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CREDITING SYSTEM FOR  
LOW-CARBON FUELS  

Frontier Economics  November 2021 

Klíčové poznatky 

 Frontier Economics zpracoval návrh kreditového systému pro obnovitelná paliva pro 

flotilové cíle pro nová vozidla. 

 Kreditový systém by pomohl výrobcům vozidel dosáhnout flotilových cílů, které 

stanovuje Nařízení 2019/631, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 

pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla, například kdyby se 

neprodával dostatek elektromobilů z důvodu zpoždění rozvoje dobíjecí infrastruktury. 

Dle současné evropské legislativy jsou výrobci vozidel zodpovědní za přímé emise 

vozidla bez ohledu na použitou palivovou směs. 

 Aktuálně musí výrobci za nedodržení flotilových cílů zaplatit pokutu ve výši 95 EUR 

za každý gram emisí CO2 pro každé nové vozidlo na kilometr nad současný limit 

95 g CO2/km pro osobní vozidla a 147 g CO2/km pro lehká užitková vozidla. Tyto 

limity se v roce 2025 zpřísní o 15 % a v roce 2030 o 37,5 % pro osobní vozidla 

a o 31 % pro lehká užitková vozidla. V roce 2035 pak nařízení požaduje snížení emisí 

o 100 %, což v praxi znamená zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory,  

zůstane-li zachována současná metodika měření emisí (tzv. tank-to-wheel). 

 Aktuálně projednávaná revize Nařízení 2019/631 navrhuje snížení emisí v roce 2030 

o 55 % pro osobní vozidla a 50 % pro lehká užitková vozidla. 

 Dodavatelé paliv jsou zodpovědní za splnění cíle 14% podílu obnovitelných paliv 

v  dopravě, který stanovuje Směrnice 2018/2001 o obnovitelné energii (dále „RED“). 

 Byť Evropská komise na návrh kreditového systému odkazuje ve své dopadové studii 

k návrhu revize Nařízení 2019/631, zavrhla ho. 

 Studie Frontier poukazuje mimo jiné také na to, že metodika dopadové studie není 

v souladu pokyny Evropské komise a nezohledňuje přínos kreditového systému 

dostatečně. 

 Cílem této studie je dokázat, že argumenty pro odmítnutí kreditového systému, které 

Evropská komise uvádí v dopadové studii, nejsou pravdivé a že kreditový systém je 

užitečný a jednoduše realizovatelný nástroj pro snížení emisí. 
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Kreditový systém navržený Frontier Economics 

 Kreditový systém pro obnovitelná paliva umožňuje výrobcům vozidel dobrovolně 

nakupovat kredity za další obnovitelná paliva nad rámec závazku dodavatele 

a pomocí nakoupených kreditů započítávat odpovídající snížení emisí do svých 

flotilových cílů. 

 Schéma znázorňuje princip fungování kreditového systému: 

 

 

 

 

 

Princip: 
1. Dodavatelé paliv prodají objem obnovitelných paliv, který odpovídá podílu 14 % 

z celkových prodejů, jak stanovuje RED. 

2. Dodavatelé paliv prodají další obnovitelná paliva nad rámec jejich závazků. Tato 

paliva jsou financována výrobci vozidel, kteří za ně získávají kredity. Prodeje všech 

obnovitelných paliv jsou zaznamenány v jednotné unijní databázi, aby se předešlo 

dvojímu započítávání. 

3. Výrobci vozidel uplatní kredity za obnovitelná paliva ke snížení emisí nových vozidel, 

aby dosáhli svých flotilových cílů. 
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Vlastnosti navrhovaného kreditového systému 

 Kreditový systém nabízí výrobcům vozidel další možnosti, jak nabídnout zákazníkům 

nízkoemisní vozidla a jak splnit flotilové cíle. Bez kreditového systému hrozí, že 

výrobci nedodrží flotilové cíle a budou platit vysoké pokuty.  

 Dává zákazníkům svobodu volby, protože dnes mají prakticky jedinou možnost čisté 

mobility – elektromobily. Kreditový systém by mohl výběr pohonů rozšířit. Pro některé 

skupiny spotřebitelů jsou totiž vozidla se spalovacím motorem nejvhodnější nebo 

možná jedinou zelenou variantou, zejména pro přepravu na dlouhé vzdálenosti. 

 Navrhovaný systém jasně vymezuje odpovědnost a je založen na přísné adicionalitě. 

Pro uplatnění kreditů je potřeba důkaz, že další litr fosilních paliv nad rámec závazku 

dodavatele paliva byl nahrazen obnovitelnými palivy. V tomto ohledu je návrh 

přísnější než např. požadavky na elektromobily, které jsou považovány za vozidla 

s nulovými emisemi, i když jsou poháněny elektřinou vyrobenou z fosilních paliv. 

