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Evropští Státníci ustoupili p
l H|avní cí]e oze|ené( revoluce bruse|ském summitu stejné l Pr myslníci si a|e vynuti|i zn
l.ucie TvarŮžková, Martin PetÍíček
www, ihned.czlautori

Jednoznačné vítězství prrlmyslu.
Tak by se dala - alespori soudě
podle "zelen]Ích" ohlasti _ ozna-
čit páteční dohoda o energeticko-
klimatickém balíčku, s kterou
pŤišli v Bruselu lídŤi ewopské se-
dmadvacítky.

Hlavní cíle boje s klimatichjrmi
změnami zttstávaji v unii stejné.
o něco méně jisté je, zda jsou stá-
le reá]né. Šéfové vlád a státri totiž
podstatně změkčili prlvodní zánt,é-
ry Ewopské komise, l.rterá chtěla
investice do zelené vyroby r,ynutit
hlar,ně prodejem všech povolenek
na r,ypouštění emisí oxidu uhliči-
tého znečištovatelrim.

Povolenky (skoro) zdarma
Česhj gigant Čgz a další energe-
tické podniky z chudších unijních
zemí, ve kterfch se navíc podstat.
ná část elektŤiny qrrábi z uhlí, si
usilom1fon lobbingem rrymohly, že
nebudou muset kupovat 100 pro-
cent povolenek už od roku 2013.
Což plánovďa komise. Dojde k to-
mu až v roce 2020, Zpočátku do-
stanou 70 procent povolenek zdar-
ma. Energeticky náročné firmy,

zristávají i po

tŤeba ocelárny, hliníkárny či ce-
menÍárny, nebudou navic zapovo-
lenky platit ani po roce 2013.

S dohodnut m kompromisem
ale nejsou pŤíliš spokojeni ani
někteŤí prrimyslníci. >Balíček byl
špatn uŽ od začátku a špatn ta-
ké zristal," Ťíká člen pŤedstaven-
stva Svazu prrimyslu a dopravy

Josef ZboÍil Dohodnutá pravidla
jsou podle něj pŤíliš vágní a d4ií
se vyložit mnoha zprisoby.

Naopak v robci cementu pá-
teční kompromis pŤivítal i .  "Užnemáme prostor, abychom emise
dále omezili,< Ťíká Ťeditel cemen-
tárny Lafarge Cement Ivan Ma-
reš. Volbou technologie se podle

něj dá ovlirrrrit tŤetina emisí Coz _ polá
a to uŽ cementáŤsk prumysl mi- chtě
liardoqfoni investicemi udělal. sffi

Vyhrálo česko, nebo Írzl ff;i
Pro Česko se déle než rok trvající cenč
lyjednávání nad balíčkem vyvi. dané
nulo nadmíru dobŤe. Alespofl Zd
podle twzeni premiéra Mirka To- lejší

JAN PRAVDA, Šéf firmy Pravda Capita|

F'irmy mohou na povolenk ách vydělat
F
a

Podle šéfti Svazu prrimyslu a do-
pravy zhoršqje systém emisních
povolenek situaci česk;fch firem.
A to i pŤesto, že zatim stále dostá.
vqjí povolenky zadarmo.

Podle prrimyslníkri jich je ale
málo. Jan Pravda, jehož firma
Pravda Capital s povolenkami
obchodqje, hodnotí situaci odlišně.

>Povolenky mohou firmám po-
moci pŤekonat časy krize, zejmé-
na pokud jim banky nechtějí prij-
čit,.. rÍká.

HN: Chybějí Íirmám povo|enky?
Zá|eži na sektoru. Sektory kÍe-

ré jižjsou postiženy kriz| jako
tŤeba cihelny, cementárny, vápen-
ky nebo že|ezárny, mají pŤebytek'
kteqf mohou prodat.

My už pár měsícri doporučqje-
me: oKdyž kvrili krizi nem žete
prodat zboži, prodejte aspori po-
volenky, dokud mají nějakou ce-
nu<<.

Čes(f pr mysl na tom mriže vy-
dělat velké peníze. Naš tÝm odha-
d|, že prrimysl by teoreticky letos
mohl r,ydělat na povolenkách asi
pět miliard korun.

Z toho tŤetinu za prodej pŤebyt-
ku a dvě tŤetiny za takzvany
SWAP (novinka letošnÍho roku -
flrmy mohou měnit pŤidělené ev-
ropské povolenky za levnější po-
volenky typu CER _ tzv. {Ótské
povolenky, pozn. red.).

HN: Využívají toho podniky?
V praxi se k této strategii roz-

hodne tak každá desátá flrma.
Jednak v pr myslu panqje eu-

roskeptic k á ná|ada, vyj ádŤená h'r-
zením Svazu prrlmyslu, že ce|y
systém obchodu s povolenkami je
Špatn ' Za druhé je nedostatek
osvěty mezi.státem a podnilqy.

A konečně mnoho podnikuje Ťí-
zeno zahraničními centrálami, jež
nenechají místní manažery rozho-

dovat. Někdy pŤijdete do podniku
a Ťeknete: Necháme vám milion
euro, pokud uděláte tuto trarrsak-
ci, a odpověď zni: Ne, my s tím ne-
souhlasíme' na svazu se to bojko-
tqie a my s tím nechceme nic mít.

Je to smutné. Kdo Vám dnes
pqjčí pět miliard do qfroby, kdo
vám dá pět miliard dotací?

HN: Jakf bude pod|e vás rr'fvoj ce.
ny povolenek do roku 201 2, kdy
končí souěasné pětiIeté období?

Letos v záÍíjsme zveŤejnili ana.
lfzu, která varovala pŤed tím, Že
povolenky spadnou 225 e:ur zatu-
nu pod 10 eur. Dnes stojí povolen-
ka 14,50 eura, ten odhad se napl-
nil zhruba na 60 procent. PŤedpo-
kládáme, že se naplnizcela.

HN: Jak se podle vás bude trh s po.
vo|enkami dál vyvíiet?

Pnrní extrém je globální rovno-
váha poptávky a nabídky povole.

nek - vše fungqjící a nepravděpo- Mar
dobné. WWW'

Druh extrém je >globální bla-
máž<., vyvolaná tím, že se svět Zat
v Kodani v prosinci 2009 nedo- o tc
hodne na ostré verzi pokračování dou
I{Ótského protokolu, takže inves- pou
tofi ztrati drivěru v systém a Rus- ce 2
ko s Ukraj inou najdou zájemce ku i
o své obŤí pŤebl.tky povolenek. tos

My si myslíme, že svět někdy a v.
v roce 2009 dojde knázotl, žeto pŤic
je globálni b|amáž a k tomu se mol
pŤidá krize. Ropa bude levná, to mus
zlevni povolenky, automobilky ol
budou místo aut prodávat povo- volt
lenky, a cena prijde do kytek. CO,

V té chvíli buď světové mocnos- Čer
ti věc vyŤeší tak, jako dnes Ťeší Stát
krizi, a drivěra i cena povolenek šínrr
Se v roce 2010 vzpamatují. Zrista- nek
ne-li u b|amáže, dojde k ohrožení ročr
celého systému a ceny emisních tun.
povolenek spadnou doslova k nu- ,.i
le. (kub) prot


