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Klimatické změny se staly realitou ekonomiky a pod-

nikání bez ohledu na různé názory a probíhající 

vědeckou debatu kolem této otázky. Řada vědců, 

politiků, manažerů i spotřebitelů na celém světě 

věří, že k těmto změnám dochází. Domnívají se, 

že jsou důsledkem vypouštění skleníkových plynů, 

a požadují, aby byla přijata rozsáhlá opatření, která 

by zabránila závažným dopadům na životní prostře-

dí. Přestože v otázce změn klimatu nepanuje úplná 

shoda, řada průmyslově vyspělých zemí přijímá ambi-

ciózní cíle na snižování emisí skleníkových plynů. 

V Evropské unii budou tyto cíle do roku 2020–2030 

pravděpodobně znamenat snižování emisí oproti sou-

časnému stavu o 20 až 30 %.

V České republice nabývá toto téma na důležitosti 

ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé politici a manaže-

ři potřebují znát dopad potenciálního snižování 

emisí na českou ekonomiku a jednotlivé podniky. 

Zadruhé přichází náročné období post-kjót-

ských diskuzí a vyjednávání o 3. fázi Evropského 

systému obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. Česká republika bude v tomto 

období díky svému předsednictví Radě EU hrát 

významnou úlohu.

Naše zpráva nehodnotí vědecké závěry o změnách 

klimatu, ani nezkoumá možné příčiny těchto změn 

či jejich následky. Záměrně se vyhýbá jakému koliv 

hodnocení strategií či programů. Jejím cílem je 

poskytnout objektivní faktickou základnu pro zhodno-

cení možností ke snížení emisí skleníkových plynů 

v České republice a nákladů v případě jejich reali-

zace. Tato analýza také okrajově naznačuje pozici 

České republiky v oblasti klimatických změn v porov-

nání se zbytkem světa.

Tento přístup jsme zaujali proto, že debata o mož-

ných klimatických změnách a jejich vlivu včetně 

dopadů na ekonomiku často postrádá fakta potřebná 

pro rozhodování. Proto společnost McKinsey & Com-

pany na vlastní náklady vypracovala nezávislou 

analýzu více než stovky konkrétních možností na 

snížení emisí ve všech sférách společnosti za použití 

jednotné metodiky. 

Při analýze jsme využili znalosti z obdobných studií, 

které společnost McKinsey & Company provedla 

za poslední tři roky ve spolupráci s nejvýznam-

nějšími institucemi a odborníky jak na celosvětové 

úrovni, tak na úrovni jednotlivých odvětví či států. 

V pražské kanceláři jsme v posledních pěti 

měsících tyto zkušenosti spojili s naší detailní 

znalostí situace v České republice.

Rádi bychom poděkovali všem expertům, kteří se 

na projektu podíleli, za jejich přínosné komentáře. 

Věříme, že tato analytická zpráva bude sloužit jako 

užitečné východisko pro další rozhodování v České 

republice a jako zdroj informací pro různé strany, 

tj. pro zákonodárce, velké průmyslové podniky, 

finanční sektor, akademickou obec i další, při 

hledání účinné odpovědi na ekonomickou realitu 

klimatických změn. 

Předmluva

Praha, říjen 2008

Petr Leidl
Direktor, ředitel pražské kanceláře
McKinsey & Company

Tomáš Víšek
Partner
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Shrnutí



Vědecký výzkum a diskuze 
o klimatických změnách

Zadržování části tepelného záření odrážejícího 
se od povrchu Země je zásadní pro udržení 
teploty atmosféry na Zemi. Tento jev způsobují 
skleníkové plyny. Vědci došli k názoru, že se 
díky lidské aktivitě zvyšuje jejich koncentrace 
a tím dochází k oteplování klimatu. Klíčovým 
dokumentem shrnujícím vědecké poznatky 
o vztahu mezi koncentracemi skle níkových plynů 
a klimatickými změnami je zpráva Mezivládního 
panelu pro změny klimatu (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) z roku 2007, 
vytvořená v rámci mezi národní spolupráce 
sponzorované OSN. Velkou pozornost veřejnos-
ti vyvolala také zpráva ekonomů z britského 
ministerstva financí (Stern, 2006) a známý film 
bývalého amerického viceprezidenta Ala Gora.

Podle zprávy IPCC zaznamenali vědci zvýšenou 
koncentraci tří nejvýznamnějších skleníkových 
plynů ovlivňovaných člověkem (oxid uhličitý, 
metan a oxid dusný). Na základě tisíců měření 
po celém světě zjistili také změny teploty na 
Zemi. Uvádějí, že pokud budou současné trendy 
pokračovat, lze do konce tohoto století očekávat 
podstatné změny klimatu (např. možné zvýšení 
teploty o 1–6 °C). Hrozba vážných důsledků 
vede velkou skupinu vědců a čelních světových 
představitelů k výzvám k výraznému snižování 
emisí skleníkových plynů.

Ozývají se ale i hlasy oponentů. Ti zpochybňují 
vztah mezi koncentrací skleníkových plynů 
a klimatickými změnami i míru pravděpo-
dobného zvýšení teploty. Mají námitky proti 
účelnosti prevence klimatických změn v porov-
nání s adaptací na změny a omezováním jejich 

Shrnutí

Tato nezávislá analýza předkládá fakta o možnostech 
snížení emisí skleníkových plynů v České republice. 
Ukazuje, že velikost redukce emisí a příslušné náklady 
budou záviset na tom, zda se České republice podaří 
využít příležitostí v oblasti energetické účinnosti, 
na volbě energetického mixu a na uskutečnitelnosti 
technologie zachycování a ukládání CO2 (CCS). 
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možných dopadů. Případně vyjadřují obavy, že 
utrpí ekonomická svoboda nebo že se odvede 
pozornost od jiných globálních humanitárních 
problémů. Zdá se nicméně, že většina světo-
vých politických představitelů přijala vědecký 
názor popsaný v obou výše zmiňovaných 
zprávách a že jsou stále odhodlanější snižovat 
emise skleníkových plynů. Proto musí dnešní 
vrcholoví manažeři vzít otázku klimatických 
změn a souvisejících regulací v úvahu při 
svém plánování a investičním rozhodování bez 
ohledu na to, na kterou stranu se v otázce kli-
matických změn a jejich důsledků přiklánějí.

Globální pohled

Zpráva IPCC uvádí za rok 2005 celosvěto-
vou úroveň emisí skleníkových plynů ve výši 
49 Gt CO2e. Téměř 60 % těchto emisí pochází 
z Číny (18 %), Severní Ameriky (16 %), Latinské 
Ameriky (13 %) a Evropské unie (12 %). Vedoucí 
role Evropské unie ve snižování emisí je odů-
vodnitelná tzv. „argumentem spravedlnosti“, 
založeném na vysoké evropské produkci emisí 
na obyvatele (téměř dvakrát více než v Číně 
a téměř pětkrát více než v Indii) a evropské 
technologické vyspělosti. Nicméně aby mohlo 
dojít ke změně na celosvětové úrovni, je zásadní 
přesvědčit vyspělé i rozvojové části světa, aby 
se k těmto snahám připojily.

Existují tři hlavní zdroje skleníkových plynů 
produkovaných člověkem. Tím největším je spa-
lování fosilních paliv, které zodpovídá za 62 % 
světových emisí. Ke spalování fosilních paliv 
dochází v energetickém sektoru, při vytápění 
obytných, komerčních i průmyslových budov
a v dopravě. Koncentraci CO2 dále zvyšuje 
odlesňování, a to zejména v rozvojových 
zemích. V zemědělství dochází ke vzniku 

metanu při střevním kvašení u hospodář-
ských zvířat a k uvolňování oxidu dusného při 
obdělávání půdy. Odhaduje se, že lesnictví 
a zemědělství produkují 35 % celkových emisí. 
Průmysl navíc vytváří skleníkové plyny při 
některých procesech nezahrnujících spalování 
fosilních paliv (např. při výrobě cementu), což 
představuje 3 % celkových emisí. Ne všechny 
emise skleníkových plynů jsou ale zcela pro-
zkoumány a v případě některých zdrojů je 
ještě třeba upřesnit jejich skutečné množství 
(např. v zemědělství).

Vědci uvádějí, že množství emisí skleníkových 
plynů, které pevniny a oceány dokážou přiro-
zeně absorbovat, dosahuje asi 10 Gt za rok. 
Ve Sternově zprávě a na summitu G8 v Heili-
gendammu v roce 2007 se hovořilo o cíli snížit 
emise na 20 Gt do roku 2050. Dosažení tohoto 
cíle by vyžadovalo zásadní opatření, například 
kombinaci následujících zásahů: úplně zastavit 
odlesňování, pro výrobu elektrické energie a 
vytápění používat výhradně jadernou energii a 
obnovitelné zdroje, vyloučit spalování fosilních 
paliv z dopravy (např. výhradním používá-
ním elektrických vozidel) a zajistit průmyslové 
procesy s nulovými emisemi CO2.

Zákonodárci již začali navrhovat cíle pro 
postupné snižování emisí skleníkových plynů. 
První cíle byly stanoveny v Kjótském protokolu 
platném od roku 2005 do roku 2012. Různé 
státy začaly následně uvažovat i o dlouhodo-
bějších cílech. EU v současné době reguluje 
emise dvojím způsobem v závislosti na jejich 
zdroji. Na velké emitenty, kteří mohou být 
efektivně monitorováni, se vztahuje Evropský 
systém obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů (ETS). Tento systém platí 
pro výrobce energie, ocelárny a jiné velké 
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průmyslové podniky. Zbývající zdroje (např. auto-
mobily, domy a malé podniky) jsou regulovány 
různými specifickými předpisy.

Aktivity zaměřené na snižování emisí CO2 byly 
zahájeny před pouhými patnácti lety. Snahy 
vyvíjet výrobky a procesy snižující emise 
skleníkových plynů stimulují technologickou 
inovaci. Radikální nové technologie by mohly 
výrazně ovlivnit jakékoli prognózy a diskuze 
týkající se snižování emisí CO2.

Role České republiky

Z globálního pohledu je Česká republika se 146 
Mt CO2e, což představuje zhruba 0,3 % celo-
světových emisí, zanedbatelným emitentem. 
Avšak při přepočtu na obyvatele patří k největ-
ším emitentům. Může ji tedy závažně postihnout 
jakákoliv regulace zaměřená na snížení emisí, 
zejména cíle stanovené na počet obyvatel. 
Ze zemí EU-27 mají větší emise na obyvatele 
pouze Lucembursko a Irsko.

V energetickém sektoru a průmyslu produ-
kuje Česká republika téměř dvakrát více CO2 
na obyvatele, než je průměr EU. K tomu přispívá 
několik faktorů. Zaprvé má Česká republika 
poněkud nevýhodnou pozici, co se týče struk-
tury hospodářství, a to kvůli svému vysokému 
podílu průmyslu na HDP a velkému objemu 
exportu (tyto faktory zodpovídají přibližně 
za 50–60 % rozdílu oproti emisím na obyva-
tele v EU). Vysoký podíl průmyslu (32 % HDP 
ve srovnání s evropským průměrem 20 %) 
vede k vyšší energetické náročnosti na jednotku 
HDP. Podle objemu exportu ve vztahu k HDP 
byla ČR v roce 2007 jednou z 10 zemí s nejo-
tevřenější ekonomikou. Navíc do sousedních 
zemí vyváží 17 % své produkce elektřiny. To je 

rovněž významný faktor, protože podle pravidel 
OSN jsou emise alokovány do země výrobců, 
nikoliv do země spotřebitelů. Avšak změna této 
strukturální nevýhody v krátkodobém horizontu 
není řešením, neboť by došlo k přesunu emisí 
do dalších zemí a k oslabení české ekono-
miky. Druhý důvod relativně vysokých emisí 
CO2 je český energetický mix (odpovídá asi za 
20–25 % rozdílu), kdy 60 % energie produkují 
uhelné elektrárny. Lze očekávat, že situace se 
brzy zlepší díky modernizaci starých uhelných 
elektráren a výstavbě nových uhelných a plyno-
vých elektráren. Za zbývajících 20–25 % rozdílu 
odpovídá několik dalších méně významných 
faktorů, například rozdíly v energetické efektivitě 
v oblasti budov, průmyslu, odpadového hospo-
dářství a v dalších oblastech. 

Při stávajících předpisech a očekávaném 
rozvoji ekonomiky a technologií (tj. v referenč-
ním scénáři) zaznamená Česká republika 
pravděpodobně pouze malý nárůst emisí 
ze 146 Mt CO2e v roce 2005 na 149 Mt CO2e 
v roce 2030. Cíle snižování emisí pro Českou 
republiku zatím nejsou zcela jasné. Nejpravdě-
podobnější se zdá být scénář vycházející ze 
současného návrhu EU, který stanoví snížení 
o 26 Mt (tj. 18 % pod referenčním scénářem), 
nicméně jiné cíle také přicházejí v úvahu. 
Scénář s malým snížením, vycházející z pro-
dloužení Kjótského protokolu, znamená snížení 
o 12 Mt (tj. 8 % pod referenčním scénářem). 
Scénář s velkým snížením, založený na nedáv-
ných prohlášeních amerických prezidentských 
kandidátů, předpokládá redukci o 47 Mt (tj. 
o 32 % oproti referenčnímu scénáři).

Zásadní bude schopnost vedoucích předsta vi-
telů průmyslu i společnosti přijímat optimální 
rozhodnutí, která by vedla ke splnění cílů bez 

Shrnutí
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vzniku negativních ekonomických a sociálních 
dopadů. Takováto rozhodnutí je ovšem třeba 
činit s rozmyslem a na základě faktů.

Použitá metodika – míra detailu a zdroje dat

Tato zpráva zkoumá potenciál a náklady 
na snižování emisí skleníkových plynů v České 
republice a využívá k tomu naše zkušenosti 
s podobnými analýzami ve Spojených státech, 
Velké Británii, Německu a dalších zemích, 
doplněné o znalost lokálních podmínek v ČR.

Systematickou analýzu potenciálu snížení emisí 
a nákladů jsme provedli u více než 100 různých 
příležitostí v šesti sektorech. Postup se skládal 
ze čtyř kroků. Nejprve byl vypracován referenč-
ní scénář, ve kterém jsme stanovili referenční 
hodnotu emisí umožňující porovnání s dalšími 
scénáři. Ve druhém kroku jsme určili jednotli-
vé možnosti a provedli odhady potenciálního 
snížení emisí a nákladů u každé z nich. Poté 
jsme tyto náklady a příslušný rozsah snížení 
emisí sloučili do nákladové křivky snížení 
emisí skleníkových plynů pro Českou repub-
liku. Tato křivka tedy odráží celkový potenciál 
a náklady na snížení emisí skleníkových plynů 
a řadí jednotlivé možnosti vzestupně podle jejich 
nákladnosti. Posledním krokem byla analýza 
vlivu jednotlivých regulačních a technologických 
scénářů na náklady a potenciál snížení emisí 
a kvantifikace jejich pravděpodobného ekono-
mického dopadu na Českou republiku.

Tento prověřený postup společnost McKinsey 
použila k analýze světové ekonomiky jako celku 
a též k analýzám dopadů ve více než deseti 
zemích, respektive k analýzám dopadů na jed-
notlivá odvětví.

Hlavní poznatky o jednotlivých možnostech 
snížení emisí

Jednotlivé možnosti snížení emisí mohou být 
rozděleny do čtyř skupin, odpovídajících zároveň 
čtyřem klíčovým otázkám. Zaprvé, která ekono-
micky přínosná opatření může česká společnost 
využít? Zadruhé, jaké jsou možnosti týkající se 
palivového mixu České republiky? Zatřetí, do jaké 
míry se musí Česká republika spoléhat na rozvoj 
technologie CCS? A nakonec začtvrté, jaká 
další opatření a s jakými náklady je nutné, resp. 
vhodné, v České republice rea li zovat s ohledem 
na předchozí rozhodnutí?

•  Existuje soubor možností, které nejen snižují 
emise CO2, ale zároveň jsou ekonomicky 
přínosné pro společnost. Všechny tyto rozma-
nité příležitosti v široké škále sektorů souvisí 
se zvyšováním energetické účinnosti. Mezi 
možnosti s největším dopadem patří například 
tepelná izolace obytných budov, instalace 
LED svítidel a kompaktních fluorescentních 
zářivek a používání úspornějších automobilů. 
Tato opatření jsou finančně výhodná, protože 
dosažené úspory energie více než vyrovnávají 
náklady na jejich rea lizaci. Ze 16 Mt takových-
to možných úspor se zhruba jedna polovina 
nachází v sektoru budov, jedna čtvrtina 
v dopravě a zbývající čtvrtina v průmyslu. Rea-
lizaci těchto možností nicméně stojí v cestě 
řada překážek, mezi něž patří např. spotřebiteli 
požadovaná velmi krátká doba návratnosti 
investic, existence atraktivnějších alternativ-
ních investičních příležitostí, nesoulad zájmů 
(tzv. „agency issues“), nedostatek znalostí či 
informací a vliv nefinančních nákladů (např. 
zvyk nebo subjektivní vnímání). Naše analýza 
nezahr nuje transakční a programové náklady, 
neboť ty by závisely na zvolených strategiích.
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•  Sektor energetiky nabízí řadu významných 
příležitostí ke snížení emisí skleníkových 
plynů, volba jednotlivých možností však 
vyžaduje komplexní zvažování výhod a nevý-
hod nad rámec řešení problému emisí CO2. 
Jedná se například o zajištění bezpečnosti 
dodávek, rizika jaderné energie nebo demolici 
sídel z důvodu těžby uhlí. Volba jaderné 
energie by nejvíce omezila produkci skleníko-
vých plynů, avšak značná část populace v ni 
nemá důvěru. Obnovitelné zdroje energie mají 
velký potenciál snížení emisí do bodu, kdy 
dosáhnou své přirozené hranice. Pak už jejich 
cena přeroste cenu energie z plynu. Přechod 
na plynové elekt rárny by mohl snížit emise 
v polovičním rozsahu než je potenciál jaderné 
energie, ovšem se značnými náklady, a navíc 
by s sebou nesl riziko zabezpečení dodávek, 
protože Česká republika z velké části závisí 
na jednom zdroji zemního plynu.

•  Existuje také několik možností, které pro 
společnost představují čisté náklady. 
Vzhledem k tomu, že je v České republice v 
současnosti velmi rozšířená výroba energie 
z uhlí (cca 60 % celkové výroby), je relevantní 
vyhodnotit dnes často diskutovanou tech-
nologii zachycování a ukládání CO2 (CCS). 
Náklady na zavedení CCS po roce 2020 
odhadujeme na 44 až 57 EUR na tunu odstra-
něných emisí. Tato technologie musí nicméně 
ještě prokázat svou ekonomickou a praktickou 
životaschopnost.

•  Pokud se nevyřeší nejistoty ohledně CCS 
(např. otázka možných úniků uskladněného 
CO2) nebo tato technologie nebude eko-
nomicky životaschopná, ostatní alternativy 
snížení emisí, např. používání biopaliv či 
hybridních vozů, by mohly být poměrně 

nákladné. Další, i když poněkud menší 
příležitosti se nacházejí v zemědělství, les-
nictví, průmyslu a dopravě. Celkové náklady 
na všechna tato opatření by mohly v extrém-
ním případě dosáhnout až 2,3 miliard EUR 
ročně, což představuje přibližně polovinu 
veřejných výdajů na vzdělání v České repub-
lice nebo zhruba polovinu čistého zisku deseti 
největších českých podniků.

Celkový pohled na nákladovou křivku 
České republiky 

Každá ze čtyř kategorií opatření popsaných 
v předchozí kapitole má jiné nezbytné předpo-
klady pro svou realizaci. V závislosti na různých 
faktorech (např. úspěšná realizace příležitostí 
s čistými ekonomickými přínosy, rozhodnutí 
o energetickém mixu a úspěšnost technolo-
gie CCS) by se celkové náklady pro českou 
společnost na dosažení významného snížení 
emisí mohly rovnat nule, nebo dosahovat až 
2,3 miliard EUR za rok. Při rozhodování je nutné 
brát v potaz i časový horizont implementace, 
neboť náklady na jednotlivá opatření v roce 
2030 budou jiné než náklady dnes. Přihlédne-
me-li ke specifickým přírodním a ekonomickým 
podmínkám v České republice, česká nákladová 
křivka se zásadně neliší od výsledků na globální 
úrovni a v ostatních zemích.

