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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 21. 7. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti požadujete 

poskytnutí těchto informací: 

1. Množství a cenách bezplatně alokovaných emisních povolenek CO2 na výrobu tepelné 

energie v provozovnách společnosti Teplárna Tábor, a. s. (konkrétně provozovny 

TTA1 a TTA2) za období 2009 až 2016. 

2. Množství a cenách bezplatně alokovaných emisních povolenek CO2 na výrobu 

elektrické energie (podmíněno investicemi do snížení ztrát či zvýšení efektivity 

provozu) v provozovnách společnosti Teplárna Tábor, a. s. (konkrétně provozovny 

TTA1 a TTA2) za období 2009 až 2016. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V příloze Vám posíláme tabulky, ve kterých uvádíme množství bezplatných povolenek 

přidělených na výrobu tepelné energie (v letech 2009 až 2016) a na výrobu elektrické 

energie (v letech 2013 až 2016). Upozorňujeme, že povolenky na výrobu elektrické 

energie se přidělují až od roku 2013. 

Informace o cenách povolenek nemá MŽP k dispozici, jelikož tyto ceny se tvoří na trhu 

a MŽP není známo, za jakou cenu který provozovatel povolenky nakoupil nebo prodal. 

Z výše uvedeného důvodu MŽP Vaši žádost v tomto bodě odkládá v souladu s § 14 odst. 

5 písm.) c) zákona č. 106/1999 Sb. 
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Závěrem dodáváme, že informace související s bezplatně alokovanými emisními 

povolenkami CO2 přidělenými na výrobu tepelné a elektrické energie jsou veřejně 

přístupné na webu rejstříku povolenek, který naleznete pod tímto odkazem: 

http://ec.europa.eu/environment/ets/. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

Příloha: dle textu 

http://ec.europa.eu/environment/ets/

