices/stoxx-600#, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/archive_publications/index_en.htm 

(naposledy zpřístupněno 30.4.2017). 
104 „What’s needed to fix the EU’s carbon market“, Carbon Market Watch July 2014, 

http://carbonmarketwatch.org/whats-needed-to-fix-the-eus-carbon-market-recommendations-for-the-

market-stability-reserve-and-future-ets-reform-proposals/ (staženo 12.4.2017). 
105 Germa Bel a Stephan Joseph, „Emission abatement: Untangling the impacts of the EU ETS and the 

economic crisis“, Energy Economics 49 (2015): 531-539, http://www.ebscohost.com (staženo 

22.10.2016). 

Graf 11 – Cena EUA (v €, levá osa), STOXX Europe 600 (v $, pravá osa) a ESI (pravá osa, přeskálováno), 

vývoj 2008 – 2010 
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vysvětlení vývoje cen EUA, celkový efekt této produkce je v tomto ohledu možné 

považovat spíše za zanedbatelný.106 Sekundární zdroje tedy potvrzují trend představený 

na základě dostupných primárních dat. S ekonomickou krizí mimo jiné přišel pád 

výroby v průmyslu a podle dostupných dat a zdrojů je právě toto hlavním důvodem 

poklesu ceny emisní povolenky v uvedeném období. Jak zmiňuje komentář think-tanku 

CEPS, dramatický vývoj ceny EUA byl způsoben ekonomickou krizí, která začala 

v roce 2008. Společně se samotným poklesem ceny bylo však jejím důsledkem také 

částečné poničení jistoty, že systém bude podobným vlivům (vnějším i vnitřním) do 

budoucna odolávat.107 

3.3 Další vývoj ve druhé fázi 

Ačkoliv byly první tři roky druhé fáze přímo poznamenány efekty ekonomické 

krize, jíž lze v tomto období vysvětlit neúspěšnost emisních povolenek z cenového 

hlediska, nejedná se o jediný problematický bod této fáze. S důsledky ekonomické krize 

souvisí také závažný nadbytek povolenek. I ve druhé fázi, stejně jako v té první, byl 

objem alokací na základě NAP jednotlivých států větší, než jaký byl reálný objem 

ověřených emisí. Nadbytek zde však vznikl částečně z jiných důvodů, než tomu bylo ve 

fázi I. 

Kromě důsledků ekonomické krize, které byl prostor věnován výše, je za dalšího 

„viníka“ nadbytečného množství EUA považováno také využití velkého objemu 

takzvaných mezinárodních kreditů, jimž se věnovala první kapitola. Již bylo řečeno, že 

druhá fáze v letech 2008 až 2012 probíhala ve stejné době jako první období v rámci 

Kjótského protokolu. Od roku 2008 tedy bylo možné pro účely splnění závazku využít 

mezinárodní kredity (CER a ERU) vytvořené CDM a JI, tedy mechanismy Kjótského 

protokolu. Státy CER a ERU využívaly v různé míře, celkově však bylo na konci roku 

2012 zhruba 1,8 miliardy nahromaděných povolenek, což představuje dvacetinásobek 

přebytku zaznamenaného v první fázi.108  

                                                 

106 Nicolas Koch et al., „Causes of the EU ETS price drop: Recession, CDM, renewable policies or a bit 

of everything?“, Energy Policy 73 (2014): 676-685, http://www.ebscohost.com (staženo 20.10.2016), 

684. 
107 „EU Policy on Climate Change Mitigation since Copenhagen and the Economic Crisis“, CEPS, 

https://www.ceps.eu/publications/eu-policy-climate-change-mitigation-copenhagen-and-economic-crisis 

(staženo 3.5.2017). 
108 „The EU ETS: Eight Years and Counting“, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29517/RSCAS_2014_04.pdf (staženo 17.10.2016). 
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Cena povolenky však na rozdíl od první fáze neklesla na nulu. Důvodem přebytku 

povolenek (a zároveň využití mechanismů Kjótského protokolu) a také toho, že cena 

EUA fáze II nezaznamenala takový pád jako EUA v pilotní fázi, je již zmiňovaný 

banking. Tento přenos povolenek, respektive možnost jejich pozdějšího využití, a to i 

v další periodě ETS109, tak relevantním způsobem ovlivnilo cenovou hladinu povolenek. 

 Z hlediska ceny tedy po polovině roku 2009 nedošlo k dalšímu dramatickému 

pádu jako v případě konce první fáze, nadále však byla patrná velmi nízká cenová 

úroveň povolenky.  

Na grafu číslo dvanáct110 je patrný vývoj ceny povolenky do konce roku 2012, 

tedy do konce druhého období ETS. Z uvedeného grafu vyplývá, že mezi květnem 2009 

a květnem 2011 byla cena povolenky opravdu bez větších vzestupů a poklesů, ovšem 

přibližně u hodnoty patnácti eur za povolenku. Ve druhé polovině roku 2012 se však 

cena opět propadla a rok 2012 zakončila přibližně na úrovni pěti eur za EUA. 

Zatímco data pro roky 2008 a 2009 hovoří poměrně jasně, u zbylých let druhé 

fáze je situace poněkud komplikovanější. Pokud by i pro roky 2010 až 2012 byla 

využita především statistická data o průmyslové produkci, nabýval by Graf 12 ve své 

druhé polovině jiných hodnot. Podle dat Eurostatu indikátor průmyslové výroby po 

krizovém dubnu 2009 stoupal a v květnu 2011 se dostal na 90 % předkrizové hodnoty. 

Na konci roku 2012 pak dosahoval již zhruba 94 % této hodnoty. Ačkoliv je energetický 

průmysl jednou z oblastí více náchylných k cenové volatilitě, celkově je z výstupů 

statistických dat týkajících se průmyslové produkce možno pozorovat postupné 

zotavování od roku 2013 dále.111 

                                                 

109 „Banking“, Vertis Blog, http://blog.vertis.com/?p=30&lang=en (staženo 12.4.2017). 
110 „ECX EUA Futures, Continuous Contract“, Quandl, https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_C1-

ECX-EUA-Futures-Continuous-Contract-1-C1-Front-Month (staženo 13.4.2017). 
111 „Industrial production (volume) index overview“, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Industrial_production_(volume)_index_overview (staženo 13.4.2017). 

Graf 12 – Vývoj ceny EUA v € od poloviny roku 2008 do konce roku 2012 
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Je samozřejmé, že se ETS ve smyslu instituce nevyvíjí v uzavřeném prostředí. 

Ekonomická krize ukázala náchylnost systému vůči vnějším šokům a možné volatilitě 

trhů. Exogenní šok v podobě této krize ovlivnil rámec, v němž se jednotliví aktéři 

(státy) pohybovaly a jednaly, nejen v kritických letech 2008, 2009 a 2010.  

K šokům ale dochází také uvnitř samotné instituce, a to i po konci působení vlivů, 

jež lze připisovat ekonomické krizi. Jak je třeba poznamenat, před ekonomickou krizí 

nedocházelo a ani nyní nedochází k vysílání správného cenového signálu.  

Navíc se dá říci, že ekonomická krize částečně „zamlžila“ celkovou podobu a stav 

ETS. Krize samozřejmě pozměnila rámec, v němž systém existuje a funguje, o čemž 

tato kapitola hovořila – cena povolenky se na počátku fáze II vyvíjela pozitivněji, než 

tomu bylo na konci fáze I, následné působení krize na výkon ETS je 

neoddiskutovatelné. Zároveň však krize může zkreslovat hodnocení dosavadního 

fungování ETS – rétorika ve smyslu „ekonomická krize způsobila“ je někdy vztahována 

jak na druhou fázi, tak na fázi třetí, přičemž nedává příliš prostoru pro identifikování 

dalších možných důvodů cenového neúspěchu ETS. Následující kapitola se bude mimo 

jiné těmto důvodům věnovat. 