•  Zanesení jednotlivých možností do nákla-
dové křivky nám umožnilo uvést všechny 
dostupné příležitosti v daném scénáři, ale 
nevyjadřujeme stanovisko k tomu, která 
opatření by měla být realizována. Všechna 
opatření by pro svou realizaci vyžadovala 
určité aktivní kroky, protože snížení emisí, 
ke kterému by došlo samovolně, je z definice 
zahrnuto v referenčním scénáři. Přestože 

Shrnutí
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jsme kroky potřebné pro realizaci jednotli-
vých možností detailně nezkoumali, obecně 
lze říci, že různé možnosti snížení emisí by 
vyžadovaly velice rozdílné typy kroků. Napří-
klad účinnost v dopravě závisí na regu laci 
EU, realizace možností u obytných budov by 
mohla být zajištěna prostřednictvím norem 
a příležitosti v energetickém sektoru záleží 
na národních rozhodnutích o palivovém mixu. 
Příležitosti s čistými náklady by vyžadovaly 
vhodné motivační kroky na politické úrovni, 
např. v podobě regulace či podpory výzkumu 
a vývoje.

•  Co se týče celkových nákladů, lze si předsta-
vit dva extrémní scénáře. V prvním z nich by 
bylo možné splnit i vysoký cíl snižování emisí 
skleníkových plynů o 32 % s nulovými celkový-
mi náklady pro společnost – pokud by Česká 
republika zavedla všechna opatření s čistým 
ekonomickým přínosem a dosáhla dohody 
o rozvoji jaderné energetiky. Ve druhém 
z těchto scénářů, tedy pokud by nebylo 
dosaženo dohody o jaderné energii (vnitropo-
litické nebo se sousedními zeměmi) a nebyly 
vyřešeny nejistoty v oblasti CCS (např. úniky 

CO2) nebo nebyla prokázána životaschopnost 
této technologie, splnění i středního cíle (20 %) 
by bylo poměrně nákladné.

•  Časové rozvržení implementace opatření má 
pro celkové náklady na snížení emisí zásadní 
význam. Některá dnes nákladná opatření 
budou totiž díky rozvoji technologií v budouc-
nu dostupnější. Nákladová křivka do roku 
2030 by tedy měla sloužit k dlouhodobým 
rozhodnutím.

•  Nákladová křivka snižování emisí pro Českou 
republiku se podobá nákladové křivce 
globální i nákladovým křivkám pro jednotlivé 
další země. Vyskytuje se zde ale i několik 
výrazných rozdílů. Největší rozdíl spočívá 
v tom, že Česká republika má větší poten-
ciál snížení emisí v energetickém sektoru, 
a to díky velkému prostoru pro roz hodnutí 
o energetickém mixu. Rozdíly oproti globální 
nákladové křivce nalezneme také u opatření 
s faktory specifickými pro Českou republiku, 
jako např. nižší potenciál solární a větrné 
energie způsobený nižší intenzitou slunečního 
záření a větru.

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Stručný přehled 
vědeckých poznatků 
o klimatických změnách



Cílem této zprávy není posuzovat, zda dochází 
ke změnám klimatu, ani zkoumat jejich případné 
příčiny. Přesto ale uvádíme krátký přehled 
názorů vědců na tuto problematiku pro zajištění 
jednotného východiska. 

Zadržování části tepelného záření odrážejícího 
se od povrchu Země je zásadní pro udržení 
teploty atmosféry na Zemi. Tento jev způso-
bují skleníkové plyny (Obrázek 1). Vědci došli 
k názoru, že se díky lidské aktivitě zvyšuje jejich 
koncentrace a tím dochází k oteplování klimatu.

Hlavním dokumentem, který shrnuje vědecké 
poznatky týkající se souvislosti mezi koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře a klimatickými 
změnami, je zpráva Mezivládního panelu pro 
změny klimatu (IPCC) z roku 2007, na jejímž 
vypracování se podílelo více než 2 000 vědců 

Podle řady vědců je globální oteplování důsledkem 
emisí skleníkových plynů produkovaných lidskou 
aktivitou a představuje vážnou hrozbu pro životní 
prostředí. Avšak názory na tuto otázku i na uskutečnění 
kroků ke snížení těchto emisí nejsou jednotné.

v rámci mezinárodní spolupráce sponzorova-
né Organizací spojených národů. Celosvětové 
mínění ohledně změn klimatu významně ovlivnil 
spolu se zprávou IPCC další hojně medializo-
vaný dokument vypracovaný týmem ekonomů 
britského ministerstva financí (Stern, 2006), 
který se zabývá dopadem klimatických změn na 
hospodářství a ekonomickou stránkou stabili-
zace koncentrace skleníkových plynů. Širokou 
pozornost si také vysloužil film bývalého vice-
prezidenta Spojených států Ala Gora. (Za své 
úsilí získali IPCC a Al Gore společně Nobelovu 
cenu míru.)

V souladu s oběma zmiňovanými zprávami 
převážná většina vědců věří, že koncentrace 
skleníkových plynů v atmosféře je významným 
faktorem ovlivňujícím klima na Zemi. Existují 
čtyři hlavní skleníkové plyny: vodní pára, oxid 

Stručný přehled vědeckých poznatků o klimatických změnách
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uhličitý (CO2), metan a oxid dusný. Na množství 
vodní páry v atmosféře nemá lidská činnost 
na rozdíl od tří zbývajících plynů přímý vliv. 
Nejdůležitějším skleníkovým plynem, jehož 
koncentrace v atmosféře souvisí s lidskou 
činností, je CO2. Molekuly metanu a oxidu 
dusného odrážejí teplo účinněji než CO2, proto 
se emise měří v tzv. CO2 ekvivalentech (CO2e), 
označujících konkrétní efekt daného skleníko-
vého plynu vyjádřený pomocí odpovídající míry 
skleníkového efektu CO2.

Na základě tisíců měření po celé zeměkouli 
pomocí pozemních meteorologických stanic, 
satelitů, bójí apod. vědci zaznamenali zvýšenou 
koncentraci skleníkových plynů a též změny 
teploty na Zemi. Uvádějí, že koncentrace atmo-
sférického CO2 je dnes o 33 % vyšší než před 
průmyslovou revolucí a stoupá zhruba o 0,6 % 

ročně. Roste i koncentrace ostatních sklení-
kových plynů a vědci usuzují, že jde převážně 
o důsledek rychle narůstajících emisí sklení-
kových plynů produkovaných lidskou činností 
(Obrázek 2).

Vědci se také domnívají, že se mění klima 
planety. Zpráva IPCC uvádí změny v řadě 
aspektů. Například průměrná teplota zemského 
povrchu je dnes o 0,8 °C vyšší než před prů-
myslovou revolucí a průměrná výška mořské 
hladiny stoupla za posledních 100 let přibližně 
o 0,17 metru. Zpráva IPCC předpokládá, že se 
tyto jevy budou ve 21. století urychlovat v důsled-
ku narůstající koncentrace skleníkových plynů 
a také sekundárních efektů (tzv. „feedback loop“), 
které ještě dále posilují zvyšování teploty. Pokud 
by současné trendy pokračovaly, očekává zpráva 
do konce století velké změny klimatu. Nejlepší 

Obrázek 1: Princip skleníkového efektu
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odhady (tzv. „best estimate”) IPCC předpoklá-
dají za současného trendu vývoje emisí zvýšení 
teploty do konce století o 1,5–4 °C, v krajních 
případech dokonce o 5–6 °C.

Zpráva IPCC nastiňuje čtyři možné důsledky:

•  Úbytek ledovců a sněhového pokryvu (např.
v Himálajích nebo v Andách) by znamenal 
snížení dostupnosti pitné vody. Nárůst teploty 
o 2 °C by zhoršil problém nedostatku vody 
zejména v Asii a Africe, ale například i ve Stře-
domoří. Nárůst o 5 °C by pak znamenal 
nedostatek pitné vody pro stovky milionů lidí, 
což by mohlo by vést k velké migraci populace. 

•  Rozsáhlé přímořské záplavy by ohrozily 
mnoho milionů lidí žijících v nízko položených 
asijských či afrických megadeltách. 

•  V důsledku nižších zemědělských výnosů 
by se například Indie či Afrika potýkala 
s nedostatkem potravy. Na druhé straně 
v chladnějších klimatických pásmech při mír-
ném nárůstu teploty by zemědělské výnosy 
stouply. IPCC tvrdí, že globální potenciál 
produkce potravin by se při zvýšení teploty 
v rozmezí 1–3 ° C zlepšil, při vyšším nárůstu 
by se však celosvětově zhoršil. 

•  Dalším zmiňovaným důsledkem klimatické 
změny je vliv na ekosystém a s ním spojené 
vymírání rostlinných i živočišných druhů, které 
by se dotýkalo tím více druhů, čím by oteplení 
bylo vyšší. Oteplení o 5 °C by mohlo způsobit 
vyhynutí více než 40 % živočišných druhů 
na celém světě. To by s sebou neslo další nega-
tivní dopady na zdraví lidí (podvýživa, infekční 
nemoci atd.), průmysl, města i společnost. 

Obrázek 2: Atmosférické koncentrace skleníkových plynů
Počet částic na jeden milion
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Přestože je předpokládané zvýšení teploty 
zatíženo velkou nejistotou, řada vědců a svě-
tových politiků kvůli vážnosti možných dopadů 
požaduje kroky k významnému snížení emisí 
skleníkových plynů. 

Ne všichni vědci a politici souhlasí se závěry 
IPCC a svůj postoj opírají o několik protiargu-
mentů. Zaprvé nepovažují příčinný vztah mezi 
emisemi skleníkových plynů způsobovanými 
lidskou aktivitou a změnami klimatu za dosta-
tečně prokázaný. Někteří vědci tvrdí, že za 
oteplování mohou být odpovědné jiné fyzikální 
procesy (například změna inten zity slunečního 
záření). Zadruhé se řadě z nich nezdá rozumné 
dávat přednost preven tivním opatřením před 
adaptací na novou situaci a řešením dopadů 
změn klimatu. Tvrdí, že není jisté, zda je vůbec 
v lidských silách ovlivnit tak komplexní jev, jako 
je klima. Navíc, protože se dopady projeví až 
ve vzdálené budoucnosti, je podle těchto vědců 

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice

obtížné předvídat jejich rozsah, respektive 
technologie, které v dané době budou k dis-
pozici pro jejich případné řešení. V neposlední 
řadě někteří tvrdí, že pokusy ovlivnit klima 
nemohou vyvážit omezení lidské ekonomické 
svobody, případně že je rozumnější investo-
vat peníze do jiných oblastí, které považují za 
naléhavější nebo závažnější, například řešení 
problematiky HIV nebo nedostatku potravin. 

Nicméně většina čelních politických předsta-
vitelů přijala názor vědců tak, jak je nastíněn 
v uvedených zprávách, a jsou stále více 
odhodláni zajistit snižování emisí skleníkových 
plynů. Proto musí dnešní vrcholoví manažeři 
vzít otázku klimatických změn a souvisejících 
regulací v úvahu při svém plánování a investi-
čním rozhodování bez ohledu na to, na kterou 
stranu se v otázce klima tických změn a jejich 
důsledků přiklánějí.
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Globální kontext



Tato kapitola obsahuje stručný přehled sou-
časných emisí skleníkových plynů podle 
regionů a prognózy do roku 2030. Jsou zde 
také uvedeny hlavní zdroje skleníkových plynů 
a příklady toho, co by bylo zapotřebí, aby se 
globální emise dostaly na úroveň blízkou při-
rozené absorpční kapacitě pevnin a oceánů. 
Na závěr zde hovoříme o regulačních snahách 
zaměřených na snižování emisí skleníkových 
plynů se zvláštním zřetelem na Kjótský protokol 
a Evropský systém obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů (ETS).

Zpráva IPCC uvádí celkovou úroveň emisí 
skleníkových plynů za rok 2005 ve výši 
49 Gt CO2e. Téměř 60 % z celkového objemu 
emisí pocházelo z Číny (18 %), Severní 
Ameriky (16 %), Latinské Ameriky (13 %) 
a Evropské unie (12 %). I přes poměrně nízký 

podíl na celkových emisích zaujímá EU vedoucí 
pozici ve snižování emisí skleníkových plynů. 
Tato vedoucí pozice Evropské unie je odůvod-
nitelná „argumentem spravedlnosti“ založeném 
na vysokých evropských emisích na obyvatele 
(téměř dvakrát více než v Číně a téměř pětkrát 
více než v Indii) a technologické vyspělosti 
Evropy. Nicméně aby bylo dosaženo výsledků 
na globální úrovni, je stěžejním cílem pře-
svědčit vyspělé i rozvojové části světa, aby se 
k těmto snahám připojily.

V dnešní době se zdroje emisí nacházejí po celém 
světě, přičemž žádný region není odpovědný 
za více než 20 % celkových emisí (Obrázek 3). 
Pokud však jde o emise na obyvatele, rozvinuté 
regiony jasně dominují. Průměrné emise na oby-
vatele v Severní Americe, Evropě a vyspělých 
asijských ekonomikách dosahují zhruba 16 tun 

Spalování fosilních paliv představuje přibližně 62 % 
emisí skleníkových plynů; zemědělství a lesnictví 
produkuje zhruba 35 % emisí. Ke stimulaci snížení 
emisí skleníkových plynů jsou přijímány mezinárodní 
úmluvy i vnitrostátní regulace (například Kjótský 
protokol a evropský systém ETS).

Globální kontext

15



za rok, což představuje třikrát více než je průměr 
ve zbytku světa. 

Bez opatření ke snížení emisí skleníkových plynů 
se tento rozdíl v emisích na obyvatele postupem 
doby pravděpodobně sníží, neboť rychlý ekono-
mický růst rozvojových zemí vede ke snižování 
rozdílů v příjmech na obyvatele. Podle většiny 
referenčních scénářů budou země, které jsou 
v současné době považovány za rozvojové, 
do roku 2030 odpovědné za zhruba 65 % celko-
vých emisí skleníkových plynů a Čína dosáhne 
podobné míry emisí na obyvatele jako Evropa. 
Celosvětové emise skleníkových plynů dosáhnou 
výše 65–75 Gt CO2e za rok, což ve srovnání 
s rokem 2005 představuje nárůst o 33–53 %.

V roce 2030 budou země, které se v současnosti 
ke snižování emisí staví váhavě, jako např. Čína, 

Indie či Spojené státy, produkovat význam-
nou část celkových emisí skleníkových plynů. 
Proto bude jejich zapojení pro větší snížení 
emisí zásadní.

Obrázek 4 uvádí přehled zdrojů skleníkových 
plynů ovlivnitelných člověkem za rok 2005. 
Jak je vidět z grafu, k celkovým emisím přispí-
vají rozmanité aktivity. Lze je rozdělit podle tří 
hlavních zdrojů, nacházejících se v šesti sekto-
rech. Hlavním zdrojem je spalování fosilních paliv, 
které zodpovídá za 62 % světových emisí. Ke 
spalování fosilních paliv dochází v energetickém 
sektoru, při vytápění obytných, komerčních i prů-
myslových budov a v dopravě. Koncentraci CO2 
dále zvyšuje odlesňování zejména v rozvojových 
zemích. V zemědělství dochází ke vzniku metanu 
při střevním kvašení u hospodářských zvířat a k 
uvolňování oxidu dusného při obhospodařování 

Obrázek 3: Předpokládaný vývoj světových emisí skleníkových plynů
V Gt CO2e/rok
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* Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Taiwan, Jižní Korea
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Globální kontext

půdy. Odhaduje se, že zemědělství a lesnic-
tví vyprodukují 35 % celkových emisí. Průmysl 
vypouští skleníkové plyny také při některých 
procesech nezahrnujících spalování fosilních 
paliv (např. při výrobě cementu), což představuje 
3 % celkových emisí. Ne všechny emise sklení-
kových plynů jsou ale ještě zcela prozkoumány 
a u některých zdrojů je třeba ještě upřesnit jejich 
skutečné množství (např. v zemědělství).

Vědci naznačují, že množství emisí skleníkových 
plynů, které pevniny a oceány dokáží přiroze-
ně absorbovat, dosahuje asi 10 Gt za rok. Ve 
Sternově zprávě a na summitu G8 v Heiligen-
dammu v roce 2007 se hovořilo o cílech snížení 
emisí na úroveň 20 Gt ročně do roku 2050. 
Dosažení těchto cílů by vyžadovalo zásadní 
opatření, například kombinaci ná sledujících 
zásahů: zastavit odlesňování a přeorientovat 

veškerou výrobu energie na obnovitelné zdroje, 
jadernou energii a/nebo plné zachycování CO2 
a jeho ukládání. Veškerá doprava by musela 
být poháněna elektrickou energií či biopalivy 
a všechny budovy by musely být vytápěny elek-
třinou. Průmysl by pak musel používat výhradně 
elektrickou energii nebo biomasu a všechen 
CO2 vyprodukovaný v průmyslu by musel být 
zachycen a uložen.

Obrázek 5 uvádí stručný přehled stávajících 
a navrhovaných cílů snižování emisí CO2. Počá-
teční cíle byly stanoveny v Kjótském protokolu, 
který vstoupil v platnost v roce 2005 a vzta-
huje se na období do roku 2012. Tato dohoda 
o limitech a obchodování s emisemi (tzv. „cap-
and-trade“ system) požaduje po průmyslových 
zemích snížit do roku 2012 průměrné emise 
o 5 % oproti roku 1990. Nestanoví však žádné 

Obrázek 4: Emise skleníkových plynů souvisejících s lidskou činností
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*  Mimo emisí CO2 ze spotřeby elektrické energie (zahrnuta v sektoru výroby elektrické energie)

Sektor
Emise skleníkových plynů, 2005 
V Gt CO2e

4

6

8

9

13

9

Lesnictví*

Průmysl*

Výroba 
elektrické
energie

Doprava*

Budovy*

Zemědělství* 
a odpady

Hlavní zdroje

• Obytné a komerční budovy (54%)
• Průmysl (46%)

• Emise ze spalování fosilních paliv (77%)
• Emise z procesů (23%)
• Většina emisí pochází z výroby cementu, výroby železa/oceli, 

chemického průmyslu, petrochemického průmyslu

• Metan vznikající při chovu z hospodářských zvířat (32%)
• Mikrobiální emise N2O z obdělávané půdy (31%)
• Metan z rýžových polí (8%)
• Metan a N2O z odpadu a odpadních vod (19%)

• Silniční doprava (73%)
• Letecká doprava (12%)
• Námořní doprava (10%)

• Asie (42%)
• Jižní Amerika (41%)
• Afrika (16%)

• 80% vytápění
• Zbývajících 20% většinou na ohřev vody
• Více než 80% z celkového množství jsou domácnosti 

Spalování fosilních palivSpalování fosilních paliv



povinnosti snížení emisí pro rozvojové země. 
Průmyslové země, které nejsou ochotny nebo 
schopny cíle splnit, mohou emisní povolenky 
koupit od jiných průmyslových zemí. Mohou také 
část svých cílů splnit prostřednictvím financování 
aktivit zaměřených na snižování emisí v rozvo-
jovém světě. Tato dohoda byla ratifikována více 
než 170 zeměmi, nicméně Spojené státy ji nepo-
depsaly. Vzhledem k této skutečnosti a faktu, že 
nejsou stanoveny ani cíle pro rozvojové země, 
vztahuje se 5% cíl uložený Kjótským protokolem 
pouze na zhruba jednu třetinu celosvětových 
emisí skleníkových plynů.

Některé země zvažovaly i dlouhodobější cíle. 
Deklarovaný cíl EU je snížit emise sklení-
kových plynů do roku 2020 o 20–30 % proti 
roku 1990 a dále o 50 % do roku 2050. Oba 
američtí prezidentští kandidáti navrhli dokonce 

ještě větší snížení do roku 2050, a to až 
o 60–80 % proti roku 1990. Pokud by k tako-
vémuto snížení došlo na celosvětové úrovni, 
začaly by se koncentrace skleníkových plynů 
v atmosféře stabilizovat.

Protože spotřebitelé a firmy často postrádají 
motivaci a informace ke snižování emisí skle-
níkových plynů, začali zákonodárci přijímat 
předpisy, které postupné snižování ukládají 
povinně. Předpisy mají různou podobu – mini-
mální normy účinnosti u vozidel a budov, dotace 
pro čisté technologie, povinné uvádění infor-
mací na spotřebičích, daně z plýtvání energií, 
systémy obchodování s emisemi podobné Kjót-
skému protokolu apod.

Regulace stanovující snížení emisí skleníkových 
plynů je v EU komplexnější než jinde ve světě. 

Obrázek 5: Návrhy cílů snížení emisí
V procentech
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Vzhledem k tomu, že by současné a plánované 
předpisy EU mohly mít velký vliv i na Českou 
republiku, stručně je zde zmiňujeme.

Evropská unie v současnosti reguluje emise 
dvojím způsobem v závislosti na jejich zdroji 
(Obrázek 6). Na emise z velkých zdrojů, které 
lze efektivně monitorovat, vykazovat a ověřo-
vat, se vztahuje Evropský systém obchodování 
s povolenkami na emise (ETS). Tento systém 
se týká výrobců energie, oceláren a dal-
ších průmyslových emitentů. Zbývající zdroje 
(automobily, domy, malé podniky apod.) jsou 
regulovány různými specifickými předpisy.

