
Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 
 

0 
 

 

 

 

Studie dopadů balíčku Fit for 55 

na hospodářství ČR 

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Situační zpráva 
Duben 2022 
  



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

1 
 

Obsah 
 

 

1 Seznam zkratek, tabulek  a obrázků 3 

2 Úvod 6 

3 Přístup ke zpracování situační zprávy 8 

3.1 Potvrzení a upřesnění postupu zpracování projektu mezi Dodavatelem a Zadavatelem 8 

3.2 Rešerše existujících zdrojů dat, analýz a modelů a strukturované dotazování 8 

3.2.1 Studium dokumentů 9 

3.2.2 Průzkumy 9 

3.3 Identifikace opatření definovaných v balíčku „Fit for 55“ a dotčených odvětví 10 

3.4 Odhad dopadů identifikovaných opatření na dotčená odvětví 10 

3.5 Formulace doporučení pro etapu II 11 

3.6 Omezení analýzy 11 

4 Identifikovaná opatření balíčku „Fit for 55“ 12 

4.1 Balíček „Fit for 55“ 12 

4.2 Identifikovaná opatření 13 

4.3 Popis identifikovaných opatření 17 

4.4 Metodické zúžení identifikovaných opatření 43 

5 Dotazníkové šetření 47 

5.1 Oslovení subjektů pomocí dotazníkového šetření 47 

5.2 Výstupy z dotazníkového šetření 49 

6 Rámcový odhad významnosti 52 

6.1 Charakterizace odvětví pomocí vybraných ekonomických údajů 52 

6.1.1 Emise skleníkových plynů 53 

6.1.2 Hrubá přidaná hodnota a zaměstnanost 55 

6.1.3 Bilance mezinárodního obchodu 56 

6.1.4 Regionální dimenze 57 

6.2 Odhad významnosti identifikovaných opatření na dotčená odvětví 58 

7 Navržený postup pro modelování 62 

7.1 Desk research modelů používaných pro modelování dekarbonizace 62 

7.1.1 GEM – E3 Model 62 

7.1.2 Model POLES 62 

7.1.3 Model METIS 63 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

2 
 

7.1.4 EU-TIMES 63 

7.1.5 Energy PLAN 63 

7.1.6 Evropský referenční scénář EU 2020 64 

7.2 Přístup k modelování pro etapu II projektu 65 

8 Rozsah plnění v rámci  etapy II projektu 66 

8.1 Role Deloitte v rámci consultingové části projektu Analýza dopadů Fit for 55 66 

Příloha 1: Seznam respondentů strukturovaných rozhovorů 67 

Příloha 2: Analýza dotazníkového šetření 68 

Příloha 3: Seznam analyzovaných zdrojů 71 

 

 

 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 
 

3 
 

1 Seznam zkratek, tabulek  

a obrázků 
Tabulka 1 Seznam zkratek 

Pojem Definice 

AFID/AFIR Směrnice pro infrastrukturu alternativních paliv („Alternative Fuels Infrastructure 
Directive“)/ Nařízení pro infrastrukturu alternativních paliv („Alternative Fuels 

Infrastructure Regulation“) 

AFOLU Zemědělství, lesnictví a jiné využití půdy („Agriculture, Forestry and Other Land 
Use“) 

CBAM Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích 

CORSIA Systém kompenzace a snižování uhlíku v mezinárodním letectví („Carbon Off-

setting and Recuction Scheme for International Aviation“) 

ČR Česká republika 

ČS Členský stát 

Deloitte nebo Dodavatel Deloitte Advisory s.r.o. 

DŠ Dotazníkové šetření 

EASA Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví („European Union Aviation Safety 

Agency“) 

EED Směrnice o energetické účinnosti („Energy Efficiency Directive“) 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EK Evropská komise 

ENNOH Evropská síť provozovatelů vodíkových sítí („European Network of Network 

Operators for Hydrogen“) 

EPBD Směrnice o energetické náročnosti budov („Energy Performance of Buildings 
Directive“) 

EPC Energy Performance Contracting 

ESR Nařízení o sdílení úsilí („Effort Sharing Regulation“) 

EU Evropská unie 

EU ETS Evropský systém pro obchodování s emisemi („European Union Emissions Trading 

System“) 

JRC Společné výzkumné centrum („Joint Research Centre“) 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) 

LRF Lineární redukční faktor 

LULUCF Využívaní půdy, změny ve využívaní půdy a lesní hospodářství („Land Use, Land-

Use Change and Forestry“) 

LUV Lehká užitková vozidla 

MPO nebo Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NZEB Budovy s téměř nulovou spotřebou („Nearly Zero-Energy Buildings“) 
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Pojem Definice 
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2 Úvod 
Tato Situační zpráva je prvním výstupem projektu „Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR“ 

(dále jen projekt) a shrnuje tak hlavní aktivity, jež byly uskutečněny společností Deloitte Advisory s.r.o (dále 

také Dodavatel) v rámci Etapy I.  

Cílem projektu je Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR“ (dále jen: „Studie“ nebo „dílo“), 

jejímž cílem je v návaznosti na evropskou iniciativu, evropský klimatický zákon  a plán „Green Deal“ 

zhodnotit potenciál možností snižování emisí skleníkových plynů, náklady a dopady na ekonomiku, 

zaměstnanost a veřejné rozpočty a vyčíslit investiční výdaje, které firmy, domácnosti a veřejný sektor v 

České republice budou muset vynaložit na dosažení cílů stanovených v balíčku Fit for 55, včetně souvisejících 

nezbytných podmínek pro tyto investice a opatření. 

Evropský klimatický zákon 

Nařízení evropského klimatického zákona mění politickou ambici dosáhnout klimatické neutrality do roku 

2050 v právní závazek EU. 

Jeho přijetím se EU a její členské státy zavázaly snížit čisté emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 

alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Tento cíl je právně závazný a je založen na posouzení 

dopadů provedeném Komisí. Právním závazkem je nyní snížit produkci čistých emisí alespoň o 55 % do roku 

2030 a dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. 

Hlavní akce zahrnuté v nařízení klimatického zákona jsou: 

▪ zmapování tempa snižování emisí do roku 2050, aby podniky, zúčastněné strany a občané měli 

předvídatelnost 

▪ vytvoření systému pro sledování a podávání zpráv o pokroku dosaženém směrem k cíli 

▪ zajištění nákladově efektivního a sociálně spravedlivého zeleného přechodu 

Po předběžné dohodě dosažené s Evropským parlamentem v dubnu 2021 Rada dohodu schválila v květnu 

2021. Nařízení je tedy nyní platné a účinné. 

Green Deal 

„Green Deal“ jako takový je balík politických iniciativ, jejichž cílem je nasměrovat EU na cestu k zelenému 

přechodu s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Má podporovat plánovanou a 

zamýšlenou přeměnu EU v prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou, a to 

s důrazem na klimatické cíle a klimatickou neutralitu v rámci EU i v rámci přeshraničního obchodu či výměny 

zboží. Přechod ke klimatické neutralitě by měl v rámci tohoto politického balíku iniciativ významné 

příležitosti, jako je potenciál pro hospodářský růst, pro nové obchodní modely a trhy, pro nová pracovní 

místa a technologický rozvoj. 

Green Deal zdůrazňuje potřebu meziodvětvového přístupu, v němž všechny příslušné oblasti politiky 

přispívají ke konečnému cíli v oblasti klimatu. Balíček zahrnuje iniciativy týkající se klimatu, životního 

prostředí, energetiky, dopravy, průmyslu, zemědělství a udržitelného financování – všechny tyto iniciativy 

jsou úzce propojeny. Evropský Green Deal byla oznámena Evropskou komisí v prosinci 2019 a Evropská 

rada ji vzala na vědomí na svém prosincovém zasedání téhož roku. 
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Fit for 55 

Vlastní balíček „Fit for 55“ je pak soubor legislativních návrhů, který převádí ambice Green Dealu a 

evropského klimatického zákona do právního řádu, a zahrnuje návrhy na revizi legislativy v oblasti klimatu, 

energetiky a dopravy a zavedení nových legislativních iniciativ s cílem sladit zákony EU s klimatickými cíli 

EU.  

Klíčovými body balíčku Fit for 55 jsou: 

▪ revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), včetně jeho rozšíření na lodní dopravu, a 

revize pravidel pro emise z letectví a zřízení samostatného systému obchodování s emisemi pro 

silniční dopravu a budovy 

▪ revize nařízení o sdílení úsilí o cílech členských států v oblasti snižování emisí v odvětvích mimo EU 

ETS 

▪ revize nařízení o LULUCF o zahrnutí emisí skleníkových plynů a odstraňování z využívání půdy, změn 

ve využívání půdy a lesnictví 

▪ novela nařízení, kterým se stanoví emisní normy CO2 pro osobní a dodávkové automobily 

▪ revize směrnice o obnovitelné energii 

▪ přepracování směrnice o energetické účinnosti 

▪ revize směrnice o energetické dani 

▪ mechanismus úpravy uhlíkové hranice 

▪ revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 

▪ ReFuelEU Aviation pro udržitelná letecká paliva 

▪ FuelEU Maritime pro zelený evropský námořní prostor 

▪ sociální klimatický fond 

▪ revize směrnice o energetické náročnosti budov 

▪ snižování emisí metanu v energetickém sektoru 

▪ revize třetího energetického balíčku pro plyn 

Veškeré tyto návrhy jsou předmětem schvalování na evropské úrovni, a jsou v různém stádiu 

rozpracovanosti a předjednání. Stejně tak není jednotný princip schvalování pro všechny typy návrhů a 

legislativních změn (např. pro změny v oblasti daňové musí hlasovat souhlasně všechny členské státy, 

zatímco u mnoha jiných návrhů z nedaňové oblasti postačuje kvalifikovaná většina). V radě EU a v 

Evropském parlamentu probíhají diskuse o legislativních návrzích předložených Evropskou komisí, a očekává 

se, že část návrhů by mohla být schválena během aktuálního francouzského předsednictví, či následně 

během českého předsednictví.  

Pro posouzení dopadů Fit for 55 na českou ekonomiku pracovala společnost Deloitte s Rámcovými pozicemi 

za ČR, které byly předané v rámci zpracování Díla ze strany MPO.  
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3 Přístup ke zpracování situační 

zprávy 
Postup Dodavatele při přípravě Situační zprávy je přehledně znázorněn na následujícím obrázku 1. Jedná se 

o metodický postup odsouhlasený ze strany Zadavatele a zahrnuje hlavní činnosti Etapy I.  

 

Následující části blíže popisují postup Dodavatele a využité analytické metody. 

3.1 Potvrzení a upřesnění postupu zpracování projektu mezi Dodavatelem a Zadavatelem 

V úvodní části projektu došlo k validaci a upřesnění postupu navrženého již v nabídce k tomuto projektu. 

Tato validace proběhla ve dvou krocích:  

• validace metodiky pro sběr dat a rešerše v Etapě 1, 

• upřesnění a validace metodiky tvorby modelu před vlastní realizací v Etapě 2. 

K nalezení souladu v přístupu k analytickým pracím tohoto projektu sloužila výměna všech relevantních 

podkladů mezi Zadavatelem a Dodavatelem přes společné datové úložiště. Neméně důležitou byly pravidelné 

společné koordinační schůze (v online nebo prezenčním formátu dle možností obou stran). 

3.2 Rešerše existujících zdrojů dat, analýz a modelů a strukturované dotazování 

Bezprostředně po potvrzení a upřesnění postupu a metodiky pro obě Etapy projektu následoval sběr 

relevantních podkladových materiálů a jejich rešerše a analýza.  Tato činnost zahrnovala zejména:  

Obrázek 1: Přístup k řešení etapy I 
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• studium dokumentů (desk research), 

• doplnění dat za pomoci průzkumu (dotazníkové šetření a strukturované rozhovory). 

3.2.1 Studium dokumentů 

Významnou část prací během první etapy zabírala rešerše existujících zdrojů dat, legislativních návrhů, 

rámcových pozic, analýz a modelů. Konkrétně:  

• návrh legislativního balíčku „Fit for 55“ a další legislativy,  

• rámcové pozice ČR k dotčeným oblastem,  

• analytické a další relevantní dokumenty (dle seznamu zadavatele)1, 

• analytické a další relevantní dokumenty (vybrané dodatečné ze strany Deloitte).  

Výše uvedený seznam byl průběžně rozšiřován o další relevantní dokumenty především v návaznosti 

na dotazníkové šetření, rozhovory s gestory či další doporučení Zadavatele a oslovených subjektů. Seznam 

hlavních analyzovaných dokumentů je uveden v příloze 3. 

 Hlavními cíli této činnosti byly: 

• identifikace jednotlivých opatření v rámci balíčku, která jsou detailně uvedena v kapitole 4 této 

Situační zprávy, 

• stručné shrnutí rámcové pozice ČR k dotčeným legislativním návrhům a opatřením, jejíž 

verifikace/aktualizace byla předmětem navazujících rozhovorů s gestory (viz kapitola 4), 

• shrnutí v současnosti používaných modelů pro modelování dekarbonizace a jejích dopadů, 

• sběr vybraných dat pro analytické/modelovací práce v rámci etapy II a formulaci doporučení pro 

toto modelování.2 

3.2.2 Průzkumy  

Celková analýza jednotlivých opatření a také již jejich potenciálních dopadů byla doplněna dalšími 

evaluačními metodami – průzkumy, a to dotazníkovým šetřením a strukturovanými rozhovory. Cílem této 

aktivity byl sběr doplňkových dat a také verifikace vybraných dat a informací.  

• Strukturované rozhovory (SR) – byly vyžity individuální rozhovory (případně skupinové rozhovory) 

s vybranými odpovědnými zástupci státní správy (zejména gestory jednotlivých oblastí v rámci 

balíčku Fit for 55) a zástupci odborných a odvětvových sdružení, svazů a organizací. Předmětem 

těchto rozhovorů byl sběr, verifikace dat a také spolupráce na provedení DŠ v rámci působnosti 

odborné organizace (nejčastěji mezi členskou základnou některého ze svazů atd.). Pro celkový 

seznam respondentů viz přílohy 1 (gestoři jednotlivých oblastí) a 2 (odvětvové organizace aj.). 

Výstupy ze schůzek s gestory jsou uvedeny u jednotlivých opatření v kapitole 4.3. 

• Dotazníkové šetření (DŠ) – bylo využito pro sběr definovaných dat v rámci definovaného odvětví ve 

spolupráci se zaštiťující organizací (typicky svaz). Pro celkový seznam dotázaných respondentů viz 

přílohu 2, samotná podoba dotazníku je k nalezení v příloze 3. 

Detailní informace k provedenému dotazníkovému šetření jsou uvedeny v kapitole 5. Bylo osloveno několik 

organizací státní správy a odvětvových organizací. Seznam respondentů či oslovených subjektů primárně 

vznikl na základě údajů uvedených v rámcových pozicích ČR k návrhu legislativního balíčku „Fit for 55“. 

Během analytických prací nicméně Dodavatel oslovil mnohem více organizací, především na základě 

doporučení Zadavatele nebo právě díky propojení s dotčený subjektem ze strany Zadavatele. Přehled 

subjektů oslovených prostřednictvím DŠ a SR je uveden v přílohách 1 a 2. 

 

 

1 Dle seznamu uvedeném v příloze č. 4 návrhu smlouvy. 

 
2 Sběr dat, validace přístupu pro stanovení scénářů pro hodnocení dopadů v etapě II – scénář „Business as Usual (BAU) 

a scénář „Fit for 55“). Dopad balíčku by měl být hodnocen jako rozdíl těchto dvou scénářů.  
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3.3 Identifikace opatření definovaných v balíčku „Fit for 55“ a dotčených odvětví 

Následně Dodavatel postoupil k odhadu významnosti identifikovaných opatření na dotčená odvětví či oblasti 

(viz část 4.4). Zde se zaměřil na členění odvětví a oblastí v logickém rozsahu v souladu se zadávací 

dokumentací (příloha č. 2, článek 12). Základní členění pro většinu analytických prací tak bylo: 

• EU-ETS,  

• mimo EU-ETS dle NACE B, C, D, E (v dnešní klasifikaci bez budov a dopravy),  

• doprava,  

• budovy,  
• zemědělství, LULUCF a další odvětví.  

 

Pro bližší sledování dopadů v detailnějším odvětvovém členění v souladu se zadávací dokumentací (příloha 

č. 2, článek 11) Dodavatel využil také následující odvětvovou strukturu: 

• Energetika, 

• Doprava, 

• Výroba, prodej a opravy motorových vozidel, 

• Rafinerská výroba, 

• Hutnictví, 

• Těžba, 

• Energeticky náročná výroba stavebních materiálů, 

• Chemický průmysl, 

• Ostatní průmysl zařazený v EU-ETS, 

• Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS, 

• Zemědělství a lesnictví, 

• Stavebnictví, 

• Služby, obchod a veřejná správa, 

• Domácnosti. 

Odvětvová struktura uvedená výše byla zvolena jako výchozí pro analýzu dopadů. V tomto členění je 

pracováno i s odvětvovými charakteristikami (emise, hrubá přidaná hodnota, zaměstnanost aj.).  

3.4 Odhad dopadů identifikovaných opatření na dotčená odvětví 

Práce s každým z odvětví zahrnovala také jejich charakterizaci pomocí vybraných ekonomických indikátorů.  

Cílem těchto analytických prací bylo navázání na odhad dopadů jednotlivých opatření balíčku „Fit for 55“, a 

to analýzou dopadů specificky na výkonnost ekonomiky (vyjádřenou hrubou přidanou hodnotou), 

zaměstnanost a emise skleníkových plynů. U této aktivity byla využita kvantitativní hodnotící škála (viz 

tabulka 2). Pokud jde o mezisektorové vlivy, ty budou hodnoceny pomocí dopadové (input-output analýzy) 

na základě doporučených opatření až ve druhé etapě tohoto projektu. 

Za primární ukazatel dopadu identifikovaného opatření na dané odvětví byl určen dopad na množství emisí 

skleníkových plynů. Tento dopad je primárně vztažen na emise daného odvětví. 

Obdobně je přistoupeno k hodnocení dopadu opatření na výkonnost ekonomiky a zaměstnanost. 

Konkrétnější hodnocení dopadů v těchto oblastech lze ale předpokládat až jako výstup etapy 2 projektu. 

Tabulka 2 Hodnotící škála významností opatření na celkem 3 oblasti hodnocení 

Oblast hodnocení Odhad významnosti opatření 

Emise skleníkových plynů 3 – Významný 

2 – Střední 

1 – Nízký 

0 – Žádný 
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Oblast hodnocení Odhad významnosti opatření 

NA – Není zřejmý / nelze hodnotit 

Výkonnost ekonomiky 3 – Významný 

2 – Střední 

1 – Nízký 

0 – Žádný 

NA – Není zřejmý / nelze hodnotit 

Zaměstnanost 3 – Významný 

2 – Střední 

1 – Nízký 

0 – Žádný 

NA – Není zřejmý / nelze hodnotit 

 

Provedené hodnocení významnosti opatření v rámci této etapy je součástí kapitoly 6.2. Tyto hodnocení 

bylo následně verifikováno s obdrženými údaji a odhady významnosti od jednotlivých respondentů v rámci 

dotazníkového šetření.  

3.5 Formulace doporučení pro etapu II 

Analytické práce v rámci Etapy I byly ukončeny formulací předběžných doporučení pro navazující Etapu II 

a samotným shrnutím provedených výše uvedených činností této Situační zprávy.  

Na základě provedené identifikace opatření a rámcového hodnocení jejich dopadů byla zvolena opatření pro 

navazující etapu II. Ta odvětví (nebo oblasti ekonomických aktivit), jejich souhrnný dopad byl hodnocen 

jako „významný“ tak byla doporučena pro navazující analýzy. Určující podmínku Zadavatele přitom bylo 

zajištění, že doporučená opatření pro navazující etapu II v souhrnném vyjádření pokrývají minimálně 85 % 

emisí skleníkových plynů. Navrhovaná doporučení jsou k nahlédnutí v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů.. 

3.6 Omezení analýzy 

Analytická práce v průběhu Etapy I se potýkala s několika omezeními či externími vlivy, v značné míře 

způsobenými faktory mimo dosahu Zadavatele či Dodavatele. K těm nejvýznamnějším patří: 

• zájem a časové možnosti respondentů DŠ, jež se promítlo v nižší návratnosti kompletně 

vyplněných dotazníků, 
• zájem a časová dostupnost subjektů oslovených s pozvánkou k SR, zužující rozsah informací 

a dat poskytnutých Dodavateli v průběhu analytické práce, 

• nepředvídatelná geopolitická situace z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, jež 

vytvářela méně předvídatelnou a měnící se politickou / legislativní situaci na úrovni EU, zejména 
v oblasti zásob a distribuce ropy a zemního plynu, 

• nejasný vývoj legislativních návrhů s ohledem na začátek projednávání některých oblastí.  
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4 Identifikovaná opatření 

balíčku „Fit for 55“ 
Ve čtvrté kapitole se Dodavatel věnuje identifikaci jednotlivých opatřením balíčku „Fit for 55“, přičemž 

zvláštní pozornost již od začátku klade opatřením s potenciálně významnějším dopadem na hospodářství 

členských států EU (ČS), tzn. intervencím, jež obsahují konkrétní, resp. kvantitativní cíle pro ČS a mohou 

tak zásadním způsobem ovlivnit plnění již existujících závazků, nebo přinášet dodatečné či zcela nové 

závazky. 

4.1 Balíček „Fit for 55“ 

Balíček „Fit for 55“ je nový klimaticko-energetický legislativní balíček Evropské komise cílící na snížení emisí 

skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Současně nová legislativa předpokládá 

nasměrování EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. 

Evropská komise představila v červenci 2021 celkem 13 legislativních návrhů. Část z nich upravuje již 

existující legislativu, zbylé jsou nové. V prosinci 2021 pak komise zveřejnila další legislativní návrhy jako 

např. tzv. plynárenský balíček. Pro přehled zde uvádíme výčet všech návrhů: 

Návrhy upravující již existující legislativu: 

• Revize systému emisního obchodování (EU ETS), 

• Revize nařízení o využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), 

• Revize nařízení o sdílení úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů (ESR), 

• Změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), 

• Změna směrnice o energetické účinnosti (EED), 

• Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFID), včetně změny ze 

„směrnice“ na „nařízení“ 

• Změna nařízení stanovující výkonnostní nomy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová 

lehká užitková vozidla (Směrnice (EU) 2019/631), 

• Revize směrnice o zdanění energie. 

Nové legislativní návrhy: 

• Nový evropský akční plán pro lesnictví, 

• Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), 

• Sociální klimatický fond (SKF), 

• Návrh týkající se udržitelných pohonných hmot v letecké dopravě (ReFuelEU Aviation), 

• Návrh „ekologizace“ námořní dopravy (FuelEU Marine). 

Další legislativní návrhy: 

• Nová strategie pro snížení emisí methanu 

• Revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) 

• Plynárenský balíček (Nařízení a Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými 

plyny, zemním plynem a vodíkem) 

Odkazy na kompletní znění uvedených legislativních návrhů shrnuje Tabulka 34 v Příloze 4. 
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4.2 Identifikovaná opatření 

Analýza nahoře vyjmenovaných legislativních návrhů Dodavateli poskytla potřebný detail k pochopení 

nových opatření, jež nově EK klade na ČS. Jednotlivá identifikovaná opatření uvádí následující Tabulka 3 

a to vždy v příslušné kategorii, která označuje oblast zamýšleného dopadu. 

Tabulka 3: Identifikovaná opatření 

Identifikovaná opatření 

A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

1 Rozšíření EU ETS o námořní dopravu 
 

2 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – zvýšení lineárního redukčního faktoru 

3 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – využívání výnosů z aukcí 

4 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – Modernizační fond 

5 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – Inovační fond 

6 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – aktualizace referenčních úrovní a úsilí o dekarbonizaci 

7 Změny stávajícího EU ETS (zejména chemický průmysl) – zachytávání a využívání uhlíku jako suroviny 

8 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – Inovativní zařízení – změna výrobního procesu, snížení 

tepelného příkonu 

9 Samostatný ETS pro budovy 

10 Samostatný ETS pro silniční dopravu 

11 Rezerva tržní stability 

B. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 

1 Povinnost dodavatelů leteckých paliv dodávat stanovený podíl udržitelného leteckého paliva (SAF) na vnitřním trhu 

EU 

2 Povinnost provozovatele letadla čerpat minimálně 90 % roční spotřeby leteckého paliva na letišti Unie 

3 Povinnost letišť přijmout nevyhnutelná opatření k zabezpečení přístupů provozovatelů letadel k udržitelným 

leteckým palivům a zabezpečit potřebnou infrastrukturu 

4 Povinnost provozovatelů letadel a dodavatelů leteckých paliv oznamovat data EASA (Agentuře Evropské unie pro 

bezpečnost letectví) 

C: Revize EU ETS (letectví) – snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 

1 Snížení objemu/podílu povolenek přidělovaných zdarma 

2 Zvýšení lineárního redukčního faktoru (LRF) z 2,2 % na 4,2 %. 

3 Implementace CORSIA prostřednictví EU ETS 

D: Sociální klimatický fond 

1 Zřízení sociálního klimatického fondu (SKF) 

E: OZE a nízkouhlíková paliva v námořní dopravě 

1 Snížení intenzity skleníkových plynů v námořní dopravě 

F: Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS) 

1 Zvýšení redukčního cíle z 30 % (resp. 29 % bez UK) na 40 % oproti roku 2005. 

2 Omezení využívání tzv. flexibility LULUCF jejím rozdělením na 2 samostatná časová období 
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Identifikovaná opatření 

3 Sloučení sektoru zemědělství a sektoru LULUCF do jednoho (AFOLU) od 2035 

G: CBAM (Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích) 

1 Zavedení systému uhlíkového vyrovnání na hranicích 

H: Strategie lesnictví 

1 Podpora socioekonomických funkcí lesů pro prosperující venkovské oblasti a podpora udržitelné ekonomiky 

založené na lesích  

2 Ochrana, obnova a zvětšení rozlohy lesů v EU za účelem boje se změnou klimatu, zvrácením ztráty biodiverzity a 

zajištění odolných a multifunkčních lesních ekosystémů.  