Celkově totiž systém obchodování s emisními povolenkami plní jako instituce 

svou roli přinejlepším částečně: ETS je systémem největším a je možno jej označit za 

nejdůležitější, stále však přetrvává v podobě, kdy je cena povolenky sice stanovena a je 

na určité, číselně vyjádřitelné úrovni – ale jedná se o nějakou, nikoliv dostatečnou 

hodnotu. Tato instituce by však především měla mít podobu systému schopného nastavit 

a udržovat dostatečný cenový signál.  
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4. Třetí fáze ETS a další vývoj 

V průběhu druhé fáze byly prováděny změny systému obchodování s emisními 

povolenkami, které měly mít pozitivní efekt na fázi třetí. Podstatou těchto přijatých 

změn mělo být především vylepšení ETS ve smyslu jeho rozšíření a prohloubení. 

V předchozí kapitole již byla zmíněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/29/ES, která byla přijata v dubnu 2009 a která reviduje směrnici 2003/87/ES. 

Směrnice 2009/29/ES přinesla důležité změny ve fungování ETS. Pro třetí fázi směrnice 

zavádí aukci emisních povolenek v podstatně větší míře, nepočítá již s národními 

alokačními plány jednotlivých států (což platí samozřejmě i pro Island, Lichtenštejnsko 

a Norsko), rozšiřuje působnost systému na další plyny mimo oxidu uhličitého (oxid 

dusný a zcela fluorované uhlovodíky) a také přináší metodiku pro bezplatné alokovaní 

EUA.  

Tato opatření měla systém zefektivnit od roku 2013 dále. V případě povolenek je 

nyní aukce základní metodou jejich alokování, ne však na základě řady alokačních 

plánů, nýbrž na základě jednotného unijního „stropu“. Podle této směrnice bude ve třetí 

fázi strop každý rok snižován o 1,74 % (na základě průměrných emisí z let 2010 až 

2012).112   

V listopadu 2008, jen pár měsíců před přijetím směrnice 2009/29/ES, byla přijata 

také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES, kterou se mění směrnice 

2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví.113 Byl také upraven rozsah 

třetí fáze časově (fáze III běží od roku 2013 do roku 2020) i geograficky (zapojení 

Chorvatska jako nového členského státu EU od roku 2013). Dá-li se hovořit podle stavu 

ekonomiky o konci nejvážnějších dopadů ekonomické krize zhruba s koncem roku 

2012, očekávatelným vývojem v rámci ETS i vzhledem k provedeným úpravám by byl 

nárůst ceny EUA a částečné zklidnění vývoje této ceny. 

Výše zmíněné reformy by takovému vývoji měly napomoci. Z grafu britského 

think-tanku Sandbag však vyplývá, že cenová hladina povolenek naopak ještě klesla – a 

                                                 

112 „Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009“, EUR-Lex, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0029 (staženo 10.4.2017). 
113 „Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008“, EUR-

Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0101 (staženo 10.4.2017). 
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to téměř na polovinu „krizové“ ceny na počátku roku 2009.114 Vzhledem k poměrně 

stabilní hodnotě okolo 15 eur, kterou si povolenka udržela de facto i dva roky po 

vážném propadu v roce 2009 během krize, je z grafu tento cenový propad o to patrnější. 

 

V podkapitole 2.2 byl naznačen problém ETS, kterým je obrovský nadbytek 

povolenek. Ačkoliv výše zmíněné úpravy systému jej měly zefektivnit, jejich celkový 

efekt na tento problém je možno považovat za spíše malý. Reformy pro třetí fázi tak 

byly, i přes svůj možný potenciál, zastíněny jak krizí, tak dalšími problémy ETS, a 

navíc jejich samotná existence přispěla k možnému prohloubení problematiky nejistoty, 

o které hovoří následující podkapitola.  

Strukturální problém značného objemu nevyužitých povolenek se naneštěstí 

netýká jen třetí fáze, ale také fáze následující. Povolenky ze současného obchodovacího 

období 2013 – 2020 mají být platné právě i po roce 2020. Již po prvním roce třetí fáze 

byl evidován přebytek více než dvou miliard povolenek. Ačkoliv například think-tank 

Carbon Market Watch identifikoval v roce 2014 přílišné používání mezinárodních 

kreditů v rámci kjótských mechanismů jako hlavní důvod tohoto stavu, bez ohledu na 

                                                 

114 „EU carbon price falls below €4“, Sandbag, https://sandbag.org.uk/2016/09/02/eu-carbon-price-falls-

below-e4-2/ (staženo 14.4.2017). 

Graf 11 – Vývoj ceny EUA v € od poloviny ledna 2006 do září 2016 
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důvod především apeloval na rychlé řešení problému.115 Podle jedenáctého grafu (viz 

výše) však cena do konce roku 2016 nezareagovala pozitivně, naopak. 

Ačkoliv se k otázce řešení přebytku povolenek ozývaly i negativní hlasy, podle 

nichž není správné regulovat tržně fungující systém administrativními zásahy (k pojetí 

tohoto trhu viz další podkapitola)116, protože kvůli tomu dochází k nejistotě na trhu, 

snahy vyřešit značný problém převážily. 

Díky prvnímu opatření, takzvanému back-loadingu, byl přebytek povolenek 

snížen na zhruba 1,8 miliardy. Toto opatření bylo a je považováno za spíše krátkodobé, 

nesnižuje celkové množství povolenek pro třetí fázi, pouze jejich distribuci v rámci 

jednotlivých roků. Počet povolenek se tak v roce 2014 snížil o 400 milionů, v roce 2015 

o 300 milionů a v roce 2016 o 200 milionů. Těchto 900 milionů povolenek se po 

odkladu mělo vrátit do oběhu v letech 2019 a 2020. Během jednání o tomto opatření 

bylo odhadováno, že samo o sobě přispěje ke zvýšení ceny zhruba na patnáct euro za 

EUA. Vzhledem k náročnosti jednání však během doby cena klesala až na minima pod 

čtyřmi eury.117 

Odpovídající Nařízení Komise EU č. 176/2014 ze dne 25. února 2014118 ale 

nepřineslo patrné zvýšení ceny a zklidnění pro celý systém, ale naopak spíše 

rozčarování. Ukazuje se totiž, že na konci tohoto obchodovacího období by toto 

opatření mohlo způsobit další cenový kolaps. Ve střednědobém a dlouhodobém 

časovém horizontu hrozí v souvislosti s „odložením“ povolenek na později cenový šok 

– dochází tak k přesunu volatility na vzdálenější časový úsek v rámci třetí fáze.119 

Jako v případě reforem zmíněných na začátku této kapitoly, ani zde nejde přímo o 

samotné reformy, ale spíše o to, co představují. Snaha vyřešit problém nadbytku 

povolenek by měla být spojena s uklidněním trhu, nikoliv s propadem ceny, malým 

růstem ceny a následným opětovným pádem ceny EUA. 

                                                 

115 „EU carbon market reforms must go further and arrive sooner“, Carbon Market Watch, 

http://carbonmarketwatch.org/eu-carbon-market-reforms-need-to-reach-further-and-arrive-sooner/ 

(staženo 20.4.2017). 
116 „Stažení povolenek má pomoci slábnoucímu systému ETS, ne všichni s tím souhlasí“, EurActiv.cz, 

http://euractiv.cz/clanky/energetika/pomuze-stazeni-povolenek-slabnoucimu-systemu-emisniho-

obchodovani-eu-ets-povolenky-eu-co2-backloading-zelena-usporam-010339/ (staženo 20.4.2017). 
117 „EU carbon price crashes to record low“, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/environment/2013/jan/24/eu-carbon-price-crash-record-low (staženo 

24.4.2017). 
118 „Commission Regulation (EU) No 176/2014 of February 2014“, EUR-Lex, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0176&from=EN (staženo 20.4.2017). 
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Další opatření, jemuž je v tomto ohledu třeba věnovat pozornost, je tzv. MSR 

(Market Stability Reserve), neboli rezerva tržní stability. Toto dlouhodobé řešení by 

mělo „napravit“ velmi špatnou situaci celého systému od svého startu v roce 2019. 

