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Stanovisko k tiskové konferenci SPCR ze dne 
25.9.2008. 
 
 
Carbon Warehouse Ltd. a Pravda Capital s.r.o. považují 
za nezbytné se vyjádřit k závěrům o obchodování 
s emisemi po roce 2013 zveřejněným dnes Svazem 
průmyslu a dopravy. 
 
1. Tvrzení, že „aukce jako nástroj distribuce emisních 
povolenek je neověřená a způsobí 
nekonkurenceschopnost průmyslových odvětví včetně 
energetiky“ je zkreslující a odvádí pozornost od jádra 
problému. Jádrem je, že v systému neparticipují USA, 
Čína, Indie a další ekonomiky.  Elektronická aukce je 
prověřená v mnoha oblastech od distribuce státních 
dluhopisů centrálními bankami přes emise akcií na 
burzách až po prodej elektřiny v České republice.  

 
2. Tvrzení, že „aukce vyvolá zvýšení cen elektřiny je 
zavádějící“ neboť elektrárenské společnosti již léta 
náklady na povolenky přičítají k ceně uhlí a tak je 
přenáší na zákazníky ve vyšší ceně elektřiny i přesto, že 
je dostanou zdarma. Aukce eliminuje tento 
nezasloužený zisk („windfall profit“), což však 
nezabrání dalšímu možnému zvyšování cen elektřiny. 

 
3. Souhlasíme s názorem, že „je třeba chránit podniky 
jako cementárny, chemičky, cihelny, papírny a další  
před konkurencí ze zemí, které nebudou součástí 
obchodování po roce 2013“ a to ať implementací tarifů 
nebo alokací povolenek. Považujeme za nutné 
zdůraznit, že nikoliv aukce, ale to že v systému 
neparticipují USA, Čína, Indie a další velké ekonomiky 
by mělo být předmětem kritiky ambicí EU. 

 
 
Stanoviska popsaná v 1. a 2. hraničí s tmářstvím a proto 
pro nás nejsou přijatelná ani v profesionální ani lidské 
rovině.  Domníváme se, že problém globálního oteplování 
je příliš komplikovaný na to, aby se takto veřejně 
zatemňoval.  Žádáme proto svaz, aby vynechal 
pomýlenou kritiku aukcí a soustředil se na ochranu těch 
středoevropských podniků, jež se netěší výhodě 
přirozeného monopolu. Doufáme, že Svaz dokáže 
pracovat ruku v ruce s EU na problému neúčasti USA, 
Číny, Indie a dalších v dohodách po roce 2013.  
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Response to the press conference of The 
Confederation of Industry of the Czech 
Republic on 25.09. 2008. 
 
Carbon Warehouse Ltd. and Pravda Capital s.r.o. deem it 
necessary to express their position regarding the views 
expressed today by The Confederation of the Czech 
Industry in connection with emission trading published 
today. 
 
1. Statement that “auctions, as a way of distribution of 
allowances is not proven and will lower 
competitiveness of many industries including the 
utilities”, is misleading and takes attention from the 
core of the problem. The core of the problem is, in our 
opinion, the fact that USA, China, India and others are 
not part of the system. Electronic auction is a proven 
method tested on state treasury auctions, share 
emissions on bourses and on the power trading even in 
Czech Republic. 
 

2. Statement, that “auction on its own will increase the 
power prices” is equally misleading as the utilities have 
been adding the carbon price to the cost of coal for 
years increasing thus the price of power despite they 
received allowances for free.  Auction will eliminate 
resulting windfall profit, which however, may not 
prevent the utilities from increasing the power prices 
even more. 

 
3. We support the view, that “it is necessary to protect 
companies such as cement, chemical, brick and paper 
manufactures against competition from countries which 
are not part of the trading after 2013”. It can be done 
either by implementation of carbon tariffs or allocation 
of free allowances. We consider it an imperative, that 
not auctions, but the lack of involvement of USA, 
China, India and others becomes the center of the 
criticism of the EU ambitions. 

 
Statements described in 1. and 2. border with 
obscurantism and as such are not acceptable to us on 
neither the professional nor the human level. We believe 
that the global warming problem is too complex to be 
obscured in this manner. Therefore, we strongly suggest 
that the Confederation abandons the ill conceived 
criticism of auctions, and concentrates its efforts on the 
desirable cause of protecting central European 
enterprises which do not have the advantage of natural 
monopolies against unfair competition. We hope that the 
Confederation can work hand in hand with the EU on the 
core problem – participation of USA, China, India and 
others in the treaties implemented after 2013. 
 

 

 

  