Jelikož má ETS velký vliv i na Českou repub-
liku, zaměříme se zde právě na něj. Cílem 
tohoto systému je stimulovat snížení emisí 
prostřednictvím stanovení limitů a obchodová-
ní s povolenkami, tzv. „cap-and-trade system“. 

Globální kontext

V rámci tohoto systému jsou emitentům v Evrop-
ské unii rozdělovány obchodovatelné povolenky 
v celkové výši předem určeného limitu na emise 
CO2. Během první fáze byly povolenky udělovány 
zdarma, nicméně po roce 2013 budou stále více 
předmětem prodeje v aukci. Komplexní pravidla 
navíc umožňují efektivní získávání dalších 
povolenek výměnou za pomoc při snižování 
emisí mimo EU; tento objem je nicméně přísně 
omezen. Pravidla ETS rovněž stanoví, že každý 
podnik nebo jeho jednotka (zařízení) musí své 
emise měřit a vykazovat a odevzdat povolenku 
za každou vyprodukovanou tunu CO2. Tento 
mechanismus tak vytváří trh a jednotnou cenu 
za tunu emisí CO2. 

První fáze systému ETS v letech 2005–2007 
sloužila jako testovací období. Mezi úspěchy 
tohoto systému patří beze sporu nastavení 
institucionálního rámce a vybudování funkčního 
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Obrázek 6: Stručný přehled předpisů EU týkajících se skleníkových plynů

Sektory ETS Sektory mimo ETS

Zahrnuté
zdroje

• 12 000 velkých zařízení v 5 sektorových skupinách
– Výroba energie a tepla
– Ropné rafinérie a koksárny
– Železné kovy 
– Cement, sklo, keramika
– Celulóza, papír, karton

• Všechny zdroje nezahrnuté v ETS, např.
– Automobily/nákladní vozidla
– Obytné a komerční budovy
– Malé firmy a továrny
– Odvětví s nízkou produkcí CO2

Stávající
předpisy

• Systém omezení a obchodování s emisemi CO2
– Producenti musí získat povolenku na každou vypouštěnou 

tunu CO2
– Každá země obdrží příděl povolenek, které rozdělí mezi podniky
– Podniky si musí kupovat povolenky pro všechny emise nad daný 

příděl a mohou prodávat povolenky, které nevyužijí
– Omezená schopnost vykompenzovat emise v Evropě formou 

pomoci při snižování emisí jinde

• Řada předpisů
– Normy minimální energetické efektivnosti pro budovy, 

výrobky, služby
– Finanční motivace pro dosahování efektivnosti (např. 

daně z benzínu)
– Absolutní limity emisí u vybraných skleníkových plynů

(např. emise metanu z motorů a těžby uhlí, 
průmyslové emise sloučenin uhlíku s halogeny atd.)

– Požadavky na označení

Výhled na 
období
2013-20

• Zahrnuty nové sektory (letectví, petrochemický průmysl, výroba 
čpavku, hliníku, sádry, minerální vlny a vybrané chemické provozy)

• Přísnější pravidla pro udělování bezplatných povolenek – bude se 
postupovat podle norem v rámci celé EU, nebude se již přidělovat 
jednotlivým zemím

• Celkové povolenky na emise mají být snižovány každý rok, do roku 
2020 mají klesnout o 21% pod úroveň roku 2005

• Přesun směrem ke 100% obchodování s povolenkami v aukci
– Bezplatné povolenky okamžitě ukončeny v energetice, v dalších 

odvětvích postupně
– Mechanismy umožňují návrat k bezplatným povolenkám, pokud 

se ukáže, že se emise CO2 přesunují mimo EU

• Pokračuje a posiluje se řada předpisů (např. přísné
limity na g CO2 na jeden km v automobilovém sektoru)

• Navíc má každá země obdržet cílovou úroveň emisí pro 
celkové emise mimo ETS (navrhovaný cíl pro ČR je 9% 
nárůst oproti hodnotám roku 2005)

• EU bude monitorovat nedodržování cílů, ale není
v současné době jasné, jaké budou donucovací
mechanismy

Na základě současných návrhů EUNa základě současných návrhů EU



trhu s jednotnou cenou za jednu povolenku CO2. 
Na druhé straně byl tento trh zaplaven příliš 
mnoha bezplatnými povolenkami a v polovině 
této fáze, po prvním zveřejnění údajů o emisích, 
cena povolenek klesla téměř na nulu. 

Po několika změnách se současné ceny povo-
lenek ustálily na částce okolo 20–30 EUR za 
tunu. Ceny v této výši budou mít podstatný dopad 
na ziskovost mnoha průmyslových odvětví a měly 
by představovat silnou motivaci ke snižování 
emisí. Existují však také obavy, že by kvůli 
tomuto systému mohla být výroba přesunuta 
mimo Evropu, což by vedlo jen k malému čistému 
dopadu na globální emise skleníkových plynů. 

EU v nedávné době navrhla několik dlaších změn 
v těchto pravidlech, jež by mohly mít významný 
vliv i na Českou republiku. Zaprvé se systém 
ETS pravděpodobně rozšíří i na několik dalších 
průmyslových odvětví. Podle současných návrhů 
by se ETS do roku 2013 vztahoval na cca 60 % 
emisí v České republice. Zadruhé se emisní 
povolenky v rámci ETS budou ve stále větší 
míře prodávat v aukci. Záměrem je do roku 2020 
prodávat 100 % povolenek. Systém ETS se po 
roce 2013 bude potenciálně vztahovat na více 
než 80 Mt českých emisí CO2. Roční náklad na 
české povolenky by mohl při plném obchodování 
a tržní ceně 40 EUR za tunu překročit 3 miliardy 
EUR. Cena 40 EUR za tunu je založena na 
obecném konsenzu předních finančních institucí, 
předpovídajících cenu CO2 v intervalu

30–50 EUR za tunu. Zatřetí je pravděpodob-
né, že EU zpřísní své předpisy v sektorech, 
na něž se ETS nevztahuje. Uvažuje se například 
o nových přísných limitech na průměrné emise 
CO2 u osobních automobilů a velkých finančních 
postizích pro výrobce, kteří by tento limit nesplnili. 
Začtvrté se k CO2 od třetí fáze přidají i všech-
ny ostatní skleníkové plyny. EU také navrhuje 
stanovení povinných cílů na snížení emisí CO2 
pro emise nespadající pod ETS, a to pro všechny 
členské státy od roku 2013. Tyto a další budoucí 
předpisy by mohly mít, jak popisujeme níže, 
na českou ekonomiku velký dopad.

Aktivity zaměřené na snižování emisí CO2 byly 
zahájeny před pouhými patnácti lety. Snahy 
vyvíjet výrobky a procesy snižující emise skle-
níkových plynů stimulují technologickou inovaci 
dvojím způsobem. Zaprvé se věnuje velká pozor-
nost technologiím, které by mohly emise CO2 
snížit přímo, jako např. zachycování a ukládání 
uhlíku (CCS). Tato technologie je v současné 
době testována a již se plánuje vybudování 
několika pilotních zařízení. Zadruhé mnoho 
technologických zlepšení zvyšuje účinnost 
a snižuje energetickou spotřebu, jako v případě 
nadkritických uhelných elektráren, úspornějších 
automobilů, LED svítidel, apod. Tyto techno-
logické inovace vznikají rychlým tempem, ale 
jejich vývoj je obtížné předpovídat. Radikální 
nové technologie by mohly podstatně ovlivnit 
všechny stávající prognózy i diskuze týkající 
se snižování emisí CO2.

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Emise skleníkových 
plynů a Česká republika



Tato kapitola uvádí Českou republiku a její abso-
lutní a relativní míru emisí do globálního kontextu. 
Také udává referenční scénář celkových emisí 
do roku 2030 a hovoří o potenciálních cílech 
na snížení emisí v České republice. 

České emise jsou v absolutních hodnotách 
nízké, na počet obyvatel naopak vysoké. 
Česká republika představuje z globálního 
hlediska zanedbatelný zdroj emisí o objemu 
146 Mt CO2e, což je asi 0,3 % celosvětových 
emisí (Obrázek 7). S tímto objemem je na šes-
tém místě v Evropě, zhruba na úrovni Belgie 
nebo Rumunska, nicméně s dvakrát vyššími 
emisemi než například Švédsko. ČR produ-
kuje pouhá 2 % z objemu emisí vypouštěných 
Čínou. Avšak při přepočtu na obyvatele patří 
Česká republika k největším emitentům. Může 
ji tedy závažně postihnout jakákoliv regulace 

na snížení emisí, zejména cíle stanovené na 
obyvatele. Ze zemí EU-27 mají větší emise na 
počet obyvatel pouze Lucembursko a Irsko, 
z pohledu emisí přepočtených na jednotku 
HDP jsou to pak jen Bulharsko, Estonsko 
a Polsko (Obrázek 8).

Česká republika vypustí téměř dvakrát více CO2 
na obyvatele v energetickém sektoru a průmyslu, 
než je průměr EU (Obrázek 9). K vyšším emisím 
na obyvatele přispívá několik faktorů:

•  Zaprvé má Česká republika poněkud 
nevýhodnou pozici kvůli své ekonomické 
struktuře, tj. vysokému podílu průmyslu 
na HDP a vysoké míře exportu (to zodpo-
vídá přibližně za 50–60 % rozdílu vůči EU). 
Vysoký podíl průmyslu (32 % HDP oproti 
evropskému průměru 20 %) vede k vyšší 

V porovnání se zbytkem světa Česká republika 
produkuje malé množství skleníkových plynů, avšak 
při přepočtu na obyvatele je jedním z největších 
emitentů. To je dáno vysokým podílem průmyslu 
na HDP, snižovanou, ale stále vysokou mírou emisí 
skleníkových plynů při výrobě elektřiny a ne vždy 
efektivním využitím energie v různých oblastech. 
V současnosti diskutované cíle EU budou vyžadovat 
další kroky ke snižování emisí v České republice.

Emise skleníkových plynů a Česká republika
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Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice

Obrázek 8: Emise skleníkových plynů v členských státech EU

Obrázek 7: Mezinárodní srovnání emisí skleníkových plynů, 2005

24

* Bez emisí souvisejících s lesnictvím a změnami využití půdy

 * Bez emisí souvisejících s lesnictvím a změnami využití půdy
** Vysoké emise na obyvatele způsobené započtením prodeje velkého množství paliva v důsledku nižších cen než v sousedních zemích
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energetické náročnosti na jednotku HDP. 
Podle objemu exportu na HDP byla ČR v roce 
2007 jednou z 10 zemí s nejotevřenější ekono-
mikou. Navíc do sousedních zemí vyváží 17 % 
své produkce elektřiny. To je rovněž významný 
faktor, protože podle pravidel OSN jsou emise 
alokovány do země výrobců, nikoliv do země 
spotřebitelů. Avšak změna této strukturál-
ní nevýhody v krátkodobém horizontu není 
řešením, neboť by došlo k přesunu emisí 
do dalších zemí a k oslabení české ekonomiky. 

•  Druhý důvod relativně vysokých emisí CO2 je 
český energetický mix (odpovídá asi
za 20–25 % rozdílu), kdy 60 % energie pro-
dukují uhelné elektrárny. Lze očekávat, že 
situace se brzy zlepší díky modernizaci 
starých uhelných elektráren a výstavbě nových 
uhelných a plynových elektráren. 

•  Za zbývajících 20–25 % rozdílu odpovídá 
několik dalších méně významných faktorů, 
například různá účinnost využívání energie, 
odpadové hospodářství a podobně. 

Po počátečním velkém poklesu, který nastal 
po pádu komunistického režimu, je objem 
českých emisí od roku 1995 víceméně stabilní. 
Je však pravděpodobné, že začne stoupat 
s dalším růstem příjmů a spotřeby. Referenční 
scénář (Obrázek 10) předpokládá růst emisí 
v České republice o 3 % ze 146 Mt CO2e 
v roce 2005 na 149 Mt CO2e v roce 2030. Tato 
úroveň nebere v úvahu absorpci CO2 způ-
sobenou zalesňováním. Lesnictví může CO2 
pohlcovat i vydávat v závislosti na typu využití 
půdy. Rostoucí les absorbuje CO2 a ukládá jej 
do biomasy. Při odlesňování se naopak CO2 
uvolňuje do atmosféry. V České republice v sou-

Obrázek 9: Srovnání emisí na obyvatele v ČR s průměrem EU-27, 2005
V t CO2e na obyvatele*

Emise skleníkových plynů a Česká republika
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* Bez emisí souvisejících s lesnictvím a změnami využití půdy
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využití dálkového vytápění
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Zemědělství • Nižší využití hnojiv a méně hospodářských zvířat 
na obyvatele
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časnosti překračuje akumulace biomasy v lesích 
míru těžby dřeva, a snižuje tak emise o 6 Mt.

Je důležité uvést, že referenční scénář již 
zahrnuje určité snížení emisí s ohledem na 
současnou legislativu, očekávaný vývoj eko-
nomiky a přirozený vývoj lepších technologií. 
Nejdůležitějším příkladem je pokles energetické 
náročnosti průmyslu a služeb a z toho vyplývající 
snížení emisí o 16 Mt CO2e. Další snížení o 14 Mt 
CO2e se v energetice předpokládá díky pláno-
vané modernizaci uhelných elektráren, výstavbě 
plynových elektráren a elektráren využívajících 
obnovitelné zdroje s celkovými ročními náklady 
přesahujícími 140 milionů EUR. Referenční 
scénář také nepočítá s exportem elektřiny, 
což vede ke snížení o 8 Mt CO2e (za současného 
objemu exportu a míry emisí). V neposlední řadě 
referenční scénář předpokládá klesající podíl 

průmyslu na HDP, což představuje snížení o dal-
ších 8 Mt CO2e. 

Nárůst emisí v referenčním scénáři je však 
v příkrém rozporu se stanoveným cílem EU 
na snížení emisí o 50 % do roku 2050 a s celko-
vým cílem snížení globálních emisí na přibližně 
2 tuny na obyvatele na rok, které požaduje 
řada vědců a vlivná Sternova zpráva. Z těchto 
důvodů existuje riziko, že Česká republika bude 
v následujících letech nucena změnit předpoklá-
danou trajektorii své produkce emisí.

Naše analýza se zaměřuje na potenciální výši 
emisí v České republice v roce 2030. Důvody, 
pro které jsme zvolili rok 2030, jsou dva: jde 
o dostatečně krátké období, aby předpovědi 
mohly být fakticky podložené, ale také dosta-
tečně dlouhé období, aby se mohly odehrát 

Obrázek 10: Referenční scénář emisí skleníkových plynů v České republice
V Mt CO2e/rok

*  Lesní hospodářství v České republice zodpovídá za absorpci CO2; velikost sloupce znázorňuje míru absorpce k odečtení 
od ostatních sloupců 

• Podlahová plocha na obyvatele se blíží evropskému průměru se zvyšujícím 
se bohatstvím 
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významné změny, zejména v sektorech, jako 
je výroba elektrické energie, kde je budování 
infrastruktury časově náročné.

Zatím není jasné, jaké úrovně emisí bude 
muset Česká republika dosáhnout v roce 
2030. Zdá se, že nejrelevantnějším scénářem 
je současný návrh EU na snížení o 26 Mt 
(tj. o 18 % oproti referenčnímu scénáři). Jsou 
však možné i jiné cíle (Obrázek 11). Méně ambi-
ciózní scénář vychází z prodloužení platnosti 
Kjótského protokolu a znamenal by snížení 
o 12 Mt (tj. 8 % pod referenčním scénářem). 
Ambicióznější je scénář založený na nedávném 
vyjádření amerických prezidentských kandidá-
tů, který by usiloval o snížení o 47 Mt (tj. 32 % 
pod referenčním scénářem).

•  Nízký cíl snížení emisí. Tento scénář je 
založen na prodloužení původních kjótských 

cílů snížení emisí vůči referenční hodnotě 
z roku 1990. EU si stanovila cíl omezit své 
celkové emise do roku 2020 o 20–30 % oproti 
úrovni z roku 1990 a o 50 % do roku 2050. 
Vzhledem k tomu předpokládáme, že všechny 
členské státy budou muset do roku 2030 
snížit emise oproti úrovni z roku 1990 o 30 %. 
Pokud nezapočítáme absorpce CO2 lesními 
porosty, což je současný přístup EU, vyplýva-
jící množství emisí v roce 2030 je pro Českou 
republiku 137 Mt CO2e ročně, tedy o 12 Mt 
méně než v našem referenčním scénáři. 

•  Střední cíl snížení emisí. Tento scénář 
odráží možnou politiku EU s ohledem 
na současné plány na snížení emisí. Stáva-
jící politika EU reguluje emise skleníkových 
plynů do roku 2012 a nedávno předložené 
návrhy naznačují možnou regulaci do roku 
2020. Žádné konkrétní návrhy nebo předpisy 

Emise skleníkových plynů a Česká republika

Obrázek 11: Potenciální cíle snížení emisí pro Českou republiku
V Mt CO2e/rok
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však nesahají až do roku 2030. Současné 
návrhy předpisů EU pravděpodobně povedou 
ke snížení emisí v sektorech ETS v České 
republice do roku 2020 o 20 %, zatímco 
emise v ostatních sektorech by mohly stoup-
nout o 9 %. Nová nařízení EU v roce 2020 
by mohla požadovat snížení o dalších 10 % 
do roku 2030, aby EU dostála svému cíli snížit 
do roku 2050 emise oproti úrovni z roku 1990 
o 50 %. To by pro ČR v roce 2030 znamenalo 
emise 123 Mt ročně v případě, že by nové 
předpisy rozdělovaly zátěž úměrně mezi 
všechny členské státy. 

•  Vysoký cíl snížení emisí. Tento scénář 
by se mohl odehrát, pokud by EU přijala 
náročné cíle na omezení emisí v bilaterálních 
jednáních s novým americkým prezidentem. 
Prezidentští kandidáti navrhli snížení
o 60–80 % do roku 2050 a EU by se mohla 
zavázat k podobnému cíli, aby tak zajisti-
la tuto aktivitu ze strany USA. V takovém 
případě by české emise v roce 2030 musely 
dosahovat 102 Mt ročně za předpokladu stej-
noměrného rozložení mezi všechny členské 
státy. Podobný cíl by mohl také vzejít z vnitřní 
iniciativy. Například maximální scénář snížení 
emisí Ministerstva životního prostředí České 
republiky předpokládá v roce 2030 emise 

v ČR nižší než 90 Mt (Spitz a Pur, 2007), což 
při započtení CO2 pohlceného lesy přibližně 
odpovídá cíli na úrovni 102 Mt.

Je důležité připomenout, že toto nejsou před-
povědi formálně závazných cílů pro Českou 
republiku. EU ve skutečnosti čím dál více 
upouští od stanovení cílů pro jednotlivé země. 
Nedávné návrhy naznačují, že Brusel dává 
přednost plošným předpisům pro celou unii 
a systémům obchodování s emisemi, které 
(v konečném důsledku) stanoví cíle pro jednot-
livá odvětví nebo skupiny odvětví, a nikoliv pro 
jednotlivé státy. Domníváme se však, že výše 
uvedené scénáře poskytují předběžný náhled 
na možnou míru snížení emisí, kterých Česká 
republika možná bude muset dosáhnout do roku 
2030 vzhledem k současným legislativním 
a politickým trendům.

Průmysl i společnost by měly být připraveny 
přijmout optimální rozhodnutí, která povedou 
k dosažení cílů bez negativního dopadu na eko-
nomiku a s minimálními sociálními náklady. Aby 
bylo možné takováto rozhodnutí dělat efektivně, 
je nutné mít potřebná fakta a analýzy. Účelem 
tohoto dokumentu je proto poskytnout fakty pod-
ložené ekonomické hodno cení způsobů, kterými 
by Česká republika mohla snížit své emise.

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Racionální rozhodování o tom, jak dosahovat 
cílů na snížení emisí skleníkových plynů sta-
novených zákonodárci, vyžaduje znát všechny 
možnosti snížení emisí a jejich náklady, 
a to individuálně i v jejich vzájemné kombina-
ci. Společnost McKinsey připravila takovou 
analýzu situace v České republice za použití 
své globální metodiky.

Pro zjištění celkového potenciálu snížení emisí 
skleníkových plynů v České republice byla 
provedena analýza nákladů a potenciálu více 
než 100 různých příležitostí v šesti sektorech 
(Obrázek 12). Postup se skládal ze čtyř kroků. 
Nejdříve byl sestaven referenční scénář, který 
soužil jako výchozí hodnota pro  porovnání 
současných a budoucích českých emisí. 
V druhém kroku jsme určili jednotlivé možnosti 
snížení emisí a provedli výpočty nákladů 

a možného snížení u každé z nich. Zanesením 
nákladů jednotlivých možností a jejich poten-
ciálu do grafu a jejich seřazením dle velikosti 
vznikla nákladová křivka pro Českou republiku. 
Čtvrtým, posledním krokem byla analýza vlivu 
pravděpodobných regulatorních a technologic-
kých scénářů na náklady a potenciál snížení 
emisí a kvantifikace jejich pravděpodobného 
ekonomického dopadu na Českou republiku.