Původní rozhodnutí o 900 milionech povolenek určených na back-loading bylo 

změněno právě ve prospěch MSR – tyto povolenky tak budou do rezervy také 

zařazeny.120 O stahování dalších přebytečných povolenek, kterých má být zhruba 550 až 

700 milionů, a jejich přesném počtu bude rozhodnuto na základě dohodnutých pravidel 

a ke konci této fáze. Stránky Evropské komise věnované MSR mimo jiné operují 

s předpokladem, že tato rezerva kromě řešení problému s přebytkem povolenek pomůže 

také vylepšit odolnost systému proti velkým vnějším šokům.121 

Opět je ale třeba se vrátit k problematice řady změn, které mohou být ve své 

podstatě až kontraproduktivní. Ekonomická krize pozměnila rámec, v němž se aktéři 

v rámci instituce pohybovali, především z hlediska vnějšího šoku, na který systém 

zareagoval. Back-loading a rezerva tržní stability jsou však svými parametry spíše 

výsledky politického kompromisu, vnitřního nastavení, které může místo posílení vést 

naopak k dalšímu podkopání důvěry v tento systém (viz dále). 

Podmínění úspěšnosti MSR spuštěním jiného projektu (mimo jiné podmínka 

České republiky či Polska) – takzvaného fondu solidarity, jehož prostřednictvím je deset 

procent povolenek vyčleněno pro země s menším HDP na osobu, než je 90 % průměru 

EU – samozřejmě odpovídá snaze maximalizovat své zisky a v rámci instituce 

dosahovat daných cílů, představuje však další z bodů, které samotnou instituci 

oslabují.122 

Obtížný kompromis spojený s Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability123 tak 

podle mnohých vyústí v obnovení alespoň částečného „nedostatku“ povolenek nejdříve 

                                                                                                                                               

119 Jörn C. Richstein et al., „The market (in-)stability reserve for EU carbon emission trading: Why it 

might fail and how to improve it“, Utilities Policy 35 (2015): 1-18, http://www.ebscohost.com (staženo 

20.10.2016), 14-15. 
120 „Market Stability Reserve (MSR)“, Climate Policy Observer, http://climateobserver.org/open-and-

shut/market-stability-reserve-msr/ (staženo 24.4.2017). 
121 „Structural reform of the EU ETS“, Climate Action, European Commission, 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en (staženo 24.4.2017). 
122 „Reforma trhu s uhlíkem může odstartovat v roce 2019, konečná dohoda je na spadnutí“, EurActiv.cz, 

http://euractiv.cz/clanky/energeticka-ucinnost/reforma-trhu-s-uhlikem-muze-odstartovat-v-roce-2019-

konecna-dohoda-je-na-spadnuti-012617/ (staženo 24.4.2017). 
123 „Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015“, EUR-

Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?uri=CELEX:32015D1814&from=EN (staženo 

24.4.2017). 
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po roce 2025, do té doby však pravděpodobně budou v plánu již další úpravy a revize 

systému.124 

Tyto neustálé změny (jak uskutečněné, tak plánované) mohou být samy o sobě 

důležité a svým způsobem nutné k řešení krátkodobých problémů a předcházení 

problémům dlouhodobým, mají však jeden vážný vedlejší efekt. Tím je značná 

nejistota, jíž je – nejen vzhledem k obsahu změn, ale především k jejich samotné 

existenci – celý systém obchodování s emisními povolenkami vystaven. 

4.1 Problematika nejistoty 

S vývojem třetí fáze v politicko-regulatorní rovině souvisí také vývoj v rovině 

cenové. Očekávaným vývojem by bylo povzbuzení ceny, byť postupné. Z grafu číslo 

jedenáct (viz výše) je však patrná negativní změna. Se startem třetího období 

s pozměněnými pravidly cena nestoupala a půl roku po startu třetí fáze dokonce klesla 

až pod čtyři eura za jednu povolenku. Je tedy možné konstatovat, že ačkoliv 

ekonomická krize pozměnila rámec, v němž státy jednaly a jehož obsahem je i ETS, na 

pokračující nežádoucí (a částečně i nepředpokládaný) vývoj již nelze pohlížet optikou 

krize. 

Cenová křivka samozřejmě reaguje na krátkodobé změny, jsou zde však také 

dlouhodobější aspekty, jimž je nutné věnovat pozornost. Jedním z těchto aspektů je 

v odborných zdrojích často zmiňovaná chybějící předvídatelnost. Různá opatření – jak 

samotná opatření, tak i jejich počet či zaměření – mohou vytvářet regulatorní nejistotu. 

Jednou z možných definic takové nejistoty je neschopnost odhadnout budoucí podobu 

regulatorního prostředí. Obecně však regulatorní nejistota může nabývat více podob – 

např. nejistota ohledně stavu firmy, jež je součástí nějakého prostředí, dále nejistota o 

samotné existenci dané firmy či nejistota, jež se týká důsledků nějakého rozhodnutí 

v tomto prostředí. 

Taková regulatorní nejistota spojená s cenou povolenky se týká například 

technologie CCS (Carbon Capture and Storage), která zachytává a ukládá oxid uhličitý 

a ukládá jej především do podzemních prostor ještě před tím, než by došlo k vypuštění 

plynu do atmosféry. Vzhledem k náročnosti investic na pořízení a udržování takového 

                                                 

124 „2016 State of the EU ETS Repot“, CEPS Energy Climate House, http://www.ceps-

ech.eu/publication/2016-state-eu-ets-report (staženo 12.3.2017); „Comparing options for ETS reform“, 

Sandbag, https://sandbag.org.uk/project/comparing-options-ets-reform/ (staženo 12.3.2017). 
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systému přispívá volatilita ceny EUA a její nízká hladina (ziskovost CCS se již v roce 

2008 předpokládala zhruba až na úrovni 30 eur za EUA) k další nejistotě.125 

Určitá cenová volatilita je u energetických trhů chápána za samozřejmou, 

evropský systém obchodování s emisními povolenkami se však i přes své 

environmentálně-energetické zaměření od čistě energetických trhů odlišuje. ETS je trh, 

v němž firmy obchodují se „zbožím“, které generuje pouze regulátor. Nedostatečný 

cenový signál ve spojení s regulatorní nejistotou a obecně malou předvídatelností dělá 

z ETS instituci, která v této podobě v podstatě postrádá dostatečnou důvěru a 

nemotivuje například k zavádění nízkouhlíkových technologií.126 

Mohlo by se zdát, že nedostatek základní důvěryhodnosti bude otázkou například 

jen pilotní fáze, ale výše zmíněná problematika se ETS týká i dál.127 S touto nejistotou 

ohledně dalšího směřování a řešení současných i budoucích problémů souvisí mimo jiné 

také rozdílné zájmy jednotlivých aktérů – států – kteří jsou do této instituce zapojeni.128  

Energetika je tradičně jedním z témat, které je obecně na úrovni většiny států 

chápáno jako výsostná národní pravomoc. Snaha tvořit unijní řešení v této oblasti tak 

naráží na názor některých aktérů, že národní energetický mix a například s tím 

související bezpečnost energetických dodávek jsou i přes určité mezinárodní snažení 

nedotknutelné.129 Velmi často se za příklad takového energetického mixu dává Polsko, 

jehož uhelná politika je dlouhodobě konzistentní, ačkoliv je celý polský uhelný sektor 

ztrátový.130  

Otázka energetických zájmů a strategických průmyslů států je sama o sobě 

relativně citlivá, ve spojitosti s ETS je však třeba brát v úvahu, že nejde „jen“ o 

vyjednávání v rámci dané instituce, ale že daná vyjednávání, rozhodnutí a shody či 

                                                 

125 Volker H. Hoffmann, „EU ETS and Investment Decisions“, European Management Journal 25, č. 6 

(2008): 464-474, http://www.sciencedirect.com (staženo 15.4.2017), 470. 
126 Stefano Clo, Susan Battles a Pietro Zoppoli, „Policy options to improve the effectiveness of the EU 

emissions systém: A multi-criteria analysis“, Energy Policy 57 (2013): 477-490, 

http://www.ebscohost.com (staženo 22.10.2016), 478. 
127 „After Monetary Policy, Climate Policy: Is Delegation the Key to EU ETS Reform?“, Mercator 

Research Institute on Global Commons and Climate Change, https://www.mcc-

berlin.net/index.php?id=474&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=781&cHash=1819ce47b8394093e79777

2990f0b47a (staženo 2.4.2017). 
128 Corjan Brink et al., „Carbon pricing in the EU: Evaluation of different EU ETS reform options“, 

Energy Policy 97 (2016): 603-617, http://www.ebscohost.com (staženo 22.10.2016), 613. 
129 „Michal Šnobr: Sjednocení evropské energetiky je potřebné a nakonec bude nevyhnutelné“, 

oenergetice.cz, http://oenergetice.cz/evropska-unie/michal-snobr-sjednoceni-evropske-energetiky-je-

potrebne-a-nakonec-bude-nevyhnutelne-2/ (staženo 15.4.2017). 
130 „New Polish government stands defiant on coal and chmate progress“, Carbon Market Watch, 

http://carbonmarketwatch.org/news-new-polish-government-stands-defiant-on-coal-and-climate-progress/ 

(staženo 15.4.2017). 
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naopak neshody ovlivňují samotnou situaci na trhu, respektive cenu povolenky. Po 

návrhu či negativním vyjádření cena klesne, v případě dohody cena stoupne pouze 

nepatrně.131 Kritika vůči dlouhodobým nedostatkům, kterými ETS v současné době trpí, 

se však netýká jen výše zmíněného uhelného Polska a možného poklesu ceny po 

neúspěšném jednání. V tomto případě není třeba brát v úvahu jen jednotlivé strany 

vyjednávání a samotné vyjednávání, ale především jeho důsledky. 