 Kreditový systém by také výrazně urychlil ochranu klimatu díky předfinancování 

snižování emisí. Výrobci vozidel musí nakoupit kredity pokrývající produkci emisí 

vozidla po celý jeho životní cyklus, stanovený na 160 000 – 185 000 km. To vytváří 

počáteční negativní emisní stopu, protože výrobce zaplatil za snížení emisi předem. 

Emisní stopa pak roste s nárůstem nájezdu vozidla. 

Metodologie dopadové studie 

 Pokyny pro dopadové studie od Evropské komise stanovují klíčové požadavky pro 

dopadové studie. Dopadová studie k revizi Nařízení 2019/631 je však nedodržuje 

a má následující nedostatky: 

Špatný benchmark 

 K dosažení spolehlivých výsledků musí dopadová studie zvážit, co by se mohlo stát, 

kdyby kreditový systém zaveden nebyl. Dopadová studie však zvažuje pouze 

„dosažení (jakéhokoli) cíle prostřednictvím elektromobilů“, a ignoruje jiné technologie 

(PHEV, FCEV). Jeden zřejmý protiargument je, že navrhované flotilové cíle jsou 

nedosažitelné s aktuálně dostupnými nízkoemisními technologiemi. Je založen na 

dvou skutečnostech: 7 z 11 výrobců vozidel nesplnilo flotilové cíle v roce 2020 a cíle 

se navíc progresivně zpřísnily s vydáním balíčku FF55. 

 Simulace dopadové studie budoucího složení vozového parku pro různé úrovně 

snížení emisí na grafu níže ukazují, že pro splnění cílů je zapotřebí kombinace 
technologií (BEV, PHEV, FCEV). Vysoký podíl BEV napříč scénáři naznačuje, že jde 

o jednu z nejlevnějších nízkoemisních technologií. V případě zavedení kreditového 

systému by při nedosažení flotilových cílů došlo k nahrazení nejdražší technologie 
potřebné k jejich dosažení. Dopadová studie by proto měla porovnat kreditový systém 

s nejnákladnější technologií (FCEV nebo PHEV), aby odhadla potenciální příspěvek 

kreditového systému. 
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Zanedbání vlastností trhu s novými vozidly 

 Ignorování heterogenity vozového parku: dopadová studie zkoumá pouze jeden 

průměrný automobil, který je navíc nespecifikovaný, tj. není jasné, zda se jedná 

o malé, střední nebo velké vozidlo a dochází k závěru, že BEV (nespecifikované 

velikosti baterie) jsou pro výrobce a spotřebitele méně nákladné než kreditový 

systém. Tento přístup nebere v úvahu významnou heterogenitu na trhu nových 

vozidel. Složení vozového parku v Německu je kupříkladu znázorněno na grafu níže. 

Graf ilustruje obrovskou heterogenitu vozového parku, kde největší segment – střední 

automobily – tvoří pouze čtvrtinu všech vozidel. Ignorování heterogenity může vést 

k velmi nesprávným výsledkům a závěrům i přesto, že výpočty pro „průměrné“ 

vozidlo byly správné. Aby byl zajištěn spolehlivý základ pro informované politické 

rozhodnutí, musela by dopadová studie rozlišovat mezi více typy vozidel. 
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 Zanedbání nejistoty budoucího vývoje: výpočty EK naznačují, že klíčové faktory 

(náklady na výrobu vozidla, rychlost rozšiřování elektromobility atd.) lze předvídat 

s vysokou přesností. To však není pravda. Například budoucí náklady na výrobu 

vozidla (především pro BEV a FCEV) jsou vysoce nejisté a závisí na převládající 

technologii, dostupnosti a ceně vstupních surovin. Chování spotřebitelů určuje 

budoucí složení vozového parku (tj. podíly technologií). Rozšiřování konkrétních 

technologií je obtížné předvídat a závisí na různých faktorech, jako je cena, 

dostupnost infrastruktury, krátkodobé trendy a marketingové kampaně. Tato nejistota 

se odráží také v drastických změnách v simulacích dopadových studií z let 2017 

a 2021 pro rok 2030, jak znázorňuje graf níže. Předpokládaný podíl BEV se téměř 

ztrojnásobil. 

 

mailto:cpsvaz@cgoa.cz


 

Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 

ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928 

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, www.cgoa.cz  

EU Transparency Register: 776343538126-88 

 

 

 

 Zanedbání nejistoty (např. dostupnost dobíjecí infrastruktury a podíl obnovitelné 

elektřiny) může vést k nesprávným politickým rozhodnutím. V případě, že by 

klimatická strategie pro odvětví dopravy spočívala pouze v elektrifikaci, trh by nebyl 

schopen reagovat na změny jako nižší zájem spotřebitelů, omezenou dostupnost 

surovin nebo vyšší ceny. Riziko nedodržení flotilových cílů by drasticky vzrostlo. 