3 Strategický monitoring lesů, reporting a sběr dat  

4 Silná výzkumná a inovační agenda pro kvalitnější informace o lesích 

5 Inkluzivní a koherentní systém řízení v oblasti lesů v EU  

6 Zlepšení implementace a posílení existujícího práva EU  

7 Výsadba dodatečných 3 miliard stromů do roku 2030 na území EU 

I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

1 Zpřísnění limitů pro snížení emisí CO2 od roku 2030 

2 Všechna OA a LUV nově uváděná na trh EU budou bezemisní od roku 2035 

3 Možná výjimka z nařízení pouze u výrobců s registrací v EU do 1 tis. vozidel ročně 

4 Spravedlivé rozdělení zátěže na snížení mezi výrobce LUV a ty, kteří vyrábějí těžší vozidla této kategorie 

5 Podpora používání obnovitelných paliv nebiologického původu 

6 Výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla od roku 2025 

J: Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice 

1 Dobíjecí infrastruktura pro lehká vozidla 

2 Dobíjecí infrastruktura pro těžká vozidla 

3 Infrastruktura pro čerpání vodíku pro silniční vozidla 

K: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 

1 Možnost dodatečného přerozdělení nevyužitých limitů pro kompenzaci v kategorii obhospodařované lesní půdy na 

konci období 2021–2025 a 2026–2030. 

2 Závazný vnitrostátní cíl minimálních čistých propadů 

3 Větší využití moderních digitálních technologií ke zpřesnění vykazování a monitoringu. 

4 Sloučení emisí z LULUCF a zemědělství pod AFOLU po 2030 

L: Energie z OZE 

1 Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v EU v roce 2030 na alespoň 40 %  

2 Ukončení podpory výroby elektřiny z lesní biomasy 

3 Přeshraniční pilotní projekt s jedním nebo více ČS 

4 Podíl OZE na konečné spotřebě energie v budovách do roku 2030 ve výši 49 %  

5 Každoroční nárůst podílu OZE na využití v průmyslu o 1,1 p.b. a 50 % podílu paliv z OZE nebiologického původu na 

spotřebě vodíku jako výchozí suroviny nebo nosič energie (do 2030)  
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Identifikovaná opatření 

6 Roční nárůst vytápění a chlazení o 1,1 p.b.v průměru let 2021–2025 a 2026–2030 

7 Zvýšení podílu energie z OZE a z odpadního tepla a chladu při dálkovém vytápění a chlazení nejméně o 2,1 p.b. 

jako roční průměr 

8 Snížení emisí skleníkových plynů z využívaných paliv do roku 2030 o 13 % oproti výchozímu scénáři  

9 Kritéria pro snižování emisí skleníkových plynů pro obnovitelná paliva nebiologického původu a recyklovaná 

uhlíková paliva 

10 Podíl na vytápění a chlazení energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie do roku 2030 alespoň 1,4 %. 

M: Energetická účinnost 

1 Zvyšování energetické účinnosti (kolektivní cíl snížení konečné spotřeby energie o alespoň 9 % do roku 2030) 

2 Redukce celkové konečné spotřeby všech veřejných subjektů o 1,7 % ročně 

3 Renovace 3 % podlahové plochy budov 

4 Zohlednění požadavek na energetickou účinnost ve VZ 

5 Každoroční úspory ve výši 1,5 % konečné roční spotřeby energie 

6 Změny v povinnosti energetického auditu 

7 Posouzení proveditelnosti používání EPC u rekonstrukcí velkých nerezidenčních budov nad 1000 m2. 

8 Úprava metodiky pro stanovení účinnosti kogeneračního procesu 

N: Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 

1 Zavedení nové struktury daňových sazeb 

2 Odstranění některých daňových zvýhodnění 

O: Energetická náročnost budov (EPBD) 

1 Do roku 2050 dosažení fondu budov s nulovými emisemi. 

2 Potenciál globálního oteplování nových budov během životného cyklu 

3 Nové minimální normy energetické náročnosti budov 

4 Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení 

5 Infrastruktura pro udržitelnou mobilu 

6 Certifikáty energetické náročnosti 

P: Strategie snížení emisí methanu 

1 Zpřísnění metodiky měření a vykazování emisí methanu 

2 Zřízení mezinárodního střediska pro sledování emisí methanu 

3 Detekce emisí pomocí družic a letadel 

4 Povinné měření, vykazování a ověřování emisí methanu v energetice 

5 Zřízení odborné skupiny pro emise methanu v zemědělství 

6 Model digitálního navigátoru uhlíku 

Q: Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 

1 Podpora přístupu obnovitelných a nízkouhlíkových plynů ke stávající infrastruktuře a trhu se zemním plynem 

2 Oddělení provozovatelů vyhrazených vodíkových sítí (unbundling) 
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Identifikovaná opatření 

3 Přeshraniční tarify pro vodík 

4 Příměs vodíku na přeshraničních bodech 

5 Evropskou síť provozovatelů vodíkových sítí (ENNOH) 

6 Zapojení a ochrana zákazníků na maloobchodním trhu s obnovitelným plynem 
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4.3 Popis identifikovaných opatření 

Následující tabulky zachycují podrobně zpracovaný seznam identifikovaných opatření balíčku „Fit for 55“. Zde jsou jednotlivá opatření nejen rozdělena 

do kategorií A-P podle tematického zaměření rámcových pozic/stanoviska příslušných resortů pro Parlament ČR, ale navíc obsahují další klíčové identifikační 

či popisní informace, včetně samotného legislativního návrhu, gestora/zpracovatele, stručného popisu každého z uvedených opatření a v závěru také hlavní 

body rámcové pozice ČR. V návaznosti na předané rámcové pozice proběhly schůzky s odpovědnými gestory státní správy ČR, kde byly aktualizovány jak 

informace týkající se daných pozic, tak informace způsobu projednání a očekávatelné dosažitelné pozice.  

Tabulka 4: Identifikovaná opatření A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

Legislativní návrh Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a 

uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a 

nařízení (EU) 2015/757. 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o 

množství povolenek, které má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů do roku 2030. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo životního prostředí ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Rozšíření EU ETS o námořní dopravu • Rozšíření systému EU ETS se vztahuje na emise z plaveb uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP) , 

polovinu emisí z plaveb mimo EHP a emise vznikající v kotvišti přístavu v EHP. Na námořní dopravu by se měla 

vztahovat stejná pravidla, která platí pro ostatní odvětví, na něž se vztahuje systém EU ETS, pokud jde o 

dražby, převod, vyřazení a zrušení povolenek, sankce a registry. Povinnost vyřazovat povolenky v odvětví 

námořní dopravy je postupně zaváděna v období 2023 až 2025, přičemž od roku 2026 budou muset lodní 

společnosti vyřadit povolenky za 100 % svých ověřených emisí. 

• Nová povinnost společnostem předkládat své plány monitorování ke schválení příslušným správním orgánům, 

vykazovat souhrnné údaje o emisích na úrovni společnosti a po ověření souhrnných údajů o emisích na úrovni 

společnosti předkládat tyto ověřené souhrnné údaje příslušnému správnímu orgánu.  

2. Změny stávajícího EU ETS (energetika, 
průmysl) - zvýšení lineárního redukčního 

faktoru 

• Celkový cíl snížení emisí o 61 % v roce 2030 (navýšení o 10 p. b oproti stávajícímu cíli snížení emisí). Zvýšení 

lineárního redukčního faktoru (LRF) z 2,2 % na 4,2 % a také jednorázové snížení objemu povolenek v systému. 

• Předpokládané snížení emisí v ČR o 14 % oproti současné legislativní úpravě (2021-2030). Se snížením CO2 

souvisí snížení i jiných emisí. 

• Neutrální dopady na celkovou zaměstnanost. Různé dopady na jednotlivá odvětví. Pravděpodobně negativní 

dopady na uhelný sektor, odvětví zemního plynu. Naopak růst v oblasti elektroenergetiky, OZE aj. Rozdíly 

mezi nabídkou a poptávkou práce (dostupné vs. požadované dovednosti zaměstnanců). 
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A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

3. Změny stávajícího EU ETS (energetika, 

průmysl) - využívání výnosů z aukcí 

• Výnosy z aukcí by měly být využity na účely související s klimatem, včetně podpory opatření v nízkopříjmových 

domácnostech. 

4. Změny stávajícího EU ETS (energetika, 

průmysl) - navýšení pro Modernizační fond 

• Celkové množství pro Modernizační fond navýšeno o 2,5 %. Prostředky pro ČS s HDP na hlavu pod 65 % 

průměru EU 2016-18. 

• Neměly by být podporovány projekty na výrobu energie z fosilních paliv. 80 % prostředků má směřovat do 

prioritních oblastí. Odhadované množství prostředků ve vazbě na cenu povolenky 295-410 mld. Kč (2021-

2030). 

5. Změny stávajícího EU ETS (energetika, 

průmysl) - Inovační fond 

• Zvýšení maximální míry aktualizace na 2,5 % ročně (z 1,6 %). 

• Bezplatná alokace povolenek podmíněna úsilím o dekarbonizaci (provádění doporučení z auditů) pro všechny 

podniky se spotřebou energie nad 10 TJ. 

6. Změny stávajícího EU ETS (energetika, 

průmysl) - aktualizace referenčních úrovní a 

úsilí o dekarbonizaci 

• Možnost využití soutěžních nástrojů pro financování projektů. 

7. Změny stávajícího EU ETS (zejména chemický 

průmysl) - zachytávání a využívání uhlíku jako 

suroviny 

• Nebude povinnost vyřazovat povolenky na ty emise, které skončí trvale chemicky vázané ve výrobku. 

8. Změny stávajícího EU ETS (energetika, 

průmysl) - Inovativní zařízení – změna 

výrobního procesu, snížení tepelného příkonu 

• Zařízení by zůstalo v systému po dobu pěti let i přes aplikaci opatření, která by jinak vedla k opuštění systému. 

9. Samostatný ETS pro budovy • Revize od roku 2025 zavádí nový samostatný systém obchodování s emisemi skleníkových plynů pro budovy 

a silniční dopravu. Během prvního roku budou regulované subjekty povinny získat povolení k vypouštění emisí 

skleníkových plynů a vykázat své emise za roky 2024 a 2025. Povinnost vyřazovat povolenky pro tyto subjekty 

bude platit až od roku 2026. Nové ETS bude regulovat nikoli samotné producenty emisí, ale dodavatele paliv. 

Regulovanou činností bude uvádění paliv, která se používají pro spalování v odvětví budov a silniční dopravy, 

do oběhu. 

• Všechny povolenky budou draženy. Bude vytvořena rezerva tržní stability a Sociální klimatický fond. 

• Předpokládaná dodatečná úspora v těchto sektorech ve výši 6 % (2025-2030). 

• Při předpokladu ceny povolenky 48 EUR/t, je možno očekávat nárůst ceny lehkých topných olejů o 23 % a 

zemního plynu o 17 %. V dopravě se očekává nárůst cen nafty o 12 % a benzínu o 10 %. 

• Oba sektory jsou specifické nízkou cenovou elasticitou poptávky. 

• Nutné investice zaměřené na zvýšení poptávky po bezemisních vozidlech a rozšiřování infrastruktury pro 

alternativní paliva. Dále zvýšení tepelné účinnosti budov a snížení podílu fosilních paliv na vytápění. 

• Dopad na regulované subjekty (administrativní náročnost spojená s obchodováním, evidencí atd.) + zvýšené 

nároky na státní správu (provoz budov se podílí na celkové produkci emisí v ČR přibližně ze 44 % (44,57 Mt 

CO2). Vybraným scénářem (optimální scénář), kterým se ČR bude řídit, by mělo dojít ke snížení emisí CO2 do 

roku 2050 ze současných 44,6 Mt na 26 Mt ročně (snížení zhruba o 40 %). Tyto emise však obsahují i emise 

tepláren a výtopen zahrnutých do EU ETS, které je třeba z tohoto odhadu odselektovat. Sektor domácností a 

veřejných a komerčních budov dohromady činí cca 11 mil. t CO2). 

10. Samostatný ETS pro silniční dopravu 
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A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

11. Rezerva tržní stability • Podle současného znění rozhodnutí o rezervě tržní stability skončí rokem 2023 aktuálně platná 24 % míra 

čerpání přebytku povolenek do rezervy tržní stability. Současně skončí platnost ustanovení o minimálním 

množství povolenek, které musí být umístěno do rezervy tržní stability, ve výši 200 milionů povolenek. Od 

roku 2024 bude míra čerpání přebytku povolenek 12 %.  

• Cílem tohoto návrhu je, aby současné parametry rezervy tržní stability (čerpání přebytku povolenek ve výši 

24 % a minimální množství, které má být umístěno do rezervy, ve výši 200 milionů povolenek) byly zachovány 

i po roce 2023 a až do konce čtvrté fáze EU ETS, tedy do 31. prosince 2030, tak aby byla zajištěna integrita 

předvídatelnost trhu. Po roce 2030 by se míra příjmu povolenek v rámci rezervy tržní stability vrátila na 12 

%. 

• Návrh mění výpočet celkového počtu povolenek v oběhu (TNAC) tak, aby zahrnoval emise z letectví a 

povolenky vydané v souvislosti s letectvím.  

• Revize rovněž upravuje rezervu tržní stability tak, aby do výpočtu zahrnoval povolenky a emise týkající se 

námořní dopravy.  

• Navrhuje nárazníkový příjem do rezervy tržní stability, pokud je TNAC mezi 833 a 1096 mil. V takovém případě 

bude příjem představovat rozdíl mezi TNAC a hranicí 833 milionů. Pokud bude TNAC vyšší než 1096 milionů 

povolenek, bude platit běžná míra příjmu (24 % do roku 2030). 

• Návrh rovněž počítá s tím, že od roku 2023 budou povolenky v MSR nad úrovní dražených objemů z 

předchozího roku zneplatněny, přičemž maximální množství povolenek v rezervě bude 400 milionů. 

• Zřízena má být samostatná část rezervy pro povolenky z ETS pro budovy a silniční dopravu, přičemž stahování 

a uvolňování těchto povolenek do MSR se bude řídit zvláštními pravidly 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Rozšíření EU ETS o námořní dopravu povede ke zvýšení ceny za přepravu, potažmo dovoz zboží. ČR vidí možnost teoretického zvýšení konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu (zejména odvětví celulózy a papíru, chemických látek, železa a oceli) díky zdražení dovozů. 
• Zvýšení LRF způsobí méně dostupných povolenek, růst jejich ceny a zvýšené náklady na využívání fosilních paliv. ČR žádá o předložení výpočtů. 

• ČR hodnotí pozitivně posílení pozice Modernizačního fondu, ale požaduje zachování stávajícího nastavení (prioritní investice apod.). Nesouhlasí se zastavením podpory 

projektů využívajících zemní plyn. 

• U změn v souvislosti s Inovačním fondem ČR nesouhlasí s povinností provádění opatření z auditů jako podmínkou pro bezplatnou alokaci. ČR souhlasí s navrženým 

zvýšením maximálního tempa úpravy benchmarků (považováno za maximální a nemělo by být dále navyšováno). 

• ČR hodnotí kladně aktualizaci referenčních úrovní a úsilí o dekarbonizaci. Souhlasí s posílením pozice Inovačního fondu. 

• Rovněž ČR vnímá pozitivně změny v zachytávání a využívání uhlíku. 

• ČR nesouhlasí s povinností vyřazování povolenek i po snížení jmenovitého tepelného příkonu v souvislosti se změnami stávajícího EU ETS u inovativních zařízení. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Aktuálně probíhají projednávání (řeší se MARITIME, benchmarky), v EP řeší výbor ENVI. 

• Problematické je rušení bezplatné alokace v průmyslu – ČR je proti tomuto návrhu. 

• Problémem je – cross-sector correction factor – všem se krátí, ideální by bylo, aby se ve 4. období ještě nespustil. 

• Modernizační fond – zpřísní se reporting – aby bylo vidět, kolik, kdo za co utratil. 

• Když nějaké zařízení sníží výkon, vypadne ze systému ETS – toto bude na dobrovolné bázi 

• Otázka systému EU-ETS pouze pro emitenty (a ne pro „spekulanty“) není na pořadu dne – muselo by se to vyjmout z MIFID (The Markets in Financial Instruments 

Directive – Směrnice o trzích finančních instrumentů) 

• Se snižujícím se počtem EUA, však bude systém náchylnější k výkyvům způsobeným spekulanty. 
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A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

• Letectví – nejméně problematické. 

• Spalovny odpadu – někteří poslanci navrhují zařadit je do ETS. 

• Spalování biomasy – přednostně by měla být biomasa využívána k výrobě materiálů, kde se trvale zachytí. 

• Sociálně klimatický fond – není nikým přímo žádaný. 

• Peníze z fondů – Zelená úsporám, Kotlíkové dotace, rozjíždí se určitá pomoc energetické chudobě (Rakousko – příspěvek na dopravu – sledují různé parametry, 

posuzuje se dopravní odlehlost, sociální kritéria …). 

Tabulka 5: Identifikovaná opatření B: ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 

B. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 

Legislativní návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu. 

ReFuel Aviation (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on ensuring a level playing 

field for sustainable air transport). 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo dopravy ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Povinnost dodavatelů leteckých paliv dodávat 

stanovený podíl udržitelného leteckého paliva 

(SAF) na vnitřním trhu EU 

Nové cíle pro udržitelná letecká paliva (jako % palivové směsi): 

• od 1. ledna 2025 minimální podíl 2 % SAF;  

• od 1. ledna 2030 minimální podíl 5 % SAF, z toho minimální podíl 0,7 % syntetických leteckých paliv; 

• od 1. ledna 2035 minimální podíl 20 % SAF, z toho minimální podíl 5 % syntetických leteckých paliv; 

• od 1. ledna 2040 minimální podíl 32 % SAF, z toho minimální podíl 8 % syntetických leteckých paliv; 

• od 1. ledna 2045 minimální objemový podíl 38 % SAF, z toho minimální podíl 11 % syntetických 

leteckých paliv; 

• od 1. ledna 2050 minimální objemový podíl 63 % SAF, z toho minimální podíl 28 % syntetických 

leteckých paliv. 

2. Povinnost provozovatele letadla čerpat 

minimálně 90 % roční spotřeby leteckého 

paliva na letišti Unie 

• Provozovatelem letadla je osoba, která ve sledovaném období provozovala nejméně 729 letů obchodní letecké 

dopravy odlétajících z letišť EU. Podle všeho je však kritérium nastaveno obdobně jako u kritéria pro nezahrnutí 

leteckého provozovatele do systému EU ETS, kde se vztahuje na činnost v oblasti letectví, vykonávané 

poskytovatelem komerční letecké dopravy, jenž buď po tři po sobě jdoucí čtyřměsíční období provozuje méně 

než 243 letů za období, nebo lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 10 000 tun za rok. 

• V ČR se pravděpodobně vztahuje Smartwings, České aerolinie a ABS Jet (prověřuje se na straně gestora). 

3. Povinnost letišť přijmout nevyhnutelná 

opatření k zabezpečení přístupů 

provozovatelů letadel k udržitelným leteckým 

palivům a zabezpečit potřebnou infrastrukturu 

• Jde o letiště, jak je definováno v článku 2 směrnice EP a Rady 2009/12/ES o letištních poplatcích, kde je 

odbaveno více než 1 mil. cestujících nebo náklad více než 100 000 tun za sledované období. 

• Vztahuje se na letiště Praha Ruzyně (LKPR). 
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B. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 

• Povinnost zajistit infrastrukturu a přístup k SAF. 

4. Povinnost provozovatelů letadel a dodavatelů 

leteckých paliv oznamovat data Agentuře 

Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). 

• Zvýšení administrativy a reportovacích povinností. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Opatření povedou k omezené dostupnosti udržitelného leteckého paliva. 
• Problematickou zůstává být nepřipravenost infrastruktury, logistiky atd. 

• V ČR chybí výrobní kapacity k produkci udržitelného leteckého paliva. 

• Opatření charakterizují termínové rozpory, povinnosti a pokuty mezi subjekty (provozovatel letadel, letiště, dodavatel).  

• Realizaci opatření je vhodné termínově posunout. Podíly udržitelného leteckého paliva by bylo potřeba zmenšit a zrovnoměrnit v čase. 

• Navrhované nastavení monitoringu, reportingu a verifikace je složité, ČR by místo zavádění nového systému reportingu upřednostnila rozšířit ten stávající. 

• Nyní dosahuje cena udržitelného leteckého paliva 5-6násobek ceny fosilního paliva, existuje riziko, že malí a mimoevropští dopravci budou levnější. 

• Provozovateli letiště vzniknou náklady na infrastrukturu a zajištění dodavatele udržitelného leteckého paliva. 

Výstup ze schůzky s gestory 

Oppatření bylo projednáváno společně s opatřením A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

Tabulka 6: Identifikovaná opatření C: Revize EU ETS (letectví) – snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 

C: Revize EU ETS (letectví) – snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 

Legislativní návrh Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek 

letecké dopravy k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo životního prostředí ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Snížení objemu/podílu povolenek 

přidělovaných zdarma 

• Návrh stanoví nová pravidla pro přidělování povolenek pro letectví: 

- od 2024: 25 % aukce 
- od 2025: 50 % aukce 

- od 2026: 75 % aukce 

- od 2027: 100 % aukce 

• Veškeré výnosy z dražeb povolenek by měly být použity na klimatické účely. 

2. Zvýšení lineárního redukčního faktoru (LRF) 
z 2,2 % na 4,2 %. 

• Postupné snižování množství povolenek v systému. 

3. Implementace CORSIA prostřednictví EU ETS • Návrh mění EU ETS v sektoru letectví tak, aby byla CORSIA vhodně implementována prostřednictvím EU 

ETS a bylo zajištěno stejné zacházení se všemi aerolinkami. 
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C: Revize EU ETS (letectví) – snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 

• Jako referenční hranice je v CORSIA stanoveno množství emisí z letectví za rok 2019.3 

• Návrh ponechává dosavadní úpravu letů tak, jak je pokryta EU a představuje vhodnou právní úpravu 

související s implementací CORSIA pro lety, které nejsou pokryty EU ETS (lety do/z třetích států a také 

lety aerolinek se sídlem v EU mezi dvěma státy, které leží mimo EHP). 

• Pro podporu cílů Pařížské dohody musí implementace splňovat tyto podmínky: kredity způsobilé k 

vyřazení pochází ze státu, který je smluvní stranou Pařížské dohody a podílí se na CORSIA, a musí být 

zamezeno dvojímu započítávání kreditů. 
• Ověřování, zda provozovatelé letadel se sídlem ve státě mimo EU plní povinnosti spojené s vyřazováním 

kreditů v rámci CORSIA, zůstává v působnosti tohoto státu. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• ČR obecně souhlasí s aukcemi, ale navrhuje posunout termín k 2030, i kvůli dopadům CORSIA na letectví. 

• Za nezbytnou považuje harmonizaci CORSIA s EU ETS. 

Výstup ze schůzky s gestory 

Oppatření bylo projednáváno společně s opatřením A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

Tabulka 7: Identifikovaná opatření D: Sociální klimatický fond  

D: Sociální klimatický fond  

Legislativní návrh Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zřízení Sociálního klimatického fondu. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR → Ministerstvo životního prostředí (předání gesce) 

Identifikované opatření Stručný popis 

1. Zřízení sociálního klimatického fondu 

(SKF) 

• Zřízení SKF se předpokládá pro období 2025-2032 za účelem řešení sociálních dopadů na zranitelné 

zákazníky z oblasti sektorů budov a dopravy. 

• Pro ČR se odhaduje alokace přibližně 1,74 mld. eur, z toho přitom asi 1/3 bude připadat na období 2025-

2027 a pak 2/3 na navazující období 2028-2032. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• ČR požaduje vyjasnění, zpřesnění a příp. doplnění některých definic v kontextu již existující legislativy (zranitelné domácnosti, zranitelný zákazník a mikro podnik). 

• ČR usiluje o sdílené řízení fondu (nikoli přímé, jak navrhuje Komise). 
• ČR bude usilovat o zjednodušení zpracování a obsahu sociálního plánu pro klimatická opatřen a o minimalizaci pravomocí EK při přípravě a schvalování. 

• Pro ČR je zásadní vyjasnit možnosti podpory nákupu bezemisních a nízko-emisních vozidel ze strany silničních dopravců. Pokud bude systém EU-ETS dopadat na 

tyto subjekty, měla by existovat možnost, jak z tohoto fondu financovat postupnou obnovu jejich vozového parku. 

 

 

3 Poslední předpandemický rok. 
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D: Sociální klimatický fond  

• ČR tedy bude usilovat o nižší spolufinancování ČS než je úroveň 50 %. 