V dubnu 2016 vydal think-tank Carbon Market Watch zprávu o investicích do 

diverzifikace zdrojů ve střední a východní Evropě. Metoda bezplatného přidělení 

určitého množství povolenek (která je podmíněna využitím pro modernizaci energetické 

infrastruktury), o níž zpráva hovoří, je některými státy chápána jako možnost, jak 

upevnit své dosavadní energetické zájmy. Zpráva jmenuje především Polsko, Českou 

republiku, Rumunsko a Bulharsko. Tyto státy tak ve smyslu zachování vlastních 

energetických mixů jednají v rámci instituce zcela racionálně a snaží se maximalizovat 

svůj zisk, ačkoliv takové jednání není v souladu s celkovými cíli dané instituce.  

Tyto takzvané „špatné praktiky“ (bad practice) jmenované v této práci spočívají 

především v tom, že státy upřednostnily ve většině případů fosilní paliva a uhelné 

elektrárny spíše než čisté technologie – a to včetně největšího evropského 

znečišťovatele, polské uhelné elektrárny Bełchatów, do něhož v rámci možnosti 

bezplatného přidělení povolenek a následné „čisté energie“ Polsko investovalo.132 

Výtky směrem k nedostatku transparentnosti a nedostatku dialogu s veřejností a 

odborníky pak částečně připomínají kritiku národních alokačních plánů před první a 

druhou fází. 

Alokování určitého procenta bezplatných povolenek se samo o sobě nemusí zdát 

jako velký problém, jeho význam však ve spojitosti s již zmiňovanou ekonomickou 

krizí, jejími následky a chováním některých aktérů v rámci instituce zásadně roste – a 

zároveň prohlubuje tuto problematiku nejistoty. Technická či regulatorní nejistota se 

v případě ETS často skloňuje ve spojitosti s dalším pojmem, takzvaným „únikem 

uhlíku“ (carbon leakage). 

                                                 

131 „EU ETS: snižování emisí, nebo jen počítání povolenek?“, EurActiv.cz, 

http://euractiv.cz/nazory/klima-a-zivotni-prostredi/evropsky-uhlikovy-trh-jde-o-snizovani-emisi-nebo-

pouhe-pocitani-povolenek/ (staženo 1.3.2017). 
132 „Policy brief: Fossil fuel subsidies from Europe’s carbon market“, Carbon Market Watch, 

http://carbonmarketwatch.org/policy-brief-fossil-fuel-subsidies-from-europes-carbon-market/ (staženo 

26.3.2017). 
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4.2 Únik uhlíku 

Podle oficiálních materiálů Evropské unie představuje únik uhlíku riziko, že 

zvýšené náklady vzhledem ke klimatické politice v jedné oblasti (jurisdikci, např. v EU) 

povedou k přesunu produkce firem do jiných zemí s uvolněnějšími standardy či 

opatřeními týkajícími se emisí skleníkových plynů. Nejenže by tak podle EU došlo ke 

zvětšení objemu emisí, ale také by určitá ambiciózní opatření ohrozila 

konkurenceschopnost evropských firem – především v energeticky náročných 

odvětvích.133 Na rozdíl od problematiky nejistoty je však tento pojem podstatně 

kontroverznější.  

Na jedné straně stojí řada neziskových organizací a think-tanků, které kritizují tzv. 

únik uhlíku a považují jej pouze za ochranu strategických průmyslů podpořenou 

průmyslovou lobby, a na druhé straně stojí některé státy (například státy Visegrádské 

čtyřky, Rumunsko či Bulharsko), které považují tuto ochranu za důležitou vzhledem 

k zachování pracovních míst a investic. Opatření proti úniku uhlíku navíc částečně 

zůstanou součástí ETS i po konci třetí fáze v roce 2020, což je bráno jako ústupek 

velkým znečišťovatelům. Například již zmiňované Polsko dlouhodobě vyjadřuje názor, 

že není důvod, aby se Evropa zavazovala k tvrdším emisním závazkům před tím, než se 

k nim zaváže i zbytek světa.134 

Otázce napravení nejistoty, která se týká ETS, problematika úniku uhlíku zcela 

jistě nepomáhá. Naopak, důkazy naznačují, že obavy z úniku uhlíku jsou přeceňovány a 

příliš evropských znečišťovatelů dostává imunitu zahrnutím do seznamu chráněných 

odvětví.135 Na seznamu jich nyní je téměř 180. I zde je však patrná regulatorní nejistota 

typická pro měnící se prostředí – zatímco do konce třetí fáze se na seznam v roce 2014 

kvalifikovalo 177 odvětví136, již od roku 2021 jich má být jen zhruba padesát.137 

                                                 

133 „EU ETS Handbook“, European Commission, 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf (staženo 28.1.2017). 
134 „EU’s 2030 climate and energy goal pits green business against industry“, EurActiv.com, 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-s-2030-climate-and-energy-goal-pits-green-business-

against-industry/ (staženo 22.4.2017). 
135 „Emissions Loophole Stays Open in E.U.“, The New York Times, 

https://www.nytimes.com/2014/11/19/business/energy-environment/emissions-loophole-stays-open-in-

eu.html (staženo 1.3.2017). 
136 „ETS reform: EU tightens screw on 'carbon leakage' handouts for polluting industries“, EurActiv.com, 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-reform-eu-tightens-screw-on-carbon-leakage-handouts-

for-polluting-industries/ (staženo 1.3.2017). 
137 „Revize ETS: řada průmyslových odvětví může dostávat méně povolenek zdarma“, EurActiv.cz, 

http://euractiv.cz/clanky/obchod-a-export/revize-ets-rada-prumyslovych-odvetvi-by-mohla-dostavat-

mene-povolenek-zdarma-013261/ (staženo 1.3.2017). 



   

58 

Ačkoliv změna po roce 2020 bude dlouhodobější – prozatím do roku 2030 – je úroveň 

stability a jistoty takových rozhodnutí přinejlepším diskutabilní, především vzhledem 

k energetické a také investiční náročnosti daných průmyslových odvětví. 

Za příklad, který v sobě spojuje řadu výše zmíněných problémů, může posloužit 

výroba cementu. Tento sektor v Evropě vypouští více skleníkových plynů než např. 

belgická ekonomika a je považován za jeden z příkladů, kdy ochrana proti úniku uhlíku 

sehrála značnou roli, avšak spíše roli negativní. Z velkých průmyslových oborů má nyní 

cement největší přebytek povolenek, který se ještě vzhledem k ochraně proti úniku 

uhlíku zvětšuje. Nadměrná alokace povolenek je natolik značná, že v roce 2020 bude 

představovat možnost vypouštět dva a půl roku emise bez nutnosti nákupu jakýchkoliv 

povolenek. Think-tank Sandbag také se své zprávě upozorňuje, že ETS tímto ve své 

podstatě nijak nepřispívá vývoji směrem k dekarbonizaci a naopak poukazuje na data, 

podle kterých emise CO2 v tomto sektoru v důsledku politik ETS stoupají.138  

Kromě problematiky nejistoty, úniku uhlíku a nadměrné alokace jsou problémem 

tohoto a některých dalších odvětví tzv. windfall profits. Jednoduše řečeno, jedná se o 

nezasloužený zisk pro producenty, kteří cenu povolenky přenášejí na koncové 

zákazníky i přesto, že je sami dostali zdarma. Neexistující náklady a jejich promítnutí 

do cen se týká právě výroby cementu a například také oceli, a to v řádu miliard eur.139 

Nizozemská nezisková organizace CE Delft ve své ekonometrické analýze dodatečných 

zisků sektorů a podniků v ETS uvádí, že je dostatek důkazů, které poukazují na 

přesouvání imaginárních nákladů do cen produktů. Analýza také dochází k závěru, že 

společně s nadměrnou alokací tato skutečnost přinesla patnácti analyzovaným sektorům 

v letech 2008 až 2014 dodatečné zisky v hodnotě zhruba osmi miliard eur.140 

Otázka vývoje dekarbonizace výroby cementu se (spolu s výše zmíněnými 

problémy a obecně také nadměrnou alokací) vrací zpět k samotnému základu této práce. 