K zachycení této nejistoty by musela EK provést důkladnější analýzu scénáře, aby 

určila dopad kreditového systému za různých okolností. 

 Zanedbání dynamických časových změn: dopadová studie posuzuje finanční 

a ekologické benefity kreditového systému pouze v letech 2030 a 2035. Kreditový 

systém by ovšem mohl být zaveden již v roce 2023, o sedm let dříve, a to především 

proto, že by využil stávající politiky EK a jejich procesy monitorování (RED II). 

Zaměření na období po roce 2030 přistupuje ke klimatickým výzvám, jako by zatím 

neprobíhaly a ignoruje významné potenciální výhody kreditového systému – simulace 

ukazují, že úspory GHG díky kreditovému systému mohou být významné již před 

rokem 2030 a byly by pravděpodobně patrné zejména v prvních letech, kdy je 

rychlost nástupu ostatních nízkoemisních technologií (BEV a FCEV) stále nejistá.  

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
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Chybějící socioekonomická analýza 

 Evropská komise bere v úvahu pouze náklady pro výrobce vozidel a celkové náklady 

na vlastnictví z pohledu spotřebitele, ale neprovádí řádnou analýzu nákladů, která by 

zahrnovala další prvky, jako daně, odvody a dotace nebo náklady na infrastrukturu. 

Podcenění enviromentálních benefitů kreditového systému 

 Kreditový systém představuje způsob, jak rychle a účinně snížit emise z dopravy. 

Odvětví dopravy, které – na rozdíl od jiných sektorů – zaznamenalo v posledních 

dvou desetiletích nárůst emisí, čelí na cestě ke klimatické neutralitě významné výzvě. 

Evropská komise navrhla další zpřísnění emisních cílů pro rok 2030 pro nová vozidla 

jako součást balíčku Fit-for-55. Existuje však reálné riziko, že flotilové cíle nebudou 

splněny kvůli značné nejistotě vývoje trhu. 

 Podle současných nařízení se zaměřením na výfukové emise je nejvhodnějším 

způsobem, jak mohou výrobci vozidel snížit emise, zvýšení podílu elektromobilů. 

Skladba vozového parku však závisí i na tom, jak se vyvíjejí technologie, kupř. 

náklady na baterie nebo palivové články, preference spotřebitelů a potřeby dopravy – 

spotřebitelé v řídce osídlených oblastech nebo s omezeným přístupem k nabíjecí 

nebo vodíkové infrastruktuře mohou váhat s nákupem elektromobilů. 

 Analýza úspory emisí kreditového systému pro rok 2030 ze studie pro NESTE 

modeluje různé scénáře, ve kterých by došlo k nesplnění flotilových cílů bez 

kreditového systému a potenciální výhody jeho užití k dorovnání rozdílu. Graf 

znázorňuje, že malé roční přínosy se kumulují v průběhu času a mohou již do roku 

2030 přinést významné úspory emisí. 

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
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 Dopadová studie jasně ukazuje, že v případě, kdy by emise z výroby a dopravy paliv 

a provozu vozidla („WTT“ a „TTW“) byly kompenzovány kreditovým systémem, 

nízkouhlíková vozidla se spalovacími motory by produkovala méně emisí, než 

elektromobily i kdyby byly poháněny 100% obnovitelnou elektřinou, což se 

neočekává dříve, než v roce 2040. 

Závěry 

 Dopadová studie porovnává dodatečné náklady na prodej (nespecifikovaného) 

elektromobilu s náklady na kredity potřebné k neutralizaci výfukových emisí vozidla 

se spalovacím motorem. Z tohoto jednoduchého a nedostatečného výpočtu studie 

dochází k závěru, že kreditový systém je údajně vždy pro výrobce dražší než 

elektromobily. 
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 Dopadová studie nebere v úvahu riziko nedodržení flotilových cílů a neřeší nejistotu 

ohledně nákladů na baterie, což by mohlo výrazně zvýšit náklady na výrobu 

elektromobilů. Pokud opravíme některé z těchto nedostatků ve výpočtu studie, 

kreditový systém se jeví jako ekonomicky životaschopná možnost, jak lze pozorovat 

na následujícím grafu. V levé části grafu lze pozorovat srovnání v dopadové studii. 

V pravé části jsou hodnoty srovnávající finanční nákladnost snížení emisí rozšířeny 

o  nejistotu budoucích cen baterií pro elektromobily (BEV) a graf je rozšířen o sloupec 

s finanční nákladností pro výrobce při nedodržení flotilových cílů. Je zřejmé, že 

v případě nedodržení flotilových cílů je kreditový systém vždy finančně výhodnější.  