• ČR požaduje ujištění, že příspěvek EU pro účely implementace SKF bude umožňovat využití prostředků na vlastní technickou pomoc pro provádění fondu. 

• ČR bude prosazovat zmírnění finančních podmínek, resp. zavedení možnosti předfinancování (např. ve výši 5 %). 

• Navržená kritéria v metodologii rozdělení alokace mezi jednotlivé ČS jsou pro ČR méně výhodná. Úroveň energetické chudoby na úrovni ČS by mohla být řešena 

např. přes podíl výdajů na energie na příjmech domácností. ČR by podpořila úpravu alokační metodiky, aby lépe odpovídala nižší ekonomické vyspělosti ČR a 

dopadům zavedení ceny uhlíku na domácnosti a mikro-podniky. 

• ČR preferuje v maximální míře zachování stávajících stropů víceletého finančního rámce 2021-2027. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Problém mají dopravci, kteří se nevejdou do definice mikropodniků, ačkoliv zvýšení cen dopravy se přímo promítne na koncového spotřebitele. 
• Definice zranitelného zákazníka – ČR chce co nejširší definici (neposuzovat jen podle příjmu, ale vztáhnout např. i na schopnost vytápění, typ bydlení, region) 

• Nelze nastavit trvalou podporu, řešit spíše formou dotačních titulů (na rekonstrukce, instalace FVE apod.) 

• V současnosti není nařízení ani plán, který by rozděloval prostředky do odvětví: mikropodniky, budovy, domácnosti, doprava 

• Projednávání je závislé na projednávání revize ETS 

Tabulka 8: Identifikovaná opatření E: OZE a nízkouhlíková paliva v námořní dopravě 

E: OZE a nízkouhlíková paliva v námořní dopravě 

Legislativní návrh Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě 

a kterým se mění směrnice 2009/16/ES. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo dopravy ČR 

Identifikované opatření Stručný popis 

1. Snížení intenzity skleníkových plynů v 

námořní dopravě 

• Návrh nařízení zavádí limity intenzity skleníkových plynů podílejících se na energii použité na palubě lodi 

připlouvající, kotvící nebo odplouvající z přístavu pod jurisdikcí ČS EU a také povinnost používat 

bezemisní technologii nebo napájení z břehu při kotvení v přístavu pod jurisdikcí ČS. 

• Návrh vymezuje dotčená plavidla, na které se vztahuje.  

• Návrh se nevztahuje na vnitrozemskou plavbu. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Nepředpokládá se faktický dopad na ČR – nemá přístavy ani lodě, které by svou kapacitou spadaly pod návrh nařízení. ČR žádá explicitní ustanovení, že se nařízení 

nevztahuje na vnitrozemské plavby. 

Výstup ze schůzky s gestory  

Opatření nebylo s gestory projednáváno. 
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Tabulka 9: Identifikovaná opatření: F: Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS) 

F: Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS) 

Legislativní návrh Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním 
snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti 

klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo životního prostředí ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Zvýšení redukčního cíle z 30 % (resp. 29 

% bez UK) na 40 % oproti roku 2005 

• Nařízení o sdílení úsilí (ESR) pokrývá sektory dopravy (mimo letecké a mezinárodní lodní), budovy, 

odpady, zemědělství a průmyslové provozy, které nespadají pod EU ETS. 

• Rozpočítáno na jednotlivé ČS. Pro ČR jde o změnu z 14 % na 26 % (v roce 2030) oproti 2005. 

• Způsob plnění cílů revidovaného nařízení ESR nechává EK na jednotlivých ČS. Základ vychází z původního 
nařízení ESR, nicméně od roku přijetí této revize bude nutné upravit v současnosti platné roční emisní 

příděly ČS v souladu s novou emisní trajektorií do roku 2030.  

2. Omezení využívání tzv. flexibility LULUCF 

jejím rozdělením na 2 samostatná časová 

období 

• Rozdělení flexibility LULUCF na dvě samostatná časová období, přičemž každé z nich bude limitováno 

polovinou maximálního množství celkových čistých propadů stanoveného v příloze III nařízení ESR. 

3. Sloučení sektoru zemědělství a sektoru 

LULUCF do jednoho (AFOLU) od 2035 

• Sektor by měl být již přibližně od roku 2035 klimaticky neutrální a posléze generovat čisté propady podle 

trajektorie, aby EU byla klimaticky neutrální. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Obecně ČR považuje architekturu mechanismu za vhodnou. Sektory mimo systém EU ETS se musí efektivním způsobem podílet na snižování emisí v souladu s 

přijatým cílem snížení emisí EU do roku 2030 o alespoň 55 %, ale téměř dvojnásobné navýšení je neakceptovatelné. 

• V mechanismu nejsou jasné výpočty hodnot, dopady atd. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Projednávání legislativy po technické stránce už víceméně proběhlo – nyní jsou to už spíše politické otázky 

• Rozdělení cílů mezi země podle HDP – nikdo nenavrhl žádný o mnoho lepší způsob → bude asi takto přijato 

• Možné změny budou ještě ve flexibilitách 

• Aktuálně je ČR se současnými opatřeními na 14 %, z dodatečnými to bude 19 %, jak se rozdělí do odvětví se zatím neví – cíl bude celkem 26% 

o Emise z odpadů – budou nyní klesat (jímání methanu ze skládek, bioplynové stanice apod.) 

o Domácnosti a budovy – největší potenciál 

• Náklady – lze vyjít z dopadových studií EU. Nejdražší budou změny v dopravě – nutná obměna vozového parku. 

• Velký potenciál má zavedení ETS na budovy a dopravu – to samo o sobě naplní cca ½ cíle 

• Ověřování plnění cílů – probíhá s 2letým zpožděním, protože NIR vychází opožděně – nyní je za rok 2019 
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Tabulka 10: Identifikovaná opatření G: CBAM (mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích) 

G: CBAM (mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích) 

Legislativní návrh Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. 

COM(2021) 564: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border 

adjustment mechanism. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo financí ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Zavedení systému uhlíkového vyrovnání 

na hranicích (CBAM) 

• Doplněk k systému EU ETS a je založen na systému osvědčení, která budou nakupovat dovozci zboží ze 

zemí mimo EU. Naceněn bude nepřímý obsah emisí v dováženém zboží. 

• V první fázi se CBAM bude vztahovat na dovoz elektřiny, cementu, oceli a železa, hliníku a hnojiv. 

• Mechanismus se bude uplatňovat na emise skleníkových plynů, k nimž dochází při výrobě. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Zamýšlené snižování bezplatné alokace povolenek v EU ETS nesmí vést ke znevýhodnění evropských výrobců, a mělo by proto začít nejdříve po ukončení 4. 

obchodovacího období. 

• Legislativa CBAM musí vytvořit účinný a nákladově efektivní systém a nesmí mít negativní vliv na konkurenceschopnost průmyslu v EU. V opačném případě ČR 
požaduje zachování současných opatření ke snížení rizika úniku uhlíku, tedy bezplatné alokace a kompenzace nepřímých nákladů. 

• Prioritou ČR je zajištění plné kompatibility opatření s pravidly Světové obchodní organizace ve všech jeho ohledech. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Upozornění, že se nejedná o clo, ale o uhlíkové vyrovnání – nezaměňovat pojmy 

• Pozice ČR byla spíše zdrženlivá, nelíbilo se rychlé stahování povolenek zdarma 

• Nová vláda obecně CBAM podporuje (součást programového prohlášení), Senát podpořil umírněnou pozici 

• Výrobci s CBAM souhlasí, chtěli ho, neboť narovnává prostředí, s čím nesouhlasí je stahování povolenek zdarma, to není ale přímo bodem CBAM, ale EU-ETS 

• Další výhrady byly k tomu, že to měl být decentralizovaný systém vyžadující novou administrativu a IT systémy. Možnost implementovat do stávajících IT 

systémů celní správy. Výsledkem jednání pak byly úpravy, že bude centrální IT systém. Celní správa zatím nepředpokládá významnější dopad na jejich náklady. 

Akreditaci a výběr financí by mělo provádět MŽP, kontrolu pak celní správa 

• 1. fáze má být spuštěna už v roce 2023 – pouze se sleduje a reportuje, zbytek od 2026 

• Příjmy: 75% do rozpočtu EU (splácení dluhů) + 25% náklady na provoz systému u členských států 

• Dopady na dovozce: 

o Cement – OK – většina cementu je regionální (státy J Evropy vozí ze s Afriky) 

o Chemie – hnojiva, amoniak – většina dovozů z EU (Francie z Afriky) 

o Železo, ocel, hliník, významný dopad – z různých zemí, včetně Ukrajiny, Ruska – to bude problematické  

• Dovozy v hodnotě méně než 150 EUR/dovoz budou osvobozeny 

• Zástupci chemického průmyslu mají obavy z rozšíření komodit o další (základní chemikálie důležité pro výrobu) 

• Největším úskalí návrhu je nyní situace na Ukrajině, neboť bude nutné hledat nové trhy pro nákup železa apod. (např Indie), zavedení CBAM by situaci ještě více 

zkomplikovalo 
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Tabulka 11: Identifikovaná opatření H: Strategie lesnictví 

H: Strategie lesnictví 

Legislativní návrh Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

Regionů, Nová strategie EU v oblasti lesnictví do roku 2030, Nová strategie EU v oblasti lesnictví do roku 2030 

Gestor/zpracovatel  Ministerstvo zemědělství ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Podpora socioekonomických funkcí lesů pro 

prosperující venkovské oblasti a podpora 

udržitelné ekonomiky založené na lesích  

• Podpora oběhového hospodářství a bioekonomiky založené na lesích. 

• Prioritizace dlouhodobých výrobků ze dřeva na úkor těch krátkodobých, optimalizace spotřeby dřeva na 

základě kaskádovitého principu, podpoření využití produktů ze dřeva ve stavebním průmyslu (osvěta). 

• Udržení podílu energií z paliv pocházejících z lesa v energetickém mixu EU v limitech udržitelnosti. 

• Předejití výraznému růstu využívání lesní biomasy pro energetické účely, využití dřeva pro energetické 

účely na základě kaskádovitého využití, nezvyšovat závislost EU na dovozu dřeva ze zemí mimo EU. 
• Důraz na oblast nedřevních produktů a služeb pro veřejnost. 

• Vzdělávání a dovedností pro udržitelnou bioekonomiku založenou na lesích – pro experty v oblasti 

přechodu na ekonomiku založenou na nefosilních zdrojích, pro veřejnost ve všech tří pilířích/funkcích 

lesa. 

• Využívání loga Natura 2000 pro nedřevní produkty a služby lesa. 

2. Ochrana, obnova a zvětšení rozlohy lesů v EU 

za účelem boje se změnou klimatu, zvrácením 

ztráty biodiverzity a zajištění odolných a 

multifunkčních lesních ekosystémů.  

• Zúžení změny klimatu na posun vegetačních zón. 

• Podpora managementových opatření pro vznik odolných lesů na úrovni porostu a krajiny, problematika 

lesních půd (včetně zavedení nové certifikace pro přírodě bližší hospodaření v lesích), prevence přírodních 

katastrof s okamžitou reakci v případě jejich vzniku, uvolnění přeshraničního obchodu s reprodukčním 

materiálem.  

• Zařazení sítě INTEGRATE mezi příklady dobré praxe z hlediska zachování a obnovy biologické 

rozmanitosti (společný projekt mezi Německem a ČR). 

• Podpora vlastníků a správců lesů přes platby za ekosystémové služby (finance ze Společné zemědělské 

politiky). 

3. Strategický monitoring lesů, reporting a sběr 

dat  

• Vznik strategických plánů pro lesy na úrovni ČS, doplnění lesních hospodářských plánů o další informace 

z oblasti biologické rozmanitosti nebo hodnocení rizik, vznik vědeckého partnerství pro lesy v rámci 

Společného výzkumného centra (JRC). 

4. Silná výzkumná a inovační agenda pro 

kvalitnější informace o lesích 

• Využití programu Horizon Evropa. 

5. Inkluzivní a koherentní systém řízení v oblasti 

lesů v EU  

• Lepší koordinace politik pro oblast lesů, zkvalitnění a zeštíhlení systému expertních skupin EK. 

6. Zlepšení implementace a posílení existujícího 

práva EU  

• Zlepšení implementace stávajících právních předpisů v oblasti lesů a lesnictví v EU. 

7. Výsadba dodatečných 3 miliard stromů do 
roku 2030 na území EU 

• Potřeba zvýšení výměry lesů v EU, mj. výsadbou 3 miliard nových stromů do roku 2030 nad rámec 

očekávané výsadby podle aktuálních trendů. 

Pozice ČR (hlavní body) 
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H: Strategie lesnictví 

• ČR má zásadní výhrady ke skutečnosti, že příprava strategie probíhala bez konzultace s ČS, a to i přesto, že předpokládá součinnost klíčových stakeholderů během 

své implementace. ČR nesouhlasí s „one-size-fits-all“ principem. Ačkoli strategie není závazná, je vodítkem pro další aktivity EK. 

• Strategie je přes závěry Rady podřízena Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti 2030 a příliš zdůrazňuje biologickou rozmanitost, adaptaci a mitigaci změny 

klimatu (méně pak ekonomický a sociální pilíř). ČR bude nadále zastávat princip trvale udržitelného hospodaření v lesích (všechny tři funkce lesa)4 a změny by 
měly být povoleny jen přes proces Forest Europe. 

• Ve strategii chybí specifikace limitů udržitelnosti.5 

• Strategie zavádí řadu nových, dosud nedefinovaných termínů (na úrovni EU). Bylo by vhodnější odkázat na ty existující (např. podle Organizace pro výživu a 

zemědělství Spojených národů). V opačném případě bude nutno uvést způsob a platformu pro jejich tvorbu. Ochrana, obnova a zvětšení rozlohy lesů, jakož i 

inovační a výzkumná agenda kromě toho postrádají konkretizaci částí textu. 

• Strategie by se měla opírat o výstupy několika výzkumných institucí, nikoli pouze o ty z JRC. 

• Některé úkoly z textu nevyplývají a chybí jim časový rámec. Chybí propojení na Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (2030) či další mezinárodní 

závazky.  

• ČR očekává pokyny EK k platbám za lesní ekosystémové služby. 
• ČR vítá kaskádové využití dřeva na energetické účely. 

• Strategii chybí ambice soběstačnosti bez využití dotací. 

• Pro účely monitoringu je potřeba specifikovat monitorovací struktury, sdílení a ověřování dat. 

• Správné využívání loga Natura 2000 pro nedřevní produkty a služby lesa vyžaduje specifikovat cíl a vazbu na Strategii. 

• U výsadby dodatečných 3 miliard stromů je nezbytné vyřešit motivaci vlastníků lesů, jakož i spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 

prostředí ČR. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Projednáváno společně spolu s oblastí opatření J: Využití půdy, lesnictví, zemědělství (viz dále) 

Tabulka 12: Identifikovaná opatření I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

Legislativní návrh Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o posílení 

výkonnostních emisních norem CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se 

zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Zpřísnění limitů pro snížení emisí CO2 od roku 

2030 

• Redukce oproti roku 2021, limity u nových registrací jsou na úrovních 55 % u osobních automobilů (OA) 

a 50 % v případě lehkých užitkových vozidel (LUV).  

 

 

4 Environmentální, ekonomický i sociální pilíř trvale udržitelného hospodaření v lesích. 
5 Mělo být vysvětleno v aktu v přenesené pravomoci k článku 29 nařízení EU 2018/2001, nejpozději však 31. ledna 2021. 
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I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

• Nový návrh přináší další výrazné snížení limitů o skoro polovinu u OA (na 42,75 g CO2/km) a o necelé 

dvě třetiny u LUV (na 72 g CO2/km).  

• Od roku 2021 se budou uvádět spotřeba a emise CO2 pouze dle globální harmonizované normy WLTP 

(„World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“). 

2. Všechna OA a LUV nově uváděná na trh EU 

budou bezemisní od roku 2035 

• Od 1. ledna 2035 má platit, že všechna nová OA a LUV uváděná na trh EU budou bezemisní (jedná se o 

100% snížení emisí oproti roku 2021). 

3. Možná výjimka z nařízení pouze u výrobců s 

registrací v EU do 1 tis. vozidel ročně 

• Od roku 2030 si budou moci o výjimku z nařízení požádat pouze výrobci, kteří v EU registrují do 1 tisíce 

vozidel ročně. Aktuálně se výjimka vztahuje na výrobce OA do 10 tisíc vozidel a na výrobce LUV do 22 

tisíc vozidel.   

4. Spravedlivé rozdělení zátěže na snížení mezi 

výrobce LUV a ty, kteří vyrábějí těžší vozidla 

této kategorie 

• Upravené vzorce pro výpočet cílů pro vozový park OA a LUV EU pro 2030. 

• Stanovení vzorců pro 2035 i ročních cílů pro specifické emise pro každého výrobce. 

• Zrušení uplatňování zvýhodnění vozidla s nulovými a nízkými emisemi (ZLEV) od roku 2030. 

5. Podpora používání obnovitelných paliv 

nebiologického původu 

• Úvěrový mechanismus na podporu elektromobility, v jehož rámci hospodářské subjekty, které dodávají 

elektrickou energii z OZE do veřejných vozidel skrze veřejné nabíjecí stanice, získají kredity. Ty mohou 

prodat dodavatelům paliv, kteří je mohou použít ke splnění povinnosti dodavatele paliva. 

6. Výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové 
osobní automobily a pro nová lehká užitková 

vozidla od roku 2025 

• V roce 2025 průměrné emise z vozového parku nových OA a LUV budou muset být sníženy o 15 % u 
obou kategorií vozidel a v roce 2030 průměrné emise z vozového parku nových OA o 37,5 % a LUV o 

budou muset být sníženy o 31 % oproti pro rok 2021 

Pozice ČR (hlavní body) 

• ČR souhlasí s postupným zpřísňováním limitů CO2 u nových OA a LUV, nicméně navrhované procento snížení v emisí v roce 2030 považuje za extrémně náročný cíl 

z technologického, investičního i sociálního hlediska. ČR podpoří snížení maximálně na úrovni středního scénáře dle dopadové studie, tzn. pro rok 2030 snížení pro 

OA na úrovni 50 % a u LUV na úrovni 40 %. Současně musí být zajištěny dostatečné finanční zdroje na výstavbu hlavně veřejné dobíjecí infrastruktury. 

• Zásadně nesouhlasí s cílem bezemisnosti nových OA a LUV od roku 2035 a požaduje posunutí tohoto termínu na rok 2040. Navrhuje v roce 2026 provést revizi cílů 

pro rok 2035.  

• Je nutné dořešit otázku využití pokročilých biopaliv a obnovitelných paliv nebiologického původu (investice do těchto paliv ohrozí zákaz prodeje spalovacích motorů).  

• Nesouhlasí se zrušením ZLEV a požaduje zohlednění produkce emisí CO2 vyprodukovaných v celém životním cyklu vozidla a používaných paliv (well to wheel). 

• V případě schválení emisní normy EURO 7 pro OA (2021/2022) a zavedení metodiky provádění testů v reálním provozu (RED) či zavedení limitu emisí i pro další 
škodliviny, bude uvažování emisních limitu podle „Fit for 55“ bezpředmětné (automobily uváděné na trh EU budou bez spalovacích motorů). 

• ČR vnímá pozitivně zachování limitu průměrných emisí pro rok 2025 na úrovni 15 %. Konečná podoba tohoto opatření však musí být známa do roku 2022. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Probíhá projednávání – některé státy chtějí konec spalovacích motorů už 2030 a mezikrok 2027 (cca 7 států). 

• Francie souhlasí, Německo zkouší zahrnout e-fuels (syntetická paliva z obnovitelného vodíku a zachyceného CO2). 

• ČR je pro zákaz, ale čím později k tomu dojde tím lépe to bude ekonomika snášet. 

• Automobilový průmysl zaměstnává v ČR cca 170 000 lidí – dotkne se to cca 50 000 lidí. 

• Potenciál nových pracovních míst: 

o Opravárenské firmy 

o Gigafactory – otázka výstavby či nevýstavby je zcela zásadní 

o Vývoj softwaru pro elektromobily 
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I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

o Vodíkové technologie 

• Nutné investice do infrastruktury – dobíječky + plničky  

o Otázkou je, zda se komponenty budou vyrábět u nás nebo se budou dovážet – dopad na hospodářství. 

• Gigafactory má vyrábět lithiové baterie – zásadní pro automobilový průmysl, otázkou jsou nákladní auta. LiON jsou hodně těžké, pro velké 

kamiony spíše nepoužitelné – vhodnější by byly solid-state baterie, zatím ale nejsou dostatečně rozvinuté. Pokud budou včas dostupné budou pro 

kamiony budoucností a vodík nejspíš nakonec nebude tolik rozšířen. 

• Z hlediska vodíku je poměrně zásadní otázkou, zda bude podpořen vodík z JE. 

• Palivové články – jsou drahé a mají nízkou oblast využití – proto není takový potenciál snižování ceny v porovnání s elektromobily. 

• Otázkou je obchod s ojetinami –zda se budou ojetá spalovací auta a ojeté elektromobily vozit ze západu na východ.  Nakonec by snižování emisí 

mohlo být mnohem pomalejší i přes zákaz prodeje spalovacích motorů. 

Tabulka 13: Identifikovaná opatření J: Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice 

J: Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice 

Legislativní návrh Směrnice pro infrastrukturu alternativních paliv („Alternative Fuels Infrastructure Directive“)/Nařízení pro 

infrastrukturu alternativních paliv („Alternative Fuels Infrastructure Regulation“). 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo dopravy 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Dobíjecí infrastruktura pro lehká vozidla • Na každé bateriové elektrické vozidlo registrované v členském státě by měl být instalován 1 kW dobíjecí 

kapacity. 

• Na každé plug-in hybridní lehké vozidlo by měl být poskytován celkový výstupní výkon nejméně 0,66 

kW. 

• Veřejné dobíjecí stanice musí být rozmístěny podél hlavní i globální sítě TEN-T v maximální vzájemné 

vzdálenosti 60 km. Do roku 2025 musí každý dobíjecí park nabízet výstupní výkon nejméně 300 kW (do 

roku 2030 600 kW) a zahrnovat alespoň jednu dobíjecí stanici s výkonem nejméně 150 kW (do roku 

2030 alespoň dvě).  

•  

2. Dobíjecí infrastruktura pro těžká vozidla • Veřejné dobíjecí stanice musí být rozmístěny podél globální sítě TEN-T v maximální vzájemné 

vzdálenosti 100 km. Do roku 2025 musí každý dobíjecí park nabízet výstupní výkon nejméně 1400 kW 

(do roku 2030 3500 kW) a zahrnovat alespoň jednu dobíjecí stanici s výkonem nejméně 350 kW (do 

roku 2030 alespoň dvě).  

• Podél hlavní sítě TEN-T pak musí být rozmístěny v maximální vzájemné vzdálenosti 60 km. 
• Do roku 2025 by v každém městském uzlu měly být veřejné dobíjecí body zajišťující celkový výstupní 

výkon nejméně 600 kW (do roku 2030 1200 kW), který poskytují individuální stanice s výkonem nejméně 

150 kW. 

• Do roku 2030 by měla být na každé bezpečné a chráněné parkovací ploše nainstalována alespoň jedna 

dobíjecí stanice s výstupním výkonem nejméně 100 kW 
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J: Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice 

3. Infrastruktura pro čerpání vodíku pro silniční 

vozidla 

• Rozmístění plnících stanic plynného (každých 150 km) i kapalného vodíku (každých 450 km) do roku 

2030 na sítí TEN-T. 

Pozice ČR (hlavní body) 

Nebyla předána samostatná pozice. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Rozvoj infrastruktury – Směrnice pro infrastrukturu alternativních paliv (AFID - „Alternative Fuels Infrastructure Directive“): 

o Osobní doprava by neměla být problematická, problém spatřují v nákladní dopravě: 

o Je třeba zajistit dostatečnou infrastrukturu kvůli tranzitním dopravcům. 

o Problematická proveditelnost dobíječek pro kamiony – není dostatek lokalit podél hlavních tahů. 

o Je třeba zajistit dostatečný rezervovaný příkon. 

o Náklady infrastruktury dobíjecích stanic: hrubý odhad 1-1.5 mld. Kč pro síť pro nákladní dopravu. 

o Provozní náklady – je nutný vysoký rezervovaný příkon – zpočátku bude málo aut, příkon se ale platí stále, tudíž bude provoz 

nerentabilní 

o Bude muset být nějakým způsobem změněn poplatkový systém za infrastrukturu (např.: speciální distribuční sazby pro dobíjecí 

stanice). 

• AFID by měl být stimulován zavedením silničního ETS. 

• Vodík v nákladní dopravě: 

o Budování infrastruktury je obtížné a pomalé → výrobci aut to vidí a reflektují, tudíž se raději vydávají cestou elektřiny. 

o Závisí i na konkrétních situacích (hmotnost / vzdálenost apod.) 

 

 

Tabulka 14: Identifikovaná opatření J: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 

K: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 

Legislativní návrh Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast 

působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů pro členské státy do roku 2030 a závazek 

ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v oblasti využití půdy, lesnictví a zemědělského sektoru, 

a mění nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a 

přezkumu. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo životního prostředí 
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K: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Možnost dodatečného přerozdělení 

nevyužitých limitů pro kompenzaci v kategorii 
obhospodařované lesní půdy na konci období 

2021–2025 a 2026–2030. 