V případě cementu a pobídek k poklesu emisí existuje předpoklad, že redukce 

vypouštěných plynů bude dalších zhruba patnáct let přinejlepším stagnovat. Důvodem 

                                                 

138 „Cement – The Final Carbon Fatcat“, Sandbag, https://sandbag.org.uk/2016/03/16/cement-the-final-

carbon-fatcat/#2 (staženo 22.4.2017). 
139 „Carbon Welfare“, Corporate Europe Observatory, https://corporateeurope.org/climate-and-
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140 „Calculation of Additional Profit sof Sectors and Firms from the EU ETS“, CE Delft, 

http://www.cedelft.eu/publicatie/calculation_of_additional_profits_of_sectors_and_firms_from_the_eu_e

ts/1763 (staženo 1.3.2017). 
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pro to je, mimo jiné, příliš nízká cena povolenky, která by poskytla dostatečný signál 

k efektivnější výrobě či investici.141 

I na krátkém příkladu produkce cementu je tedy možno poukázat na nedostatky, 

jimiž ETS trpí. Pozměněný rámec, v němž jednotliví aktéři operovali a který způsobila 

ekonomická krize, je nyní nutné ponechat stranou. Nadměrná alokace a pád produkce 

způsobený krizí jsou jen částmi problému. Vzhledem k povaze ETS jde také o 

dlouhodobou problematiku nejistoty i kontroverzi, která je spojena s únikem uhlíku a 

přenášením neexistujících nákladů. Pokud by bylo možné tvrdit, že ekonomická krize a 

její následky jsou jedinými faktory, které ovlivňují cenovou hladinu povolenky, byl by 

s pokračujícím časem stále patrněji zřetelný vývoj ceny EUA směrem nahoru. To se 

však neděje (viz Graf 11) a například dlouhodobý pokles ceny v roce 2016 pod úroveň 

konce roku 2015 není možné pouhou optikou krize logicky vysvětlit.142 

4.3 Zájmy států 

Různé zájmy jednotlivých aktérů zapojených do systému obchodování s emisními 

povolenkami je možno pozorovat již od počáteční fáze ETS. Například druhá kapitola, 

která se věnuje pilotní fázi systému, se zaměřila především na problematiku národních 

alokačních plánů. Je tedy jasné, že rozdílné zájmy a cíle států nezačaly působit až 

v nynější třetí fázi ETS. Ale i když je v této práci možné vysledovat v tomto ohledu 

určitý trend, je nutno zdůraznit, že tyto rozdílné preference jsou právě ve fázi III 

nejviditelnější – a ovlivní jak současný, tak budoucí vývoj ETS. Také proto je tato 

podkapitola zařazena sem. 

Z hlediska všech tří fázi je právě tato tou nejdůležitější. Zatímco první tříletá fáze 

mohla být ovlivněna členskými státy (míra ovlivnění je možným tématem jiných prací), 

vzhledem k jejímu „cvičnému“ tříletému cyklu se i přes určité problémy dalo očekávat 

zlepšení nejpozději po roce 2007. Druhá fáze byla v podstatě v celé délce svého trvání 

ovlivněna ekonomickou krizí, která zcela „zakryla“ jakýkoliv pozitivní či naopak 

negativní vývoj, který by jinak mohl nastat. Třetí fáze ETS je tedy ve své podstatě tou 

„první“ fází, v níž je poměrně jasně vidět, s jakými problémy je nutné se pro další 

                                                 

141 „Cement’s pollution windfall from the EU ETS“, Carbon Market Watch, 

http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2016/11/Cement-windfall-from-the-

ETS_4page_final.pdf (staženo 1.3.2017). 
142 „2016 State of the EU ETS Repot“, CEPS Energy Climate House, http://www.ceps-

ech.eu/publication/2016-state-eu-ets-report (staženo 12.3.2017). 
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budoucí vývoj vypořádat a jak nedostatečně systém pracuje. Těmto problémům, které 

budou zřejmě celý systém výrazně zatěžovat i do budoucna, se věnovaly právě 

předchozí dvě podkapitoly, které již částečně téma rozdílných národních zájmů 

otevřely. 

Pozice států v těchto případech vycházejí ze širšího vnímání dané politiky. Výše 

jmenovaným příkladem, který patří pravděpodobně k těm nejviditelnějším, je například 

Polsko. Je společným jmenovatelem jak v případě problematiky úniku uhlíku, tak 

v případě tzv. špatných praktik. 

Polsko není v tomto ohledu osamoceno, naopak je možné jej označit za 

představitele jedné skupiny států. Do této skupiny patří dále například již také 

zmiňovaná Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a částečně 

také Litva, Lotyšsko a Estonsko. Polsko představuje příklad státu, který po roce 1989 

nastartoval proces transformace z centrálně plánované ekonomiky na tržní systém a 

který se postupně připravoval na členství v Evropské unii. Proměna klíčových průmyslů 

je však dlouhodobým a pomalým procesem. Polsko při jednání o unijních klimatických 

cílech i roce 2016 tvrdí, že jsou příliš ambiciózní a že evropské závazky jsou 

nepřiměřeně vysoké.143 

Představiteli druhé skupiny států, které často zastávají opačný názor od toho 

polského, jsou obecně západoevropské a skandinávské země – například Německo, 

Belgie, Francie, Dánsko a Švédsko. V konkrétních vysokých a závazných evropských 

cílech tyto země rozhodně nejsou vždy jednotné, obecně však tyto země představují 

odlišnou skupinu od skupiny výše zmíněné, a to především v podpoře této instituce 

(ETS) i jejích cílů a obecně ve stupni ochrany klimatu. Odlišný historický vývoj a 

rozdílnost západoevropských průmyslů (a jejich podílu na ekonomice), ekonomik a 

celkových zájmů činí z jednání o čtvrté fázi a souvisejících změnách problematický 

bod, který by neměl být opomenut, ale naopak zařazen k výše zmíněným 

problematikám úniku uhlíku či regulatorní nejistoty. Názorové přibližování 

„východoevropské“ skupiny směrem k té „západoevropské“ bude možná hlavním 

podtextem případných budoucích úspěchů, dojde-li k nim, celého systému obchodování 

s emisními povolenkami. 

 

                                                 

143 „Klimatické cíle – slabé, nebo příliš vysoké? EU se chystá na další vyjednávání“, EurActiv.cz, 

http://euractiv.cz/clanky/klima-a-zivotni-prostredi/klimaticke-cile-slabe-nebo-prilis-vysoke-eu-se-chysta-

na-dalsi-vyjednavani-013101/ (staženo 5.5.2017). 
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5. ETS optikou racionálního a historického institucionalismu 

Pojetí systému obchodování s emisními povolenkami jako instituce umožnilo 

tento systém analyzovat rámcem racionálního a historického institucionalismu. Nyní je 

tedy důležité analyzovat promítnutí těchto dvou přístupů nového institucionalismu na 

daný případ.  

V průběhu této práce již bylo ukázáno, že systém obchodování s emisními 

povolenkami trápila a trápí řada problémů. Tím hlavním a na první pohled 

nejviditelnějším přetrvávajícím nedostatkem je cena jedné emisní povolenky. Předchozí 

kapitoly analyzovaly vývoj ceny EUA, především ve spojitosti s ekonomickou krizí, 

která dle předložených dat intenzivně zahýbala rámcem, v němž státy v té době 

pracovaly. 

