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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 12. 10. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ve věci obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů. V žádosti uvádíte, že na základě udělené výjimky ve smyslu článku
10 c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 může
Česká republika přidělovat v přechodném období 2013 – 2019 bezplatné emisní povolenky
zařízením na výrobu elektřiny, která byla v provozu k 31. 12. 2008, nebo u kterých byl k témuž
dni fyzicky zahájen investiční proces. Jednou z podmínek je, že finanční prostředky odpovídající
hodnotě bezplatných povolenek musí být investovány do modernizace energetické soustavy
(včetně dodatečného vybavení a modernizace infrastruktury, zavedení čistých technologií
a diverzifikace skladby a zdrojů dodávek energie). V závěru žádosti požadujete poskytnout tyto
informace:


Jaká je celková částka finančních prostředků z celkového objemu odpovídajícího hodnotě
bezplatných povolenek, která byla k dnešnímu dni použita na investice do oblasti
obnovitelných zdrojů energie?

-

Které subjekty provedly investice do oblasti obnovitelných zdrojů energie ve smyslu
článku 10c směrnice v souvislosti s udělenými bezplatnými povolenkami a jaká je celková
investovaná částka vynaložená každým z těchto subjektů do jednotlivých druhů
obnovitelných zdrojů?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP má povinnost veškeré informace, které zpracovává a které má povinnost uchovávat podle
směrnice č. 2009/87/ES ve spojitosti s realizací čl. 10c směrnice č. 2009/87/ES, uveřejňovat na
svých webových stránkách. Veškerá dokumentace, ze které mohou být požadované informace
získány, jsou přístupné přes odkaz: http://mzp.cz/cz/bezplatna_alokace_na_elektrinu.
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Z celkového množství určeného k bezplatné alokaci 107,7 mil. povolenek jich do roku 2018 bylo
přiděleno 103,5 mil. Celková hodnota investic předpokládaných v Národním Investičním Plánu
činí 138 mld. Kč a provozovateli bylo do roku 2018 vykázáno 31,5 mld. Kč (zde upozorňujeme,
že nejde jen o investice do obnovitelných zdrojů, ale i do jiných opatření). To je dáno zejména
poklesem ceny povolenky, řadu investic také provozovatelé vykážou v posledních letech
programu.
Monitorovací tabulky pod odkazem výše obsahují seznam zařízení, jejich provozovatelů
a provedených investic.
Pokud se jedná o celkovou investovanou částku vynaloženou každým zařízením do jednotlivých
druhů obnovitelných zdrojů, tato informace je opět dostupná přes Monitorovací tabulky. Ta vždy
stanovuje název investice. Připomínáme, že Monitorovací tabulka je povinný formát, který
vyžaduje Evropská komise, a detailnější členění a přehled investic MŽP nemá.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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