• Aplikovatelné pro ČS v případě, že nebudou plnit své referenční úrovně pro lesy. 

• V 2021-2025 může být využita pouze polovina kompenzace stanovené na období 2021-2030. Přebytek 
propadů za období 2021–2025 ČS již nemůže převést do období 2026–2030.   

• Povinnost informovat EK o využití výnosů z případných převodů mezi ČS. 

2. Závazný vnitrostátní cíl minimálních čistých 

propadů 

• V roce 2030 je navrhován závazný vnitrostátní cíl minimálních čistých propadů ve výši -1,228 mil. t 

CO2ekv. Cíle pro jednotlivé roky (2026–2029) budou stanoveny později implementačním aktem, až 

budou známy skutečné emise a propady za 2021–2023. 

• Celková výše čistých propadů na úrovni EU je pro rok 2030 stanovena ve výši 310 mil. t CO2ekv.  
• Pokud dojde k překročení cílů pro ČS za období 2026–2030, příslušný rozdíl vynásobený koeficientem 

1,08 se připočte k čistým emisím ze sektoru LULUCF v následujícím roce. 

3. Větší využití moderních digitálních technologií 

ke zpřesnění vykazování a monitoringu. 

• Vykazování a monitoring bude probíhat přes Evropskou agenturu pro životní prostředí a související služby 

programu Copernicus. 

4. Sloučení emisí z LULUCF a zemědělství pod 

AFOLU po 2030 

• Po roku 2030 se předpokládá sloučení emisí a propadů z LULUCF a emisí ze zemědělství, mimo emisí 

CO2, do jednoho sektoru s označeními AFOLU, s cílem v roce 2035 dosáhnout klimatickou neutralitu a 

následně vytvářet čisté propady na úrovni EU. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Možnost dodatečného přerozdělení nevyužitých limitů zůstává bez jakýkoli záruk, že v příp. kůrovcové kalamity bude ČR schopná deficit vykompenzovat. Pro 

období 2021-2025 je tak pro ČR nastavení pro ČR nevýhodné a kompenzace kůrovcové kalamity nejasná. Pro ČR je zásadní hlavně možnost přerozdělení 

nevyužitého zbytku flexibility pro obhospodařovanou lesní půdu, avšak také neposkytuje jistotu pokrytí českého deficitu na konci roku 2025. 

• ČR vítá navržené změny pro 2026-2030 (zrušení referenční hodnoty pro lesy, odvození nových ročních cílů pro ČS na základě verifikovaných emisí a propadů či 
nový systém mechanismu flexibility). Souhlasí s návazností na data ověřená v rámci emisních inventur. 

• ČR bude požadovat zdůvodnění cíle čistých propadů na úrovni EU. Závazný vnitrostátní cíl minimálních čistých propadů je pro ČR splnitelný, ale na úrovni EU spíše 

méně ambiciózní. ČR požaduje vysvětlení zamítnutí jiných variant výpočtu. 

• Výpočetní metody pro další výrobky poutající uhlík jsou složité a příspěvek výrobku k poutání uhlíku nereflektují. Je potřeba přesné definice. ČR je skeptická vůči 

zahrnutí emisí skleníkových plynů jiných než CO2 po roce 2030. 

• ČR nesouhlasí se zavedením sankčního mechanismu kvůli nepředvídatelnosti LULUCF a zpožděnému účinku některých příp. přijatých opatření. 

• U vykazování a monitoringu hrozí riziko dezinterpretace provedených analýz dat z dálkového průzkumu Země bez jejich zpětné validace ze strany ČS. ČR je zde 

proti nárůstu administrativy. 

• U sloučení emisí z LULUCF a zemědělství by bylo transparentnější držet oba sektory zvlášť. Pokud by měly být sloučeny, celkové závazky musí odrážet realistické 

cíle v obou sektorech. 

Výstup ze schůzky s gestory 

• V této legislativě zatím není zcela jasno. 

• V současnosti produkuje LULUCF v ČR kvůli kůrovcové kalamitě cca 10 % celkových emisí – v dalších letech bude pomalu klesat. Realistický scénář říká, že v roce 

2030 bude -2 mil. t CO2. Optimisticky to bude malé plus. 

• Scénáře IFER – výzkum lesních ekosystémů – vyhodnocují dopady LULUCF – čísla hodně fluktuují (těžba, orkány, kůrovce apod.) 

• Celkový cíl je rychle obnovit lesy – to se děje i bez Fitfor55 

o Může pomoci i více mrtvého dřeva v lese 

o Listnaté stromy akumulují CO2 pomaleji, ale pomůžou do budoucna udržet stabilní lesy (nejsou náchylné vůči kůrovci) 

o Potenciál zalesňování na nových plochách je nízký 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

32 
 

K: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 

• Preferuje se uložení CO2 do produktů před spalováním: 

o Vše, co se vytěží se bere jako emise, kromě toho, co se zpracuje do výrobků. Ty pak mají definovanou různou dobu udržení uhlíku – např. dřevěné desky 

20 let, papír 2 roky. 

o Celkový výpočet počítá 40–50 let zpětně, tyto výpočty provádí rovněž IFER. 

Tabulka 15: Identifikovaná opatření K: Energie z OZE 

L: Energie z OZE  

Legislativní návrh Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES Evropského parlamentu 

a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE na 

hrubé konečné spotřebě energie v EU v roce 

2030 na alespoň 40 %  

• Orientační cíl EU. 

2. Ukončení podpory výroby elektřiny z lesní 

biomasy 

• Využité kaskádového principů jako prevence podpory určitých surovin pro výrobu energie, včetně 

biomasy. 

• Povinnost ukončit podporu výroby elektřiny z lesní biomasy (až na některé výjimky) od 31. prosince 

2026.  

3. Přeshraniční pilotní projekt s jedním nebo více 

ČS 

• Povinnost pro ČS do tří let zrealizovat přeshraniční projekt s jedním nebo více ČS. 

4. Podíl OZE na konečné spotřebě energie v 

budovách do roku 2030 ve výši 49 %  

• Přechod od fosilních paliv a soulad se směrnicí o energetické náročnosti budov. 

• Orientační cíl EU. 

5. Každoroční nárůst podílu OZE na využití v 

průmyslu o 1,1 p.b. a 50 % podílu paliv z OZE 

nebiologického původu na spotřebě vodíku 

jako výchozí suroviny nebo nosič energie (do 

2030)  

• Orientační cíl pro ČS – každoroční průměrný nárůst podílu spotřeby zdrojů OZE na zdrojích energie 

používaných pro konečné energetické a neenergetické užití v průmyslu o 1,1procentního bodu do roku 

2030. 

• Závazný cíl pro ČS v podobě 50% podílu paliv z OZE nebiologického původu na spotřebě vodíku 

používaného jako výchozí surovina nebo jako nosič energie do r. 2030. 

6. Roční nárůst vytápění a chlazení o 1,1 p.b.v 

průměru let 2021–2025 a 2026–2030 

• Roční nárůst vytápění a chlazení o 1,1 p.b. v průměru let 2021-2025 a 2026-2030 (2020 jako výchozí 

rok) jako závazný základ (1,5 p.b) v případě započítávání odpadního tepla. 

• Povinnost ČS posoudit svůj potenciál energie z OZE a využití odpadního tepla a chladu ve vytápění a 

chlazení.  

7. Zvýšení podílu energie z OZE a z odpadního 

tepla a chladu při dálkovém vytápění a 

chlazení nejméně o 2,1 p.b. jako roční průměr 

• Zvýšení podílu energie z OZE a z odpadního tepla a chladu při dálkovém vytápění a chlazení nejméně o 

2,1 p.b. jako roční průměr vypočítaný pro období 2021-2025 a pro období 2026-2030, výchozím rokem 

je rok 2020.  
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L: Energie z OZE  

• Pokud ČS již má podíl OZE a odpadního tepla v dálkové vytápění a chlazení nad 60 %, tak se považuje 

podmínka pro ČS za splněnou. 

8. Snížení emisí skleníkových plynů z 
využívaných paliv do roku 2030 o 13 % oproti 

výchozímu scénáři  

• Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 13 % oproti výchozímu scénáři specifikovanému v čl. 
27 odst. 1 písm. b), zvýšením dílčího cíle pro pokročilá biopaliva v roce 2030 na 2,2 % a zavedením 2,6 

% dílčího cíle pro obnovitelná paliva nebiologického původu (RFNBO).  

• Zavedení kreditového mechanismu na podporu zejména elektromobility. 

9. Kritéria pro snižování emisí skleníkových 

plynů pro obnovitelná paliva nebiologického 

původu a recyklovaná uhlíková paliva 

• Tuto energii lze započítat do podílu OZE pro paliva nebiologického původu, pokud je úspora emisí 

skleníkových plynů nejméně 70 %.  

• Povinnost splnění 70 % je rozšířena i na recyklovaná uhlíková paliva v odvětví dopravy. 

10. Podíl na vytápění a chlazení energie z OZE v 

hrubé konečné spotřebě energie do roku 2030 

alespoň 1,4 %. 

• Národní podíl na vytápění a chlazení energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie alespoň 1,4 % do 

roku 2030. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Potřeba realizace dopadové studie v zájmu zvážení specifik jednotlivých ČS. Legislativní balíček je roztříštěný a úprava nesystémová. 

• Načasování změn vyvolává administrativní zátěž. 

• Česká republika podporuje vyšší ambice v oblasti celkového podílu obnovitelných zdrojů s ohledem na požadavek 55%, ambice v OZE by se ale měly koordinovat 
s ostatními politikami (EU ETS, ESR, EED). 

• ČR souhlasí s koncem podpory pro samostatnou výrobu elektřiny z lesní biomasy, současně navrhuje ambicióznější termín, a to 31.12. 2025. Neustále měnící se 

podmínky energetického využití biomasy však podkopávají přípravu projektů. 

• Realizace přeshraničního projektu by podle ČR měla zůstat na dobrovolné bázi. 

• ČR nesouhlasí s dalším orientačním cílem u podílu OZE na konečné spotřebě energie v budovách, podíl využití OZE není sledován a také nelze odhadnout možný 

potenciál tohoto využití. Navrhuje článek vypustit a nahradit směrnicí o energetické náročnosti budov. 

• U každoročního nárůstu podílu OZE na využití v průmyslu ČR zastává dobrovolnost cílů. ČR očekává přirozenou poptávku po efektivnějších technologických 

možnostech OZE. Plnění tohoto cíle je vysoce závislé na energetickém mixu státu, což není v rukou průmyslových podniků. 

• Využití vodíku v průmyslu musí být postupné a zohledňovat ověřená, reálná, technická a ekonomická data. Navrhuje pracovat s pojmem „hydrogen ready" a 
reflektovat technologický rozvoj a možnosti průmyslu.  

• Ročnímu nárůstu vytápění a chlazení chybí jasná specifikace na úrovni ČS. ČR navrhuje revizi, aby bylo možné jako fyzicky dodanou energii započítávat také tu, 

která byla dodána skrze elektrické a plynárenské sítě a pokryta zárukou původu. 

• U cíle při dálkovém vytápění a chlazení není jasný způsob stanovení cílového procenta, mělo by být navázáno na celkový podíl OZE v sektoru vytápění. Do plnění 

cíle by mělo být možné započítat také elektřinu a plyn z OZE.  

• ČR souhlasí s předefinováním cílů pro pokročilá biopaliva na skutečné podíly, no nesouhlasí s navýšením cíle pro tato paliva a požaduje ponechat skuteční podíl 

stanovený směrnicí REDII na úrovni 1,75 %.  

Výstup ze schůzky s gestory 

• Směrnice je stále revidována, nyní je již 3. revize, 4. revize by měla být na konci dubna. 

• Největší problém je spatřován v průmyslu – do roku 2030 má být 50 % vodíku používaného v průmyslu obnovitelného. ČR ho využívá více než 

jiné státy (velké zastoupení chemického průmyslu) - pro ČR bude tento cíl problematický. Komise nastavila cíle tak, aby státy masivně investovaly 

do vodíkové ekonomiky. V případě ČR je obava, že to může znamenat odchod chemického průmyslu. V první řadě musí být ozeleňován vodík 

pro chemický průmysl, pak až lze řešit vodík v ZP apod. V ČR je podíl průmyslu na HDP vyšší než v jiných zemí, kde je vodík minoritní a lze jej 

snadno nahradit. 
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• V ocelářství momentálně nejsou ozkoušené technologie s vodíkem – firmy by musely čekat, než se nové technologie vyvinou (pilotní projekty ve 

Švédsku) a neinvestovat nyní do modernizace a alespoň částečného snižování emisí. 

• Konec podpory spalování lesní biomasy (pro samostatnou výrobu elektřiny) – bude uplatňován princip kaskádování (na 1. místě produkty ze 

dřeva) 

• Podíl OZE na koncové spotřebě v budovách do roku 2030 má být 49 % - závazný cíl – většinu řeší EPBD 

o Problém s kvantifikací v budovách. Lze vypočítat domácnosti, ale není jasné, jak dopočítat ty ze služeb a průmyslu. Domácnosti se 

v současnosti počítají aproximativně (není sledována výroba z FVE v domácnostech). 

• Problematická situace v teplárenství (nejistá budoucnost plynu). Obecná podpora rozvoje OZE. 

• Vytápění + chlazení z OZE – v tuto chvíli hlavně biomasa a biometan, dále pak tepelná čerpadla. Otázkou je, kolik bude v budoucnu použitelné 

biomasy. 

• Klíčové pro naplnění cíle budou investice do FVE, úspory energie a využívání biomasy a biometanu. 

Tabulka 16: Identifikovaná opatření L: Energetická účinnost 

M: Energetická účinnost 

Legislativní návrh Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti. 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Zvyšování energetické účinnosti (kolektivní cíl 
snížení konečné spotřeby energie o alespoň 9 

% do roku 2030) 

• Snížení spotřeby energie o alespoň 9 % do roku 2030, ve srovnání s projekcí Referenčního scénáře 2020, 
aby konečná spotřeba energie nepřesáhla 787 Mtoe a spotřeba primární energie pak 1023 Mtoe do roku 

2030. Místo 32,5 % aktuálně 39 % u konečné spotřeby energie a 36 % u primární spotřeby energie na 

úrovni EU.  

• K výpočtu národního příspěvku slouží definovaný vzorec. ČS také stanoví podíly na spotřebě energie v 

odvětvích konečného využití energie včetně průmyslu, bydlení, služeb a dopravy. 

2. Redukce celkové konečné spotřeby všech 
veřejných subjektů o 1,7 % ročně 

• ČS by do svých vnitrostátních energetických a klimatických plánů měly zahrnout seznam veřejných 
subjektů, které budou přispívat ke splnění této povinnosti stanovené, míru snížení spotřeby, které má 

každý z nich dosáhnout a opatření, která v tomto ohledu plánují. 

3. Renovace 3 % podlahové plochy budov • Povinnost ČS každoročně renovovat nejméně 3 % celkové podlahové plochy budov ve svém vlastnictví na 

všech úrovních veřejné správy. 

• Renovace do standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), nikoli do nákladově optimální 

úrovně. 

4. Zohlednění požadavek na energetickou 

účinnost ve veřejných zakázkách (VZ) 

• Všichni veřejní zadavatelé budou povinni při zadávání nadlimitních VZ na výrobky, služby, budovy a práce 

systematicky zohledňovat požadavky na energetickou účinnost. 
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M: Energetická účinnost 

5. Každoroční úspory ve výši 1,5 % konečné 

roční spotřeby energie 

• Povinnost kumulovaných úspor rovnajícího se každoročním úsporám ve výši 1,5 % konečné roční spotřeby 

energie od 1. ledna 2024 až do 31. prosince 2030 oproti původnímu závazku na úrovni 0,8 % (136,5 PJ 

nových úspor a 672 PJ kumulovaných úspor energie do roku 2030). 

• Závazek nutno realizovat v poměrném procentuálním podílu na zranitelné skupině obyvatelstva (určené 

podílem na celkovém obyvatelstvu). 

6. Změny v povinnosti energetického auditu • Podniky s roční spotřebou o více než 10 TJ energie za předchozí 3 roky, které nemají zavedený systém 

hospodaření s energií, budou mít povinnost provést energetický audit. 

• Podniky s průměrnou roční spotřebou přesahující 100TJ energie za předchozí 3 roky, musí zavést systém 

hospodaření s energií certifikovaného nezávislým orgánem. 

7. Posouzení proveditelnosti používání EPC u 

rekonstrukcí velkých nerezidenčních budov 

nad 1000 m2. 

• U rekonstrukcí velkých nerezidenčních budov s užitnou podlahovou plochou nad 1 000 m2 ČS zajistí, aby 

veřejné orgány posoudily proveditelnost používání EPC. 

8. Úprava metodiky pro stanovení účinnosti 

kogeneračního procesu 

• Přímé emise CO2 z kogenerační výroby, která je poháněna palivem s fosilními palivy, musí být nižší než 

270 g CO2 na 1 kWh energetického výkonu z kombinované výroby (včetně vytápění/chlazení, energie a 
mechanické energie). 

• U postavených/podstatně renovovaných kogeneračních jednotek nezvyšovat využití jiných fosilních paliv 

než zemního plynu ve stávajících zdrojích tepla (za předchozí 3 roky) a nevyužívat jiná fosilní paliva než 

zemní plyn u nových zdrojů tepla. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• Cíle návrhu jsou ambiciózní, ne všechny jsou ale realistické či nákladově efektivní a dochází tak k omezování flexibility ČS. ČR bude žádat odůvodnění kalkulace 

cílů a nastavení transpoziční lhůty v délce minimálně 24 měsíců. 

• ČR vítá nezávaznost národního příspěvku v oblasti zvyšování energetické účinnosti. Navýšený cíl bude ale těžko dosažitelný, s možným rizikem neefektivnosti. 

• ČR kritizuje povinné využití vzorce, jež nebere v potaz korekci u ČS s vysokým podílem průmyslu na HDP. Potenciál úspor podle ČR nebyl určen transparentně. 

• Redukce celkové konečné spotřeby všech veřejných subjektů vyžaduje specifikaci, jak bude v praxi povinnost stanovena, sledována a vykazována (aktuálně se k 

tomu statistika nevede). Bude nutno specifikovat seznam relevantních subjektů, míru snížení spotřeby a plánovaná opatření. ČR je proti určení povinnosti na 
základě objemu dosažených úspor.  

• Povinnost provést renovaci 3 % podlahové plochy budov je u paralelní existence obou závazků6 pro veřejné subjekty spíše nadbytečná.  

S cílem ČR souhlasí, ale nikoli s hloubkou implementace do standardu NZEB – navrhuje úroveň třídy C. Nesouhlasí s nemožností alternativního plnění přes úspory 

energie a s nemožností přesunu úspor ze starého do nového referenčního období. 

• ČR vystupuje proti aplikaci požadavků na energetickou účinnost ve VZ na soukromé subjekty (sektorové zadavatele). Také u implementace vyžaduje technickou 

asistenci a nepodporuje odstranění výjimek (v oblasti ekonomické proveditelnosti atd.). 

• Navýšení závazku u každoročních úspor konečné roční spotřeby energie považuje za příliš ambiciózní, znovu je potřeba brát v potaz větší flexibilitu a adaptaci na 

podmínky jednotlivých ČS. Oceňuje zachování alternativ plnění, ale i u nich by měla být ponechána možnost započítávání úspor. Zpochybňuje vhodnost specifikace 
segmentu zranitelné skupiny obyvatelů a vidí vysokou administrativní náročnost. Nesouhlasí s nemožností započtení plných úspor energie ze sektorů dopravy a 

budov a také z instalace zařízení spalujících fosilní paliva. 

• ČR souhlasí se změnami v povinnosti energetického auditu, jakož i s povinností zavést systém hospodaření u přesahu 100TJ. Zároveň zde požaduje navýšit 

elektřinu z KVET na 284 gCO2/kWh s přechodným období implementace.  
 

 

 

6 Tento a předchozí bod. 
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Výstup ze schůzky s gestory 

• Aktuálně je k dispozici 2. revize, bude vydána 3. revize. Ta bude projednána na jednání velvyslanců a pak se vrátí zpět k pracovní skupině 

• Článek 4 – obecný cíl EU 
o Problematický výpočet národního cíle. ČR je průmyslová země, snižování energetické náročnosti průmyslu bude velmi obtížné. 

• Článek 8 – Každoroční úspory ve výši 1,5 % konečné roční spotřeby energie – sleduje se v rámci statistiky 

o Hlavní článek opatření 

o Je naplňován různými opatřeními, sleduje se agregovaně 

o Do úspor ale nelze započítat vše, ale pouze opatření, která byla motivována dotačními programy 

o Nelze zahrnovat úspory způsobené výměnou za fosilní zdroje (např. kondenzační kotle) 

o Jde plnit několika způsoby: a) zodpovědnost je na státu, b) stát přenese odpovědnost na firmy (analogie s EU-ETS, jakési obchodování s úsporami) 

o Stát se bude snažit chystat dotační programy 

o ČR předpokládá, že tento cíl nebude schopná splnit 
• Článek 24 – chlazení + vytápění 

o Teplárny se obávají, že přijdou o podporu KVET – ty co už dostali přiznané nechtějí ztratit 

• Článek 5 - Redukce celkové konečné spotřeby všech veřejných subjektů o 1,7 % ročně 

o Problém – má se sledovat, ale nejsou momentálně data. 

o Veřejný sektor sídlí v často v historických budovách – renovace jsou náročné a nákladné. 

o Energetická účinnost by měla být jedním z kritérií u veřejných zakázek 

Tabulka 17: Identifikovaná opatření M: Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 

N: Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 

Legislativní návrh Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a 

elektřiny (přepracované znění) 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo financí 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Zavedení nové struktury daňových sazeb • Zavedení nové struktury minimálních sazeb daně založené na skutečném energetickém obsahu paliv a 
elektřiny a na jejich vlivu na životní prostředí, a nikoli na jejich množství, jak je tomu v současnosti. 

• Minimální sazby budou vycházet z energetického obsahu (vyjádřeného v eurech za gigajoule) 

• Odlišné úrovně sazeb pro: 

a) konvenční fosilní paliva (např. plynový olej, motorový benzin, neudržitelná biopaliva) 

b) zemní plyn, LPG a neobnovitelná paliva nebiologického původu 

c) udržitelná, ale nikoliv pokročilá paliva 

d) elektřina a obnovitelná paliva nebiologického původu (např. vodík z OZE) 

• Různé sazby dle využití: jako pohonné hmoty, v zemědělství, pro vytápění 

a)  

2. Odstranění některých daňových zvýhodnění • Zrušení osvobození těžkého oleje používaného v námořním průmyslu petrolej používaný jako palivo v 

leteckém průmyslu při cestách v rámci EU. 

• Zrušení osvobození těžkého oleje používaného v námořním průmyslu při cestách v rámci EU. 

• Zrušení osvobození LPG a CNG  
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• Zrušení osvobození elektřiny z KVET pokud není vysokoúčinná 

Pozice ČR (hlavní body) 

Nebyla předána samostatná pozice.  

Výstup ze schůzky s gestory 

• Nařízení se projednává – jde o daňovou oblast → musí být shoda všech členských států (na rozdíl např. od ETS) → změny nemohou být příliš drastické. 

• Nenajde-li se shoda bude stále platit nařízení z roku 2003 – to už je ale zastaralé (např. vodík u přímého spalování se musí danit i když je zelený apod.) 

• Nařízení definuje 3 kategorie užití (motory/zemědělství apod./vytápění) a 3 úrovně enviromentálního dopadu → matice 3x3 = 9 kategorií sazeb 

• Výše sazby je minimální – tzn. že členské státy si ji mohou navýšit, ale musí platit: 

o V rámci úrovně platí jedna sazba – tzn např. uhlí má stejnou sazbu jako ZP 

o 1. úroveň> 2. úroveň > 3. úroveň 

• Má se zavést indexace – tj. sazby musí růst v čase dle inflace očištěné o potravinové a energetické produkty. Problematické – členské státy by musely měnit daň 

každý rok, to se ČR moc nechce (proti je více států). 

• Problematické se jeví např. zdanění nafty vs. benzinu, které je v současnosti v Kč/litr stejné, ale dle nového nařízení je sazba v EUR/GJ → v Kč/litr bude mít nafta 

vyšší daň než benzin – to bude velmi nepopulární. 

• ZP bude mít cca trojnásobek dnešního stavu, v dnešních cenách to ale není významné číslo. S ohledem na vývoj na Ukrajině je ale otázkou zda, bude snaha daň 

zanechat, aby došlo k odklonu od ruského plynu, nebo naopak jí zrušit, aby byly cenově dostupnější i plyny z jiných lokalit. 

• LPG vypadává z nulové sazby (to je logické vzhledem k tomu, že se jedná o ropný plyn). 

• Ruší se osvobození pro KVET. 

• Domácnosti – 10 let minimální sazba kromě „zranitelných domácností“ - jsou pod prahem „ohrožení chudobou“ definovaným jako 60 % celostátního mediánu 

ekvivalizovaného disponibilního příjmu (ty jsou osvobozeny). 

• Zdaňují se nově letadla pro cestující v EU (v současnosti jsou zdaněny soukromé lety) 

• Mix paliv se daní podle sazeb všech složek, pokud není možné prokázat složení, zdaňuje se podle nejvyšší sazby. 