Ekonomická krize ale svými dopady částečně „zastiňuje“ ostatní problémy ETS. 

Cena jedné povolenky – jako měřítko posouzení funkčnosti systému – se však 

nevyvíjela tak, jak by pro plnění některých cílů bylo třeba, ani v době bez působení 

krize. Ve cvičné první fázi byl konečným výsledkem z hlediska ceny naprostý 

neúspěch, ale ETS jako instituce začala fungovat a nastavovat pravidla pro obchodování 

s emisemi skleníkových plynů. I když se některé státy v rámci přípravy první fáze 

snažily maximalizovat svůj užitek prostřednictvím národních alokačních plánů a cena 

povolenky skončila na nule, nebyl samozřejmě žádný důvod pro jednání o ukončení 

systému – očekávaný vývoj druhé fáze měl být více optimistický než konec té první, 

čemuž dokonce cena EUA krátce odpovídala. S opětovným cenovým zhroucením 

systému, který měl (pokud by nedošlo ke krizi) zdárně fungovat, byl tento rámec opět 

narušen. 

Pokud se však cena po krizi nevrátila na dostatečnou úroveň a ETS navíc trápí i 

další související slabiny, je vhodné si položit otázku, proč tedy systém v této podobě 

nadále přetrvává. Podobou je v tomto případě myšleno především celkové uspořádání, 

stavební základy – existence ETS ve formě cap-and-trade, zapojení určitých plynů, 

rozdělení na fáze a podobně. 

Podle institucionalismu racionální volby je instituce odpovědí na překonání 

možných překážek při kolektivním vyjednávání a aktérům, kteří jsou do ní zapojeni, by 

měla přinášet výhody (v podobě snadnějšího předvídání chování ostatních či lepších 

podmínek pro prosazení vlastních zájmů). V úvodní kapitole však bylo poukázáno na 
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fakt, že existují také limity institucionalismu racionální volby. Jakkoliv je možno 

předpoklady racionálního institucionalismu považovat za vhodné (k důvodům viz dále), 

v tomto případě není tento přístup sám o sobě schopen objasnit, proč – pokud dle 

zvoleného parametru nefunguje – není instituce opuštěna.  

Instituce by podle tohoto přístupu měla být zachována, pouze plní-li svou roli a 

přináší výhody, které by jinak nebyly k dispozici. Za příklad z oblasti systémů 

obchodování s emisemi skleníkových plynů může posloužit australské ETS. Takzvaný 

Clean Energy Act z roku 2011 stanovil začátek obchodování na 1. července 2012. 

Systém však neměl dlouhého trvání, v roce 2014 byl zrušen a nahrazen dobrovolným 

systémem. Australské ETS se projevovalo značnou problematikou nejistoty a velmi 

vlažnou odezvou jak v oblasti inovací, tak v samotném plnění nastavených pravidel. 

Vzhledem k politické i technické nejistotě měla environmentální regulace jen velmi 

malý, nebo téměř žádný vliv na velké investice, které jsou potřebné pro plnění cílů 

takového systému.144 

Příklad australského ETS je nutno považovat pouze za ilustrativní, neboť tento 

systém byl svým rozsahem geografickým i regulatorním podstatně menší než systém 

evropský. Lze na něm však ukázat, že i instituce environmentálně-energetického rázu 

může být opuštěna a nahrazena. Pokud se tedy jednotliví aktéři evropského systému 

zavázali k ochraně životního prostředí, podpoře čisté a nízkouhlíkové technologie a 

efektivnímu snižování emisí (a tento systém je na základě předchozích kapitol možno 

považovat za přinejlepším částečně úspěšný), proč se tak dle logiky racionálního 

institucionalismu nestalo i zde? 

Zatímco institucionalismus racionální volby se často věnuje situacím 

v krátkodobém časovém horizontu, historický institucionalismus je naopak zaměřen na 

institucionální vlivy, které jsou výsledkem delšího období „zrání“, na chování aktérů.145 

Přes znatelné problémy, které ETS má, je stále považováno za základ klimatické 

politiky EU. Cesta k tomuto bodu však začala dříve než se samotným startem ETS. 

Administrativa prezidenta Bushe odmítla v roce 2001 ratifikaci Kjótského protokolu 

(viz kapitola dva), což vytvořilo vakuum ve vedení mezinárodních snah v boji proti 

                                                 

144 Preston Teeter a Jörgen Sandberg, „Constraining or Enabling Green Capability Development? How 

Policy Uncertainty Affects Responses to Flexible Environmental Regulations“, British Journal of 

Management (2016): 1-17, http://www.onlinelibrary.wiley.com (staženo 23.4.2017), 12. 
145 Mark D. Aspinwell a Gerald Schneider, „Same menu, separate tables: The institutional turn in political 

science and the study of European integration“, European Journal of Political Research 38 (2000): 1-36, 

http://www.onlinelibrary.wiley.com (staženo 10.2.2017), 26. 
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klimatickým změnám, jehož tehdy Evropské společenství využilo. Většina členských 

států sdílela touhu Komise, aby ES bylo lídrem klimatických vyjednávání, a klimatická 

politika tak na nadnárodní úrovni byla spíše v otázce dílčích detailů než základních 

principů.146 Ačkoliv tedy institucionalismus racionální volby pracuje s funkčností 

instituce pro jednotlivé aktéry, zde se ukazuje, že historický institucionalismus nabízí 

lepší vysvětlení, proč ETS v této podobě přetrvává. 

Již bylo řečeno, že jedna ze základních myšlenek tohoto přístupu spočívá ve vlivu, 

který i do budoucna budou mít různá rozhodnutí v době tvorby nějaké instituce. Tento 

koncept tzv. path dependence tedy může nabídnout odpověď na otázku, proč k určité 

změně nedošlo – proč ETS nebylo zcela zásadně pozměněno či nahrazeno. 

Výše zmíněný pád ceny povolenky na nulu v pilotní části se dá označit za první 

kritický bod, při němž se projevil nedostatek ETS v podobě nadměrné alokace. Druhým 

zásadním bodem byla nejenom ekonomická krize, ale především její následky, které 

zasáhly již tak nejistý systém oslabený regulatorní nejistotou. Další cenový kolaps 

v roce 2016 a stále menší důvěru v „resuscitaci“ systému je možné označit za další 

problematický bod celého ETS. 

Podle historického institucionalismu jsou však časem zvyšovány takzvané 

transakční náklady na změnu instituce a jejích pravidel, čímž se naopak snižuje 

pravděpodobnost, že instituce bude zásadně reformována či zcela zmizí. Minulá 

institucionální rozhodnutí tak mohou přetrvávat – a ačkoliv není odolnost institucí vůči 

zásadním změnám úplná, tato rozhodnutí mohou způsobit jakési zablokování či 

uzamčení dalšího vývoje (takzvaný lock-in). 

V první fázi ETS se o zcela zásadní proměně systému neuvažovalo, neboť byl 

očekáván pozitivní vývoj. Ten byl narušen ekonomickou krizí a jejími následky, na 

jejichž odstranění bylo třeba pracovat. ETS navíc „trpí“ i jinými problémy než těmi, 

které krize způsobila, a které po konci krize jsou jasně viditelné. Státy zapojené do ETS 

se však ocitly v situaci, kdy tato instituce vzhledem k okolním vlivům i různým zájmům 

států „ustrnula“ ve svém vývoji.  