 

 Kreditový systém má silnou podporu stakeholderů. Mezi 13. listopadem 2020 

a 5.  únorem 2021 uspořádala Evropská komise veřejnou konzultaci o revizi emisních 

cílů, která obdržela 1 057 příspěvků. Stanoveným cílem konzultačního procesu bylo 

shromáždit názory stakeholderů pro dopadovou studii. Odpovědi na konzultační 

otázky jasně ukazují, že většina podporuje zavedení kreditového systému, jak je 

možné pozorovat na následujícím grafu. Dotaz: „Zvolte, prosím, jak moc souhlasíte 

s následujícím tvrzením (na škále od 1 do 5, kde 5 je plná podpora a 1 je úplný 

nesouhlas) – V nařízení 2019/631 by měl být představen mechanismus, který 

u výrobců vozidel zohlední příspěvek obnovitelných paliv.“ 
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 Stakeholdeři byli rovněž dotázáni na potenciální dopady kreditového systému. 75 % 

respondentů souhlasilo s tím, že by systém vedl k rozšíření obnovitelných paliv 

v silniční dopravě a 68 % s tím, že systém zajistí holistický přístup k dekarbonizaci 

silniční dopravy. Výsledky konzultací jsou v rozporu se zjištěním dopadové studie, že 

pro spotřebitele a výrobce není kreditový systém prospěšný. Studie zcela ignoruje 

výsledek konzultace. 

 Evropská komise tvrdí, že zavedení kreditového systému by bylo velmi složité 

a znamenalo by značnou administrativní zátěž. Evropská komise však tato tvrzení 

nedoložila (celý oddíl o administrativní zátěži kreditového systému pokrývá méně než 

půl stránky dopadové studie). Tvrzení je také v rozporu s vlastním hodnocením EK 

o „omezené“ administrativní zátěži pro rozšiřování budoucí unijní databáze paliv. 

 Není třeba zavádět nový systém reportování. Navrhovaný kreditový systém staví na 

již existujících procesech monitorování a reportování pro dodavatele paliv z nařízení 

RED II, aby se minimalizovala administrativní zátěž a zajistila se přísná adicionalita. 

 Dodatečné kontroly jsou přímočaré a dále je usnadní databáze paliv. Vzhledem 

k tomu, že všechny kredity jsou generovány prostřednictvím stávající povinnosti 

dodavatele paliva z RED II, jsou kontroly jednoduché a vyžadují minimální dodatečné 

úsilí ze strany vnitrostátních orgánů. V každém případě EK navrhla další posílení 

úlohy unijní databáze, což podtrhuje omezenou administrativní zátěž pro členské 

státy. 

 Evropská komise tvrdí, že rozdílné časování reportování distributorů paliv (RED) 

a výrobců vozidel (flotilové cíle) značně zvýší administrativní zátěž. Následující 

schéma znázorňuje načasování reportingu pro nové vozidlo registrováno v roce Y.  
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Načasování započtení kreditů v roce Y by fungovalo následovně: 

- Během roku Y by bylo možné zakoupit kredity. Jednou z klíčových vlastností je, že 

kredity je nutné získat, než je lze použít. To zajišťuje, že kredity jsou před použitím 

ověřeny, a zabraňuje dvojímu započítání proti jiným závazkům (kvóta RED II pro 

dodavatele). 

- Do 28. února roku Y+1 (z nařízení o flotilových cílech) musí vnitrostátní orgány 

nahlásit EK nové registrační údaje za předchozí rok. Emise jsou hlášeny před 

jakýmkoli snížením z připsání kreditů. 

- Do poloviny dubna roku Y+1 (nově, v souladu s vnitrostátní implementací směrnice 

RED), po nahlášení registračních údajů EK, musí výrobci vozidel a dodavatelé paliv 

oznámit určeným vnitrostátním orgánům pro obnovitelná paliva o počtu kreditů za 

obnovitelné palivo, které hodlají započítat proti emisím svého vozového parku za 

předchozí rok. 

- Do 30. června Y+1 (z nařízení o flotilových cílech) EK oznámí výrobcům průměrné 

specifické emise, cílové emise a připsané snížení emisí z kreditů za předchozí 

kalendářní rok. 
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 Tento přehled ukazuje, že navrhované načasování pro kreditový systém může v praxi 

fungovat bez žádných nebo jen s malými úpravami. 

 Vzhledem k významným metodickým nedostatkům a nesouladu s pokyny neposkytuje 

dopadová studie pevný základ pro informované politické rozhodnutí. Kreditový 

systém představuje cennou nízkouhlíkovou alternativu pro snížení emisí z dopravy 

pro výrobce i spotřebitele a lze ho zavést s nízkými administrativními náklady, 

protože staví na již existujících povinných procesech monitorování a reportování pro 

dodavatele paliva z RED II.  

 
Zdroj: LSO, ČPS 
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