• Státy mohou snížit úroveň zdanění energetických produktů a elektřiny používaných pro přepravu zboží a cestujících po železnici, metrem, tramvají a trolejbusem a 

pro místní veřejnou osobní dopravu, sběr odpadu, ozbrojené síly a veřejnou správu, zdravotně postižené osoby a záchranné služby, které nesmí být nižší než 

minimální úrovně.  

• Schvalování bude probíhat pravděpodobně v rámci českého předsednictví 

Tabulka 18: Identifikovaná opatření N: Energetická náročnost budov (EPBD) 

O: Energetická náročnost budov (EPBD) 

Legislativní návrh Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Do roku 2050 dosažení fondu budov s 

nulovými emisemi. 

• Orientační cíl EU. 

• Zvýšení míry a rozsahu renovací budov, zlepšení informací o energetické náročnosti a udržitelnosti budov 

a zajištění, aby všechny budovy byly v souladu s požadavky na klimatickou neutralitu do roku 2050. 
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O: Energetická náročnost budov (EPBD) 

• Zavádí se posouzení návrhů vnitrostátních plánů renovace budov ze strany EK.7 

• Od roku 2030 musí být nové budovy budovami s nulovými emisemi, nové veřejné budovy budou 

muset požadavek na nulové emise splňovat od roku 2027. 

2. Potenciál globálního oteplování nových 

budov během životního cyklu 

• Od roku 2030 bude muset být vypočítáván potenciál globálního oteplování nových budov během 

životního cyklu. U velkých budov (s užitnou podlahovou plochou větší než 2 000 m2) se povinnost výpočtu 

předpokládá již od roku 2027. 

3. Nové minimální normy energetické 

náročnosti budov 

• Renovace budov je klasifikována jako udržitelná hospodářská činnost, pokud dosahuje 30 % úspor 

energie, splňuje minimální požadavky na energetickou náročnost pro větší renovaci, nebo sestává 

z konkrétních individuálních opatření klasifikovaných jako udržitelná. 

• Veřejné budovy8 energetické náročnosti G musí být renovovány a zlepšovány alespoň na třídu 

energetické náročnosti F nejpozději do roku 2027 a alespoň na třídu energetické náročnosti E nejpozději 

do roku 2030. Obytné budovy s nejhorší energetickou náročností alespoň na třídu F do roku 2030 a 

alespoň na třídu E do roku 2033. 

• Potřeba podpůrného rámce, zejména finančního, u zranitelných domácností, osob postižených 

energetickou chudobou, nebo osob žijících v sociálním bydlení. 

• Zákaz dotace kotlů na fosilní paliva od roku 2027. 

4. Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení • Pro velké jiné než obytné budovy zavádí povinnost od roku 2026. Zajišťuje, aby vlastník, nájemce a 

správce budovy nebo třetí strany měli přístup k údajům o systémech budov. 

5. Infrastruktura pro udržitelnou mobilitu • Povinnost předběžného pokládání kabeláže u všech nových budov a budov procházejících větší renovací, 

zejména je posíleno zavádění dobíjecích stanic v nových a renovovaných kancelářských budovách. Navíc 

tyto budovy musí mít parkovací místa pro jízdní kola. 

6. Certifikáty energetické náročnosti • Do roku 2025 musí být všechny certifikáty energetické náročnosti založeny na harmonizované stupnici 

tříd energetické náročnosti a také v souladu se vzorem v příloze této směrnice. Třídy energetické 

náročnosti budov budou změněny s ohledem na společnou vizi fondu budov s nulovými emisemi do roku 

2050, přičemž se zohlední vnitrostátní rozdíly ve fondech budov.9 
• Platnost certifikátů energetické náročnosti nižších tříd D až G se zkracuje na 5 let. 

• Rozšíření typů budov, na než se certifikát vztahuje, povinnost navíc vzniká pro všechny budovy užívané 

orgány veřejné správy a často navštěvované veřejností bez rozdílu. 

Pozice ČR (hlavní body) 

• ČR vítá směrnici o snižování energetické náročnosti budov, nicméně uvádí, že revize směrnice přichází ve velmi krátkém období po poslední 

revizi. Opětovné změny tak vytváří nestabilní legislativní prostředí pro stavebně-energetický sektor. Bude nutná dostatečně dlouhá transpoziční 

lhůta. 
• Návrh směrnice ČR považuje za příliš ambiciózní a splnění některých opatření časově nereálné. Zdůrazňuje nutnost zachování nákladové 

efektivity a technické a praktické proveditelnosti. 

 

 

7 První návrh plánu má být výjimečně předložen do 30. června 2024. 
8 Tj. budovy a ucelené části budov ve vlastnictví veřejných subjektů. 
9 Nejvyšší třída A představuje budovu s nulovými emisemi, zatímco nejnižší třída G zahrnuje 15 % energeticky nejnáročnějších budov ve vnitrostátním fondu budov. 
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O: Energetická náročnost budov (EPBD) 

• ČR vnímá pozitivně důraz na veřejný sektor. Současně vyzývá k minimalizaci dopadů na rezidenční sektor. 

• ČR upozorňuje na dopady návrhu na soukromé a veřejné rozpočty, jakož i zvýšení administrativní náročnosti pro veřejný sektor. 
 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Vydáno v prosinci, projednává se 

• Cíl – klimaticky neutrální budovy do roku 2050 

• Článek 9 – povinné rekonstrukce nejhorších budov (tj. G na minimálně E) v průběhu 6 let 

o Není zcela promyšlené, neboť bude zasahovat do vlastnických práv. Mohlo by dojít k vyvolání referenda v některých státech. 

o Všechny budovy nemají průkazy – povinné jsou pouze při nové výstavbě, rekonstrukcích, prodeji, pronájmu. Zpracovávají je kvalifikovaní energetičtí 

specialisté – není možno je stihnout zpracovat. 

o Průkazy momentálně nejsou porovnatelné mezi členskými státy – mají se sjednotit. Vyhláška se ale nedávno měnila, tudíž by bylo už trojí škálování. 

o Existuje evidence, ale není v ní výpočet, tudíž automatické přeškálování na nový systém není možné. 

o Obecný problém ve stavebnictví – není materiál, nedostatek pracovních sil, vysoká inflace. Požadovaná masivní rekonstrukce je z tohoto pohledu velmi obtížná. 

o Implementace bude na členských státech. Předpokládá se nějaká revize, protože to se přes některé ČS neprojde. ČR by to chtěla dělat postupně anebo 

nezahrnovat rezidenční prostor. Pravděpodobně bude nutné obojí. 

• Článek 12 – infrastruktura pro udržitelnou mobilitu 

o Nové budovy musí být vybaveny dobíjením. (Budovy s min. 3 místy musí mít část míst osazených, pro zbytek nachystanou přípravu v podobě kabeláže. Musí 

být zajištěn rezervovaný příkon pro všechna parkovací místa). 

o Nově je vyžadována V2G technologie (budova využívá akumulátory v autech pro svoje potřeby) – ne všechna auta ji nyní podporují. 

o Hrozí zbytečně vysoké náklady na rezervovaný příkon, který nebude využíván. 

• Článek 4 

o Zákaz financování fosilních zdrojů od roku 2027 – tj. včetně plynových kondenzačních kotlů. ČR byla proti, protože má množství dotačních programů 

Tabulka 19: Identifikovaná opatření O: Strategie snížení emisí methanu 

P: Strategie snížení emisí methanu 

Legislativní návrh Strategii EU ke snížení emisí methanu 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Zpřísnění metodiky měření a vykazování 

emisí methanu 

• Cílovým standardem EU by mělo být vykazování v odvětví energetiky na úrovni 3 ve smyslu rámce 

UNFCCC.  V odvětví zemědělství pak úrovni 2. 

2. Zřízení mezinárodního střediska pro 

sledování emisí methanu 

• Ve spolupráci s OSN, koalicí pro klima a čisté ovzduší a Mezinárodní energetickou agenturou bude zřízeno 

nezávislé mezinárodní středisko pro sledování emisí methanu 

• Středisko bude shromažďovat, porovnávat, ověřovat a zveřejňovat údaje o antropogenních emisích 

methanu.  Středisko by bylo rovněž pověřeno testováním nových technologií sledování a vykazování. 

3. Detekce emisí pomocí družic a letadel • V roce 2022 bude zahájena mise pro monitorování CO2 v rámci programu Copernicus, která zahrnuje 

konstelaci tří družic. Družice pomůžou s identifikací menších a rozšířenějších zdrojů emisí. Také budou 

moci monitorovat globální atmosférický methan. 
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P: Strategie snížení emisí methanu 

4. Povinné měření, vykazování a ověřování 

emisí methanu v energetice 
• Bude povinné měřit veškeré emise methanu související s energetikou podle metodiky OGMP 2.0 

5. Zřízení odborné skupiny pro emise 
methanu v zemědělství 

• Bude zřízena odborná skupina, která bude analyzovat metriku emisí methanu v průběhu životního cyklu. 
• Skupina se bude zabývat emisemi z chovu hospodářských zvířat, nakládáním se statkovými hnojivy a 

krmivy a novými technologiemi a postupy. 

6. Model digitálního navigátoru uhlíku • Bude vytvořen model digitálního navigátoru uhlíku (nástroje pro měření emisí uhlíku) určený pro výpočet 

bilance uhlíku na úrovni zemědělských podniků spolu s pokyny ohledně společných postupů 

kvantitativního výpočtu emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování. 

Pozice ČR (hlavní body) 

Nebyla předána samostatná pozice. Z části bylo projednáno v rámci plynárenského balíčku (kromě zemědělství). 
 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Emise CH4 z plynu – není jasné, zda se to týká pouze přepravy a distribuce nebo i koncového zákazníka. 

• V plynovodech nejsou fugitivní emise významné. 

• V hornictví je povinnosti měřit a reportovat emise methanu u zlikvidovaných uhelných dolů – to je problémem na Ostravsku, kde je 680 odvětrávacích vrtů. 

Některé jsou bezvýznamné – ani nic neuniká. Osazení všech těchto vrtů by bylo technicky problematické. Proto ČR chce nejprve vytipovat ty významné a pouze ty 

sledovat. 
• V ČR to má na starosti státní podnik DIAMO 

Tabulka 20: Identifikovaná opatření P: Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 

 

Q: Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem  

Legislativní návrh Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými plyny, 

zemním plynem a vodíkem 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním plynem a 

vodíkem (přepracované znění) 

Gestor/zpracovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Identifikovaná opatření Stručný popis 

1. Podpora přístupu obnovitelných a 

nízkouhlíkových plynů ke stávající 

infrastruktuře a trhu se zemním plynem 

• Postupná dekarbonizace plynárenského odvětví. Přechod od fosilních paliv na nízkouhlíkové a obnovitelné 

plyny (bioplyn, biometan, syntetický metan, nízkouhlíkový či obnovitelný vodík). V roce 2050 by měly 

alternativní plyny tvořit až 2/3 plynných paliv spotřebovaných v EU, přičemž zbytek by měl tvořit fosilní 

plyn s instalovanou technologií CCS/U.  

• Přimíchávání plynů do zemního plynu nebo vyhrazená infrastruktura. 
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Q: Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem  

2. Oddělení provozovatelů vyhrazených 

vodíkových sítí (unbundling) 

• Požadavky na oddělení provozovatelů infrastruktury pro zemní plyn a pro vodík (vlastnický unbundling). 

• Návrh znemožňuje stávajícím nezávislým provozovatelům přepravních soustav a vertikálně 

integrovaným provozovatelům distribučních soustav působit po 31. prosinci 2030 v rámci jednoho 

podnikatelského seskupení spolu s provozovatelem vodíkové sítě (model ITO). 

• Navržená pravidla pro horizontální unbundling provozovatelů vodíkových sítí, ve spojení s informačním 

unbundlingem, a v případě provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn také s funkčním 

unbundlingem, de facto vylučují jakoukoli budoucí funkční spolupráci mezi současnými provozovateli 

přepravních a distribučních soustav na straně jedné a provozovateli vodíkových sítí na straně druhé. 

3. Přeshraniční tarify pro vodík • Návrh uvažuje, že přeprava vodíku v rámci EU by nepodléhala přepravním tarifům, resp. byla by na ně 
uplatněna 100% sleva. 

• Provozovatelé propojených soustav by mezi sebou měly vyjednat kompenzační mechanismus. 

4.Příměs vodíku na přeshraničních bodech • Povinnosti přijímat na přeshraničních bodech zemní plyn s 5% příměsí vodíků od 1. října 2025. 

5.Evropskou síť provozovatelů vodíkových sítí 

(ENNOH) 

• Návrh nařízení institucionálně zakotvuje novou Evropskou síť provozovatelů vodíkových sítí. 

6.Zapojení a ochrana zákazníků na 

maloobchodním trhu s obnovitelným plynem 

• Rozšiřují se možnosti zákazníků v oblasti plynárenství, obdobně jako v sektoru elektroenergetiky (např. 

energetické společnosti). 

Pozice ČR (hlavní body) 

- ČR dlouhodobě trvá na tom, že ekonomicky nejefektivnější cestou k dekarbonizaci plynárenství je a) kombinace modernizace stávající infrastruktury pro přepravu 

zemního plynu (tzv. retrofitting), která umožní přepravu obnovitelných plynů (např. biometanu a vodíku) prostřednictvím směšování (tzv. blending), a b) vyhrazení 

a úpravy části stávajících soustav pro přepravu a distribuci zemního plynu za účelem přepravy a distribuce čistého - 100% vodíku (tzv. repurposing). Pro zajištění 

této transformace a bezpečného a spolehlivého provozu infrastruktury se tedy nabízí vycházet ze zkušeností stávajících provozovatelů přepravních a distribučních 

soustav, které lze nejefektivněji využít v případě provozu plynárenské a vodíkové soustavy v rámci jedné entity. 

- Povinná příměs vodíku je ambiciózní, ale dosažitelná. Nutné posoudit dopady změny kvality plynu. Nutné zajistit kompatibilitu plynových zařízení. 

- 100% sleva na regulované přepravní tarify ve všech propojovacích bodech pro obnovitelné a nízkouhlíkové plyny nepředstavuje vhodný nástroj podpory těchto 

plynů, které již stejně jsou či budou podporovány jiným způsobem (v ČR zejména formou zeleného bonusu). Rovněž ČR nesouhlasí ani s navrženým povinným 

kompenzačním mechanismem, jehož vyjednání považuje za velmi komplikovaný a zdlouhavý proces. 

- Snaha, aby vodík vyrobený z elektřiny z jádra byl zařazen mezi nízkoemisní. 

- ČR chce zůstat významnou tranzitní zemí i v případě vodíku. Snaha zachovat tarify i pro vodík (nikoli 100% sleva a kompenzační mechanismy). 

Výstup ze schůzky s gestory 

• Opatření (Směrnice a nařízení) jsou zcela nová (únor 2022), na rozdíl od ostatních zatím projednávání nezačalo. S ohledem na situaci na Ukrajině jsou ale 

zároveň již velmi neaktuální. Projednávání začne od července. 

• Hlavním tématem je ozelenění plynu obnovitelnými plyny a vodíkem. Pro ČR je zásadní usilovat o zařazení vodíku z elektřiny z JE (příp. přímo z procesu JE) mezi 

udržitelné plyny 

• U vodíku se řeší buď zcela nová infrastruktura nebo využití stávající. ČR preferuje využít stávající. Předběžně se počítá, že by se pro vodíkovou infrastrukturu 

vyčlenila jedna linie tranzitního plynovodu (ze 3). 
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Q: Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem  

• Od roku 2025 mají být státy schopny přijmout směs ZP s 5 % H2. ČR by toho měla být schopna. 

• Přimíchávání 10-20 % je otázkou, u vyšších podílů by už muselo dojít k oddělení infrastruktury (vyhrazené plynovody pro vodík). 

• Legislativa požaduje oddělit přepravce vodíku od přepravce ZP. ČR je proti, pro přepravce ZP by to bylo demotivační, nevyužily by se případné synergie, které se 

nabízejí. Chce jednoho provozovatele obou infrastruktur. 

• V distribuční soustavě by vodík nevadil, existují plány pro soustavy, otázkou je pak koncový zákazník. Větší problém než v domácích spotřebičích by vodík 

znamenal v autech na CNG. 

• ČR má snahu zůstat tranzitní zemí a profitovat z toho – proto je proti zrušení přeshraničních poplatků. 

• Náklady – odhad, že dojde maximálně ke zdvojnásobení regulované složky. 

• Vodíková mobilita – příliš se nyní neřeší, pouze Unipetrol staví solární park s výrobou vodíku + případná síť v okolí. 

• Přimíchávání vodíku do ZP nemá velký význam, lepší je prodávat přímo vodík. 
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4.4 Metodické zúžení identifikovaných opatření 

Identifikovaná opatření následně Dodavatel podrobil analýze významnosti, ve které byly posuzovány 

zejména tyto aspekty: 

• Možný dopad opatření na ekonomiku jako celek (tvorba přidané hodnoty, zaměstnanost aj.) 

• Možnost kvantifikovat dopady opatření pro účely modelování 

• Důležitost opatření z hlediska dekarbonizačních cílů 

Výstupem z analýzy významnosti bylo rozdělení všech opatření do několika skupin: 

1. Opatření, která budou v etapě II modelována (černý text, modré zvýraznění) 

2. Opatření, která nebudou v etapě II modelována, ale poslouží jako kontrolní mechanismus pro 

plnění cílů (černý text, šedé zvýraznění) 

3. Opatření, která nebudou modelována samostatně, ale budou zohledněna při modelování opatření 

v bodě 1. (černý text) 

4. Opatření, která z důvodu nízké významnosti modelována nebudou (šedý text) 

Rozdělení opatření do jednotlivých skupin bylo projednáno a verifikováno ve spolupráci se Zadavatelem. 

Druhým výstupem z analýzy významnosti byl seznam nejdůležitějších opatření, který byl použit při 

dotazníkovém šetření pro analýzu významnosti jednotlivých opatření z pohledu dotazovaných subjektů viz 

kapitola 5. 

Identifikovaná opatření 

A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) a rezerva tržní stability 

1 Rozšíření EU ETS o námořní dopravu 
 

2 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – zvýšení lineárního redukčního faktoru 

3 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – využívání výnosů z aukcí 

4 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – Modernizační fond 

5 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – Inovační fond 

6 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) – aktualizace referenčních úrovní a úsilí o dekarbonizaci 

7 Změny stávajícího EU ETS (zejména chemický průmysl) – zachytávání a využívání uhlíku jako suroviny 

8 Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) - Inovativní zařízení – změna výrobního procesu, snížení 

tepelného příkonu 

9 Samostatný ETS pro budovy 

10 Samostatný ETS pro silniční dopravu 

11 Rezerva tržní stability 

B. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 

1 Povinnost dodavatelů leteckých paliv dodávat stanovený podíl udržitelného leteckého paliva (SAF) na vnitřním trhu 

EU 

2 Povinnost provozovatele letadla čerpat minimálně 90 % roční spotřeby leteckého paliva na letišti Unie 

3 Povinnost letišť přijmout nevyhnutelná opatření k zabezpečení přístupů provozovatelů letadel k udržitelným 

leteckým palivům a zabezpečit potřebnou infrastrukturu 

4 Povinnost provozovatelů letadel a dodavatelů leteckých paliv oznamovat data EASA (Agentuře Evropské unie pro 

bezpečnost letectví) 

C: Revize EU ETS (letectví) – snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 
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Identifikovaná opatření 

1 Snížení objemu/podílu povolenek přidělovaných zdarma 

2 Zvýšení lineárního redukčního faktoru (LRF) z 2,2 % na 4,2 %. 

3 Implementace CORSIA prostřednictví EU ETS 

D: Sociální klimatický fond 

1 Zřízení sociálního klimatického fondu (SKF) 

E: OZE a nízkouhlíková paliva v námořní dopravě 

1 Snížení intenzity skleníkových plynů v námořní dopravě 

F: Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS) 

1 Zvýšení redukčního cíle z 30 % (resp. 29 % bez UK) na 40 % oproti roku 2005. 

2 Omezení využívání tzv. flexibility LULUCF jejím rozdělením na 2 samostatná časová období 

3 Sloučení sektoru zemědělství a sektoru LULUCF do jednoho (AFOLU) od 2035 

G: CBAM (Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích) 

1 Zavedení systému uhlíkového vyrovnání na hranicích 

H: Strategie lesnictví 

1 Podpora socioekonomických funkcí lesů pro prosperující venkovské oblasti a podpora udržitelné ekonomiky 

založené na lesích  

2 Ochrana, obnova a zvětšení rozlohy lesů v EU za účelem boje se změnou klimatu, zvrácením ztráty biodiverzity a 

zajištění odolných a multifunkčních lesních ekosystémů.  

3 Strategický monitoring lesů, reporting a sběr dat  

4 Silná výzkumná a inovační agenda pro kvalitnější informace o lesích 

5 Inkluzivní a koherentní systém řízení v oblasti lesů v EU  

6 Zlepšení implementace a posílení existujícího práva EU  

7 Výsadba dodatečných 3 miliard stromů do roku 2030 na území EU 

I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

1 Zpřísnění limitů pro snížení emisí CO2 od roku 2030 

2 Všechna OA a LUV nově uváděná na trh EU budou bezemisní od roku 2035 

3 Možná výjimka z nařízení pouze u výrobců s registrací v EU do 1 tis. vozidel ročně 

4 Spravedlivé rozdělení zátěže na snížení mezi výrobce LUV a ty, kteří vyrábějí těžší vozidla této kategorie 

5 Podpora používání obnovitelných paliv nebiologického původu 

6 Výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla od roku 2025 

J: Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice 

1 Dobíjecí infrastruktura pro lehká vozidla 

2 Dobíjecí infrastruktura pro těžká vozidla 

3 Infrastruktura pro čerpání vodíku pro silniční vozidla 

K: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 
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Identifikovaná opatření 

1 Možnost dodatečného přerozdělení nevyužitých limitů pro kompenzaci v kategorii obhospodařované lesní půdy na 

konci období 2021–2025 a 2026–2030. 

2 Závazný vnitrostátní cíl minimálních čistých propadů 

3 Větší využití moderních digitálních technologií ke zpřesnění vykazování a monitoringu. 

4 Sloučení emisí z LULUCF a zemědělství pod AFOLU po 2030 

L: Energie z OZE 

1 Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v EU v roce 2030 na alespoň 40 %  

2 Ukončení podpory výroby elektřiny z lesní biomasy 

3 Přeshraniční pilotní projekt s jedním nebo více ČS 

4 Podíl OZE na konečné spotřebě energie v budovách do roku 2030 ve výši 49 %  

5 Každoroční nárůst podílu OZE na využití v průmyslu o 1,1 p.b. a 50 % podílu paliv z OZE nebiologického původu 

na spotřebě vodíku jako výchozí suroviny nebo nosič energie (do 2030)  

6 Roční nárůst vytápění a chlazení o 1,1 p.b.v průměru let 2021–2025 a 2026–2030 

7 Zvýšení podílu energie z OZE a z odpadního tepla a chladu při dálkovém vytápění a chlazení nejméně o 2,1 p.b. 

jako roční průměr 

8 Snížení emisí skleníkových plynů z využívaných paliv do roku 2030 o 13 % oproti výchozímu scénáři  

9 Kritéria pro snižování emisí skleníkových plynů pro obnovitelná paliva nebiologického původu a recyklovaná 

uhlíková paliva 

10 Podíl na vytápění a chlazení energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie do roku 2030 alespoň 1,4 %. 

M: Energetická účinnost 

1 Zvyšování energetické účinnosti (kolektivní cíl snížení konečné spotřeby energie o alespoň 9 % do roku 2030) 

2 Redukce celkové konečné spotřeby všech veřejných subjektů o 1,7 % ročně 

3 Renovace 3 % podlahové plochy budov 

4 Zohlednění požadavek na energetickou účinnost ve VZ 

5 Každoroční úspory ve výši 1,5 % konečné roční spotřeby energie 

6 Změny v povinnosti energetického auditu 

7 Posouzení proveditelnosti používání EPC u rekonstrukcí velkých nerezidenčních budov nad 1000 m2. 

8 Úprava metodiky pro stanovení účinnosti kogeneračního procesu 

N: Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 

1 Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 

O: Energetická náročnost budov (EPBD) 

1 Do roku 2050 dosažení fondu budov s nulovými emisemi. 

2 Potenciál globálního oteplování nových budov během životného cyklu 

3 Nové minimální normy energetické náročnosti budov 

4 Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení 

5 Infrastruktura pro udržitelnou mobilu 

6 Certifikáty energetické náročnosti 
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Identifikovaná opatření 

P: Strategie snížení emisí methanu 

1 Strategie snížení emisí methanu 

Q: Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 

1 Podpora přístupu obnovitelných a nízkouhlíkových plynů ke stávající infrastruktuře a trhu se zemním plynem 

2 Oddělení provozovatelů vyhrazených vodíkových sítí (unbundling) 

3 Přeshraniční tarify pro vodík 

4 Příměs vodíku na přeshraničních bodech 

5 Evropskou síť provozovatelů vodíkových sítí (ENNOH) 

6 Zapojení a ochrana zákazníků na maloobchodním trhu s obnovitelným plynem 

 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

47 
 

5 Dotazníkové šetření 

5.1 Oslovení subjektů pomocí dotazníkového šetření 

Paralelně s hodnocením dopadů opatření do jednotlivých odvětví provedl Dodavatel dotazníkové šetření, 

jehož cílem bylo zjistit jaký pohled na chystaný balíček „Fit for 55“ mají nejvýznamnější zástupci sledovaných 

odvětví a získat podklady pro kvantifikaci potřebných investic v jednotlivých odvětvích. Zároveň měl výstup 

z dotazníku sloužit jako kontrolní mechanismus pro prioritizaci jednotlivých opatření pro etapu projektu. 