Jde o celosvětově několikrát prověřený postup, 
který společnost McKinsey použila také k ana-
lýze omezování emisí globální ekonomiky, 
k analýze situace ve více než deseti dalších 
zemích a k podrobnému rozboru dopadu 
na jedno tlivá odvětví (Obrázek 13). Tyto zkuše-
nosti jsme spojili s naší detailní znalostí situace 
v České republice.

Nákladová křivka odráží celkový potenciál snížení 
emisí skleníkových plynů spojením více než stovky 
příležitostí na snížení emisí seřazených podle 
nákladnosti. Náklady byly stanoveny prostřednictvím 
celosvětově prověřené metodiky přizpůsobené 
lokálním podmínkám.

Metodika a předpoklady
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Obrázek 12: Čtyři kroky procesu kvantifi kace příležitostí na snižování emisí 
skleníkových plynů
V Mt CO2e/rok

Obrázek 13:  Nákladové křivky na snižování emisí vypracované 
společností McKinsey
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1. krok: stanovení referenčního scénáře 
emisí do roku 2030 na základě veřejně 
dostupných zdrojů. Referenční scénář jsme 
vypracovali na základě předpokládaného 
vývoje emisí za současných trendů a s ohledem 
na všechny současné vládní programy a legis-
lativu, které vstoupily v účinnost do roku 2007, 
ovšem bez přihlédnutí k možným budoucím 
opatřením na omezení emisí. Referenční scénář 
bere například v úvahu současnou regulaci 
upravující emise automobilů, ale nepřihlíží 
k přísnějším limitům, o kterých se v současnosti 
jedná v Bruselu. Scénář předpokládá, že emise 
za současných trendů mírně porostou o 0,1 % 
ročně a v roce 2030 dosáhnou 149 Mt CO2e. 
To je o 3 % více než v roce 2005 (Obrázek 10). 
Očekávaný hospodářský růst je 3,3 %. Z toho 
vyplývá, že hospodářství bude nadále snižovat 
svou náročnost na CO2 (tj. ekonomický výkon 
na jednotku emitovaného CO2 poroste), což 
odpovídá dlouhodobým trendům v ekonomicky 
vyspělých zemích. Tento trend je dán relativním 
růstem sektoru služeb a dalšími vlivy vedoucí-
mi ke snižování emisí CO2, k nimž referenční 
scénář přihlíží. Referenční hodnota emisí zapo-
čítává přímé emise včetně emisí z produkce 
energie vyvážené a spotřebovávané mimo 
Českou republiku.

2. krok: zhodnocení potenciálu snížení 
emisí a nákladů. Nejprve jsme identifikovali 
možné kroky, které by mohly vést ke snížení 
emisí skleníkových plynů v České republice, 
a poté vyčíslili možný rozsah tohoto snížení 
a náklady na tunu takto odstraněných emisí.

Pro identifikaci těchto kroků český tým 
McKinsey za podpory zahraničních expertů 
porovnal široké spektrum možností včetně 
obnovitelných zdrojů energie, alternativních 

paliv, opatření na zvýšení energetické účin-
nosti a použití nových technologií. Cílem bylo 
najít možné způsoby, jak nahradit aktivity 
generující velké množství skleníkových plynů 
efektivnějšími či „neutrálnějšími“ aktivitami. 
Mezi zvažovaná opatření patřila taková, která 
vyžadují použití dnes existujících nebo, v ome-
zené míře, právě dozrávajících technologií.

Záměrně byly pominuty dva typy opatření. 
Prvním bylo použití technologií, které dnes 
ještě neexistují nebo které by vyžadovaly průlo-
mové objevy. Přes široký záběr analyzovaných 
možností jsme se soustředili na ty, jejichž 
cena nepřekročí 50 EUR za tunu odstraněné-
ho CO2e, což je rámec, v němž jsou dostupné 
spolehli vé výzkumy a informace jak na české, 
tak na světové úrovni.

Zadruhé jsme ponechali stranou možnosti, 
které by vyžadovaly změnu životního stylu. 
Mezi posuzované možnosti spadá například 
zvýšená úspornost osobních automobilů 
a používání lepších paliv, ale nikoliv nahrazení 
automobilů vyšším využitím veřejné dopravy či 
jízdních kol. Stejně tak jsme zahrnuli možnosti 
lepší izolace obytných budov, nikoliv však 
snížení teploty, na kterou se tyto budovy budou 
vytápět. Možnosti vyžadující změny životní-
ho stylu či chování nebyly pominuty proto, že 
by nebyly žádoucí, ale protože jejich náklady 
i přínosy jsou převážně nefinančního charak-
teru, a proto jsou obtížně vyčíslitelné. Nicméně 
řada těchto změn je hodna pozornosti a někte-
ré se pravděpodobně odehrají samovolně jako 
reakce na vývoj ceny CO2. Celkově věříme, že 
naše modelované odhady jsou spíše konzer-
vativní, právě vzhledem k tomu, že neberou 
v úvahu změny v chování společnosti a techno-
logický vývoj, k nimž téměř jistě dojde.

Metodika a předpoklady
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Nákladem na snížení emisí u každé analy-
zované příležitosti rozumíme dodatečný 
náklad na realizaci této možnosti v porov nání 
s cenou aktivity, která by proběhla v referenč-
ním scénáři. Kupříkladu náklady na snížení 
emisí využitím větrné energie jsou dány 
dvěma faktory: výší dodatečných nákladů na 
výrobu přesahující průměrné náklady na výro-
bu energie v referenčním scénáři a úsporou 
emisí na jednotku vyrobené elektrické energie. 
Tyto náklady jsou modelovány jako plné 
náklady po celou dobu životnosti zdroje či dané 
příležitosti. Ceny jsou vždy vyjádřeny v úrovni 
cen roku 2008.

Je důležité zmínit, že nezkoumáme, kdo tyto 
dodatečné náklady ponese. Ať to bude vláda 
prostřednictvím dotací, koneční zákazníci nebo 

podniky, předpokládáme, že celkové ekono-
mické náklady zůstanou stejné.

Výše uvedené náklady představují největší 
část všech ekonomických nákladů spojených 
s možnostmi snižování emisí skleníkových 
plynů. Samozřejmě existují i další, relativně 
menší náklady a přínosy, z nichž některé jsou 
velice těžko kvantifikovatelné. Jedná se napří-
klad o čas manažerů potřebný na implementaci 
změn, výdaje, které by vznikly, pokud by se 
žádné kroky nepodnikly, a dodatečnou hodnotu 
související s novými obchodními příležitostmi.

Potenciál nebo objem jednotlivých možností 
znamená, o kolik mohou tyto možnosti pomoci 
snížit emise skleníkových plynů. Nejde o před-
pověď, ale spíše o odhad, co by mohlo být 

Obrázek 14: Jak číst nákladovou křivku
Nákladová křivka ukazuje potenciál a cenu každé možnosti snížení emisí v porovnání 
s referenčním scénářem
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proveditelné v časovém úseku, pro který je 
nákladová křivka připravena. Potenciál závisí 
na pořadí, ve kterém by se jednotlivé možnosti 
implementovaly. Například iniciativy vedoucí 
ke snížení poptávky po energii snižují celkový 
objem vyrobené energie, a tudíž i možné snížení 
emisí v energetice. Aby nedocházelo k dvojímu 
započítání, emise skleníkových plynů spojené 
se zavedením konkrétní iniciativy připisujeme 
produkujícímu sektoru (např. emise vypuštěné 
při výrobě fotovoltaického solárního panelu se 
nezapočítávají v dané iniciativě, ale v přísluš-
ném výrobním sektoru).

Analýza možností vyžadovala vypracovat 
množství předpokladů, mimo jiné odhady 
kapacity výroby energie, vstupních nákladů 
na výrobu energie a očekávaného snižování cen 
technologií (tzv. „learning curve“). Tam, kde to 
bylo vhodné, jsme českému kontextu parame-
tricky přizpůsobili poznatky z globálních studií 
společnosti McKinsey (například jsme vzali 
v úvahu postupné snižování globálních kapitá-
lových investičních nákladů na ukládání CO2 či 
na ene rgii z fotovoltaických solárních panelů). 
Naše předpoklady jsou tedy v souladu s probíha-
jícími globálními analýzami společnosti McKinsey 
i analýzami z Velké Británie, USA, Německa, 
Itálie, Švédska a dalších zemí. Tyto předpo-
klady revidovali vědci i odborníci z příslušných 
odvětví. Při výpočtu nákladů a dopadů opatření 
jsme vždy přihlíželi ke speci fické situaci v České 
republice. Kompletní seznam těchto aspektů je 
dlouhý a zahrnuje položky, jako je úroveň izolace 
panelových domů, obvykle používané dálkové 
vytápění a kogenerace tepla, současná míra 
využití úsporného osvětlení v českých domác-
nostech, očekávaná míra konvergence mezd 
a spotřeby mezi ČR a EU-15 atd.

Metodika a předpoklady

3. krok: vytvoření české nákladové křivky 
spojením všech zvažovaných možností. 
Jednotlivé možnosti byly seřazeny od nej-
nižších nákladů po nejvyšší a upraveny tak, 
aby nedošlo k dvojímu započítání nákladů. 
Jejich objemy a náklady byly zaneseny do cel-
kové české nákladové křivky snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2030. Tato nákla-
dová křivka je jedním ze scénářů snižování 
emisí v České republice.

Skutečné snížení emisí prostřednictvím každé 
možnosti může být mírně vyšší či nižší, než 
uvádí nákladová křivka. Zavádění nových 
úsporných technologií značně závisí na cenách 
energií a na cenách daných technologií i jejich 
přínosu ke zlepšení výkonnosti, což jsou 
faktory, které nelze přesně předvídat.

4. krok: výpočet celkového snížení emisí 
a souvisejících ekonomických nákladů. 
Výpočet potenciálu snížení emisí a souvisejí-
cích nákladů jsme provedli pomocí nákladové 
křivky do roku 2030. Dále jsme modelova-
li pravděpodobné náklady na soubor cílů 
na snižování emisí navržených IPCC, které 
jsou v současnosti předmětem mezinárodních 
jednání, a vypočítali celkové hrubé náklady na 
dosažení těchto cílů v České republice i nákla-
dy na jednu domácnost. Z těchto údajů jsme 
vyvodili závěry a obecná doporučení pro vlády, 
podniky i spotřebitele. Nicméně bychom rádi 
zdůraznili, že záměrem tohoto dokumentu je 
stanovit, co je možné, kdy a s jakými náklady. 
Podrobnější odpovědi na otázku, jak konkrétně 
by česká společnost měla v jednotlivých sekto-
rech postupovat, by vyžadovaly další analýzy.



Snížení emisí 
skleníkových plynů 
v České republice
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Jaké příležitosti lze realizovat s ekonomickým 
přínosem? Jaké faktory je třeba zvážit při volbě 
energetického mixu? Nakolik může Česká republika 
spoléhat na rozvoj technologie CCS? Do jakých 
dalších opatření může Česká republika investovat?

V předchozí kapitole jsme popsali metodiku 
použitou k sestavení nákladové křivky snížení 
emisí v České republice. V této sekci se 
zabýváme jednotlivými možnostmi snížení 
emisí podle jejich umístění na nákladové křivce 
a jejich vzájemných souvislostí. 

Jednotlivé možnosti snížení emisí mohou 
být rozděleny do čtyř skupin, odpovída-
jících zároveň čtyřem klíčovým otázkám 
(Obrázek 15):

•  Které ekonomicky přínosné příležitosti může 
česká společnost využít?

•  Jaké možnosti má Česká republika ohledně 
svého budoucího palivového mixu? 

•  Do jaké míry se musí Česká republika 
spoléhat na rozvoj technologie zachytávání 
a ukládání CO2?

•  Jaká další opatření a s jakými náklady je 
nutné, resp. vhodné, v České republice reali-
zovat s ohledem na předchozí rozhodnutí?

PŘÍLEŽITOSTI S EKONOMICKÝM PŘÍNOSEM

Existují příležitosti, které snižují emise CO2, 
a navíc jsou pro společnost ekonomicky 
přínosné (jsou uvedeny na levé straně grafu 
pod osou x). Všechny tyto rozmanité příležitosti 
v široké škále sektorů souvisí se zvyšováním 
energetické účinnosti (Obrázek 16). Mezi opa-
tření s největším dopadem patří např. tepelná 

Snížení emisí skleníkových plynů v České republice
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izolace obytných budov, používání LED svítidel 
a kompaktních zářivek a používání energeticky 
úspornějších automobilů. Tato opatření jsou 
finančně výhodná, protože dosažené úspory 
energie více než vyrovnávají náklady na jejich 
realizaci. Ze 16 Mt takovýchto možných úspor 
se zhruba jedna polovina nachází v sektoru 
budov, jedna čtvrtina v dopravě a zbývající 
čtvrtina v průmyslu. Rea lizaci těchto opatření 
nicméně stojí v cestě řada překážek jako např. 
spotřebiteli požadovaná velmi krátká doba 
návratnosti investic, existence atraktivnějších 
alternativních investičních příležitostí, nesoulad 
zájmů, nedostatek znalostí či informací a vliv 
nefinančních nákladů (např. zvyk nebo subjek-
tivní vnímání).

Budovy

Sektor budov nabízí celou řadu příležitostí ke 
snížení emisí a mnohé z nich vyžadují pouze 
nízké náklady nebo dokonce přinášejí zisk. 
Zesílení tepelných izolací existujících rezidenč-
ních a komerčních budov s cílem dosáhnout 
normy některých rakouských spolkových zemí 
(Horní Rakousko, Vorarlberg) na spotřebu tepla 
50 kWh na m2 za rok by do roku 2030 vedlo 
k roční úspoře 2,6 Mt emisí. Pokud by skoro 
všechny nově postavené české budovy musely 
plnit stejnou normu, došlo by k dalšímu snížení 
emisí ve výši 0,5 Mt do roku 2030. Kdyby bylo 
dosaženo téměř úplného zavedení úsporných 
svítidel do roku 2030, ušetřilo by se 0,7 Mt CO2 
za rok. Další menší opatření (např. používání 
energeticky účinných spotřebičů, topení a ohříva-
čů vody, nahrazení kotlů na uhlí plynovými kotli 

Obrázek 15: Čtyři hlavní otázky pro Českou republiku na splnění 
potenciálních cílů
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a snížení ztrát energie u elektroniky v režimu 
„standby“) by dohromady mohla ušetřit 3,2 Mt 
za rok. Všechna tato opatření by tak mohla snížit 
celkové emise v sektoru budov o více než 20 %. 
Mnohá z těchto úsporných opatření lze snadno 
zavést v okamžiku výstavby budovy, ale jakmile 
je budova dokončena, jsou zásahy obvykle 
finančně mnohem náročnější.

Existuje několik překážek bránících realizaci 
těchto opatření:

•  Náklady. Spotřebitelé dávají přednost inves-
ticím do domácnosti s krátkou, dvou- nebo 
tříletou návratností, což by znamenalo diskont-
ní sazbu téměř 40 %. Nedostatek finančních 
prostředků na investice navíc může snížit 
schopnost spotřebitelů investovat do opatření 
nabízejících větší účinnost.

•  Nesoulad zájmů („agency issues“). 
Majitel, provozovatel, uživatel a plátce 
poplatků za ener gie apod. jsou u budov 
někdy různé subjekty, případně délka jejich 
role (např. nájemníka) neodpovídá délce 
trvání efektů opatření (izolace). Výsledkem 
je, že nemusí mít stejný zájem na podpoře 
energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů. Majitelé domů mají kupří-
kladu jen malou motivaci pořizovat ve svých 
budovách dodatečnou izolaci, když z výsled-
ných úspor budou těžit jejich nájemníci.

•  Nedostatek informací. Přestože se na spo-
třebičích povinně uvádí energetická spotřeba 
a tato povinnost se bude týkat i budov, 
nedostatek informací je stále ještě jedním 
z důvodů zbytečného plýtvání. Topná tělesa 
a klimatizační jednotky často zdaleka nedosa-

Obrázek 16: Příklady příležitostí s ekonomickým přínosem

Snížení emisí skleníkových plynů v České republice
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hují své nominální účinnosti kvůli nesprávné 
instalaci či nedostatečné údržbě. Spotřebitelé 
si často nejsou vědomi skutečných dodateč-
ných nákladů na doplňkové spotřebiče jako 
v případech, kdy mají např. dvě lednice. Také 
projektanti, technici, stavitelé i provozovatelé 
budov někdy neprovedou jednoduché změny, 
které by zvýšily účinnost, jen protože si neu-
vědomují rozsah možných úspor.

Pokračující plýtvání energií v sektoru budov 
ve světě naznačuje, že bude zapotřebí inter-
vencí v podobě vládních strategií či iniciativ 
soukromého sektoru, aby se potenciál snížení 
emisí u budov začal využívat. Mezi možné kroky 
by mohlo patřit zpřísnění stavebních norem, 
nabízení dotací, slev na daních či levných úvěrů 
na nákup úsporných zařízení, povinnost provádět 
každoroční kontroly komerčních budov a pokra-

čující osvěta mezi spotřebiteli. Vlády na celém 
světě již mnoho z těchto kroků podni kají. Napří-
klad Německo a Francie diskutují o přijetí nové 
normy pro izolaci budov vedoucí ke spotřebě 50 
kWh/m2 za rok, což je zhruba dvakrát úspornější 
úroveň, než předepisují současné české normy. 
Austrálie, Kanada a Spojené státy zase přijaly 
zákony ukládající postupné upouštění od použí-
vání klasických žárovek.

V nákladové křivce nejsou zahrnuty transakční 
a programové náklady. Hlavním důvodem je, 
že tyto náklady odrážejí politická a programo-
vá rozhodnutí. Například snížení emisí díky 
úspornějšímu osvětlení mohou zákonodárci 
ovlivnit buď nařízením prodeje pouze úspor-
ných žárovek (levnější, avšak direktivnější 
opatření), nebo mohou spotřebitele přesvěd-
čovat pomocí vzdělávacích kampaní, aby sami 

Obrázek 17: Příklady příležitostí ke snížení emisí v sektoru dopravy
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přešli na úspornější osvětlení (nákladnější, 
avšak méně direktivní opatření). Různé vlády 
volí různé možnosti. Je však třeba pozname-
nat, že transakční a programové náklady těchto 
dvou možností se značně liší.

Doprava

Příležitosti s čistým ekonomickým přínosem 
v dopravním sektoru zahrnují zejména 
snižování spotřeby paliva. Spotřebu paliva 
lze snížit celou řadou technologických vylep-
šení jako např. snížením hmotnosti vozidla, 
zlepšením aerodynamiky, zlepšením účinnosti 
spalovacích motorů a automatickým monito-
rováním tlaku v pneumatikách. Ze společného 
výzkumu společnosti McKinsey a předních 
výrobců automobilů vyplývá, že tato opatření 
by mohla snížit průměrnou spotřebu paliva na 
km o více než 50 %, což by byl čistý ekonomic-
ký přínos pro spotřebitele i při vyšší pořizovací 
ceně automobilů. Pokud by do roku 2030 tyto 
parametry splňovala čtvrtina všech nových 
vozidel, klesly by emise o 1,1 Mt CO2e za rok.

Do jaké míry se tyto příležitosti využijí, bude 
záviset převážně na rozhodnutích přijímaných 
mimo Českou republiku. Trh České republiky 
není dostatečně velký na to, aby mohl pod-
něcovat tržní změny v celém automobilovém 
sektoru. Dostupnost úspornějších benzíno-
vých a naftových vozidel bude pravděpodobně 
záviset na plánovaných předpisech EU pro 
maximální povolené emise CO2 na kilometr. 
Ovšem pokud by se národní vlády a samosprá-
vy rozhodly podpořit úspory v dopravě, možná 
budou přijímat ještě další opatření. Například 
Velká Británie v současné době vypočítává daň 
z prodeje vozidel a roční licenční poplatky podle 
úrovně emisí CO2 a Spojené státy zase nabízejí 

slevy na daních ve výši až 3 000 USD na nákup 
hybridních vozidel. Kalifornie pak platí motoristům 
za to, že vyřadí z provozu starší vozy, které více 
znečišťují životní prostředí. Pokud jsou tato 
opatření zaváděna správně, mají potenciál stimu-
lovat ekonomiku, neboť mohou vést k nákupu 
nových vozů namísto používání starších a méně 
efektivních automobilů či dovozu použitých 
vozů ze sousedních zemí. Stejně důležitou roli 
by mohly vlády hrát v rozvoji potřebné místní 
infrastruktury v případě, že by se zlepšila ekono-
mická dostupnost vozů na hybridní pohon.

Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu

Hlavní ekonomicky přínosné příležitosti v prů-
myslu spočívají ve zlepšování energe tické 
úspornosti budov i výrobních procesů (např. 
volba motorů optimálního výkonu a řízení jejich 
otáček, používání vyspělých kontrolních mecha-
nismů procesů, zpětné získávání tepla a energie 
a preventivní údržba). Vzhledem k tomu, že jsou 
tyto možnosti ekonomicky výhodné, některé 
z nich budou zavedeny, aniž by bylo třeba 
dalších zásahů, jak jasně dokazuje postupné 
dlouhodobé zlepšování ener getické účinnosti 
v průmyslu na celém světě. Existují nicméně 
dvě přetrvávající překážky, které mohou zabránit 
plnému využití těchto příležitostí, pokud by se 
nepodnikly další kroky.

•  Investiční bariéry. Průmyslové podniky 
obvykle vyžadují relativně rychlou návrat-
nost (1 až 2 roky) investic do úspor energie 
a zvýšení účinnosti výrobních procesů. Ve 
srovnání s jinými investičními záměry se tyto 
projekty často neuskuteční kvůli předpoklá-
dané nižší míře návratnosti a kapitálovým 
omezením na straně firem. Nestálost cen 
energií navíc zvyšuje riziko, že se úspor-
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né projekty nevyplatí. Tyto projekty jsou 
také často poměrně rozsáhlé, a kladou tak 
vysoké nároky na lidské zdroje a řízení.

•  Nedostatečné pochopení příležitostí 
v oblasti energetické účinnosti. „Čím více 
hledáte, tím více nacházíte“ je zkušenos-
tí podložený a často opakovaný poznatek 
manažerů, kterým se podařilo díky úsporám 
energie a lepší efektivitě procesů výrazně 
zvýšit výnosy. Mnoho manažerů si ale není 
jisto, kde energetické úspory začít hledat 
a jaké přínosy mohou očekávat. Nejsou proto 
schopni formulovat přesvědčivé finanční argu-
menty pro tyto kroky.

Překonání těchto překážek bude obzvláště 
důležité pro malé a středně velké podniky, neboť 
na většinu největších emitentů se bude vztaho-
vat systém ETS, a budou tak k úsporám energie 
silně finančně motivováni. Jednou z možností 
je vytvořit osvětové programy, které by průmys-
lovým subjektům pomohly identifikovat a využít 
příležitosti úspor v jejich zařízeních a výrobních 
procesech. Britský Carbon Trust, který orga-
nizuje různé akce pro podniky a organizace, 
účastní se konfe rencí, vydává publikace, provo-
zuje webovou stránku a udílí ocenění Carbon 
Trust Innovation Awards, s tímto přístupem již 
zaznamenal úspěchy. Další možností je zpřís-
nění předpisů (např. pro energetickou účinnost 
budov) a dotace či levné úvěry na zlepšování 
energe tické účinnosti.

PALIVOVÝ MIX V ENERGETICE

Sektor energetiky nabízí řadu významných 
příležitostí ke snížení emisí skleníkových plynů, 
volba jednotlivých možností však vyžaduje kom-
plexní zvažování výhod a nevýhod nad rámec 
řešení problému emisí CO2. Jedná se například 
o zajištění bezpečnosti dodávek, rizika jaderné 
energie nebo demolice sídel a krajiny z důvodu 
těžby uhlí. Volba jaderné energie by nejvíce 
omezila produkci skleníkových plynů, avšak 
část populace v ni nemá důvěru. Obnovitelné 
zdroje energie mají velký potenciál snížení emisí 
do bodu, kdy dosáhnou své přirozené hranice. 
Pak už jejich cena přeroste cenu energie 
z plynu, který je momentálně nejdražším kla-
sickým zdrojem elektrické energie. Výroba 
elektrické energie z plynu by mohla snížit emise 
v polovičním rozsahu, než je potenciál jaderné 
energie, ovšem se značnými náklady, a navíc 
by s sebou nesla riziko zabezpečení dodávek 
paliva, protože Česká republika z velké části 
závisí na jednom zdroji zemního plynu.

Nadcházející roky budou určující pro volbu 
palivového mixu v české energetice. Na jedné 
straně referenční scénář předpokládá růst 
domácí poptávky po elektrické energii ze sou-
časných 65 TWh (zbylých 13 TWh současné 
produkce elektřiny se vyváží) na 90 TWh v roce 
2030 (Obrázek 18). Odhad poptávky se řídí 
růstem HDP upraveným o očekávané změny 
podílu průmyslu na HDP a o snížení spotřeby 
elektrické energie v průmyslu i sektoru služeb.

Na druhé straně ve stejném období doslouží 
některé uhelné elektrárny, které v současné 
době vyrábějí 22 TWh ročně (to je 28 % nynější 
české produkce elektřiny a téměř polovina 
české produkce elektřiny z uhlí). Tím česká 
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Obrázek 18: Poptávka po elektrické energii v České republice
V TWh

Snížení emisí skleníkových plynů v České republice

Obrázek 19: Předpokládaný vývoj poptávky po elektrické energii do roku 2030
V TWh
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produkce elektřiny klesne na 55 TWh. Pro uspo-
kojení předpokládané poptávky 90 TWh bude 
nutné vybudovat elektrárny s roční kapacitou 
35 TWh (Obrázek 19). Volba palivového mixu 
těchto elektráren bude mít velký a trvalý dopad 
na české emise CO2.

Největší možnosti snižování emisí skleníkových 
plynů na MWh v českém energetickém sektoru 
leží ve zvýšení podílu výroby elektřiny z jádra, 
obnovitelných zdrojů a částečně zemního plynu. 
Vhodné složení palivového mixu pro Českou 
republiku bude vyžadovat zvážení řady faktorů. 
Do hry vstoupí kromě emisí CO2 ještě další vlivy, 
například zajištění dodávek, ekonomické náklady 
pro jednotlivé zúčastněné strany a bezpečnost. 
Vhodné vyvážení těchto faktorů bude jedním 
z největších úkolů České republiky.

Referenční scénář již zahrnuje určitý potenciál 
snížení emisí v sektoru energetiky ve srovná-
ní se současnou situací. Celkového snížení 
emisí o 14 Mt CO2e je dosaženo moderni-
zací hnědouhelných elektráren, výstavbou 
nových plynových elektráren a dalším využitím 
obno vitelných zdrojů. V referenčním scénáři 
předpokládáme, že Česká republika dosáhne 
cílové úrovně podílu obnovitelných zdrojů, 
ke které se zavázala při vstupu do EU, tj. pokrytí 
8 % celkové spotřeby elektrické energie z obno-
vitelných zdrojů v roce 2010, při realistickém 
pohledu však možná o něco později.

Pro energetický sektor jsme sestavili šest ilustra-
tivních scénářů.

•  Maximální podíl uhlí. V tomto scénáři je 
veškerá nová produkce elektřiny zajiště-
na uhelnými zdroji, většinou díky zásadní 
rekonstrukci stárnoucích elektráren v blíz-

kosti hnědouhelných dolů. V tomto scénáři 
český palivový mix v roce 2030 tvoří z 54 % 
uhlí, z 29 % jádro, z 10 % plyn a z 8 % obno-
vitelné zdroje. Dodávky uhlí pro elektrárny 
by si vyžádaly prolomení současných limitů 
na těžbu v roce 2018 s potenciálním negativ-
ním dopadem na sídla v blízkosti dolů. Roční 
emise CO2 dosahující 45 Mt by byly o 20 % 
nižší než v současnosti zejména díky vyšší 
účinnosti modernizovaných uhelných elektrá-
ren a zvýšenému podílu obnovitelných zdrojů. 
Průměrné náklady na výrobu energie by byly 
poměrně nízké, 47 EUR/MWh, ale výrobci 
elektřiny by museli od roku 2013 nakupovat 
emisní povolenky v dražbě za cenu vyšší než 
30 EUR za tunu odstraněného CO2 (podle 
některých odhadů). Toto by výrazně zvýšilo 
průměrné náklady na výrobu na 69 EUR/
MWh. Tento scénář jsme zvolili pro energetiku 
jako referenční, a sice nikoliv proto, že bychom 
se domnívali, že je nejpravděpodobnější, ale 
protože zachovává zhruba stejný palivový 
mix jako v současnosti a slouží jako dobrá 
základna, s níž lze poměřovat ostatní scénáře 
s nižší mírou emisí.

•  Maximální podíl uhlí se zachycováním 
a následným ukládáním CO2 (CCS). 
Tento scénář je shodný s předchozím, s tím 
rozdílem, že všechny uhelné elektrárny 
postavené nebo modernizované po roce 2020 
by byly vybaveny technologií na zachy cování 
CO2. Ve srovnání s referenčním scénářem 
by se emise CO2 snížily o 15 Mt za rok, 
tj. o 33 %. Přestože výše nákladů na zachy-
cování CO2 po roce 2020 je nejistá, většina 
expertů očekává náklady v rozmezí 44–57 
EUR na tunu odstraněného CO2, což by 
znamenalo náklady na výrobu elektřiny vyšší 
oproti referenčnímu scénáři o 30–40 EUR/
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MWh. Zároveň by však toto řešení snížilo 
nutnost nákupu emisních povolenek o podob-
nou částku, náklady by se tedy částečně 
vyrovnaly. Jak už bylo zmíněno dříve, zatím 
není prokázano, že technologie zachycování 
a ukládání CO2 je ekonomicky a prakticky 
životaschopná. Vzhledem k tomu s sebou 
tento scénář nese značné ekonomické 
i environmentální riziko. Pokud by se techno-
logie CCS do roku 2030 nestala ekonomicky 
životaschopnou či pokud by v dostupné 
vzdálenosti nebyly k dispozici prostory na 
ukládání CO2, emise by byly stejné jako 
ve scénáři s maximálním podílem uhlí. V tako-
vém případě by náklady významně přerostly 
referenční scénář kvůli nevyužité částečně 
vybudované infrastruktuře pro CCS. 

•  Maximální podíl plynu (Obrázek 20). 
V tomto scénáři by nedošlo k moderniza-
ci ani výstavbě dalších uhelných elektráren 
oproti současným plánům. Místo toho by byly 
rychle vystavěny nové paroplynové elekt-
rárny. V roce 2030 by palivový mix vypadal 
následovně: 37 % plyn, 27 % jádro, 26 % uhlí 
a 10 % obnovitelné zdroje. Roční emise CO2 
by byly nižší oproti referenčnímu scénáři o 9 
Mt, tj. o 20 %. Průměrné výrobní náklady by 
při pominutí nákladů na povolenky dosáhly 58 
EUR/MWh, tedy o 23 % více než v referenč-
ním scénáři. Rozdíl v nákladech by však byl 
mnohem menší při započtení povolenek (74 
EUR/MWh oproti 69 EUR/MWh v referenčním 
scénáři). Rozdíly v nákladech úzce závisí na 
předpokládaných cenách ropy (Obrázek 23). 
V každém případě je však tento scénář 
nákladnější než scénář referenční.

 •  Obnovitelné zdroje a plyn. Zde se zvýšení 
kapacity produkce elektrické energie před-

pokládá převážně z obnovitelných zdrojů, 
přičemž další doplnění kapacity by zajistil 
plyn. Tento scénář se zdá velice nepravdě-
podobný kvůli extrémně vysokému podílu 
obnovitelných zdrojů a dovozu velkého 
množství plynu. Modelovali jsme jej však 
proto, že je blízký návrhům některých
nevlá dních organizací. Za hlavní zdroj paliva 
pokládáme biomasu, žádný další obnovitelný 
zdroj se nezdá být dobrým kandidátem. Hyd-
roenergetický potenciál je téměř plně využit, 
kapacita větrné energie patrně nepřekročí 
4 TWh ročně a průměrné náklady na výrobu 
elektřiny z fotovoltaických článků budou 
v České republice pravděpodobně mnohem 
vyšší než z biomasy i za optimis tického před-
pokladu postupného velkého snížení nákladů 
na výrobu solární energie (ze 130 EUR/MWh 
na 87 EUR/MWh). Jako maximální kapacitu 
výroby elektrické energie z biomasy v České 
republice jsme stanovili 13 TWh, protože 
dosažení této hodnoty by vyžadovalo vyčle-
nění zhruba 15 % zemědělské půdy na 
pěstování paliva pro elektrárny. Předpokládá-
me, že zbývající zvýšení kapacity by zajistily 
plynové elekt rárny. V takovémto případě by 
byl čistý palivový mix v roce 2030 následují-
cí: 30 % obnovitelné zdroje, 28 % plyn, 28 % 
jádro a 14 % uhlí. Roční emise CO2 by oproti 
referenčnímu scénáři klesly o 24 Mt. Náklady 
na výrobu by byly vyšší o 24 EUR/MWh, ale 
vzhledem k tomu, že legislativa EU považuje 
biomasu za neutrální z hlediska emisí CO2, 
tento rozdíl by se snížil díky nižším nákladům 
na emisní povolenky.

•  Maximální podíl jaderné energie 
(Obrázek 21). Tento scénář předpokládá, 
že by do roku 2022 byly spuštěny další 
dva bloky Temelína a do roku 2028 by byla 
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Obrázek 20: Nákladová křivka na snižování emisí – maximální podíl plynu

Obrázek 21: Nákladová křivka na snižování emisí – maximální podíl
jaderné energie
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uvedena do provozu nová jaderná elektrárna 
s kapacitou 3,6 GW. Dostatečnou kapacitu 
do roku 2025 by zajišťovalo prodloužení 
životnosti uhelných elektráren s kapacitou 
2,5 GW v průměru o 11 let. S čistými náklady 
na výrobu dosahujícími 46 EUR/MWh, 
minimální potřebou nákupu emisních povo-
lenek a velkou redukcí emisí o 40 Mt ročně 
vykazuje tento scénář nižší náklady na tunu 
odstraněných emisí než kterákoliv další 
zvažovaná možnost. Podobně jako všechny 
ostatní scénáře má ovšem tento scénář 
závažné nevýhody, o nichž pojednáváme 
podrobněji níže.

•  Postupná změna palivového mixu 
(Obrázek 22). Tento scénář postupného 
„očištění“ palivového mixu by přinesl mírné 
zlepšení. Nedochází k odstavování hnědou-

helných elektráren, nýbrž k jejich rekonstrukci, 
avšak bez prolomení limitů na těžbu uhlí. 
V důsledku toho výroba v těchto elektrárnách 
od roku 2014 soustavně klesá. V roce 2022 
jsou spuštěny dva nové bloky Temelína, ale 
nebuduje se další jaderná elektrárna. Zbýva-
jící poptávka po energii se uspokojí mírným 
zvýšením kapacity plynových elektráren. 
V roce 2030 vypadá palivový mix takto: 50 % 
jádro, 27 % uhlí, 12 % plyn a 11 % obnovitelné 
zdroje. Roční emise ve výši 28 Mt představují 
snížení oproti referenčnímu scénáři o 38 %. 
Průměrné náklady na výrobu dosahují při 
započtení emisních povolenek 62 EUR/MWh 
a jsou tedy nižší než v referenčním scénáři, 
kde dosahují 69 EUR/MWh.

Snížení emisí skleníkových plynů v České republice

Obrázek 22: Nákladová křivka na snižování emisí – postupná změna
palivového mixu
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Každý scénář vykazuje odlišné náklady, přínosy 
a rizika. Obrázek 23 rekapituluje náklady a míru 
snížení emisí CO2 jednotlivých scénářů. Nej-
vhodnější palivový mix v České republice však 
ovlivňuje celá řada dalších faktorů. Mezi scénáři 
není jednoznačného vítěze, jak je vidět z násle-
dujícího shrnutí jednotlivých aspektů.

•  Náklady. Rozdíly v nákladech na výrobu 
energie mezi jednotlivými scénáři jsou velké. 
Na první pohled by jaderný scénář mohl záso-
bovat Českou republiku energií při průměrných 
výrobních nákladech na domácnost ve výši 
903 EUR ročně, což je zhruba o 30–530 EUR 
méně než v ostatních scénářích (Obrázek 
24). Jak uvidíme později, skutečné zvýšení 
nákladů v ostatních scénářích by mohlo být 
ještě vyšší kvůli nutnosti snižovat emise CO2 
dalšími, nákladnějšími způsoby. Není jisté, kdo 
by tyto náklady nesl, nicméně volba jednoho 
z nejaderných scénářů by mohla znamenat 
značnou finanční oběť. Tento závěr však velmi 
závisí na očekávaných nákladech na rozší-
ření kapacity jaderných zdrojů. Překročení 
plánovaných investičních nákladů, ke kterým 
může dojít, by mohlo snížit finanční výhodnost 
jaderného scénáře, stejně tak jako neočekáva-
ně vysoké poplatky za uskladňování jaderného 
odpadu.

•  Riziko implementace. Toto riziko je závažné 
u biomasy a uhlí s CCS. Obě možnosti závisí 
na rozvoji nových technologií, které zatím ve 
větším měřítku nebyly vyzkoušeny. Na straně 
jaderného scénáře určité implementační riziko 
představují omezené současné zkušenosti 
se stavbou jaderných elektráren a malý počet 
dodavatelů na trhu. Budování plynových elekt-
ráren by mělo být z hlediska implementace 
relativně bezproblémové.

•  Snížení emisí skleníkových plynů. 
Ve srovnání s referenčním scénářem každá 
z možností vede k velkému snížení emisí. 
Jaderný scénář a scénář obnovitelných 
zdrojů jsou mezi ostatními výrazně účin-
nější vzhledem k téměř nulovým emisím 
z těchto paliv. 

•   Další environmentální otázky. Z tohoto 
pohledu je zřejmě nejatraktivnější plyn. 
Všechny ostatní možnosti s sebou nesou 
závažné environmentální otázky: ukládání 
jaderného odpadu a případné úniky radiace 
u jaderné energie, znečištění vzduchu z uhlí, 
poškození místního a případně zahraniční-
ho ekosystému velkoplošným pěstováním 
biomasy nebo potenciální dlouhodobé úniky 
CO2 z jeho úložiště při využití technologie 
CCS a tak dále.

•  Bezpečnost. Přestože již několik desítek let 
nedošlo k žádné jaderné havárii, tento faktor 
je třeba vždy brát v úvahu při rozhodování 
v energetickém sektoru.

•  Zajištění dodávek paliv. Uhlí a biomasa jsou 
střednědobě poměrně jisté suroviny se znač-
nými domácími zdroji. Jaderná energie by 
pravděpodobně vyžadovala dovoz uranu, 
ale dodávky by měly být relativně spolehlivé 
vzhledem k množství potenciálních dodava-
telů, z nichž některé jsou v zemích se stabilní 
demokracií. Plyn s sebou nese riziko nejistoty 
dodávek kvůli koncentraci dostupných zdrojů.

Odůvodnit volbu převážně jednoho palivového 
zdroje může být těžké vzhledem k složitému 
poměru výhod a nevýhod a k uvedeným ne-
jistotám. Výrobci energie v podobné situaci 
často volí vyvážené portfolio. Česká republi-

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Obrázek 23: Dopad energetických scénářů na náklady a snížení emisí

Snížení emisí skleníkových plynů v České republice

Obrázek 24: Náklady na výrobu elektrické energie na domácnost
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Obrázek 25: Systém pro zachytávání a ukládání CO2 (CCS)

Obrázek 26: Srovnání celkových nákladů na snížení emisí podle energetických 
scénářů v případě vysokého cíle pro snížení a bez technologie CCS
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 * Celkové náklady všech opatření na snižování emisí s čistými náklady
** Cíl pro snížení nebyl splněn (maximální dostupné snížení 42,5 Mt emisí CO2)
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ka bude muset zvážit, jaká možnost je pro ni 
nejlepší. Hlavní otázkou je, do jaké míry bude 
ochotna vzdát se potenciálních finančních 
výhod jaderné energie a výhod v oblasti snížení 
emisí v porovnání s výhodami ostatních zdrojů.

TECHNOLOGIE ZACHYTÁVÁNÍ A NÁSLED-
NÉHO UKLÁDÁNÍ CO2

Některé z možností snížení emisí by pro spo-
lečnost znamenaly čistý náklad (na pravé 
straně nákladové křivky nad osou x). Vysoký 
současný podíl uhelných elektráren v České 
republice (přibližně 60 % výroby) znamená, 
že zachytávání a následné ukládání CO2 by 
mohlo představovat velký potenciál. Náklady 
na implementaci CCS po roce 2020 se 
odhadují na zhruba 44–57 EUR na tunu odstra-
něného CO2 (Obrázek 25). Tato technologie 
však ještě musí prokázat svou ekono mickou 
a praktickou smysluplnost.