Tím se však postupem času zvyšují jejich takzvané transakční náklady na změnu, 

které naopak snižují pravděpodobnost změny či reformy. Hovořit tak například o změně 

postoje (k metodě omezení skleníkových plynů a podpoře čisté technologie) přechodem 

od ETS například k typu uhlíkové daně by bylo snazší po pilotní fázi než v současné 
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době, a to i v případě, že by ETS bylo označeno za méně vhodný přístup. Přístup 

historického institucionalismu tak odpovídá na problematiku „nového začátku“ 

klimatické politiky EU – path dependence v podstatě vyjadřuje to, jak se daná politika 

vyvíjí, a to využitím stávající formy a nástavbou na existující regulaci, jakkoliv může 

být neefektivní.147 

To s sebou však přináší i problém opožděné inovace a přechodu k čistým 

technologiím. Také zde je možné aplikovat koncept path dependence – tím, že ETS ani 

zdaleka nevysílá správný cenový signál, je jeho pobídka směrem k vývoji a inovaci 

čistějších zdrojů energie přinejlepším diskutabilní. Toto „pozdržení“ vhodné politicko-

ekonomické pobídky však v čase zvyšuje náklady na takové zdroje a technologie.148 

U této problematiky „uzamčení“ vývoje a transakčních nákladů je navíc nutné 

zdůraznit rámec, v němž se celý systém pohybuje. Ačkoliv je ETS často analyzováno 

jako ekonomický nástroj s jasně měřitelnými a vyjádřitelnými výsledky, jeho existenci a 

vývoj je nutné chápat jak z ekonomického, tak z politického hlediska. Princip 

transakčních nákladů se zde tedy zdvojuje – kromě ekonomických (zvážení nákladů na 

změnu a případná účinnost nového systému) by bylo třeba překonat i ty politické 

(poškození jména EU, politický nesoulad, hledání podpory pro novou formu apod.). 

Je také důležité vzít v úvahu obecně environmentální politiku, které se dostává 

poměrně silné politické podpory občanů a do které ETS svým zaměřením částečně 

zapadá. Zavržení takové instituce a regulátora by také samozřejmě bylo politicky velmi 

obtížné.  

Propojení ekonomického a politického rámce se však v ETS nevztahuje pouze na 

transakční náklady, ale také na funkčnost či naopak nefunkčnost celého systému. 

Z hlediska této práce byla důležitým měřítkem cena povolenky, která by kromě jasně 

určitelných důsledků na trh s emisními povolenkami měla mít efekt také politický, 

vysílající signál o potřebě a samotné účinnosti takového systému. 

Tyto dva proudy – ekonomický a poltický – lze aplikovat také na zájmy států. Již 

bylo v této kapitole řečeno, že dle institucionalismu racionální volby by měla být 

instituce zachována v případě, že přináší zapojeným aktérům výhody. Pokud neplní 

                                                                                                                                               

Oxford University Press, 2010), 374-375. 
147 Edwin Woerdman, „Path-dependent climate policy. The history and future of emissions trading in 

Europe“, European Environment 14 (2004): 261-275, http://www.ebscohost.com (staženo 23.4.2017). 
148 „Path dependence, innovation and the economics of climate change“, Grantham Research Institute on 

Climate Change and the Environment, London School of Economics, 
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svou roli, neměla by teoreticky být podle tohoto přístupu zachována. V předchozí 

kapitole byla pozornost věnována státům, jejichž zájmům ETS nevyhovuje zcela, 

případně jim nepřináší žádoucí výsledky. 

To však způsobuje problém pro ETS – dle logiky ustrnutí vývoje a transakčních 

nákladů bude v čase těžší systém výrazně měnit. Někteří zapojení aktéři sice mohou být 

s vývojem současným i budoucím značně nespokojeni, jsou však součástí instituce, 

kterou by bylo z politických i ekonomických důvodů velmi komplikované opustit. A 

právě to způsobuje zkoumanému systému problémy. Vliv ekonomické krize na ETS je 

neoddiskutovatelný, již předtím však NAP a poté otázka tzv. úniku uhlíku měly svůj 

vliv na celý systém. 

Tito aktéři v rámci instituce zůstávají a snaží se maximalizovat svoje zájmy. 

Viděno logikou racionálního institucionalismu, rozdílné zájmy rozdílných aktérů činí 

z ETS systém, který je funkční z hlediska naplňování některých cílů aktérů, avšak 

nefunkční ve své snaze naplnit podstatné cíle celé instituce. 

 

                                                                                                                                               

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/path-dependence-innovation-and-the-economics-of-

climate-change/ (staženo 23.4.2017). 
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Závěr 

Systém obchodování s emisními povolenkami si jako instituce prošel poměrně 

bouřlivým vývojem, který byl rámován především neúspěchem z podstatného a 

viditelného hlediska – ceny jedné emisní povolenky. Cílem této diplomové práce bylo 

nalézt odpovědi na otázky položené v úvodu práce, které právě s tímto vývojem 

souvisejí. První výzkumnou otázkou bylo, proč je ETS i přes řadu reforem možno 

považovat za nefunkční. K této otázce byla stanovena hypotéza, podle níž byl samotný 

systém obchodování s emisními povolenkami koncipován jako funkční systém, jehož 

směřování a další vývoj narušila ekonomická krize.  

Parametrem neúspěchu byla stanovena již zmíněná cena EUA, jejíž výše by měla 

podporovat investice do přechodu k nízkouhlíkovým a „čistým“ technologiím. Pro tento 

účel však ETS nepotřebuje „jen“ nastavit cenu za vypuštění jedné tuny CO2 či jejího 

ekvivalentu, ale potřebuje ji nastavit na takovou úroveň, aby reálně k žádaným 

investicím motivovala. Cena povolenky na úrovni zhruba 30 eur se obecně za takovou 

motivaci považuje, systém však, jak bylo dokázáno, na takové cenové hladině zdaleka 

nepracuje. Jak ukázala kapitola tři, z velké části je možné tuto skutečnost přisoudit 

negativnímu působení ekonomické krize. To však platí jen zhruba ve druhé fázi ETS. 

Již v kapitole k první fázi (2005 – 2007) však bylo poukázáno na vlivy, které 

nelze s ekonomickou krizí spojovat. Tyto vlivy naopak pomohl vysvětlit vhodně 

zvolený teoretický přístup, respektive jeho část. Na problematice národních alokačních 

plánů bylo ukázáno, že institucionalismus racionální volby může objasnit chování 

některých aktérů ve společné instituci. Negativní vlivy, kterým byla fáze I skrze státy 

vystavena, lze promítnout na základní předpoklady racionálního institucionalismu 

(naplnění vlastních strategických zájmů v rámci dané instituce, úvaha nad podobným 

chováním ostatních států/aktérů). 

Ačkoliv tedy první fáze byla sama o sobě problematická vzhledem ke kombinaci 

nově zavedeného systému a rozdílných zájmů jednotlivých států, bylo v tomto ohledu 

očekáváno zlepšení ve fázi druhé. Dle závěrů třetí kapitoly k takovému vývoji nedošlo, 

neboť ekonomická krize značně pozměnila rámec, v němž se ETS pohybuje (politicky i 

ekonomicky). Po začátku třetí fáze se však již o výrazném působení ekonomické krize 

nedá hovořit a očekávatelným vývojem by byl nárůst ceny povolenky. Vývoj této ceny 

však byl opačný. 
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Druhá výzkumná otázka se zaměřila na to, proč tedy tento systém zůstává 

v současné podobě (zde je myšleno základní nastavení systému – povolenky, cap-and-

trade, rozdělení na fáze atd.). Jednotlivé státy se zavázaly k ochraně životního prostředí, 

omezení emisí skleníkových plynů a postupně také k přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku. Podle institucionalismu racionální volby je instituce odpovědí na překonání 

možných překážek při kolektivním vyjednávání a aktérům, kteří jsou do ní zapojeni, by 

měla přinášet výhody (v podobě snadnějšího předvídání chování ostatních či lepších 

podmínek pro prosazení vlastních zájmů). Instituce by však také podle tohoto přístupu 

měla být zachována, pouze plní-li svou roli a přináší výhody, které by jinak nebyly 

k dispozici. Kapitola čtyři ukázala, že z hlediska ceny ETS nijak nevylepšilo svou 

situaci a ačkoliv jej v současné době netrápí samotná ekonomická krize, musí se potýkat 

s jinými vážnými problémy. Problematiku nejistoty, kontroverzního úniku uhlíku a 

rozdílných zájmů států je tak možné opět sledovat optikou vybraného teoretického 

přístupu. 

Podle historického institucionalismu jsou totiž časem zvyšovány takzvané 

transakční náklady na změnu instituce a jejích pravidel, čímž se naopak snižuje 

pravděpodobnost, že instituce bude zásadně reformována či zcela zmizí. Minulá 

institucionální rozhodnutí tak mohou přetrvávat – a ačkoliv není odolnost institucí vůči 

zásadním změnám úplná, tato rozhodnutí mohou způsobit jakési zablokování či 

uzamčení dalšího vývoje (takzvaný lock-in). Jednoduše řečeno, opuštění ETS by bylo 

proveditelnější po první fázi než po třetí fázi. U problematiky „uzamčení“ vývoje a 

transakčních nákladů je navíc nutné zdůraznit rámec, v němž se celá instituce pohybuje. 