Pomocí tohoto dotazníku bylo osloveno několik organizací státní správy, odvětvových organizací a firem. 

Jejich seznam uvádí Tabulka 22.   

Ve spolupráci se Zadavatelem byl vytvořen strukturovaný dotazník (viz přílohu 3). Dotazník je rozdělen na 

tři části: A, B a C. Z celkového seznamu opatření byly v rámci procesu identifikace opatření popsaného 

v kapitole 4.4 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. mimo jiné vybrány nejdůležitější oblasti z balíčku „Fit for 

55“, které byly následně uvedeny v části A dotazníku. Celkem bylo vybráno 21 opatření/oblastí opatření, 

k nimž byl rovněž v dotazníku přiložen odkaz na kompletní české znění legislativního návrhu. U každého z 

těchto opatření pak měl respondent vybrat jaký očekává, že bude mít opatření dopad na jeho podnikání. Na 

výběr byly tyto možnosti: Zásadní dopad, Střední dopad, Malý dopad a Není relevantní. V části B pak mohli 

respondenti odpovídat na otázky týkající se názoru na balíček, odhadu dopadů, strategie snížení emisí a 

využívání OZE v jejich odvětví. V části C pak byl prostor pro závěrečný komentář. V dotazníku bylo rovněž 

zmíněno, že Dodavatel uvítá jakékoliv další materiály či studie, které by mu respondent spolu s vyplněným 

dotazníkem zaslal. 

Ve spolupráci se Zadavatelem rovněž Dodavatel přichystal průvodní dopis, v němž respondentům shrnul 

význam balíčku „Fit for 55“, představil probíhající projekt a zdůvodnil k čemu budou jejich odpovědi sloužit. 

Celkem bylo touto formou osloveno 37 subjektů. Dotazník byl rozeslán 21. 3. 2022 a čas na vypracování byl 

do 31. 3. 2022 (9 pracovních dní). Vzhledem ke krátkému času na vypracování a vzhledem k zásadním 

dopadům rusko-ukrajinského válečného konfliktu na většinu průmyslových odvětví, nebylo pro některé 

subjekty vyplnění dotazníku za daných okolností prioritou. Proto byla část respondentů, která nestihla 

odpovědět, oslovena znovu 8. 4. 2022, čas na vypracování byl do 20. 4. 2022. Následující tabulky zobrazují 

počet rozeslaných a přijatých dotazníků a seznam respondentů a jejich odpovědí. 

Tabulka 21 Statistika dotazníkového šetření stav k 22. 4. 2022 

Počet 

dotazovaných 
odvětví 

Celkový počet 
respondentů 

Počet 

přijatých 
Dotazníků 

Response 

rate 
Dotazník 

Počet 

zaslaných 
pozic 

Response 

rate 
Pozice 

12 38 18 47 % 5 14 % 

 

Tabulka 22 Respondenti dotázaní skrze dotazníkové šetření – odvětvová sdružení a firmy – stav k 22. 4. 2022 

Č. Organizace Odvětví 
Datum 

odeslání 

dotazníku 

Přijetí 
vyplněného 

dotazníku 

Přijetí 

pozice 

1 Agrární komora Zemědělství a lesnictví 21/03/2022   

2 
Sdružení vlastníků 

obecních a 
Zemědělství a lesnictví 21/03/2022 ✓ 
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Č. Organizace Odvětví 

Datum 

odeslání 

dotazníku 

Přijetí 

vyplněného 

dotazníku 

Přijetí 

pozice 

soukromých lesů v 

ČR 

3 
Potravinářská 

komora 
Zemědělství a lesnictví 21/03/2022 

  

4 Zemědělský svaz Zemědělství a lesnictví 21/03/2022   

5 

Asociace 

soukromého 
zemědělství 

Zemědělství a lesnictví 21/03/2022 

  

6 
Lesy České 

republiky, s.p. 
Zemědělství a lesnictví 21/03/2022 

  

7 Těžební unie Těžba 21/03/2022   

8 
Severočeské doly, 

a.s. 
Těžba 21/03/2022 ✓ 

 

9 SevenEnergy 
Těžba, energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 ✓ 

 

10 
Zaměstnavatelský 
svaz důlního a 

naftového průmyslu 

Těžba, energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 ✓ 

 

11 
Sokolovská uhelná 

a.s. 

Těžba, energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

12 
Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS, doprava 
(automobilová, železniční, lodní a letecká doprava) 

21/03/2022 ✓ ✓ 

13 
Hospodářská 

komora ČR 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS, energetika 

(elektroenergetika, teplárenství, plynárenství) 
21/03/2022 

  

14 

Asociace českého 

papírenského 

průmyslu 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS 21/03/2022 ✓ 

 

15 
Svaz chemického 

průmyslu ČR 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS, rafinérská 

výroba nafty a benzínu, výroba nízkouhlíkových 

paliv, chemický průmysl (bez rafinerské výroby) 

21/03/2022 ✓ 

 

16 Unipetrol 
Rafinérská výroba nafty a benzínu, výroba 

nízkouhlíkových paliv 
21/03/2022 

  

17 SUSCHEM Chemický průmysl (bez rafinerské výroby) 21/03/2022 ✓ 
 

18 
Svaz výrobců 
cementu ČR 

Energeticky náročná výroba stavebních materiálů 
(cement, vápno, cihly, keramika a sklo) 

21/03/2022 ✓ ✓ 

19 

Asociace sklářského 

a keramického 

průmyslu ČR 

Energeticky náročná výroba stavebních materiálů 

(cement, vápno, cihly, keramika a sklo) 
21/03/2022 

  

20 
Svaz výrobců vápna 

České republiky 

Energeticky náročná výroba stavebních materiálů 

(cement, vápno, cihly, keramika a sklo) 
21/03/2022 ✓  

21 Ocelářská unie Hutnictví 21/03/2022 ✓ ✓ 

22 
TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s. 

Hutnictví 21/03/2022 ✓  

23 
Svaz sléváren České 

republiky 
Hutnictví 21/03/2022 ✓ 

 

24 
VÍTKOVICE STEEL, 

a. s. 
Hutnictví 21/03/2022 ✓  

25 
Arcelor Mittal - 

Liberty Ostrava a.s. 
Hutnictví 21/03/2022 
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Č. Organizace Odvětví 

Datum 

odeslání 

dotazníku 

Přijetí 

vyplněného 

dotazníku 

Přijetí 

pozice 

26 

Sdružení 

automobilového 

průmyslu 

Výroba, prodej a opravy motorových vozidel 21/03/2022 ✓ 

 

27 
Teplárenské 

sdružení ČR 

Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

28 
Český plynárenský 

svaz 

Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

29 

Český svaz 

zaměstnavatelů v 

energetice 

Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

30 
Svaz moderní 

energetiky 

Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

31 

České sdružení 

regulovaných 

elektroenergetických 

společností 

Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

32 Skupina ČEZ 
Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 

  

33 ČEPS, a.s. 
Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
21/03/2022 ✓ ✓ 

34 Šance pro budovy Stavebnictví 21/03/2022 ✓ ✓ 

35 
Česká komora 

architektů 
Stavebnictví 21/03/2022 

  

36 

Česká komora 

autorizovaných 

inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

Stavebnictví 21/03/2022 

  

37 
Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví 
Stavebnictví 21/03/2022 

  

38 
Česká rada pro 

šetrné budovy 
Stavebnictví 21/03/2022 ✓  

5.2 Výstupy z dotazníkového šetření 

Následující Tabulka 23 zobrazuje výsledky části A dotazníku, v níž měli respondenti zhodnotit očekávaný 

dopad opatření na jejich odvětví. Průměrný dopad opatření je vypočítán jako průměrná hodnota ze všech 

přijatých dotazníků, kdy odpověď „Není relevantní“ = 0, „Malý dopad“ = 1, „Střední dopad“ = 2 a „Zásadní 

dopad“ = 3. 

Tabulka 23 Vyhodnocení části A dotazníkového šetření – seřazeno podle pořadí v dotazníku 

Č.: Návrh opatření: 
Průměrný 

dopad 
Pořadí 

1. 
Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) - zvýšení lineárního 
redukčního faktoru 

2,26 1 

2. 
Změny stávajícího EU ETS (zejména chemický průmysl) - zachytávání a 
využívání uhlíku jako suroviny 

1,32 14 

3. Samostatný ETS pro budovy 1,42 13 

4. Samostatný ETS pro silniční dopravu 1,16 15 

5. Rezerva tržní stability (MSR) 1,95 4 
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6. Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS) 1,74 8 

7. Zavedení systému uhlíkového vyrovnání na hranicích CBAM 1,89 6 

8. 
Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE na spotřebě energie v EU v roce 2030 
na alespoň 40 %  

2,00 3 

9. 
Zvyšování energetické účinnosti (kolektivní cíl snížení konečné spotřeby 
energie o alespoň 9 % do roku 2030, definice účinného systému dálkového 
vytápění a chlazení) 

2,11 2 

10. Zpřísnění limitů pro snížení emisí CO2 u osobních automobilů od roku 2030 1,58 11 

11. 
Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící 
stanice 

0,95 18 

12. 
Všechna osobní auta a lehké užitkové vozy nově uváděná na trh EU budou 
bezemisní od roku 2035 

1,74 8 

13. Revize EU ETS (letectví) - snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 0,42 21 

14. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 0,47 20 

15. Strategie lesnictví 0,84 19 

16. Využití půdy, lesnictví, zemědělství 1,16 15 

17. Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 1,95 4 

18. Energetická náročnost budov (EPBD) 1,47 12 

19. Strategie snížení emisí methanu 1,11 17 

20. 
SMĚRNICE o společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými plyny, 
zemním plynem a vodíkem 

1,79 7 

21. NAŘÍZENÍ o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 1,74 8 

 

Tabulka 24 Vyhodnocení části A dotazníkového šetření – seřazeno podle průměrného dopadu 

Č.: Návrh opatření: 
Průměrný 

dopad 
Pořadí 

1. Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) - zvýšení lineárního redukčního faktoru 2,26 1 

9. 
Zvyšování energetické účinnosti (kolektivní cíl snížení konečné spotřeby energie o 
alespoň 9 % do roku 2030, definice účinného systému dálkového vytápění a chlazení ) 

2,11 2 

8. 
Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE na spotřebě energie v EU v roce 2030 na 
alespoň 40 % (viz otázka č. 6) 2,00 3 

5. Rezerva tržní stability (MSR) 1,95 4 

17. Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 1,95 4 

7. Zavedení systému uhlíkového vyrovnání na hranicích CBAM 1,89 6 

20. 
SMĚRNICE o společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním 
plynem a vodíkem 1,79 7 

6. Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS) 1,74 8 

12. 
Všechna osobní auta a lehké užitkové vozy nově uváděná na trh EU budou bezemisní 
od roku 2035 1,74 8 

21. NAŘÍZENÍ o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 1,74 8 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

51 
 

10. Zpřísnění limitů pro snížení emisí CO2 u osobních automobilů od roku 2030 1,58 11 

18. Energetická náročnost budov (EPBD) 1,47 12 

3. Samostatný ETS pro budovy 1,42 13 

2. 
Změny stávajícího EU ETS (zejména chemický průmysl) - zachytávání a využívání uhlíku 
jako suroviny 1,32 14 

4. Samostatný ETS pro silniční dopravu 1,16 15 

16. Využití půdy, lesnictví, zemědělství 1,16 15 

19. Strategie snížení emisí methanu 1,11 17 

11. Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice 0,95 18 

15. Strategie lesnictví 0,84 19 

14. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva) 0,47 20 

13. Revize EU ETS (letectví) - snižování objemu přidělovaných emisních povolenek 0,42 21 

 

Z tabulek vyplývá, že největší dopad na dotazovaná odvětví bude mít revize systému EU-ETS, zvyšování 

energetické účinnosti, kolektivní cíl pro podíl energie z OZE, zavedení uhlíkového vyrovnání na hranicích a 

změny zdanění energetických produktů a elektřiny. S výjimkou změny zdanění energetických produktů a 

elektřiny byla tato opatření Dodavatelem rovněž shledána jako zásadní (jak ukazuje Tabulka 30). Tato tři 

opatření budou pro modelování dopadů stěžejními. Ačkoliv změny zdanění energetických produktů a 

elektřiny byly respondenty vnímány jako významné, nepředpokládá Dodavatel jejich velký dopad. Plánovaná 

minimální výše zdanění totiž nepřevyšuje současné zdanění energií v ČR a lze předpokládat, že změny ve 

zdanění ani příliš neovlivní spotřebitelské chování. To bude mnohem více ovlivněno jinými opatřeními (jako 

např. zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035). 

Vzhledem k tomu, že sběr dotazníků byl prodloužen do 20.4. nebylo kvalitativní vyhodnocení části B a C 

zahrnuto do této situační zprávy a bude provedeno v rámci II. etapy projektu. Ze získaných odpovědí bude 

vypracován textový výstup po jednotlivých odvětvích, ve kterém budou shrnuty základní postoje daného 

odvětví. Tento výstup bude sloužit k identifikaci stěžejních problémů v rámci jednotlivých odvětví a bude 

popisovat, jak se s nimi odvětví budou nebo nebudou schopná vyrovnat. S některými respondenty rovněž 

probíhají osobní setkání, na nichž jsou diskutovány jejich firemní postoje a strategie. Výstupy z těchto 

schůzek budou využity pro kvantifikaci investic nutných pro splněních cílů jednotlivých opatření ve II. etapě 

projektu. 
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6 Rámcový odhad významnosti 

6.1 Charakterizace odvětví pomocí vybraných ekonomických údajů 

Pro jednotlivá odvětví byla shromážděna základní makroekonomická a enviromentální data. Pro základní 

charakterizaci odvětví byly použity tyto hodnoty: 

• Emise skleníkových plynů – zdroj dat: Národní inventarizační report NIR 

(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_do_cz.html), pro detailní rozdělení emisí 

do odvětví byly použity data o spotřebách paliv ze statistické ročenky ČSÚ 

(https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp) 

• Hrubá přidaná hodnota – zdroj dat: databáze národních účtů ČSÚ 

(https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu) 

• Zaměstnanost – zdroj dat: databáze národních účtů ČSÚ 

(https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu) 

Jako primární ukazatel byly zvoleny emise skleníkových plynů, neboť jejich snižování je cílem balíčku „Fit 

for 55“. Sekundárními ukazateli pak jsou hrubá přidaná hodnota a počet zaměstnanců, neboť dopad 

sledovaných opatření na tyto ukazatele není tak markantní jako u emisí a bude výstupem etapy II projektu. 

Jako referenční rok byl zvolen rok 2019, a to ze dvou důvodů: Jedná se o poslední rok před vypuknutím 

pandemie Covid 19, která významně ovlivnila většinu sledovaných odvětví a na nějaký čas pozastavila nebo 

snížila výrobu průmyslu i tržby ve službách. Pro dlouhodobé plánování tudíž nejsou data z roku 2020 a 2021 

relevantní. Zároveň rok 2019 je poslední rok, pro který byl v době sběru dat zveřejněný Národní 

inventarizační report emisí skleníkových plynů. Následující tabulka shrnuje vybrané údaje pro všechna 

odvětví za rok 2019: 

Tabulka 25 Základní makroekonomické údaje rozdělené dle odvětví seřazené dle emisí skleníkových plynů 
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Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 
plynárenství) 

49 543 40,4 % 140 932 2,69 % 35 473 0,77 % 

Doprava (automobilová, železniční, lodní a letecká 

doprava) 
19 730 16,1 % 271 973 5,20 % 270 943 5,90 % 

Zemědělství a lesnictví 10 053 8,2 % 107 771 2,06 % 109 537 2,38 % 

Domácnosti 8 792 7,2 % NA NA NA NA 

Služby, obchod a veřejná správa 8 624 7,0 % 3 008 452 57,50 % 2 523 441 54,93 % 

Hutnictví 8 045 6,6 % 34 609 0,66 % 44 638 0,97 % 

Energeticky náročná výroba stavebních materiálů 
(cement, vápno, cihly, keramika a sklo) 

5 921 4,8 % 59 138 1,13 % 55 493 1,21 % 

Těžba 3 439 2,8 % 30 112 0,58 % 26 484 0,58 % 

Chemický průmysl (bez rafinerské výroby) 2 910 2,4 % 48 313 0,92 % 32 158 0,70 % 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_do_cz.html
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp
https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu
https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu
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Rafinérská výroba nafty a benzínu, výroba 
nízkouhlíkových paliv  

2 161 1,8 % 1 067 0,02 % 1 084 0,02 % 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS 2 095 1,7 % 838 834 16,03 % 900 267 19,60 % 

Ostatní průmysl zařazený EU-ETS 664 0,5 % 24 587 0,47 % 21 894 0,48 % 

Výroba, prodej a opravy motorových vozidel 552 0,4 % 371 016 7,09 % 301 876 6,57 % 

Stavebnictví 109 0,1 % 294 935 5,64 % 270 308 5,88 % 

 

6.1.1 Emise skleníkových plynů 

V souvislosti s emisemi produkovanými napříč odvětvími v jejich detailnějším členění, Dodavatel pracoval s 

údaji za emise skleníkových plynů (v tisíc t CO2 ekvivalentu), aby porovnal a zhodnotil významnost dopadů 

jednotlivých odvětví na celkovou tvorbu emisí v ČR. Následující graf zobrazuje podíly sledované struktury 

odvětví na celkových emisích. Je zřejmé, že k největším producentům emisí v ČR patří energetika (40 %) 

následovaná dopravou (16 %). 

Obrázek 2 Odvětvový pohled na tvorbu emisí v ČR v roce 2019 (v tisíc t CO2 ekvivalentu) 

 

Z dat o emisích, které shrnuje Tabulka 25, je patrné, že 85 % emisí skleníkových plynů pochází z těchto 

odvětví: Energetika, Doprava, Zemědělství a lesnictví, Domácnosti, Služby + obchod a veřejná správa, 

Hutnictví. Zbývajících 15 % připadá na tato odvětví: Energeticky náročná výroba stavebních materiálů, 

Těžba, Chemický průmysl, Rafinérská výroba, Ostatní průmysl, Výroba, prodej a opravy motorových vozidel 

a Stavebnictví. Na základě požadavků zadavatele, že model má pokrývat minimálně 85 % emisí, by bylo 

možné emise z těchto odvětví zanedbat. Vzhledem k tomu, že balíček cílí na všechna odvětví a že tato 

odvětví pokrývají 32 % hrubé přidané hodnoty a 35 % zaměstnanosti se Dodavatel rozhodl žádná odvětví 

z modelu nevylučovat. Nicméně předpokládáme vyloučení některých méně významných opatření. 

Kromě emisí, které vzniknou přímo v daných odvětví, přispívají jednotlivá odvětví svou spotřebou elektřiny 

a tepla k celkovým emisím z energetiky. Je zřejmé, že úsporami spotřeby energií v jednotlivých odvětvích 

lze dosáhnout snižování emisí z energetiky, a tudíž by měl být sledován příspěvek konečných odvětví k 

celkovým emisím.10 Obdobná situace je i u dopravy, do které jsou v rámci inventarizace zahrnovány veškeré 

emise z dopravy včetně firem a domácností. 

 

 

10 Za jinak nezměněných podmínek. 
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Z tohoto důvodu byly emise z odvětví Energetika (elektroenergetika a teplárenství) a Doprava rozděleny 

mezi jednotlivá odvětví s využitím dat o spotřebách energií a paliv ČSÚ. Následující schéma zobrazuje 

rozdělení emisí z elektroenergetiky, teplárenství a dopravy mezi jednotlivá odvětví. S takto přepočtenými 

daty bude dále pracováno v rámci etapy II projektu. 

Tabulka 26 Statistika mezinárodního obchodu dle sledovaných odvětví za rok 2019 (zdroj dat ČSÚ) 
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Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 
plynárenství) 

49 543 0 0 28 28 

Doprava (automobilová, železniční, lodní a letecká 
doprava) 

19 730 1 078 0 4 668 5 745 

Zemědělství a lesnictví 10 053 602 59 0 10 714 

Domácnosti 8 792 9 374 6 526 11 567 36 260 

Služby, obchod a veřejná správa 8 624 9 914 3 181 1 659 23 378 

Hutnictví 8 045 1 621 503 28 10 197 

Energeticky náročná výroba stavebních materiálů 
(cement, vápno, cihly, keramika a sklo) 

5 921 1 473 85 94 7 573 

Těžba 3 439 230 7 112 3 788 

Chemický průmysl (bez rafinerské výroby) 2 910 1 809 1 056 24 5 798 

Rafinérská výroba nafty a benzínu, výroba 

nízkouhlíkových paliv  
2 161 214 125 1 2 500 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS 2 095 6 062 1 517 630 10 304 

Ostatní průmysl zařazený EU-ETS 664 1 178 204 13 2 058 

Výroba, prodej a opravy motorových vozidel 552 1 959 321 183 3 014 

Stavebnictví 109 392 55 723 1 280 
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Obrázek 3 Grafické schéma emisí jednotlivých odvětví a rozdělení emisí z elektroenergetiky, teplárenství a 
dopravy mezi odvětví na základě jejich spotřeb elektřiny, tepla a paliv 

 

 

6.1.2 Hrubá přidaná hodnota a zaměstnanost 

Z následujícího grafu (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Obrázek 4) je patrné, že podíl jednotlivých 

odvětví na celkové hrubé přidané hodnotě a jejich podíl na zaměstnanosti spolu velmi korelují. Z tohoto 

důvodu je v následujících krocích posuzován dopad jednotlivých opatření na oba dva tyto ukazatele společně. 

Největší podíl připadá na odvětví služeb, obchodu a veřejné správy, a ačkoliv z hlediska emisí se jedná až o 

v pořadí páté odvětví. Druhým odvětvím je průmysl nezařazený v EU-ETS, jehož podíl na HPH je 16 %. Podíl 

tohoto odvětví na emisích je však velmi nízký (1,7 %). Následují odvětví výroby dopravních prostředků a 

stavebnictví, jejichž přímé emise jsou rovněž velmi nízké. Je třeba ale brát v potaz, že ačkoliv se tato 

průmyslová odvětví nepodílí na přímých emisí příliš velkou měrou, přispívají díky spotřebě elektrické energie 

k emisím z energetiky. 

Na druhé straně žebříčku jsou pak odvětví, jako je Energetika, Hutnictví, Výroba stavebních materiálů, 

Těžba, Chemický průmysl a Rafinérský průmysl, jejichž celkový příspěvek k HPH je 6 % zatímco podíl na 

emisích činí 59 %.11 Dekarbonizace těchto odvětví bude v rámci celého procesu klíčová. 

 

 

11 Je vhodné uvést, že část produkce odvětví Energetika (např. výroba elektřiny) a tudíž i jeho výkonnost, je navázána 

na tržní cenu, která může být značně volatilní. Spotřeba energií následně tvoří významný vstup pro navazující odvětví. 
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Obrázek 4 Podíl jednotlivých odvětví na hrubé přidané hodnotě a zaměstnanosti 

 

Kromě výše uvedených makroekonomických ukazatelů bude v etapě II projektu pracováno i 
s mezisektorovými vlivy, tj. jakým způsobem se změny jednoho odvětví promítnou do ostatních. Simulaci 

těchto mezisektorových vlivů by měl umožnit použitý Input-Output model, který pracuje s dostupnými I-O 

tabulkami ve členění odvětví x odvětví od ČSÚ. 

6.1.3 Bilance mezinárodního obchodu 

Jako jeden z dalších pomocných parametrů pro etapu II projektu budou použity statistiky mezinárodního 

obchodu, které jsou shrnuty v následující tabulce. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší dovoz i vývoz 

připadá na odvětví Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS. V posledním sloupci je uvedena bilance 

mezinárodního obchodu (kladná hodnota znamená, že v odvětví převládá vývoz, záporná dovoz). Z uvedené 
bilance je zřejmé, že k záporné bilanci nejvíce přispívají odvětví Těžby, Hutnictví a Chemický průmysl. Co 

se týče kladné bilance (tj. vývozu) je nejvýznamnějším odvětvím automobilový průmysl (Výroba, prodej a 

opravy motorových vozidel). Zachování této kladné bilance v budoucnu, bude silně závislé na tom, zda a 

kolik bude v ČR zbudováno továren na baterie do elektrických automobilů.  