CCS je prozatím technologicky v plenkách, ale 
rychle se rozvíjí. Naše předpoklady se řídily 
nejlepšími dostupnými názory na její uskuteč-
nitelnost a pravděpodobné postupné snižování 
nákladů. V těchto oblastech však zůstává 
značná nejistota. I v případě, že by technolo-
gie pokročila, její ekonomické využití v České 
republice by pravděpodobně vyžadovalo zajistit 
vhodné místní nebo blízké (např. v Polsku) geo-
logické uskladnění CO2.

Obrázky 20 a 22 ukazují, že CCS by mohlo 
hrát významnou roli při nákladově efektiv-
ním snižování emisí v České republice. Na 
obrázku 22 vidíme, že CCS by mohlo do roku 
2030 odstranit 16 Mt emisí, což je zhruba 
30 % celkového snížení, za méně než 57 EUR 
na tunu odstraněného CO2. Obrázek 26 

ukazuje, že kdyby nebyla k dispozici technolo-
gie CCS, celkové náklady na úplné dosažení 
vysokého cíle snížení emisí postupnou změnou 
energetického mixu by se zvýšily až o 50 %. 

Z toho pro Českou republiku vyplývají 
dvě otázky:

•  Vyváží značné výhody technologie CCS její 
potenciální rizika? Rizika budou přítomna 
ve všech fázích. Ve fázi vývoje existuje 
riziko vysokých tzv. zapuštěných nákladů 
(„stranded costs“) na infrastrukturu elektráren, 
potrubí a prostory na uskladnění v případě, 
že by se technologie CCS setkala s neoče-
kávanými překážkami a nebylo by možno ji 
ekonomicky realizovat. Při a po fázi provozu 
existuje značná nejistota ohledně spravování 
podzemních rezervoárů CO2 po stovky let. 

•  Převáží-li výhody nad riziky, jakou roli, 
pokud nějakou, by měla hrát Česká repub-
lika v odhalování potenciálu CCS a v jakém 
okamžiku by se měla zavázat k využívání 
této technologie? Rozhodování v energe-
tickém sektoru vyžaduje dlouhý přípravný 
čas a dosažení dostatečné kapacity CCS 
do roku 2030 by zřejmě vyžadovalo od České 
republiky přijetí některých opatření ještě 
před tím, než by byla smysluplnost techno-
logie plně průkazná. Hlavní technologický 
vývoj budou pravděpodobně pohánět větší 
výrobci elektrické energie v jiných zemích. 
Pokud by však české podniky a vláda došly 
k názoru, že nejasnosti spojené s touto 
technologií jsou dostatečně vyřešeny tak, 
aby se vyplatila investice do této technologie 
nebo jejího výzkumu a vývoje, mohly by hrát 
hlavní roli při identifikaci a rozvoji potenciálu 
místního uskladňování. Čeští zákonodárci 
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by v tom případě také mohli usnadnit tento 
vývoj vyjasněním otázky právní a ekono-
mické odpovědnosti za důsledky plynoucí 
z ukládání CO2.

Objasnění potenciálu a nejistot kolem CCS 
je zásadní pro rozhodování českých podniků 
i vlády o investicích do technologie CCS a pří-
pravu vhodné strategie.

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI S ČISTÝM NÁKLADEM 

Pokud se nevyřeší nejistoty ohledně CCS 
(např. otázka možných úniků uskladněného 
CO2) nebo se tato technologie neprokáže jako 
ekonomicky a prakticky životaschopná, ostatní 
alternativy snížení emisí na stejnou míru by 
mohly být poměrně nákladné. Tyto technologie 
jsou relativně dobře známé, jejich cena však 
přesahuje 100 EUR na tunu odstraněných skle-
níkových plynů. Náklady na zavedení biopaliv 
se odhadují na 115–225 EUR na tunu a zave-
dení hybridních vozů na 200–600 EUR na tunu. 
Další, i když méně významné možnosti existují 
v dopravě, lesnictví a zemědělství. Celkové 
náklady na všechna tato opatření by mohly v 
extrémním případě dosáhnout až 2,3 miliard EUR 
ročně, což představuje přibližně polovinu veřej-
ných výdajů na vzdělání v České republice nebo 
zhruba polovinu čistého zisku deseti největších 
českých podniků.

Podrobné analýzy průmyslových odvětví pro-
vedených společností McKinsey v Německu, 
Spojených státech a dalších zemích ukazují 
na značný potenciál snížení emisí v jednotlivých 
odvětvích. Vedle opatření zmíněných v sekci 
o energetické účinnosti je možné jmenovat 
například zachycování nebo odstraňování ostat-
ních skleníkových plynů vedle CO2 (metanu, 

oxidu dusného a HFC/PFC), dále zachycování 
CO2 v průmyslových podnicích a jeho následné 
ukládání a řadu dalších opatření specifických 
pro konkrétní odvětví, kupříkladu technologic-
ké změny při výrobě cementu apod. Potenciál 
a ekonomická udržitelnost těchto opatření silně 
závisí na konkrétních podmínkách v jednotlivých 
odvětvích a v jednotlivých podnicích. Tato opat-
ření jsou značně fragmentovaná, proto jsme 
neprováděli složité odhady jejich potenciálu 
v České republice. Místo toho jsme hodnotili 
jejich potenciál a náklady přizpůsobením mezi-
národních odhadů českým podmínkám. Určení 
a využití příležitostí v jednotlivých podnicích 
bude vyžadovat podrobné analýzy, nicméně 
dva body považujeme za jisté: zaprvé možností 
snížení emisí CO2 bude celá řada a zadruhé 
mnoho z nich bude pro ekonomiku představovat 
čistý přínos, protože půjde často o zvýše-
ní účinnosti zařízení nebo snížení odpadu 
využitelných plynů. 

V dopravě kromě již uvedených opatření existuje 
možnost snížit emise o 0,2 Mt využitím biopaliv 
o čtyři procentní body nad povinnou míru 10 % 
stanovenou EU. (Taková spotřeba biopaliv 
by se však mohla setkat s opozicí v případě, 
že by pokračoval nedávný růst cen potravin.) 
Dále v závislosti na míře produkce CO2 při 
výrobě elektřiny v roce 2030 by se emise mohly 
snížit o 3–4 Mt CO2e ročně, pokud by u všech 
nově prodaných aut po roce 2020 dosáhla kon-
venční hybridní technologie i hybridní plug-in 
technologie 100% penetrace. Toto jsou však 
nákladná opatření. Cena zavedení biopaliv se 
odhaduje na 115–225 EUR a hybridních tech-
nologií u automobilů na 200–600 EUR na tunu 
odstraněných emisí. Ekonomická atraktivita hyb-
ridních automobilů bude také záviset na cenách 
ropy a budoucím vývoji ceny a výkonnosti baterií. 
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Tak vysoká penetrace je proto nejistá. Kromě 
technických opatření hodnocených v této studii 
se předpokládá velký potenciál strukturálních 
změn v dopravě, například díky větším investicím 
do veřejné dopravy a zvýšenému využití nákladní 
vlakové dopravy. Tato opatření však přesahují 
rámec naší analýzy.

Přestože lesnictví představuje globálně velkou 
příležitost ke snížení emisí, v České republice 
je tato možnost omezená. Hlavní alternativou 
je zalesňování druhořadých luk či polí. Zales-
nění 10 % současné české zemědělské půdy 
a pastvin by vedlo k roční absorpci asi 4 Mt 
CO2 po dobu několika desetiletí. Náklady by se 
pohybovaly mezi 15–30 EUR na tunu odstra-
něného CO2 v závislosti na hodnotě půdy pro 
jiné využití. Zalesňování zemědělské půdy by 
však mohlo být kontroverzní, zejména pokud 
zůstanou ceny potravin vysoké. V každém 
případě by za současných podmínek bylo eko-
nomicky výhodnější využívat veškerou půdu 
pro biopaliva spíše než pro zalesnění s výjimkou 
nejméně úrodných oblastí.

Hlavními možnostmi v zemědělství je omezení 
orby, efektivnější zemědělské postupy a snížení 
emisí metanu produkovaného dobytkem. Šetrný 
způsob orby (kultivace půdy s omezenou 
nebo žádnou orbou před výsadbou) pomáhá 
snížit uvolňování CO2 tím, že rostlinné zbytky 
obsa hující CO2 zůstanou v ornici. Použití této 
metody u 10 % české zemědělské půdy by 
vedlo k úspoře 0,6 Mt CO2e ročně. Efektivněj-
ší zemědělské postupy zahrnují širokou škálu 
aktivit zaměřených na snížení emisí skleníkových 
plynů na jednotku vyprodukovaných potravin. 
Jako příklady lze uvést účinnější využití hnojiv, 
používání nově vyšlechtěných odrůd plodin 
a neponechávání půdy ladem. Plošné zavedení 
těchto opatření by mohlo snížit emise až o 2 Mt 
CO2e ročně. Změny krmiva nebo vakcinace 
dobytka by mohly snížit emise metanu dobytkem 
přibližně o 0,5 Mt CO2e, avšak náklady na tato 
opatření by byly ve srovnání s jinými možnostmi 
v zemědělství vysoké.

Snížení emisí skleníkových plynů v České republice
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Celkové náklady na dosažení očekávaného cíle 
snížení emisí mohou být nulové, nebo mohou 
přesáhnout 2 miliardy eur ročně. To závisí 
na zvolených nástrojích realizace, volbě 
energetického mixu a načasování implementace.

Tato kapitola se zabývá celkovým pohledem 
na českou nákladovou křivku. Nejdříve se 
zaměřuje na předpoklady nutné pro realizaci jed-
notlivých příležitostí ke snižování emisí. Následuje 
analýza celkových nákladů na dosažení poten-
ciálních cílů v České republice. Zmiňujeme také 
důležitost načasování implementačních rozhod-
nutí. Na konci této kapitoly je uvedeno stručné 
srovnání s podobnými analýzami na globální 
úrovni a pro různé země.

Každá ze čtyř kategorií příležitostí popsaných 
v předchozí kapitole vyžaduje jiné podmínky, 
aby mohla být realizována. V závislosti na růz-
ných faktorech (např. úspěšná realizace 
příležitostí, jejich čistý ekonomický přínos, 
rozhodnutí o energetickém mixu a úspěšnost 
technologie CCS) by se celkové náklady pro 
českou společnost na dosažení významného 

snížení emisí mohly rovnat nule, nebo dosaho-
vat až 2,3 miliard EUR za rok. Při rozhodování 
je nutné brát v potaz i časový horizont imple-
mentace, neboť náklady na jednotlivá opatření 
v roce 2030 budou jiné než náklady dnes. 
Nákladová křivka České republiky v zásadě 
odpovídá svému globálnímu protějšku i křivkám 
dalších zemí, se kterými jsme českou křivku 
porovnali. Přesto však zde existují některé 
nápadné rozdíly.

NÁSTROJE SNÍŽENÍ EMISÍ

Tím, že jsme zanesli jednotlivé možnosti 
do grafu nákladové křivky, zobrazujeme 
všechny dostupné možnosti v daném scénáři, 
ale nevyjadřujeme stanovisko k tomu, která 
opatření by měla být realizována. Všechna 
opatření na křivce by pro svou realizaci 

Celkový pohled na nákladovou křivku České republiky
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vyžadovala podniknout určité aktivní kroky 
(Obrázek 27), protože snížení, ke kterému 
dochází samovolně, je z definice zahrnuto 
v referenčním scénáři. Přestože jsme kroky 
potřebné pro realizaci jednotlivých příležitostí 
detailně nezkoumali, obecně lze říci, že různé 
možnosti snížení emisí by vyžadovaly velice 
rozdílné typy kroků. Např. účinnost v dopra-
vě závisí na regulaci EU, realizace možností 
u obytných budov by mohly být zajištěny 
prostřednictvím norem a příležitosti v energe-
tickém sektoru záleží na národních rozhodnutích 
o palivovém mixu. Využití příležitosti s čistými 
ekonomickými náklady by vyžadovalo vhodné 
motivační kroky např. v podobě regulace či 
podpory výzkumu a vývoje.

Využití příležitostí s čistými ekonomickými 
přínosy na levé straně nákladové křivky lze 
sti mulovat primárně díky programům na zvy-

šování informovanosti, pomocí stanovení 
norem a poskytování finančních pobídek 
a podpory. Informovanost je možné podpořit 
různými způsoby, od povinného uvádění 
údajů o energetické účinnosti u nových budov 
po konzultační služby zaměřené na energe-
tickou účinnost poskytované průmyslovým 
podnikům. Například britský Carbon Trust, 
podporovaný vládou Velké Británie, pomáhá 
identifikovat příležitosti ke snižování emisí 
malým a středně velkým podnikům. 

Regulace prostřednictvím norem by v budoucnu 
mohla významně ovlivnit evropský automobilový 
trh. Evropská komise v současné době navrhuje 
předpis, který by donutil výrobce automobilů 
snížit průměrné emise nových automobilů na 
120 g/km. Minimální normy pro energeti ckou 
účinnost mohou být také stanoveny pro spo-
třebiče. Jižní Korea se například snaží u nové 

Obrázek 27: Přehled podmínek umožňujících realizaci
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PodmínkyPodmínky

EU ETS Specifická podpora a regulaceSpecifická podpora a regulaceSektor

• Snížení emisí nových vozů (např. EU návrh snížení na 120 g CO2/km)
• Zvýšení podílu biopaliv pomocí regulace množství v palivové směsi
• Motivace spotřebitelů ke koupi nových vozů s nízkou spotřebou (např. 

pomocí daní)

Doprava
• Snížení emisí nových vozů (např. EU návrh snížení na 120 g CO2/km)
• Zvýšení podílu biopaliv pomocí regulace množství v palivové směsi
• Motivace spotřebitelů ke koupi nových vozů s nízkou spotřebou (např. 

pomocí daní)

Doprava

• Politické rozhodnutí o energetickém mixu
• Podpora obnovitelných zdrojů (feed-in tarify a bonusy)
• Podpora R&D pro vývoj nových technologií (např. CCS)

Výroba 
elektrické
energie

• Politické rozhodnutí o energetickém mixu
• Podpora obnovitelných zdrojů (feed-in tarify a bonusy)
• Podpora R&D pro vývoj nových technologií (např. CCS)

Výroba 
elektrické
energie

• Zvýšení informovanosti (energetické štítky a certifikáty pro budovy 
a spotřebiče)

• Stanovení norem (minimální normy izolace budov)
• Finanční podpora (půjčky, dotace) 

Budovy
• Zvýšení informovanosti (energetické štítky a certifikáty pro budovy 

a spotřebiče)
• Stanovení norem (minimální normy izolace budov)
• Finanční podpora (půjčky, dotace) 

Budovy

• Zvýšení energetické efektivity (např. pomocí norem 
a energetických auditů)

• Finanční podpora (půjčky, dotace) 
• Zvýšení informovanosti a identifikace příležitostí (např. Britský Carbon 

Trust podporuje zvyšování energetické efektivity u malých 
a středních podniků)

Průmysl
• Zvýšení energetické efektivity (např. pomocí norem 

a energetických auditů)
• Finanční podpora (půjčky, dotace) 
• Zvýšení informovanosti a identifikace příležitostí (např. Britský Carbon 

Trust podporuje zvyšování energetické efektivity u malých 
a středních podniků)

Průmysl

• Politické rozhodnutí a podpora (např. změna využití zemědělské půdy)
• Motivace pro zalesnění a pěstování biomasy (např. dotace)Zemědělství
• Politické rozhodnutí a podpora (např. změna využití zemědělské půdy)
• Motivace pro zalesnění a pěstování biomasy (např. dotace)Zemědělství



elektroniky snižovat spotřebu v režimu „standby“ 
na 1 W, přičemž současný světový průměr je 
přibližně 7 W.

Finanční podpora by mohla pomoci překonat 
vysokou diskontní sazbu spotřebitelů a požado-
vanou krátkou dobu návratnosti. Americký 
program New York Energy Smart Loan Program 
například motivuje lidi k vylepšování ene rgetické 
účinnosti budov prostřednictvím půjček se 
sníženou úrokovou mírou.

Rozhodnutí v energetickém sektoru mohou být 
snadno ovlivněna prostřednictvím koncepčních 
rozhodnutí, neboť zde figuruje jen omezený 
počet velkých hráčů. Ta se mohou týkat např. 
povolení výroby jaderné energie či podpory 
obnovitelných zdrojů (např. stanovením vý-
kupních cen energie z obnovitelných zdrojů 
a „zelených“ bonusů). Takováto rozhodnutí 
jsou nicméně složitá a často ke svému přijetí 
vyžadují politický konsenzus. Jak jsme již 
zmínili, možnosti energetického mixu nikdy 
nejsou černé nebo bílé a vždy v sobě zahrnují 
zvažování výhod a nevýhod od bezpečnosti 
až k ceně elektrické energie pro spotřebitele.

Příležitosti s čistými ekonomickými náklady 
pravděpodobně nebudou realizovány bez 
vhodných strategií, které by je stimulovaly. 
Nejrozsáhlejší systém takovéto stimulace je 
evropský systém ETS, který podporuje rea-
lizaci příležitostí zpoplatněním emisí CO2. 
V ideálním případě by se měly v relevantních 
sektorech uskutečnit všechny příležitosti, 
jejichž cena je nižší než cena emisí (respek-
tive povolenek). Možnosti finanční podpory se 
nicméně vyskytují i mimo sektory, na které se 
vztahuje systém ETS. Zemědělci mohou napří-
klad získávat dotace na zalesňování části své 

zemědělské půdy. Hybridní vozidla by se zase 
mohla stát atraktivnějšími například prostřednic-
tvím slev na daních, jak je tomu ve Spojených 
státech.

Další příležitosti s čistými náklady se mohou 
začít uplatňovat ve chvíli, kdy budou ekonomic-
ky zajímavé. Vládní politiky by mohly stimulovat 
další výzkum a vývoj, což by v konečném 
důsledku vedlo ke snižování nákladů. Takovým 
příkladem je technologie CCS, která by mohla 
využívat programů na podporu prvních zku-
šebních zařízení. Další vývoj CCS by se také 
mohl podpořit rozvojem infrastruktury pro 
přepravu CO2.

CELKOVÉ NÁKLADY NA SPLNĚNÍ CÍLŮ 
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Pokud jde o celkové náklady redukce emisí, lze si 
představit dva extrémní scénáře. Podle prvního 
je možné splnit i vysoký cíl snižování emisí 
skleníkových plynů o 33 % s nulovými celkovými 
náklady pro společnost, a to pokud by Česká 
republika realizovala všechny příležitosti s čistým 
ekonomickým přínosem a dosáhla dohody 
o rozvoji jaderné energetiky. Na druhé straně, 
pokud by nebylo dosaženo dohody o jaderné 
energii ať již na národní úrovni či se sousedními 
zeměmi a pokud by nebyly vyřešeny nejistoty 
v souvislosti s technologií CCS a prokázána její 
životaschopnost, mohlo by být splnění i středního 
cíle poměrně nákladné.

Celkové náklady na splnění kteréhokoliv z cílů 
snižování emisí závisí převážně na volbě 
o energetickém mixu. Zaprvé je to dáno tím, 
že příležitosti v energetickém sektoru mají různě 
vysoké náklady (např. jaderná energie je méně 
nákladná než energie solární). Zadruhé potenci-

Celkový pohled na nákladovou křivku České republiky
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Obrázek 29: Nákladová křivka na snižování emisí – maximální podíl
jaderné energie

Obrázek 28: Nákladová křivka na snižování emisí – maximální podíl plynu
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ál snížení emisí v energetickém sektoru určuje, 
jaké další příležitosti musí být uskutečněny, aby 
bylo cíle dosaženo. Obrázky 29 a 31 popisují 
tyto úvahy prostřednictvím nákladových křivek 
pro dva z možných scénářů energetického mixu, 
o kterých jsme hovořili výše. Mohou být srovnány 
mezi sebou nebo s křivkou postupné změny pali-
vového mixu uvedeného výše (Obrázek 22).

Obrázek 28 předpokládá, že by se Česká 
republika rozhodla zvyšovat svou kapacitu 
výroby elektrické energie prostřednictvím 
výstavby plynových elektráren. V tomto 
případě by se neuplatnila jaderná energie 
a mezi zbývající příležitosti ke snižování emisí 
v energetic kém sektoru by patřilo omezené 
nahrazování uhlí obnovitelnými zdroji a instalace 
CCS do uhelných elektráren. Aby bylo dosaženo 
snížení stanoveného jednotlivými cíli, bylo by 
třeba podniknout řadu kroků i mimo energetický 

sektor. Pro splnění nízkého cíle by víceméně 
stačilo realizovat finančně výhodná opatření, ale 
splnění vysokého cíle by vyžadovalo realizaci 
všech příležitostí až do výše mezních nákladů 
51 EUR na tunu odstraněných emisí. Celkové 
náklady na realizaci opatření by překročily 
částku 1,5 mld. EUR za rok.