Ačkoliv je ETS často analyzováno jako ekonomický nástroj s jasně měřitelnými a 

vyjádřitelnými výsledky, jeho existenci a vývoj je nutné chápat jak z ekonomického, tak 

z politického hlediska. Princip transakčních nákladů se zde tedy zdvojuje – kromě 

ekonomických (zvážení nákladů na změnu a případná účinnost nového systému) by 

bylo třeba překonat i ty politické (poškození jména EU, politický nesoulad, hledání 

podpory pro novou formu apod.). ETS se tedy potýká s výraznými problémy „v 

pozadí“, které zcela zásadně ovlivňují i „viditelnou“ cenu povolenky – a dle logiky 

ustrnutí vývoje a transakčních nákladů bude v čase těžší systém výrazně měnit. 

Někteří zapojení aktéři navíc mohou být s vývojem současným i budoucím značně 

nespokojeni, jsou však součástí instituce, kterou by bylo z politických i ekonomických 

důvodů velmi komplikované opustit. To však celému systému způsobuje závažné 
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problémy, neboť se budou nadále snažit maximalizovat své zájmy v rámci instituce, a 

s nadsázkou tak svým racionálním jednáním „rozbíjet“ danou instituci. 

Viděno logikou racionálního institucionalismu, rozdílné zájmy rozdílných aktérů 

činí z ETS systém, který je funkční z hlediska naplňování některých cílů aktérů, avšak 

nefunkční ve své snaze naplnit podstatné cíle celé instituce. Žádné razantní změny v 

přístupu k samotnému nastavení ochrany životního prostředí se však z výše zmíněných 

důvodů očekávat nedají. Také obecně je tedy evropský systém obchodování s emisními 

povolenkami funkční/úspěšný i nefunkční/neúspěšný. Funguje na základě samotné své 

existence, kterou je možné považovat za úspěch a díky které se o snižování emisí 

v posledních letech mluví stále hlasitěji. Neúspěšný je však systém z hlediska ceny a 

důsledků z něj vyplývajících – např. že bez dostatečné cenové hladiny povolenek je 

motivace naprosté většiny velkých emitentů v podstatě nulová. 

Samotné ETS skýtá v tomto ohledu prostor pro další výzkum. Budoucí výzkumné 

otázky by se mohly týkat především podtémat systému. Kupříkladu v této práci krátce 

rozebraná problematika určitých průmyslů, které jsou spojeny s tzv. únikem uhlíku, by 

se mohla stát velmi zajímavým objektem výzkumu. Stejně jako celé téma evropského 

obchodování s emisními povolenkami nabízí kombinaci ekonomického a politického 

pohledu a obohatil by mimo jiné svým záběrem sociálně-vědní zkoumání celého ETS. 
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Summary 

Emission trading system as an institution has gone through a turbulent 

development that has been characterized mainly through a failure of a substantial and 

visible parameter – price of one emission allowance. The aim of this thesis was to find 

answers to questions asked in the introduction, which relate to this development. The 

first research question asked why ETS can be considered dysfunctional despite a 

number of reforms. The hypothesis said that emission trading system in itself had been 

drawn up as a functioning system and its direction and future development was 

disrupted by economic crisis. 

EUA price has been set as a parameter of failure, because its value should support 

investment into transition to low-carbon technology and “clean energy”. For this very 

purpose, ETS doesn’t need to set just some price for emitting one tonne of CO2 or its 

equivalent, it needs to set such level so that it actually motivates investments. In 

general, price level of about 30 euro for allowance is considered to be such a 

motivation, but the system, as has been proved, is far from working on a similar level. 

As chapter 3 has shown, negative effect of economic crisis can be held accountable for 

the most part. But that is true mainly for the second phase of the ETS. 

Influences – that can’t be connected to the economic crisis – were pointed out 

already in chapter 1 about phase I (2005 – 2007). A suitable theoretical framework, 

more specifically its part, helped to explain these influences. The problem of national 

allocation plans has demonstrated that rational institutionalism can clarify behavior of 

some of the actors in the common institution. The negative influences, to which had 

phase I been exposed though the states’ behavior, can be projected onto basic premises 

of rational institutionalism (fulfilling of own strategic interest in given institution, 

consideration of similar behavior of other states/actors). 

Although the first phase had been problematic due to a combination of novelty of 

the system and different interests of the states, improvement had been expected in the 

following phase. As per the conclusion of chapter 3, there hadn’t been this kind of 

development, because the economic crisis had considerably altered the frame, in which 

ETS functions (politically and economically). There hadn’t been any severe effects of 

the economic crisis after the start of phase III, so the expected development would be an 

increase of the EUA price. Yet that development had been the exact opposite. 
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The second research question focused on why this system stays in its current form 

and shape (which are understood as basic settings of the system – allowances, cap-and-

trade, different phases etc.). Individual states pledged themselves to protection of the 

environment, reduction of the emission of the greenhouse gases, and, in time, also to 

transition to a low-carbon economy. According to the rational institutionalism, an 

institution is a solution of how to overcome possible obstacles during collective 

negotiation and it should bring actors, which are thus connected, some advantages (as in 

easier anticipation of behavior of others or better conditions for enforcing own interest). 

But an institution should be preserved only if it fulfills its role and brings benefits that 

would otherwise be unavailable. Chapter 4 had determined that through the optics of 

price, ETS had not improved and although it is not bothered by economic crisis at this 

time, it has to deal with other serious problems. Again, problem of uncertainty, 

controversial carbon leakage and different states’ interests can be viewed through the 

chosen theoretical approach. 

In accordance with historical institutionalism, there occurs an increase of the so-

called transaction costs for the change of an institution and its rules, which on the other 

hand decreases a possibility of an essential reform or disappearance of an institution. 

Past institutional decisions can thus persist – and although this endurance of institutions 

towards major changes is not absolute, these decisions can cause a blockage restraining 

any new development (so-called lock-in). To put it in layman terms, it would be easier 

to abandon the ETS after phase I than it would be after phase III. When there’s a 

problematic of lock-in mentioned, it is necessary to emphasize the frame in which the 

whole institution moves. 

Although the ETS is often analyzed as an economic tool with clearly measurable 

and analyzable outcomes, its existence and development needs to be understood from 

both economic and political point of view. The principle of transaction costs therefore 

doubles – apart from economic costs (considering costs for a change and possible 

effectiveness of a new system), also political costs (damaging EU’s name, political 

discrepancy, quest for support of a new system form etc.) would have to be overcome. 

ETS deals with serious “background” problems that fundamentally influence the 

“visible” price of the EUA – and based on the logic of lock-in and transactions costs, in 

time it will be even harder to materially change the system. 

Moreover, some of the involved actors can be considerably unsatisfied with 

current and possible future development, but they are part of an institution that would be 
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economically and politically very difficult to leave. Unfortunately, that causes major 

problems for the whole system, for these actors will still try to maximize their own 

interests in the frame of this institution and, with a hyperbole, this rational behavior will 

lead to “breaking” of a given institution. 

Seen through the logic of rational institutionalism, different interests of different 

actors make ETS a system that is functional when it comes to fulfilling objectives of 

some actors, yet wholly dysfunctional in its effort of fulfilling the whole institution’s 

goals. Based on the above-mentioned reasons, no vigorous changes in the attitude 

towards settings of the environmental protection can be expected. The European 

emission trading system is generally both functional/successful and 

dysfunctional/unsuccessful. It is functional as in it exists, which can be considered a 

success, because thanks to that the emission reduction is mentioned more and more in 

last dozen years. Yet it is unsuccessful in terms of a price level and resulting 

consequences – for example that without a sufficient allowance price level the 

motivation of the overwhelming majority of emitters is essentially zero. 

The ETS in itself offers in this regard more space for research. Future research 

questions could deal mainly with some of this topic’s subparts. The problematic of 

certain industries, which are connected to the carbon leakage topic, was considered here 

fairly briefly, yet it could become a very interesting research subject. 
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