Tabulka 27 Statistika mezinárodního obchodu dle sledovaných odvětví za rok 2019 (zdroj dat ČSÚ) 

Název odvětví 
Vývoz zboží  

(mil. Kč) 

Podíl na 
celkovém 

vývozu 

Dovoz zboží  
(mil. Kč) 

Podíl na 
celkovém 

dovozu 

Bilance  
(Vývoz - Dovoz) 

Energetika (elektroenergetika, 

teplárenství, plynárenství) 
30 560 0,8 % 18 298 0,5 % 12 261 

Doprava (automobilová, železniční, 

lodní a letecká doprava) 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 

Zemědělství a lesnictví 56 426 1,5 % 61 357 1,7 % -4 931 

Domácnosti 0 0,0 % 0 0,0 % 0 
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Služby, obchod a veřejná správa 59 051 1,6 % 32 350 0,9 % 26 701 

Hutnictví 137 808 3,7 % 261 081 7,4 % -123 273 

Energeticky náročná výroba 

stavebních materiálů (cement, 

vápno, cihly, keramika a sklo) 
71 896 1,9 % 48 547 1,4 % 23 349 

Těžba 14 646 0,4 % 163 330 4,6 % -148 684 

Chemický průmysl (bez rafinerské 

výroby) 
170 079 4,6 % 281 095 7,9 % -111 016 

Rafinérská výroba nafty a benzínu, 

výroba nízkouhlíkových paliv 
39 801 1,1 % 61 292 1,7 % -21 491 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-

ETS 
1 970 883 53,4 % 1 955 763 55,2 % 15 120 

Ostatní průmysl zařazený EU-ETS 61 778 1,7 % 61 191 1,7 % 587 

Výroba, prodej a opravy 

motorových vozidel 
1 078 835 29,2 % 601 764 17,0 % 477 072 

Stavebnictví 0 0,0 % 0 0,0 % 0 

 

6.1.4 Regionální dimenze 

Součástí projektu bude i posouzení regionální dimenze, tj. jakým způsobem navrhovaná opatření ovlivní 

jednotlivé kraje v ČR. Pro detailní posouzení vlivu na jednotlivé kraje by bylo vhodné využít data, emisí 

skleníkových plynů a hrubé přidané hodnoty, která by byla členěna po dvoumístných NACE kódech a zároveň 

po jednotlivých krajích. Takto členěná data ale nejsou ve veřejných databázích ČSÚ k dispozici. Pro účely 

posouzení regionální dimenze proto budou použita regionální data o zaměstnanosti v nejdůležitějších 

odvětvích (zdroj dat: statistické ročenky jednotlivých krajů). Tato data zobrazuje Tabulka 28. Pro prvotní 

identifikaci nejdotčenějších regionů je v tabulce uveden součet zaměstnanosti v odvětvích, pro tento účel 

označených jako nejvíce zasažených. Jedná se o odvětví s nejvyššími hodnotami emisí vztažených k jejich 

hrubé přidané hodnotě. Tato odvětví budou dekarbonizací pravděpodobně zasažena nejvíce. Jedná se o: 

Energetiku, Hutnictví, Energeticky náročnou výrobu stavebních materiálů, Těžbu, Chemický průmysl, 

Rafinérskou výrobu, Výroba a prodej motorových vozidel. Specifikace zasažených bude dále upřesňována v 

etapě II. Jako nejvíce ovlivněné kraje z pohledu zaměstnanosti vycházejí dle této statistiky Ústecky, 

Karlovarský, Moravskoslezský a Liberecký kraj.  

Tabulka 28 Podíl jednotlivých odvětví na zaměstnanosti v kraji v roce 2019 (zdroj dat: statistické ročenky 
krajů ČSÚ) 
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Energetika (elektroenergetika, teplárenství, 

plynárenství) 
0,8 0,7 0,6 1,4 0,9 0,7 1,3 0,4 0,6 0,7 1,0 0,4 0,6 0,5 1,2 

Doprava (automobilová, železniční, lodní a 

letecká doprava) 
5,9 7,4 7,4 6,1 6,5 4,3 5,2 4,1 5,0 5,4 4,7 5,2 5,6 4,1 5,5 

Zemědělství a lesnictví 2,4 0,5 2,8 4,4 3,1 1,9 1,6 1,6 3,1 3,7 5,6 2,7 3,4 2,3 1,5 

Domácnosti NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Služby, obchod a veřejná správa 54,9 75,3 56,9 49,7 48,6 61,4 53,8 49,1 46,5 45,9 43,6 55,3 49,7 43,6 52,2 
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Hutnictví 1,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,4 4,7 

Energeticky náročná výroba stavebních 

materiálů (cement, vápno, cihly, keramika a 
sklo) 

1,2 1,2 0,9 0,9 1,7 2,8 2,8 2,6 1,0 0,0 0,0 1,1 0,8 0,0 0,3 

Těžba 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 3,0 2,1 0,9 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,0 1,8 

Chemický průmysl (bez rafinerské výroby) 0,7 0,3 0,9 0,6 0,0 0,0 2,5 0,0 0,3 1,9 0,0 0,3 0,0 2,3 0,3 

Rafinérská výroba nafty a benzínu, výroba 

nízkouhlíkových paliv  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Ostatní průmysl nezařazený v EU-ETS 19,6 5,8 8,1 22,8 22,9 18,8 17,1 15,8 34,5 30,3 33,0 25,1 29,7 38,8 16,9 

Ostatní průmysl zařazený EU-ETS 0,5 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,9 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 

Výroba, prodej a opravy motorových vozidel 6,6 1,1 16,7 7,5 10,8 2,5 4,8 18,0 4,2 6,4 5,5 2,1 2,7 1,9 9,6 

Stavebnictví 5,9 7,0 4,4 6,0 5,2 4,5 6,8 4,7 4,7 5,4 5,9 7,1 5,9 5,9 5,5 

Zasažená odvětví (Energetika, Hutnictví, 

Energ. náročná výroba stavebních materiálů, 

Těžba, Chem. průmysl, Rafinérská výroba) 

4,3 2,4 3,3 3,1 2,9 6,5 9,8 4,9 2,1 2,9 1,3 2,6 2,3 3,3 8,3 

 

6.2 Odhad významnosti identifikovaných opatření na dotčená odvětví 

Opatření, která byla vybrána v kapitole 4.4, byla následně podrobena analýze dopadů těchto opatření na 

jednotlivá odvětví pomocí vybraných ekonomických indikátorů: emisí skleníkových plynů a hrubé přidané 

hodnoty/zaměstnanosti. Pro hodnocení dopadu jednotlivých oblastí opatření do jednotlivých odvětví byla 

použita tato hodnotící škála: 

Tabulka 29: Hodnotící škála 

Oblast hodnocení Odhad významnosti opatření 

Hrubá přidaná hodnota 3 – Významný dopad 

2 – Střední dopad 

1 – Nízký dopad 

0 – Žádný dopad 

NA – Dopad nelze dopředu odhadnout / nelze 

hodnotit 

Zaměstnanost 3 – Významný dopad 

2 – Střední dopad 

1 – Nízký dopad 

0 – Žádný dopad 

NA – Dopad nelze dopředu odhadnout / nelze 

hodnotit 

Emise skleníkových plynů 3 – Významný dopad 

2 – Střední dopad 

1 – Nízký dopad 

0 – Žádný dopad 

NA – Dopad nelze dopředu odhadnout / nelze 

hodnotit 

Významnost dopadu vyjadřuje, jak velký má dané opatření potenciál ovlivnit dané kritérium sledovaného 

odvětví. U hodnot „NA“ je pravděpodobné, že opatření bude mít dopad, ale nelze jej dopředu 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

59 
 

kvantifikovat, případný dopad bude možné kvantifikovat až na základě ekonomického 

modelování.  

Následující tabulka shrnuje kvalifikovaný odhad dopadů jednotlivých oblastí opatření na emise daného 

odvětví (Tabulka 30). a hrubou přidanou hodnotu odvětví (Tabulka 31). Dopad na zaměstnanost je pro tuto 

chvíli roven dopadu na hrubou přidanou hodnotu, neboť obě kritéria spolu silně korelují (jak ukazuje Obrázek 

4). 

Tabulka 30: Dopady opatření na emise skleníkových plynů jednotlivých odvětví 
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A2 

Změny stávajícího EU ETS (energetika, 
průmysl) - zvýšení lineárního redukčního 

faktoru 
3 0 3 0 3 1 0 3 0 3 0 2 0 0 18 

A7 

Změny stávajícího EU ETS (zejména 
chemický průmysl) - zachytávání a 

využívání uhlíku jako suroviny 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

A9 Samostatný ETS pro budovy 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 17 

A10 Samostatný ETS pro silniční dopravu 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

B1 
ReFuel Aviation (zvýšení podílu 
udržitelného leteckého paliva) 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G1 
CBAM – Zavedení systému uhlíkového 

vyrovnání na hranicích 
0 NA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

I2 
Všechna OA a LUV nově uváděná na trh 

EU budou bezemisní od roku 2035 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 

J 

Povinné národní cíle pro bateriové 
dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící 

stanice 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K1 Využití půdy, lesnictví, zemědělství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

L1 

Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE 
na hrubé konečné spotřebě energie v EU v 

roce 2030 na alespoň 40 % 
2 1 1 2 1 NA 3 2 1 1 1 1 2 1 19 

M1 

Zvyšování energetické účinnosti 
(kolektivní cíl snížení konečné spotřeby 

energie o alespoň 9 % do roku 2030) 
2 NA NA NA NA NA 3 NA NA NA NA NA NA NA 5 

O1 
Do roku 2050 dosažení fondu budov s 

nulovými emisemi 
2 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 

Q1 
Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním 

plynem a vodíkem 
1 1 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 11 

 Součet vlivů na odvětví 11 11 10 7 9 2 12 11 2 8 5 4 4 2  
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Ve většině případů znamená dopad na emise jejich snížení. V případě opatření CBAM může dojít i k jejich 

zvýšení (při předpokladu zvýšení domácí produkce z důvodu zdražení dovozů). Z tabulky vyplývá, že 

nejvýznamnější dopad na emise skleníkových plynů bude mít změna stávajícího ETS systému, zvýšení podílu 

energie z OZE na spotřebě a zavedení nového systému ETS pro budovy (spolu se snižováním energetické 

náročnosti budov). 

V tabulce je rovněž uveden jak součet vlivů jednotlivých opatření, tak součet vlivů na jednotlivá odvětví. 

Tato hodnota neznamená přímo míru dopadu, ale je ukazatelem šíře dopadu (kolika odvětví se opatření 

dotýká, respektive které odvětví bude ovlivněno nejvíce opatřeními). Z tohoto pohledu se jako nejzásadnější 

opatření jeví Revize systému EU-ETS, zavedení samostatného ETS pro budovy a kolektivní cíl pro podíl 

energie z OZE. Tato opatření budou mít dopad na většinu odvětví. Ze sledovaných odvětví budou nejvíce 

opatřeními ovlivněny Energetika, Doprava a odvětví Služeb, obchodu a veřejné správy. U Energetiky a 

Dopravy je z hlediska velikosti jejich emisí dopad jasný. U odvětví Služeb, obchodu a veřejné správy je 

dopad na emise způsoben tím, že očekáváme že soukromé firmy budou ve snahách o dekarbonizaci a s tím 

spojenými investicemi aktivnější než domácnosti. U opatření L1 (zvyšování energetické účinnosti) je 

souhrnný dopad nízký (z pohledu emisí), neboť u většiny odvětví byla zvolena možnost „NA“. Nicméně vliv 

tohoto opatření (zejména investiční náročnost) je vysoký.  

Následující tabulka shrnuje kvalifikovaný odhad dopadů jednotlivých oblastí opatření na hrubou přidanou 

hodnotu odvětví (Tabulka 31). Dopad na zaměstnanost je pro tuto chvíli roven dopadu na hrubou přidanou 

hodnotu, neboť obě kritéria spolu silně korelují (jak ukazuje Obrázek 4). Opět platí, že u hodnot „NA“ je 

pravděpodobné, že opatření bude mít dopad, ale nelze jej dopředu kvantifikovat, případný dopad bude 

možné kvantifikovat až na základě ekonomického modelování. 

Tabulka 31: Dopady opatření na hrubou přidanou hodnotu/zaměstnanost jednotlivých odvětví 
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A2 

Změny stávajícího EU ETS (energetika, 
průmysl) - zvýšení lineárního redukčního 

faktoru 
NA 0 NA 0 NA NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 0 

A7 

Změny stávajícího EU ETS (zejména 
chemický průmysl) - zachytávání a 

využívání uhlíku jako suroviny 
0 0 0 0 NA 0 0 NA 0 NA 0 0 0 0 0 

A9 Samostatný ETS pro budovy NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

A10 Samostatný ETS pro silniční dopravu NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

B1 
ReFuel Aviation (zvýšení podílu 
udržitelného leteckého paliva) 

0 NA 0 0 0 0 NA 0 0 NA 0 0 0 0 0 

G1 
CBAM – Zavedení systému uhlíkového 

vyrovnání na hranicích 
0 NA 1 0 NA 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 1 

I2 
Všechna OA a LUV nově uváděná na trh 

EU budou bezemisní od roku 2035 
0 NA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NA 0 2 

J 

Povinné národní cíle pro bateriové 
dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG 

plnící stanice 
1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 
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K1 Využití půdy, lesnictví, zemědělství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NA 1 

L1 

Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE 
na hrubé konečné spotřebě energie v EU 

v roce 2030 na alespoň 40 % 
NA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

M1 

Zvyšování energetické účinnosti 
(kolektivní cíl snížení konečné spotřeby 

energie o alespoň 9 % do roku 2030) 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

O1 
Do roku 2050 dosažení fondu budov s 

nulovými emisemi 
0 0 0 0 NA 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 

Q1 
Vnitřní trh s obnovitelnými plyny, 

zemním plynem a vodíkem 
1 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Součet vlivů na odvětví 2 1 1 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 3  

Z tohoto přehledu je patrné, že na základě aktuální znalosti nelze moc předjímat, jaký budou mít opatření 

dopad na hrubou přidanou hodnotu případně zaměstnanost. Dekarbonizace společnosti je složitý 

transformační proces, během nějž budou pravděpodobně na jedné straně mnohá odvětví utlumována (např. 

těžba, určité oblasti energetiky, rafinérský průmysl, část automobilového průmyslu), ale na druhé straně lze 

očekávat příležitosti pro nová řešení (výroba obnovitelné energie, výroba nízkouhlíkatých paliv apod.), snahy 

o snížení energetické náročnosti budov budou pravděpodobně znamenat velkou výzvu pro odvětví 

stavebnictví. Zásadní bude rovněž transformace automobilového průmyslu, která nejvíce závisí na faktu, 

zda bude v ČR vybudována gigafatory na výrobu akumulátorů do elektromobilů. To, zda v celkovém součtu 

převáží klady nebo zápory této transformace značně závisí zejména na způsobu, jakým bude dekarbonizace 

probíhat a možné výsledné dopady by měly být výstupem etapy II fáze tohoto projektu.  
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7 Navržený postup 

pro modelování 
7.1 Desk research modelů používaných pro modelování dekarbonizace 

Problematika dekarbonizace energetiky je celosvětovým tématem, a proto existuje řada modelů, pomocí 

nichž lze modelovat tuto transformaci v čase. Některé modely řeší situaci z dlouhodobého hlediska, jiné 

naopak fungují na hodinové bázi, což umožňuje modelovat i nestandartní situace v přenosové soustavě 

(hodinová maxima/minima). Zde je přehled některých používaných modelů. 

7.1.1 GEM – E3 Model 

Jedná se o model obecné rovnováhy, který reprezentuje všechny státy Evropy a největší státy světa napříč 

cca 50 odvětvími, které jsou navzájem propojeny endogenními bilaterálními obchodními toky. Model 

předpokládá dokonale konkurenční tržní režimy. Model je založen na principu input-output, vstupní matice 

popisuje toky mezi výrobními sektory, výrobními faktory a ekonomickými subjekty (domácnosti, firmy, 

vláda, které jsou vlastníky primárních výrobních faktorů, takže profitují z produkce). Vstupní data pro 

celosvětový model jsou založena na databázi GTAP, zatímco pro evropské regiony jsou využívána data 

z Eurostatu.  

Model se používá převážně pro analýzy tržních nástrojů pro politiku v oblasti životního prostředí související 

s energií, jako jsou daně, dotace, regulace, povolení ke znečištění atd. Může sloužit k hodnocení programů 

Evropské komise, hodnocení důsledků programů a politik, včetně cílů sociální spravedlnosti, zaměstnanosti 

a soudržnosti. Evropské komise je využívá pro scénářů hospodářské, energetické a environmentální politiky. 

Scénáře jsou dynamicky analyzovány a porovnávány s běhy referenčních modelů, hodnoceny jsou pak podle 

jejich dopadu na sektorový růst, finance, distribuci příjmů a globální blahobyt. 

7.1.2 Model POLES 

POLES je globální energetický model, který pokrývá celou energetickou bilanci, od konečné energetické 

poptávky, transformace a výroby energie až po primární dodávky a obchod s energetickými komoditami 

napříč zeměmi a regiony (66 modelovaných regionů: země G-20, podrobně OECD a hlavní ekonomiky mimo 

OECD). Umožňuje posoudit příspěvek k budoucím energetickým potřebám různých typů energie (fosilní 

paliva, jaderná paliva, obnovitelné zdroje atd.)  

Počítá rovněž vývoj emisí skleníkových plynů: samostatně pro sektory energetického průmyslu a 

prostřednictvím propojení se speciálními modely pro emise skleníkových plynů ze zemědělství a využívání 

půdy a znečištění ovzduší. Používá se pro hodnocení vývoje poptávky po energii v hlavních světových 

ekonomikách a na mezinárodních trzích, stejně jako pro hodnocení klimatických a energetických politik. Byl 

používán pro orgánů Evropské komise i pro vnitrostátní orgány. 

Model funguje v ročním časovém kroku do roku 2050. Model obsahuje detailní popis energetického sektoru 

(nabídka a poptávka, výroba energie, členění na všechny druhy energetických paliv, primární dodávky paliv, 

historicky kalibrované chování ekonomických subjektů) včetně emise skleníkových plynů v energetice i 

průmyslu. Model funguje na principu částečné rovnováhy pro energetický sektor. Vstupními daty jsou 

makroekonomické předpoklady, omezení uhlíku, specifická pravidla v energetice, primární zdroje energie a 

dostupné technologie. Následně model modeluje transformaci primárních zdrojů (výroba paliv, elektřiny 

apod.), poptávku po energiích, mezinárodní ceny, mezinárodní trh a potřebné kapacity. Výstupem modelu 

je produkce energie, spotřeba energie, výroba elektřiny, koncové ceny, potřebné investice, emise 

skleníkových plynů apod. 
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7.1.3 Model METIS 

METIS je matematický model poskytující analýzu evropského energetického systému pro elektřinu, plyn a 

teplo. Simuluje provoz energetických systémů a trhů na hodinové bázi v průběhu roku, přičemž zohledňuje 

také nejistoty, jako jsou změny počasí. Může například analyzovat hodinový dopad používání většího 

množství obnovitelné energie. Model lze použít na národní nebo regionální úrovni. Model METIS je postaven 

na řadě vzájemně propojených modulů. 

V modelu je energetický systém reprezentován sítí, ve které každý uzel představuje geografickou zónu, 

kterou lze propojit s dalšími zónami prostřednictvím propojení (např. přenosové sítě nebo plynovody). Ke 

každému uzlu jsou napojena všechna zařízení na výrobu, spotřebu a skladování energie. Cílem modelu je 

minimalizovat celkové náklady systému pro udržení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v každém uzlu. 

Časová granularita je typicky hodinová pro elektřinu a denní pro plyn. 

Model optimalizuje výrobní plánu v průběhu roku na hodinové bázi, což může být výpočetně náročné. Proto 

je problém optimalizace pro energetické systémy vyřešen pomocí přístupu rolujícího horizontu. Řešení pro 

celé období je získáno iterativním řešením menších horizontů. Modely plynárenské soustavy jsou řešeny v 

jediném běhu, společnou optimalizací všech dnů v roce, aby byl správně zachycen roční provoz zásobníků 

plynu. 

Model byl například použit k přípravě návrhů Komise na novou podobu trhu s energií, stejně jako na otázky 

obnovitelné energie a energetické bezpečnosti. 

7.1.4 EU-TIMES 

Model JRC-EU-TIMES je jedním z modelů, které jsou vyvíjeny v JRC. Je navržen pro analýzu energetických 

technologií a jejich inovací při plnění evropských cílů politiky v oblasti energetiky a změny klimatu. Modeluje 

přijímání a nasazování technologií a jejich interakci s energetickou infrastrukturou. Používá se jako nástroj 

na podporu studií hodnocení dopadů v oblasti energetické politiky, které vyžadují kvantitativní modelování 

na úrovni energetického systému s podrobnými detaily v oblasti špičkových technologií. 

Model typicky řeší otázku, jaké technologie jsou konkurenceschopné podle různých scénářů omezování emisí 

oxidu uhličitého. U nově vznikajících technologií s malým využitím, může odhadnout, jaká technologická 

vylepšení by byla zapotřebí k dosažení konkurenceschopnosti. 

Model funguje na principu částečné rovnováhy, což znamená, že nezohledňuje ekonomické interakce mimo 

energetický sektor. Pomocí lineárního programování vytváří model rovnováhu, která je počítána minimalizací 

systémových nákladů za předpokladu uspokojení poptávky po energiích a energetických službách. Model 

používá následující vstupy: poptávka po energiích, charakteristiky stávajících a budoucích energetických 

technologiích (účinnost, dostupnost, investiční náklady, provozní náklady), současné a budoucí zdroje 

dodávek primární energie apolitická omezení a předpoklady.  

Optimalizace podléhá mnoha omezením, jako jsou např.: hranice nabídky primárních zdrojů, technická 

omezení technologií, emise, výše investic a další. Model zohledňuje nabídku i poptávku a zahrnuje 

následujících sedm odvětví: dodávky primární energie, výroba elektřiny, průmysl, domácnosti, služby, 

zemědělství, a doprava. 

7.1.5 Energy PLAN 

EnergyPLAN simuluje provoz národních energetických systémů každou hodinu, včetně sektorů elektřiny, 

vytápění, chlazení, průmyslu a dopravy. Byl vyvinut Výzkumnou skupinou pro plánování udržitelné energie 

na univerzitě v Aalborgu v Dánsku.  

Jednou z hlavních silných stránek modelu je jeho schopnost simulovat celý energetický systém každou 

hodinu a umožňuje tak identifikovat zásadní synergie mezi různými sektory energetiky. To znamená, že 

může odpovědět na otázky o tom, jak energetický systém funguje každou hodinu během jednoho roku, kdy 

jsou k dispozici obnovitelné zdroje, jak je lze využít, jak jsou plněny hodinové požadavky a kdy je nutné 

elektřinu nebo teplo ukládat.  



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

64 
 

Jedná se o matematický model simulace provozu. Hlavní vstupy jsou hodinové profily poptávky (pro všechna 

odvětví), hodinové profily produkce, výrobní kapacity, skladovací kapacity a údaje o nákladech na 

technologie. Výstupem jsou pak typicky kapacity pro různé výrobní zdroje, jejich hodinové interakce, 

spotřeba primární energie, množství emisí CO2 a provozní náklady.  

7.1.6 Evropský referenční scénář EU 2020 

Referenční scénář EU je jedním z klíčových analytických nástrojů Evropské komise v oblastech energetiky, 

dopravy a opatření v oblasti klimatu. Umožňuje analyzovat dlouhodobý ekonomický, energetický, klimatický 

a dopravní výhled na základě politického rámce platného v roce 2020. Tento scénář může poskytnout 

tvůrcům legislativy komplexní analytický základ, na jehož základě mohou posuzovat nové návrhy. 

Úplná projekce emisí skleníkových plynů, která je popsána v referenčním scénáři, je komplexní interakcí 

modelů pokrývajících všechna odvětví hospodářství, všechny zdroje emisí a různé možnosti jejich snižování. 

Základem je model energetického systému PRIMES a jeho moduly, které modelují energetiku, dopravu a 

emise CO2. Makroekonomický model GEM-E3 poskytuje projekci přidané hodnoty podle odvětví činnosti v 

kontextu referenčního scénáře. Model GAINS poskytuje projekce emisí jiných skleníkových plynů než CO2 a 

hodnocení dopadu znečištění ovzduší, zatímco GLOBIOM modeluje emise a pohlcování LULUCF. Pro 

modelování zemědělské činnosti byl použit model CAPRI. Obrázek 5 schematicky znázorňuje interakce mezi 

těmito modely při přípravě referenčního scénáře.  

Obrázek 5: Schéma použití jednotlivých modelů pro modelování evropského referenčního scénáře 

 

Výstupem modelování byly 3 referenční scénáře pro realizaci evropské cesty k dekarbonizaci: 

• REG: Spoléhá se na velmi silnou intenzifikaci energetické a dopravní politiky při absenci zpoplatnění 

uhlíku v silniční dopravě a budovách. V REG je odvětví námořní dopravy zahrnuto do systému EU-

ETS. 

• MIX: Spoléhá se na zpoplatnění ceny uhlíku v silniční dopravě a budovách a na silnou intenzifikaci 

energetické a dopravní politiky. Svou jednotnou cenou uhlíku odráží buď rozšířený a plně integrovaný 

EU-ETS, nebo stávající EU-ETS a nový ETS zřízený pro silniční dopravu a budovy s emisními limity 

stanovenými v souladu s nákladově efektivními příspěvky příslušných odvětví. Předpokládá se, že 

odvětví námořní dopravy bude zahrnuto do stávajícího systému EU-ETS 

• MIX-CP: Představuje kombinaci politik více řízených cenou uhlíku, která ilustruje revizi směrnice EED 

a RED, ale je omezena na nižší zintenzivnění současných politik kromě signálu o ceně uhlíku 

aplikovaného na nové sektory. Na rozdíl od scénáře MIX umožňuje oddělit ceny uhlíku aktuálního a 

nového systému ETS. Relativní rozdělení ambicí v oblasti snižování emisí skleníkových plynů mezi 

současným ETS a novým ETS však zůstává ve scénáři MIX-CP blízké scénáři MIX. Ceny uhlíku mezi 
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v současném a novým ETS ale budou rozdílné. Námořní doprava je v tomto scénáři zahrnuta do 

současného ETS. 