Obrázek 29 popisuje druhý extrém, kdy by se 
Česká republika při zvyšování kapacity výroby 
elektrické energie zaměřila na jadernou energii. 
To by vedlo k obrovskému snížení emisí ve výši 
více než 40 Mt za rok. Pokud by byl realizo-
ván i soubor příležitostí s čistým ekonomickým 
přínosem, celkové snížení by snadno překonalo 
všechny tři zde popsané cíle, aniž by bylo třeba 
dalších opatření.

Obrázek 30: Celkové náklady na snižování emisí podle energetických scénářů
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*  Zahrnuje rozhodnutí na budování zdrojů; ropu v ceně 100 USD/barel, investiční náklady na jaderná zařízení ve výši 2 500 EUR/kW; 
z 146 Mt v referenčním scénáři 
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Z obrázků 30 a 31 vyplývá následující: 

•  Nízký cíl snížení emisí ve výši zhruba 10 % 
by bylo možné splnit v kterémkoli ze scénářů 
i pouhou realizací příležitostí s čistým 
ekonomickým přínosem. Jejich využití by prav-
děpodobně bylo obtížné, nicméně tato úroveň 
snížení by od České republiky nevyžadovala 
žádné finanční oběti.

•  Snížení emisí v rozmezí přibližně 20 % (střední 
cíl) a 30 % (vysoký cíl) by bylo dosažitelné, 
pokud by došlo k téměř plnému využití pří-
ležitostí s čistým ekonomickým přínosem, ale 
náklady budou významně záviset na rozho-
d nutích přijatých v energetickém sektoru 
(Obrázek 30). Například náklady na splnění 
vysokého cíle se pohybují mezi méně než 
150–250 miliony EUR (v případě jaderného 

scénáře a scénáře postupného přechodu 
na plyn) a více než 1,5 miliardy EUR (v případě 
scénáře s maximálním podílem plynu). Částka 
1,5 mld. EUR představuje přibližně 0,8 % 
českého HDP či 0,40 EUR na občana a den.

•  Bylo by možné dosáhnout i většího snížení 
až do výše 32 % (vysoký cíl), ale náklady by 
byly významně vyšší, obzvláště pokud ceny 
plynu zůstanou vysoké a nedojde k výstavbě 
žádného dalšího jaderného zdroje.

•  Snížení výrazně přesahující 50–60 Mt za rok 
by bylo obtížně dosažitelné bez nákladných 
opatření s marginálními náklady přesahujícími 
100 EUR na tunu odstraněných emisí.

Z jiného pohledu z těchto výsledků vyplývá, že 
by cena CO2 ve výši okolo 40 EUR za tunu měla 

Obrázek 31: Nákladová křivka na snižování emisí: maximální podíl plynu bez 
zachytávání a ukládání uhlíku
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v české ekonomice vést ke snížení emisí
o 40–65 Mt. Dosažení významně většího snížení 
by vyžadovalo podstatně vyšší cenu CO2 a vedlo 
by k větším zásahům do ekonomiky.

NAČASOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍCH 
ROZHODNUTÍ

Časové rozvržení implementace kroků má 
pro celkové náklady na snížení emisí zásadní 
význam. Některá dnes nákladná opatření totiž 
budou díky rozvoji technologií v budoucnu 
dostupnější. Nákladová křivka do roku 2030 
by tedy měla sloužit k dlouhodobým rozhodnutím.

Pokud bychom nákladovou křivku zakreslili 
k dnešnímu dni, zobrazovala by menší poten-
ciál snížení emisí než např. nákladová křivka 
pro rok 2030 z Obrázku 22, neboť u mnohých 
příležitostí by byly náklady vyšší. Existují pro 
to dva hlavní důvody. Zaprvé implementace 
mnohých možností vyžaduje určitý čas. Napří-
klad významné vylepšení vozového parku trvá 
několik let, neboť jen asi 5 % vozů je každoroč-
ně nahrazeno novými. Zadruhé hraje velkou 
roli rozvoj technologií. Některé příležitosti ještě 
dnes nejsou plně dostupné (např. technologie 
CCS bude pravděpodobně komerčně dostupná 
až po roce 2020) a náklady na některá opatření 
se nejspíše sníží díky úsporám z rozsahu 
(očekává se např., že se náklady na výrobu 
solární energie sníží o 64 %).

Vrcholoví manažeři a zákonodárci musí mít 
výše uvedené skutečnosti na paměti, až budou 
rozhodovat o tom, které příležitosti realizovat 
nyní a které v budoucnu. Energetický sektor 
může posloužit jako dobrý příklad, protože se 
zde projeví očekávané snížení cen u obnovitel-
ných zdrojů energie. V současnosti je z pohledu 

nákladů výhodnější budovat elekt rárny spalující 
plyn než biomasu, protože cena snížení emisí 
o 1 tunu je o 40 % nižší. Do roku 2030 se ale 
očekává, že bude výroba energie z biomasy 
levnější než z plynu. 

SROVNÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
S DALŠÍMI ZEMĚMI 

Nákladová křivka České republiky se v zásadě 
podobá globální křivce i křivkám dalších zemí, 
se kterými jsme ji porovnali. Jsou však zde 
patrné některé rozdíly.

Z globálního pohledu má Česká republika 
větší potenciál snížení emisí v energetic-
kém sektoru, a to díky široké volbě svého 
energe tického mixu. Rozdíly oproti globální 
nákladové křivce jsou patrné také u příležitostí, 
které ovlivňují geografické faktory (např. nižší 
intenzita slunečního záření u solární energie 
– pouze 70 % z průměru použitého pro globální 
výpočty – a větrná energie, protože Česká 
republika je jednou z nejméně větrných zemí 
v Evropě). Na české nákladové křivce dále 
chybí možnosti pro snižování emisí v lesnictví, 
které jsou vzhledem k odlesňování problémem 
převážně Jižní Ameriky a Asie. Česká repub-
lika má menší potenciál v sektoru dopravy 
kvůli omezeným možnostem rozšiřování 
spotřeby biopaliv. Potenciál u budov je sice 
v absolutních hodnotách vysoký, nicméně je 
relativně nižší než u ostatních zemí vzhledem 
k tomu, že většina lidí bydlí v bytech a nikoli 
v rodinných domech.

Pro zajímavost jsme porovnali výsledky naší 
analýzy se sousedním Německem. Největším 
rozdílem je možnost rozvoje jaderné ener-
getiky. To vyplývá ze skutečnosti, že Česká 

Celkový pohled na nákladovou křivku České republiky
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republika bude brzy muset obnovit svou 
kapacitu výroby energie a během příštích 
deseti let nahradit dvě třetiny kapacity svých 
uhelných elektráren. Navíc výsledky debaty 
v Německu o jaderné energetice zatím nejsou 
jasné. Na rozdíl od Německa má Česká
republika také možnost vyhradit 10 % své 
zemědělské půdy lesnictví, což představuje 
další potenciální snížení emisí.

* * *

Změny klimatu v ekonomickém kontextu 
jsou širokým tématem relevantním pro různé 
strany, tj. pro zákonodárce, velké průmyslové 
podniky, finanční sektor, akademickou obec 
i další. Každá strana se bude pravděpodobně 
zaměřovat na poněkud odlišný aspekt, napří-
klad regulaci či zmírňování dopadů. Doufáme, 
že faktická základna, kterou přináší tato zpráva 
společnosti McKinsey & Company, pomůže 
všem zainte resovaným stranám přijímat roz-
hodnutí na základě dostatečných informací 
a vypracovávat ekonomicky přínosné strategie.

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Náklady na snižování emisí
(EUR/t CO2e)

Potenciál snížení emisí (Mt CO2e)

Projekce současné technologie

Referenční scénář

Sektor

Dodatečné náklady (nebo úspory), hodnocené z hle-
diska celé společnosti. Vyplývají z použití technologie, 
která produkuje méně skleníkových plynů než projekce 
současné technologie (bez započtení sekundárních 
efektů ze socioekonomického hlediska)

Potenciál snížení emisí skleníkových plynů zavede-
ním příslušného opatření v míře, která je ambiciózní, 
ale proveditelná

Projekce trendu emisí skleníkových plynů v České 
republice na základě současných predikcí ekonomické-
ho růstu a postupné aplikace existujících technologií 

Scénář projekce budoucí situace při současné legislati-
vě a očekávaném vývoji ekonomiky a technologie

Oblast, v níž se nacházejí možnosti snížení emisí, ana-
lyzované v této zprávě. Konkrétně se jedná o:

Budovy: přímé a nepřímé emise způsobené používá-
ním obytných domů, komerčních a veřejných budov 
(např. vytápění)

Doprava: emise z osobní i nákladní silniční dopravy 
a domácí letecké dopravy; bere v úvahu efekt změny 
palivového mixu 

Energetika: emise z výroby elektrické energie (centra-
lizované, decentralizované, průmyslové) a z výroby tepla 
pro sítě místního a dálkového vytápění 

Odpadové hospodářství: emise z likvidace odpadů 
a čištění odpadních vod

Průmysl: přímé a nepřímé emise ze všech odvětví 
průmyslu s výjimkou výroby elektrické energie a dopra-
vy; zahrnuje průmyslovou výrobu tepla 

Glosář



66

Zemědělství: emise z chovu dobytka a obdělávání půdy 
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Příloha: Přehled možností ke snížování emisí skleníkových plynů

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Energetika
 
 
 
 
 

Malé vodní 
elektrárny

Kapacita malých vodních elektráren postavených 
do roku 2030 nahradí uhelné elektrárny s vysokou 
produkcí CO2. Scénář postupné změny palivového 
mixu předpokládá produkci 0,45 TWh do roku 2030 
v porovnání s 0,2 TWh v referenčním scénáři.

-11,3 0,2

Jaderné 
elektrárny

Scénář postupné změny palivového mixu 
předpokládá vybudování dvou nových 1200 
MW bloků jaderné elektrárny Temelín. Scénář 
s maximálním podílem jaderné energie 
předpokládá navíc vybudování tří nových 
bloků na zelené louce. Tato dodatečná jaderná 
energie nahrazuje elektrickou energii vyrobenou 
v uhelných elektrárnách s vysokou produkcí CO2.

-6,2 0-41,2

CCS uhlí V uhelných elektrárnách je nainstalována 
technologie zachycování a ukládání CO2 (CCS), 
která snižuje jejich emise CO2. Technologie CCS 
by mohla být dostupná po roce 2020 a mohla by 
být instalována v uhelných elektrárnách při jejich 
modernizaci

44-57 0-15,4

CCS plyn V plynových elektrárnách je nainstalována 
technologie CCS, která účinně snižuje jejich 
emise CO2. Technologie CCS by mohla být 
dostupná po roce 2020. 

44-57 1,2-8,8

Biomasa Kapacita elektráren využívajících jako palivo 
biomasu postavených do roku 2030 nahradí 
část uhelných elektráren s vysokou produkcí 
CO2. Scénář postupné změny palivového mixu 
předpokládá produkci 3 TWh do roku 2030 
v porovnání se 1,4 TWh v referenčním scénáři.

59 1,3-9,1

Plyn Vybudování kapacity plynových elektráren (CCGT) 
nad hodnotu referenčního scénáře (např. produkce 
11 TWh do roku 2030 ve scénáři postupné změny 
palivového mixu oproti 8 TWh v referenčním scénáři). 
Dodatečná elektrická energie vyrobená v plynových 
elektrárnách nahradí část energie vyrobené 
v uhelných elektrárnách s vysokou produkcí CO2 
(0,35 CO2 t/MWh oproti 0,85 CO2 t/MWh).

66 1,4-
12,7

*  Popis odpovídá scénáři postupné změny palivového mixu. Náklady a objemy jsou uvedeny pro všechny scénáře, v případě odlišnosti jako 
interval. Možnosti jsou řazeny po sektorech a vzestupně dle ceny.
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Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Energetika
 

Větrná 
energie

Kapacita větrných elektráren postavených do roku 
2030 nahradí část uhelných elektráren s vysokou 
produkcí CO2. Scénář postupné změny palivového 
mixu předpokládá do roku 2030 produkci 2,2 TWh 
v porovnání s 1 TWh v referenčním scénáři.

74 1-2,6

Sluneční 
energie

Kapacita výroby elektřiny ze sluneční energie 
vybudovaná do roku 2030 nahradí část uhelných 
elektráren s vysokou produkcí CO2. Není použito 
ve scénáři postupné změny palivového mixu, ale 
např. scénář maximálního využití obnovitelných 
zdrojů a plynu předpokládá produkci 5,5 TWh 
do roku 2030 v porovnání s nulovou produkcí 
v referenčním scénáři.

198,4 0-4,7

Chemický 
průmysl
 
 
 

Kogenerace, 
nově 
postavená 
zařízení

Technická opatření pomáhají získávat více 
energie z kogeneračních jednotek instalovaných 
v podnikových elektrárnách. v referenčním 
scénáři je již zahrnuta veškerá energie vyrobená 
v kogeneraci; v rámci scénáře snižování emisí 
skleníkových plynů se však získá více energie díky 
vyšší efektivitě.

-16 0,2

Kogenerace, 
retrofity

Technická opatření pomáhají získávat více energie 
z kogeneračních jednotek instalovaných ve 
firemních elektrárnách. V referenčním scénáři je již 
zahrnuta veškerá energie vyrobená v kogeneraci; 
v rámci scénáře snižování emisí skleníkových 
plynů se však získá více energie díky vyšší 
efektivitě. Modernizace existujících zařízení.

-1,5 0,1

Produkce 
kyseliny 
dusičné, nově 
postavená 
zařízení

Použití zdokonalených filtrovacích metod oproti 
referenčnímu scénáři u nově postavených zařízení 
povede ke snížení emisí N2O vznikajícím při 
produkci kyseliny dusičné. 

5,4 0,7

Produkce 
kyseliny 
dusičné, 
retrofity

Modernizace stávajících zařízení na produkci 
kyseliny dusičné se zdokonalenými filtrovacími 
metodami povede ke snížení emisí N2O ze 
zbytkových plynů.

10,9 0,8

Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů
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Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Chemický 
průmysl

 
 
 
 
 

Etylénové 
krakování, 
nově 
postavená 
zařízení

Zefektivnění etylénového krakování (např. 
modernizace pecí), lepší materiály a lepší technika 
separace a komprese pomohou snížit přímou 
energii používanou při procesu krakování. 

17,6 < 0,1

Optimalizace 
procesů 
a katalyzátorů

Zintenzivnění procesu a optimalizace katalyzátorů 
při chemických procesech vede k nižší spotřebě 
energie, a tudíž ke snížení emisí. Zlepšení jsou 
důsledkem velkého počtu technických opatření 
zaměřených na procesy (např. řízení páry, 
procesní ohřev) a energii (např. čerpací systémy, 
stlačený vzduch).

20 1

Motorové 
systémy, nově 
postavená 
zařízení

Instalace vylepšených motorových systémů 
vybavených pohony s proměnlivou nebo 
nastavitelnou rychlostí, které mohou řídit rychlost 
strojů. Tam, kde podmínky procesů vyžadují 
úpravu toku z čerpadla nebo ventilátoru, může 
změna rychlosti pohonu ušetřit energii ve srovnání 
s jinými metodami řízení toku (např. brzdění).

21,5 0,1

Etylénové 
krakování, 
retrofity

Zefektivnění etylénového krakování (např. 
modernizace pecí), lepší materiály a lepší 
technika separace a komprese pomohou snížit 
přímou energii používanou při procesu krakování. 
Modernizace existujících zařízení.

21,6 <0,1

Motorové 
systémy, 
retrofity

Modernizace motorových systémů a instalace 
pohonů s proměnlivou nebo nastavitelnou 
rychlostí, které mohou řídit rychlost strojů. Tam, 
kde podmínky procesů vyžadují úpravu toku 
z čerpadla nebo ventilátoru, může změna rychlosti 
pohonu ušetřit energii ve srovnání s jinými 
metodami řízení toku (např. brzdění). 

35,6 <0,1

Změna 
palivového 
mixu z uhlí 
na plyn, nově 
postavená 
zařízení

Přechod od systémů využívajících spalování uhlí 
na systémy využívající jako palivo biomasu a od 
systémů spalujících olej na plynové systémy má za 
výsledek nižší emise díky nižší produkci uhlíku na 
jednu MWh při výrobě z plynu nebo biomasy.

189,1 <0,1

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Chemický 
průmysl

Změna 
palivového 
mixu z uhlí na 
plyn, retrofity

Přechod od systémů využívajících spalování uhlí 
na systémy využívající jako palivo biomasu a od 
systémů spalujících olej na plynové systémy má 
za výsledek nižší emise díky nižší produkci uhlíku 
na jednu MWh při výrobě z plynu nebo biomasy. 
Modernizace existujících zařízení.

192 <0,1

Rafinérie
 
 
 

Systémy 
hospodaření 
s energií

Změny v chování a organizaci provozů v rámci 
hospodaření s energií, včetně online monitorování 
rozhodujících parametrů a programů na posílení 
povědomí o úsporách energie.

-44,4 0,1

Provozní 
zlepšení

Procesní zlepšení v rámci běžného provozu, např. 
údržba a monitorování odvodu kondenzátu, lepší 
izolace a efektivnější osvětlení.

-12,1 0,1

Projekty na 
zlepšení 
energetické 
účinnosti 
vyžadující 
rozsáhlé 
změny 
infrastruktury

Projekty, které mění dispozici rafinérie jako např. 
získávání kondenzátu a přechod z uhlí na plyn.

62,6 0,2

Projekty na 
zlepšení 
energetické 
účinnosti 
vyžadující 
kapitálové 
výdaje 
(CAPEX )

Modernizace a výměny, které nemění procesní 
tok rafinérie, jako např. získávání tepla z odpadu; 
výměna motorů, ohřívačů a kotlů a modifikace 
katalyzátorů a reaktorů.

75,6 0,1

Cement
 

Náhrada 
slínku 

Slínková složka v cementu je nahrazena 
substituty (např. popílek, škvára). Slínková složka 
snížena na 69 % oproti 73 % v referenčním 
scénáři. Nižší produkce slínku vede k eliminaci 
procesních emisí i emisí ze spalování paliva 
spojeného s jeho produkcí. 

10,7 0,2

CCS cement Technologie zachycování a ukládání CO2 
nainstalovaná v zařízeních na výrobu cementu 
zachytává 85 % emisí z procesů a spalování paliva.

49,1 2,7

Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů
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Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Cement Náhrada 
paliva

Vyšší podíl biomasy v palivovém mixu (25 % 
oproti 7 % v referenčním scénáři) vede ke snížení 
emisí ze spalování fosilních paliv (biomasa má 
nulové emise).

56,1 0,1

Ocel
 
 
 

Přímé lití Technologie integrující lití a válcování oceli za 
tepla do jednoho kroku, vedoucí ke snížení potřeby 
opětovného ohřevu před válcováním. Použito na 
80 % produkce oproti 38 % v referenčním scénáři.

0 0,1

Redukce 
tavení

Technologie redukce tavení (např. Finex, Corex) 
kombinuje koksování a redukování železné 
rudy, a tak vede ke snížení potřebné energie. 
Realizováno na 51 % kapacity oproti nulové 
realizaci v referenčním scénáři.

18,4 0,3

Náhrada 
paliva

Přechod z uhlí na plyn u podnikových elektráren 
a tepláren. Ze 100 % plynové do roku 2030 oproti 
66 % plynu a 34 % uhlí v referenčním scénáři.

42,5 0,8

CCS ocel Technologie zachycování a ukládání CO2 
nainstalovaná v zařízeních na výrobu oceli 
zachytává 85 % emisí z procesů a spalování paliva.

55,2 6,7

Budovy 
– obytné
 
 
 

Osvětlení 
pomocí LED

Svítidla na principu LED nahrazují klasické žárovky 
od roku 2020. Jejich použití dosáhne hodnoty 39 % 
do roku 2030 oproti 0 % v referenčním scénáři.

-692 až -278 0,2-0,6

Myčky nádobí Rychlejší přechod na vysoce úsporné myčky 
nádobí (0,85 kWh/cyklus) má za výsledek zvýšení 
průměrné efektivity (31 % oproti referenčnímu 
scénáři), a tudíž úspory elektrické energie (0,2 
TWh v roce 2030), což vede ke snížení CO2.

-515 až 
-218,5

0-0,1

Osvětlení 
pomocí 
kompaktních 
zářivek (CFL)

V rámci scénáře snižování emisí dosáhne 
penetrace kompaktních zářivek (CFL) v roce 2030 
54 %, což je o 7 % více než v referenčním scénáři. 
Tento krok povede k úsporám elektrické energie 
v hodnotě 0,3 TWh v roce 2030.