7.2  Přístup k modelování pro etapu II projektu 

Ve II. etapě projektu mají být v souladu se zadávací dokumentací modelovány na jednotlivá odvětví dopady 

navrhovaných legislativních opatření na: 

• ekonomickou výkonnost, 

• zaměstnanost, 

• veřejné rozpočty, 

• investiční náklady firem a domácností, 

• konkurenceschopnost (dle možností zvoleného modelu). 

Modely, které jsou zmiňovány v kapitole 7.1 slouží primárně pro modelování energetického mixu, ať už 

pohledu čistě technického nebo nákladově optimálního. Cílem této studie ale je především posoudit, jaký 

ekonomický dopad budou mít navrhované legislativní úpravy. Obsahem balíčku není pouze cíl dekarbonizace 

energetiky, ale i řada dalších významných kroků, které významně ovlivní jak průmyslovou výrobu, tak 

náklady domácností, jako např.: 

• Instalace FV panelů v rezidenčních i komerčních budovách 

• Rozsáhlé rekonstrukce a zateplování budov, instalace tepelných čerpadel 

• Transformace automobilového průmyslu (výroba baterií pro elektromobily) 

• Budování infrastruktury pro dobíjecí stanice 

• Zvyšování energetické účinnosti procesů 

Všechny tyto kroky jsou navzájem silně provázány a budou mít za následek významný dopad do 

dodavatelsko-odběratelských řetězců. Pro účely této studie navrhoval Dodavatel použít pro etapu II projektu 

Input-output model českého hospodářství.  

Input-output model je jednou z ekonomických metod umožňujících odhadnout dopad externího šoku na 

ekonomiku. Externím šokem by v tomto případě byla transformace ekonomiky. Tato metoda umožňuje 

rozložit efekt na ekonomiku na přímý, nepřímý a indukovaný: 

• Přímý dopad: 

o Pokles tržeb v odvětvích, která se utlumí. 

o Nové investice a nárůst tržeb v odvětvích, která se budou podporovat. 

• Nepřímý dopad: 

o  zvýšení/snížení výroby napříč odběratelsko-dodavatelským řetězcem. 

• Indukovaný dopad: 

o zvýšení/snížení produkce kvůli změně disponibilního příjmu zaměstnanců. 

Vstupem pro I-O model by byly změny tržeb v zasažených odvětvích, respektive podpořených odvětvích a 

domácí část CAPEX. Výstupem by byly odvětvově členěné změny produkce, zaměstnanosti, příjmů 

domácností, HDP (absolutně i relativně) a dopady na veřejné rozpočty. V I-O modelu by byly použity poslední 

dostupné I-O tabulky od ČSÚ (verze odvětví x odvětví), členění dle dvoumístných NACE kódů. 

Výhodou Input-Output analýzy je její transparentnost a jednoduchá metodika, vhodná pro modelování 

dopadů externího šoku. Není ani zapotřebí kalibrovat parametry, což je naopak nutné v případě 

strukturálních makro modelů. Nevýhodou I-O modelu je, že se meziodvětvové vztahy mohou měnit v čase 

a model tak není vhodný pro modelování v dlouhodobém horizontu. 

Vstupní data pro I-O model by byla získána z dílčích studií a modelů, které má Dodavatel k dispozici, z nově 

přichystaných studií a modelů případně i z již existujících dostupných externích studií. 
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8 Rozsah plnění v rámci  

etapy II projektu 
8.1 Role Deloitte v rámci consultingové části projektu Analýza dopadů Fit for 55 

Vzhledem k paralelnímu a běžícímu zpracování modelování dopadů Green Dealu a Fit for 55 v rámci jiného 

garanta a představitele státní správy – MŽP a realizátora projektu Centrum pro otázky životního prostředí 

při Univerzitě Karlově (COŽP) byla po domluvě odpovědných smluvních stran potvrzena změna primárního 

urční role Deloitte v rámci etapy II projektu, a to jmenovitě posun Deloitte do oblasti přípravy podkladů a 

consultingových analýz pro COŽP (přičemž COŽP  bude následně realizovat vlastní modelování výstupů dle 

možných a dostupných dat) v rámci 3. fáze paralelně běžícího projektu pod garancí MŽP. 

 

Očekávané výstupy etapy II ze strany Deloitte budou následující: 

 

1) Souhrn a aktualizace návrhů EU ve vztahu k FF55 s ohledem na politické situaci, dopady do 

opatření FF55 a časová dimenze úpravy opatření  

2) Validace stavu klíčových odvětví v rámci současných trendů a aktuální politické situace 

3) Expertní pohled na klíčové technologie, příprava a validace vstupů identifikujících parametry a 

zohlednění technologií v rámci modelu dopadů 

4) Posouzení přístupu k řešení dopadů FF55 v rámci klíčových odvětví ve významných zemích EU (z 

pohledu návrhů řešení dopadů), lessons learned a seznam doporučení pro ČR  

5) Expertní pohled a horizonty předpokládaných nástupů nových (zelených) technologií v klíčových 

sektorech, které by mohli mít vliv na investiční rozhodnutí 

6) Posouzení možných dopadů FF55 na jednotlivá klíčová odvětví z pohledu konkurenceschopnosti, 

zachování výroby a/nebo substituce výroby produktu v ČR (dle odvětví); bude připraveno a 

validováno se zohledněním stupů profesních komor, sdružení a klíčových subjektů z detailnějšího 

kvalitativního průzkumu dle schváleného seznamu subjektů 

7) Pojmenování klíčových vnímaných bariér omezujících pozitivní motivaci ze strany dotčených 

subjektů klíčových odvětví v ČR i v rámci státní správy, a to ze strany implementace kroků 

vedoucích k naplnění opatření a návrhy na úpravy 

8) Propojení digitalizace a zelené tranzice v klíčových sektorech dotčených FF55  

9) Zmapování energetické náročnosti budov v rezidenčním sektoru a regionech – posouzení  hlavní 

investiční mezery pro renovace 

10) Expertní pohled na financování zelené tranzice a financování udržitelnosti   
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Příloha 1: Seznam respondentů 

strukturovaných rozhovorů  
Tabulka 32: Jednotlivci a organizace dotázaní skrze strukturované rozhovory – garanti 

Č. Jméno/Organizace Opatření Datum 

1 
Pavlína Kulhánková 

(MPO) 
G: CBAM (Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích) 22/3/2022 

2 
Michal Daňhelka  

(MŽP) 

F: Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém 

EU-ETS) 
H: Strategie lesnictví 

J: Využití půdy, lesnictví, zemědělství 

23/3/2022 

3 
Pavel Zámyslický 

(MŽP) 

A: Revize EU ETS (bez letectví), nový ETS (doprava, budovy) 

a rezerva tržní stability 

C: Revize EU ETS (letectví) – snižování objemu přidělovaných 

emisních povolenek 

23/3/2022 

 

4 
Tereza Stašáková 

(MPO) 
K: Energie z OZE 24/3/2022 

5 
Jan Zaplatílek 

(MPO) 

O: Strategie snížení emisí methanu 

P: Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s 

obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 

Q: Nařízení o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním 

plynem a vodíkem 

24/3/2022 

6 
Vítězslav Píša 

(Ministerstvo financí) 
M: Změny zdanění energetických produktů a elektřiny 25/3/2022 

7 
Martin Voříšek 

(MPO) 

I: Emisní normy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková 

vozidla 
25/3/2022 

8 
Jan Bezděkovský 

(Ministerstvo dopravy) 

J: Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro 

vodíkové a LNG plnící stanice 
31/3/2022 

9 
Nathalie Marková 

(MPO) 
N: Energetická náročnost budov (EPBD) 31/3/2022 

10 
Nathalie Marková 

(MPO) 
L: Energetická účinnost 31/3/2022 

11 

Adam Novák 

(MPO) 

Lucie Sršňová 

(MŽP) 

D: Sociální klimatický fond 1/4/2022 

Tabulka 33: Jednotlivci a organizace dotázaní skrze strukturované rozhovory – svazy 

Č. Jméno/Organizace Odvětví Datum 

1 
Ladislav Novák 

(SUSCHEM) 
Chemický průmysl 7/4/2022 

2 x x 
x 
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Příloha 2: Analýza 

dotazníkového šetření 
Podoba dotazníku využitého pro účely DŠ. 

Společnost:

Osoba:

Telefon:

E-mail:

Č.: Návrh opatření:
Zásadní dopad Střední dopad Malý dopad Není relevantní

1. Změny stávajícího EU ETS (energetika, průmysl) - zvýšení lineárního redukčního faktoru

2. Změny stávajícího EU ETS (zejména chemický průmysl) - zachytávání a využívání uhlíku jako suroviny

3. Samostaný ETS pro budovy

4. Samostaný ETS pro silniční dopravu

5. Rezerva tržní stability (MSR)

6. Každoroční snižování emisí (sektory mimo současný systém EU-ETS)

7. Zavedení systému uhlíkového vyrovnání na hranicích CBAM

8. Kolektivní cíl EU pro podíl energie z OZE na spotřebě energie v EU v roce 2030 na alespoň 40 % (viz otázka č. 6)

9.
Zvyšování energetické účinnosti (kolektivní cíl snížení konečné spotřeby energie o alespoň 9 % do roku 2030, definice 

účinného systému dálkového vytápění a chlazení )

10. Zpřísnění limitů pro snížení emisí CO2 u osobních atuomobilů od roku 2030

11. Povinné národní cíle pro bateriové dobíjecí stanice, pro vodíkové a LNG plnící stanice

12. Všechna osobní auta a lehké užitkové vozy nově uváděná na trh EU budou bezemisní od roku 2035 

13. Revize EU ETS (letectví) - snižování objemu přidělovaných emisních povolenek

14. ReFuel Aviation (zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva)

15. Strategie lesnictví

16. Využití půdy, lesnictví, zemědělství

17. Změny zdanění energetických produktů a elektřiny

18. Energetická náročnost budov (EPBD)

19. Strategie snižení emisí methanu

20. SMĚRNICE o společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem

21. NAŘÍZENÍ o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem

Dotazník: Identifikace dopadů legislativního balíčku „Fit for 55"

ČÁST A

Seznam hlavních identifikovaných opatření, u nichž je předpokládán dopad na vaše odvětví. Odhadněte, prosím, jak významný bude dopad na vaše odvětví:

Kontaktní osoba respondenta:

Kontaktní osoba Deloitte:

Jan Votava

jvotava@deloittece.com

+420 771 225 066
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3.1  Pokud nejsou opatření v souladu s vašimi plány, jaké nové kroky budete muset realizovat k naplnění navrhovaných legislativních změn ?

3.4  V jakém časovém horizontu byste byli schopni tyto kroky realizovat ?

3.5  Bude mít realizace těchto kroků ve vašem odvětví nějaký dopad na zaměstnanost ? Jaký ?

3.6  Jak velké očkáváte ve vašem odvětví snížení emisí CO2 po zrealizování těchto kroků ?

Otázka č. 5:

Otázka č. 1:

Otázka č. 2:

Jsou navrhovaná opatření v souladu s vašimi plány udržitelnosti ?

Jaký je váš obecný postoj k uvedeným navrhovaným změnám legislativy, u nichž jste v části A identifikovali zásadní nebo střední dopad ? 

Otázka č. 3:

3.2  Jaký očekáváte, že budou mít tyto kroky obecný dopad na oblast vašeho podnikání ? (Zůstane váš business ve stejné podobě a rozsahu ?)

3.3  Jak vysoké investiční náklady by byly k naplnění těchto kroků zapotřebí ?

3.4   Jak by se to v budoucnu promítlo do provozních nákladů ?

ČÁST B

Otázky:

Napadá vás nějaké efektivní legislativní nebo regulatorní opatření, kterým by bylo možno snížit emise CO2  a není zahrnuto v balíčku Fit for 55 

Otázka č. 4:

Identifikovali jste v rámci balíčku Fit For 55 nějaké další  opatření, které má významný dopad na vaše odvětví a není uvedeno v části A ?

ČÁST C

Závěrečný komentář:

Otázka č. 6:

Jak plánujete ve vašem odvětví/firmě využívat obnovitelné zdroje energie ?

Upřesněte rozsah plánovaných instalací OZE (instalovaný výkon, investiční náklady), časový horizont, v němž budou nainstalovány a z kolika procent pokryjí spotřebu energie.

Zde můžete uvést další názory a nápady k tomuto tématu. Mate-li zpracovány nějaké vlastní analýzy, či studie, můžete nám je zaslat spolu s vyplněným dotazníkem:

K výrobě elektřiny K vytápění a chlazení K ohřevu vody V dopravě (elektro, vodík, bioplyn, …) V technologickém procesu Ostatní (specifikujte)
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Dotazník obsahoval 3 části a byl respondentům rozeslán s podrobnými instrukcemi k jeho vyplňování. V části 

A byl vypsán souhrn legislativních opatření z balíčku Fit for 55, která Dodavatel identifikoval jako 

nejzásadnější. U těchto opatření byli respondenti vyzváni zakliknout jednu z variant podle toho, jaký 

očekávají, že bude mít toto opatření dopad na jejich odvětví: zásadní, střední nebo malý. Dotazník byl 

jednotný pro všechny oslovené organizace, a proto některá opatření nemusela být pro všechny respondenty 

relevantní (pokud opatření na jejich odvětví vůbec necílila, respondent mohl zvolit možnost "Není 

relevantní").  V dotazníku byly zároveň umístěny odkazy na českou verzi konkrétního návrhu evropského 

legislativního opatření. 

V části B, již pak respondenti DŠ odpovídali na uvedený seznam otázek, přičemž prostor pro jejich odpověď 

nebyl nijak omezený. Pro odpovědi vztahující se ke specifickým opatřením mohli odkázat vždy na jejich čísla 

uvedená v části A (k jedné odpovědi mohlo být uvedeno i několik čísel opatření). 

Část C poskytla prostor pro závěrečný komentář respondentů, a mohli tam tak uvést cokoliv, co v dotazníku 

nezaznělo. Respondenti byli současné vyzváni k nasdílení jakýchkoliv vlastních analýz, studií či dat týkajících 

se této problematiky. 



Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR| Situační zpráva 

71 
 

Příloha 3: Seznam 

analyzovaných zdrojů 
Tabulka 34: Návrhy legislativních opatření 

Č. Název 

1 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast 

působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů pro členské státy do roku 2030 a 

závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v oblasti využití půdy, lesnictví a 

zemědělského sektoru, a mění nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, 

sledování pokroku a přezkumu 

2 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek 

letectví k cíli Unie celkově snížit emise a k vhodnému provádění celosvětového tržního opatření 

3 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním 

snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti 

klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

4 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES Evropského 

parlamentu a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 

2015/652 

5 Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zřízení Sociálního klimatického fondu 

6 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 

7 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (přepracované znění) 

8 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES Evropského 

parlamentu a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 

2015/652 

9 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a 

uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

a nařízení (EU) 2015/757 

10 
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o 
množství povolenek, které má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů do roku 2030  

11 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní 

dopravě a kterým se mění směrnice 2009/16/ES 

12 
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

Regionů, Nová strategie EU v oblasti lesnictví do roku 2030 

13 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu 

(ReFuelEU Aviation) 

14 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění 

výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s  

ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu  

15 
Nařízení Evropského parlamentu A Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU 

16 
Směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů  

a elektřiny (přepracované znění) 

17 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) 

18 
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů o strategii EU ke snížení emisí methanu 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea67fbc9-e4ec-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0552&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0552&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a214c850-e574-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0571&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0571&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0571&from=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:078fb779-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:078fb779-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:00c59688-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:00c59688-e577-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:870b365e-eecc-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:870b365e-eecc-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:870b365e-eecc-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c51fe6d1-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN
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Č. Název 

19 
Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných 

zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem 

20 
Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem 

a s vodíkem (přepracované znění) 

 

Tabulka 35: Rámcové pozice pro Parlament ČR 

Č. Název 

1 
Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou 

leteckou dopravu (ReFuelEU Aviation) 

2 
Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání obnovitelných a nízkouhlíkových 

paliv v námořní dopravě, kterým se mění směrnice 2009/16/ES 

3 Rámcová pozice k návrhu Nové strategie EU v oblasti lesnictví do roku 2030 

4 
Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení (EU) 2019/631, 
pokud jde o posílení výkonnostních emisních norem CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková 

vozidla, v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu. 

5 
Rámcová pozice k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, o energetické účinnosti (přepracované 

znění) 

6 

Rámcová pozice k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice 
98/70/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení 

směrnice Rady (EU) 2015/652 

7 

Rámcová pozice k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o 

vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 

2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757. 

8 

Rámcová pozice k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud 

jde o příspěvek letectví k cíli snížení emisí v rámci celé ekonomiky EU a náležité provádění globálního tržního 

opatření. Rámcová pozice k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 

2003/87/ES, pokud jde o oznamování kompenzací s ohledem na celosvětové tržní opatření pro provozovatele 

letadel usazené v Unii 

9 
Rámcová pozice k Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o 
závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k 

opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

10 

Rámcová pozice k Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, 

pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů pro členské státy 

do roku 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v oblasti využití půdy, 

lesnictví a zemědělského sektoru, a mění nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání 

zpráv, sledování pokroku a přezkumu 

11 
Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu uhlíkového vyrovnání na 

hranicích 

12 Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zřízení Sociálního klimatického fondu 

13 Rámcová pozice k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov 

14 
Rámcová pozice k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s 

obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem 

15 
Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, 

zemním plynem a vodíkem (přepracované znění) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2f4f56d6-5d9d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0024.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2f4f56d6-5d9d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0024.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c903f5a-5d8b-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c903f5a-5d8b-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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Tabulka 36: Analytické dokument dle sezamu zadavatele a další doplněné ze strany zpracovatele 

Č. Název 

1 

AGORA ENERGIEWENDE UND WUPPERTAL INSTITUT (2019): Klimaneutrale Industrie: Schlüsseltechnologien und 

Politikoptionen für Stahl, Chemie und Zement. Berlín, listopad 2019. (AGORA ENERGIEWENDE 

2019_Klimaneutrale-Industrie.pdf) 

2 
CEMBUREAU (2020): Cementing the European Green Deal - Reaching climate neutrality along the cement and 

concrete value chain by 2050. Brusel, 2020. (CEMBUREAU 2050_Roadmap 2050.pdf) 

3 

CEMEX (2020): Our contribution towards a carbon neutral world - CEMEX Position on Climate Change. Online 

dostupné z https://www.cemex.com/documents/20143/160187/cemex-position-climate-change-

2020.pdf/08eb9a5b-2747-e5fc-a640-d00c9cb46ee7 (CEMEX 2020_Position-climate-change-2020.pdf) 

4 
ENVIROS (2017): Energetické úspory do roku 2030 dle cílů EU: Potenciál, náklady a dopady na ekonomiku, 

zaměstnanost a veřejné rozpočty. Praha, říjen 2017. (ENVIROS 2017_Energetické úspory.pdf) 

5 

EVROPSKÁ KOMISE (2018): IN-DEPTH ANALYSIS IN SUPPORT OF THE COMMISSION COMMUNICATION 
COM(2018) 773 - A Clean Planet for all - A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, 

competitive and climate neutral economy. Brusel, listopad 2018. (EC 2018_In-Depths Analysis-Climate 

neutrality.pdf) 

6 
EVROPSKÁ KOMISE (2019): Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries: 

Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050. Brusel, 2019. (EII_Masterplan_report_final_online.pdf) 

7 
EVROPSKÁ KOMISE (2020)a: Analysis of links between CAP Reform and Green Deal. Brusel, květen 2020. (EC 

2020_Analysis of links between CAP Reform and Green Deal.pdf) 

8 
EVROPSKÁ KOMISE (2020)b: Towards net-zero emissions in the EU energy system by 2050. Lucemburk, 2020. 

(EC 2020_Towards net zero emissions.pdf) 

9 
EVROPSKÝ PARLAMENT (2019): How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy?. 

Lucemburk, červen 2019. (EP 2019_ Challenges in a future-oriented EU.pdf) 

10 
MCKINSEY & COMPANY (2020): Klimaticky neutrální Česko – Cesty k dekarbonizaci ekonomiky. listopad 2020. 

(MCKINSEY 2020_Decarbonization_Report_CZ.pdf) 

11 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (2018): Analýza současného stavu vybraných komodit druhotných 

surovin a jejich zdrojů včetně vize rozvoje daného odvětví – Podklad pro aktualizaci Politiky druhotných surovin 

České republiky. Praha, prosinec 2020. (MPO 2018_Analyza-materialove-toky_PDS-CR.pdf) 

12 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (2019): Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. 

Praha, listopad 2019. (MPO 2019_NKEP.docx) 

13 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (2020): Studie dekarbonizace ekonomiky v ČR (část průmysl) - 

Průběžná zpráva k 3. 12. 2020. Praha, prosinec 2020. (MPO 2020_Dekarbonizace - část průmysl.docx) 

14 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2020): Návrh strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů 

energie v dopravě do roku 2030. Praha, červen 2020. (MZP 2020_Navrh strategie optimalniho vyuziti OZE v 

doprave.pdf) 

15 

SUSCHEM – Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (2021): Cestovní mapa průmyslové 

modernizace a zavádění pokročilých technologií v chemickém průmyslu ČR. Lázně Bohdaneč, únor 2021. 

(SUSCHEM 2021_Cestovni mapa prumyslove modernizace v chemickem prumyslu.pdf 

16 

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (2020): Economic and Food Security Impacts of Agricultural 

Input Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies. Washington, 

říjen 2020. (USDA 2020_Food Security Impacts of Agric.input reduction-F2F+biodiversity.pdf) 

17 
THE BOSTON CONSULTING GROUP (2013): Steel’s Contribution to a Low-Carbon Europe 2050. Boston, červen 

2013. (BCG 2013_Steel´s contribution.pdf) 

18 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY LEADERSHIP (CISL) MATERIAL ECONOMICS 

(2019): Industrial Transformation 2050. Pathways to Net-Zero Emissions from EU Heavy Industry. Cambridge, 

2019. (CISL 2019_Industrial-Transformation-2050.pdf) 

19 

WYNS A KOL. (2018)a: Europe’s Energy Intensive Industries contribution to the EU Strategy 

for long-term EU greenhouse gas emissions reductions. Brusel, září 2018 (WYNS 2018_ Industrial Value Chain 

2018.pdf) 

20 

WYNS A KOL. (2018)b: Europe’s Energy Intensive Industries contribution to the EU Strategy 

for long-term EU greenhouse gas emissions reductions – Addenda. Brusel, září 2018. (WYNS 2018_Industrial 

Value Chain 2018_ appendix.pdf) 

21 WYNS A KOL. (2019): Industrial Transformation 2050 – Towards an Industrial Strategy for a 
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Č. Název 

Climate Neutral Europe. Institute for European Studies, Brusel, 2018. (WYNS 2019_Towards-an-Industrial-

Strategy.pdf) 

22 ČEPS – Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ) 

23 
ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. – ÚNOR 2022, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY -  

STUDIE POTENCIÁLU ÚSPOR ENERGIE ČR V OBDOBÍ 2021-2030 

24 
OTE – Zpráva o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi 

nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, 2021 

25 
Vysoká škola ekonomická v PRAZE – Technologická agentura ČR - MODELY FUNGOVÁNÍ PLYNÁRENSTVÍ  
V ČR A NÁVRHY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ PRO SEKTOR PLYNÁRENSTVÍ DO ROKU 2050, 2021 

26 Svaz moderní energetiky – Výroba baterií v Česku 

27 Svaz moderní energetiky - Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 

28 Studie McKinsey – Pathways to decarbonize Czech Republic 

29 
Deloitte – „The Future of Energy and Power“ – analýza scénářů energetiky v rámci EU, viz The Future of Power: 

European Utility Scenarios (deloitte.com) 

30 
Deloitte – „Energy scenarios“ – analýza dopadů pro energetiku na základě modelování scénářů, viz Energy 

Scenarios In Focus | Deloitte Global 

31 
Deloitte Insight – studie “Leading in a low-carbon future“, viz Systems approach to a low-carbon future | Deloitte 

Insights 

32 
Hydrogen 4 EU – podklady a výstupy z projektu modelování nízkouhlíkových technologií a vodíkového 

hospodářství v rámci sektůrů v rámci EU, viz Home | Hydrogen4EU 

33 
Studie dopadů dekarbonizace na energetické a průmyslové společnosti, Deloitte Insight, viz Envisioning a 
sustainable energy future | Deloitte Insights 

34 
Výstupní zpráva projektu na hodnocení dopadů Green Deal, dekarbonizačních projektů na zaměstnanost v UK - 

Green Jobs Taskforce report 

35 
Palivový kombinát Ústí – Studie proveditelnosti výstavby solárních energetických parků na rekultivovaných 

plochách 
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích 

členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích 

členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost 

DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. 

Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese 

www.deloitte.com/cz/onas. 

 

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního 

a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby 

klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně 

propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má 

společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, 

mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 

500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své 

nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, 

jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte 

nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.  

 

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů 

sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je 

členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. 

Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte 

Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými 

právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central 

Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám 

poskytujícím služby prostřednictvím více než 6 000 zaměstnanců 

ze 44 pracovišť v 18 zemích. 

 

© 2022 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika. 
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