-407 až 
-206,8

0-0,1

Ohřev vody Do roku 2030 dosáhne průměrná efektivita 
ohřevu vody v domácnostech 100 %, oproti 80 % 
v referenčním scénáři.

-190,7 0,8

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Budovy 
– obytné
 
 
 
 
 

Izolace, 
novostavby

Od roku 2020 budou všechny nové obytné domy 
postaveny podle standardu vysoké efektivity (50 
kWh/m2/rok oproti normálnímu standardu 83 – 98 
kWh/m2/rok), oproti ~50 % v referenčním scénáři.

-82.6 0,3

Izolace, 
rekonstrukce

Budovy jsou rychleji modernizovány na standard 
vysoké energetické efektivity, takže v roce 2030 
bude pouze 9 % obytných domů mít standardy 
platné před rokem 1990 oproti 38 % v referenčním 
scénáři.

-68.6 1,8

Pračky 
a sušičky

Rychlejší přechod na vysoce úsporné pračky (0,65 
kWh/cyklus) má za výsledek průměrné zvýšení 
efektivity (31 % oproti referenčnímu scénáři), 
a tudíž úspory elektrické energie (0,4 TWh v roce 
2030), což vede ke snížení emisí CO2.

-103 až -41,3 0,1

Chladničky 
a mrazničky 

Rychlejší přechod na chladničky energetické třídy 
A++ vede k zlepšení průměrné efektivity (o 10 % 
oproti referenčnímu scénáři) a úsporám elektrické 
energie (0,2 TWh v roce 2030), což vede ke 
snížení CO2.

-46 až -18,7 0-0,1

Vytápění 
prostor

Zvýšená efektivita vytápění v domácnostech 
vede ke snížení spotřeby paliva a má za výsledek 
nižší emise. Vyšší využití kondenzačních kotlů 
vede k průměrné efektivitě 97 % oproti 82 % 
v referenčním scénáři do roku 2030.

-12,7 0,2

Ztráty ze 
standby 
režimu

Snížení spotřeby při provozu v pohotovostním 
(standby) režimu o 65 % povede k úsporám 
elektrické energie ve výši 0,1 TWh v roce 2030.

-12 až -4,7 <0,1

Budovy 
– komerční

Veřejné 
osvětlení

Náhrada rtuťových výbojek účinnými 
vysokotlakými sodíkovými výbojkami vede ke 
snížení spotřeby elektrické energie o 37 %. Scénář 
snižování předpokládá 100%ní využití oproti 38 % 
v referenčním scénáři.

-615 až -247 <0,1
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Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Budovy 
– komerční
 
 
 
 
 

Pračky, myčky Do roku 2030 budou všechny pračky a myčky 
na nádobí o 30 % úspornější než v referenčním 
scénáři, což povede k ročním úsporám 
elektrické energie ve výši 0,8 TWh. Referenční 
scénář nepředpokládá žádná zlepšení oproti 
současnému stavu, kdy neexistuje žádná regulace 
(tj. energetické značení a standardy) na rozdíl 
od spotřebičů určených pro domácnost.

-476 až 
-191,2

0,1-0,3

Plynové 
sporáky

Do roku 2030 budou všechny sporáky o 20 % 
úspornější než v referenčním scénáři, což povede 
k ročním úsporám elektrické energie ve výši 
0,1 TWh. Referenční scénář nepředpokládá žádná 
zlepšení oproti současnému stavu, kdy neexistuje 
žádná regulace (tj. energetické značení a standardy).

-185,3 <0,1

Klimatizace 75% využití vysoce efektivních klimatizačních 
systémů (oproti 25 % v referenčním scénáři) 
povede k nižší spotřebě elektrické energie 
o 0,3 TWh a tedy ke snížení nepřímých emisí.

-407 až 
-163,7

0-0,1

Izolace, 
novostavby

Od roku 2020 budou všechny nové komerční 
budovy postaveny podle standardu vysoké 
efektivity (50 kWh/m2/rok oproti normálnímu 
standardu 83–98 kWh/m2/rok), oproti ~50 % 
v referenčním scénáři 

-104,7 0,2

Elektrické 
sporáky

Do roku 2030 budou všechny elektrické sporáky 
o 20 % úspornější než v referenčním scénáři, což 
povede k ročním úsporám elektrické energie ve 
výši <0,1 TWh. Referenční scénář nepředpokládá 
žádná zlepšení oproti současnému stavu, kdy 
neexistuje žádná regulace (tj. energetické 
značení a standardy).

-169 až -68,1 <0,1

Chladící 
a mrazící 
zařízení

Do roku 2030 budou všechna chladící a mrazící 
o 30 % úspornější než v referenčním scénáři, což 
povede k ročním úsporám elektrické energie ve 
výši 1,3 TWh. Referenční scénář nepředpokládá 
žádná zlepšení oproti současnému stavu, kdy 
neexistuje žádná regulace (tj. energetické 
značení a standardy).

-158 až -63,6 0,2-0,4

Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
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Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Budovy 
– komerční
 
 
 
 

Komerční 
osvětlení

Snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení 
v komerčních budovách pomocí lepších systémů 
osvětlení (např. efektivnější zářivky, automatické 
ovládání osvětlení/ztlumení světla a čidla na 
přítomnost osob). Snížení spotřeby elektrické 
energie v rozsahu od 30 % do 50 % vychází 
ze skutečných příkladů v odvětví. Ve scénáři 
snižování se předpokládá 100 % využití oproti 25 % 
v referenčním scénáři.

-144 až -57,7 0,1-0,3

Systémy 
energetického 
hospodářství 
budov

Zavedení systémů energetického hospodářství 
budov umožní snížení spotřeby energie 
na vytápění, chlazení a osvětlení. Systém 
zahrnuje inteligentní automatizaci budov jako např. 
nastavení vytápění a osvětlení podle obsazení 
budovy. Příklady ukazují, že takovéto systémy 
vedou ke snížení potřeby vytápění až o 10 %. 
Ve scénáři snižování emisí se předpokládá 75% 
využití oproti 25 % v referenčním scénáři.

-140 až -56,1 0,2-0,5

Izolace, 
rekonstrukce

Stávající budovy budou upraveny dle standardu 
vysoké efektivity v hodnotě 50 kWh/m2/rok, což 
představuje výrazné zlepšení ze současného 
průměru 128 kWh/m2/rok u budov s rozlohou 
větší než 1 000 m2 a 237 kWh/m2/rok u budov 
pod 1 000 m2.

-49,2 0,8

Vytápění 
prostor

Zvýšená efektivita vytápění vede ke snížení 
spotřeby paliva a má za výsledek nižší 
emise. Vyšší využití kondenzačních kotlů 
vede k průměrné účinnosti 96 % oproti 94 % 
v referenčním scénáři do roku 2030.

-32,7 0,1

Ztráty ze 
standby 
provozu 

Snížení spotřeby při provozu v pohotovostním 
(standby) režimu o 66 % povede k úsporám 
elektrické energie ve výši 0,4 TWh v roce 2030.

-12 až -4,7 0,1

Doprava Technická 
opatření pro 
lehká užitková 
vozidla

Technická opatření pro lehká užitková vozidla 
(opatření na pohonné jednotce i opatření mimo 
pohonnou jednotku) vedou ke snížení spotřeby 
paliva o 4,5 % oproti referenčnímu scénáři.

-240 0,6
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Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Doprava
 
 

Lepší 
aerodynamika 
u těžkých 
nákladních 
vozidel

Lepší aerodynamika u těžkých nákladních vozidel 
vede ke snížení spotřeby paliva o 0,9 % oproti 
referenčnímu scénáři.

-210 0,1

Vozidla 
s dieselovým 
motorem 
– balíček 1

Zlepšení dieselových motorů vede ke snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 o 12 % oproti 
referenčnímu scénáři, kde je v roce 2030 spotřeba 
5,4 l/100 km (tj. 146 g CO2/km). Tato zlepšení 
zahrnují opatření týkající se pohonné jednotky 
(např. proměnné časování ventilů a mírné omezení 
tření motoru) a opatření netýkající se pohonné 
jednotky (např. nízký valivý odpor pneumatik, 
systémy řízení tlaku v pneumatikách a snížení 
hmotnosti o 1,5 %). Průměrné zvýšení nákladů na 
jedno vozidlo činí 250 EUR.

-155 0,1

Vozidla 
s dieselovým 
motorem 
– balíček 2

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 o 27 % oproti referenčnímu scénáři, 
kde je v roce 2030 spotřeba 5,4 l/100 km (tj. 146 g 
CO2/km). Zlepšení navíc oproti balíčku č.1 zahrnují 
další opatření týkající se pohonné jednotky (např. 
střední snížení obsahu válců motoru v kombinaci 
s přeplňováním a optimalizovaným převodovým 
poměrem) a opatření netýkající se pohonné 
jednotky (např. elektrizace pomocných zařízení, 
lepší aerodynamika, systém start-stop a snížení 
hmotnosti o 3,5 %). Průměrné zvýšení nákladů 
na jedno vozidlo činí 950 EUR.

-125 0,2



79

Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Doprava 
 

Vozidla 
s dieselovým 
motorem 
– balíček 3

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 o 37 % oproti referenčnímu scénáři, 
kde je v roce 2030 spotřeba 5,4 l/100 km (tj. 146 g 
CO2/km). Zlepšení navíc oproti balíčku č. 2 zahrnují 
další opatření týkající se pohonné jednotky (např. 
velké snížení obsahu válců motoru v kombinaci 
s přeplňováním, významné snížení tření motoru) 
a opatření netýkající se pohonné jednotky 
(např. elektricky asistované řízení, zdokonalená 
klimatizace, systém start-stop s rekuperačním 
brzděním a snížení hmotnosti o 9 %). Průměrné 
zvýšení nákladů na jedno vozidlo činí 1 500 EUR.

-115 0,4

Vozidla 
s dieselovým 
motorem 
– balíček 4

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 o 41 % oproti referenčnímu scénáři, 
kde je v roce 2030 spotřeba 5,4 l/100 km (tj. 146 g 
CO2/km). Zlepšení navíc oproti balíčku 3 zahrnují 
další opatření týkající se pohonné jednotky 
(např. homogenní přímé vstřikování, proměnný 
kompresní poměr, optimalizovaná převodovka 
s dvojí spojkou). Průměrné zvýšení nákladů na 
jedno vozidlo činí 1 900 EUR.

-100 0,4

Vozidla 
s benzínovým 
motorem 
– balíček 1

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 u benzínových vozů o 14 % oproti 
referenčnímu scénáři, kde je v roce 2030 spotřeba 
7,7 l/100 km (tj. 177 g CO2/km). Tato zlepšení 
zahrnují další opatření týkající se pohonné 
jednotky (např. proměnné ovládání ventilů a mírné 
omezení tření motoru) a opatření netýkající 
se pohonné jednotky (např. nízký valivý odpor 
pneumatik, systémy řízení tlaku v pneumatikách 
a snížení hmotnosti o 1,5 %). Průměrné zvýšení 
nákladů na jedno vozidlo činí 340 EUR.

-150 0,1
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Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Doprava
 
 
 

Vozidla 
s benzínovým 
motorem 
– balíček 2

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 o 32 % oproti referenčnímu scénáři, 
kde je v roce 2030 spotřeba 7,7 l/100 km (tj. 177 g 
CO2/km). Zlepšení navíc oproti balíčku 1 zahrnují 
další opatření týkající se pohonné jednotky (např. 
střední snížení obsahu válců motoru v kombinaci 
s přeplňováním a optimalizovaným převodovým 
poměrem) a opatření netýkající se pohonné 
jednotky (např. elektrizace pomocných zařízení, 
lepší aerodynamika, systém start-stop a snížení 
hmotnosti o 3,5 %). Průměrné zvýšení nákladů 
na jedno vozidlo činí 1 135 EUR.

-120 0,3

Vozidla 
s benzínovým 
motorem 
– balíček 3

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 o 44 % oproti referenčnímu scénáři, 
kde je v roce 2030 spotřeba 7,7 l/100 km (tj. 177 g 
CO2/km). Zlepšení navíc oproti balíčku 2 zahrnují 
další opatření týkající se pohonné jednotky 
(např. významné snížení obsahu válců motoru 
v kombinaci s přeplňováním, velké snížení tření 
motoru) a opatření netýkající se pohonné jednotky 
(např. elektricky asistované řízení, zdokonalená 
klimatizace, systém start-stop s rekuperačním 
brzděním a snížení hmotnosti o 9 %). Průměrné 
zvýšení nákladů na jedno vozidlo činí 1 970 EUR.

-100 0,6

Vozidla 
s benzínovým 
motorem 
– balíček 4

Zlepšení motoru vede ke snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2 o 51 % oproti referenčnímu scénáři, 
kde je v roce 2030 spotřeba 7,7 l/100 km (tj. 177 g 
CO2/km). Zlepšení navíc oproti balíčku 3 zahrnují 
další opatření týkající se pohonné jednotky 
(např. homogenní přímé vstřikování, proměnný 
kompresní poměr, optimalizovaná převodovka 
s dvojí spojkou). Průměrné zvýšení nákladů na 
jedno vozidlo činí 2 610 EUR.

-85 0,7

Biopaliva 
– vozidla 
s dieselovým 
motorem 

Biopaliva mají nižší emise než paliva na bázi ropy. 
Opatření předpokládá 14%ní penetraci biopaliv 
oproti 10 % v referenčním scénáři.

115 0,1



81

Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Doprava
 
 
 
 

Biopaliva 
– nákladní 
vozidla 

Biopaliva mají nižší emise než paliva na bázi ropy. 
Opatření předpokládá 14%ní penetraci biopaliv 
oproti 10 % v referenčním scénáři.

115 0,4

Biopaliva 
– vozidla 
s benzínovým 
motorem 

Biopaliva mají nižší emise než paliva na bázi ropy. 
Opatření předpokládá 14%ní penetraci biopaliv 
oproti 10 % v referenčním scénáři.

225 0,1

Hybridy 
s benzínovým 
motorem 

Zavedení hybridní technologie vede ke snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 o 56 % oproti 
referenčnímu scénáři, kde je v roce 2030 spotřeba 
7,7 l/100 km (tj. 177 g CO2/km). Hybridní vozidlo 
má možnost elektrického pohonu, který šetří 
palivo zejména při dopravních zácpách, protože 
motor se při klidovém stavu vypne. Baterie se 
dobíjí, když spalovací motor běží, a také pomocí 
rekuperačního brzdění. Tato varianta má také 
stejné technologické prvky jako běžné vozidlo 
s balíčkem 4. Průměrné zvýšení nákladů na jedno 
vozidlo činí 3 650 EUR.

233 0,3

Plug-in 
hybridy 
s dieselovým 
motorem 

Zavedení hybridní technologie vede ke snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 o 48 % oproti 
referenčnímu scénáři, kde emise v roce 2030 
dosahují 146 g CO2/km. Hybridní vozidla 
s připojením na síť fungují stejně jako hybridní 
vozidla s tím rozdílem, že baterie lze dobíjet 
z elektrické sítě. s příznivým energetickým mixem 
čistě elektrický pohon produkuje nižší emise než 
spalovací motor. Průměrné zvýšení nákladů na 
jedno vozidlo činí 5 500 EUR.

350 0

Plug-in 
hybridy 
s benzínovým 
motorem

Zavedení hybridní technologie vede ke snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 o 60 % oproti 
referenčnímu scénáři, kde emise v roce 2030 
dosahují 177 g CO2/km. Hybridní vozidla 
s připojením na síť fungují stejně jako hybridní 
vozidla s tím rozdílem, že baterie lze dobíjet 
z elektrické sítě. s příznivým energetickým mixem 
čistě elektrický pohon produkuje nižší emise než 
spalovací motor. Průměrné zvýšení nákladů na 
jedno vozidlo činí 5 500 EUR.

398 0
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Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Doprava Hybridy 
s dieselovým 
motorem

Zavedení hybridní technologie vede ke snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 o 47 % oproti 
referenčnímu scénáři, kde je v roce 2030 spotřeba 
5,4 l/100 km (tj. 146 g CO2/km). Hybridní vozidlo 
má možnost elektrického pohonu, který šetří 
palivo zejména při dopravních zácpách, protože 
motor se při klidovém stavu vypne. Baterie se 
dobíjí, když spalovací motor běží, a také pomocí 
rekuperačního brzdění. Tato varianta má také 
stejné technologické prvky jako běžné vozidlo 
s balíčkem 4. Průměrné zvýšení nákladů na jedno 
vozidlo činí 3 650 EUR.

628 0,2

Lesnictví
 

Zalesňování 
pastvin 

Zalesnění 20 % pastvin má za následek snížení 
emisí, protože rostoucí les zachycuje atmosférický 
CO2 a ukládá jej ve formě biomasy.

14,9 2,2

Zalesňování 
zemědělské 
půdy

Zalesnění 6 % zemědělské půdy má za následek 
snižování emisí, protože rostoucí les zachycuje 
atmosférický CO2 a ukládá jej ve formě biomasy.

25,7 2,5

Ostatní 
odvětví
 
 
 
 

Úsporné 
pohony

Zavedení pohonů s proměnnou a nastavitelnou 
rychlostí v průmyslu vede ke snížení spotřeby 
elektrické energie o 11 %, a tudíž ke snížení 
nepřímých emisí.

-190 0,3-0,7

Efektivita 
osvětlení

Nahrazení osvětlovacích systémů efektivnějšími 
systémy (zářivky a svítidla na principu LED) 
v průmyslu vede ke snížení spotřeby elektrické 
energie o 10 %, a tudíž ke snížení nepřímých emisí.

-171,3 0,3-0,7

Ventilace Zlepšení ventilačních systémů v průmyslových 
odvětvích vede ke snížení spotřeby elektrické 
energie o 6 %, a tudíž ke snížení nepřímých emisí.

-157,1 0,2-0,4

Vytápění Zlepšení systémů vytápění v průmyslových 
odvětvích vede ke snížení spotřeby elektrické 
energie o 6 %, a tudíž ke snížení nepřímých emisí.

-103,5 0,2-0,4

Mechanická 
optimalizace 
pohonů

Mechanická optimalizace pohonů motorových 
systémů vede ke snížení spotřeby elektrické energie 
o 13 %, a tudíž ke snížení nepřímých emisí.

1,1 0,3-0,9

Zemědělství Živiny Lepší složení krmiv vede k rychlejšímu růstu 
hospodářských zvířat, což vede ke snížení emisí 
při stejném množství produktů.

-61,4 0,4



83

Sektor Opatření Popis*
Náklady, 
EUR/t CO2e

Objem, 
Mt CO2e

Zemědělství
 
 
 
 
 

Louky 
a pastviny 
– živiny

Omezení použití hnojiv a/nebo rozdělení hnojení 
do menších částí během času vede ke snížení 
emisí přebytečného dusíku do ovzduší

-61,4 0,2

Střevní 
fermentace 
– očkování

Očkování hovězího dobytka somatotropinem 
zvyšuje produkci mléka, a tak snižuje emise na 
jednotku produktu.

-18,2 0,2

Orba Omezení intenzity a hloubky orby zemědělské půdy 
vede ke snížení emisí CO2 skrytého pod zemí. 
Díky nárůstu podzemního CO2 pokračuje snižování 
emisí dalších 20 let. Snížená míra obdělávání je 
realizována na 45 % z použitelné půdy (2/3 veškeré 
orné půdy) oproti 14 % v referenčním scénáři.

-14,8 1,1

Louky 
a pastviny

Změna rotace a vylepšení efektivity hnojiv vedou 
k vyšší produkci při stejném množství emisí 
(pomocí zlepšení efektivity).

3,6 0,3

Agronomie Vylepšené odrůdy, rotace a efektivita hnojiv 
vedou k vyšší produkci při stejném množství emisí 
(pomocí zlepšení efektivity).

14,7 0,3

Střevní 
fermentace 
– propionát

Doplňky krmiva (např. prekursory propionátů) 
vedou ke snížení produkce metanu při 
fermentačním trávení u přežvýkavců.

142 0,1

Odpadové 
hospodářství
 

Použití 
skládkového 
plynu pro 
výrobu tepla

Míra zachycení skládkového plynu se zvyšuje na 
95 % oproti hodnotě 79 % v referenčním scénáři. 
Skládkový plyn se skládá převážně z metanu, 
který je silným skleníkovým plynem. 35 % se 
použije na výrobu tepla.

5,2 0,1

Použití 
skládkového 
plynu pro 
výrobu 
elektrické 
energie

Míra zachycení skládkového plynu se zvyšuje na 
95 % oproti hodnotě 79 % v referenčním scénáři. 
Skládkový plyn se skládá převážně z metanu, 
který je silným skleníkovým plynem. 65 % se 
použije na výrobu elektrické energie.

53,5 0,2

Směnný kurz používaný v celé zprávě je 25 CZK za 1 EUR. 

Příloha: Přehled možností ke snižování emisí skleníkových plynů
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