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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 11. listopadu 2019 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 využití výnosů z prodeje emisních 

povolenek. Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace: 

1) Jaké byly celkové výnosy položky "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými 

prostřednictvím kapitoly ministerstva" v jednotlivých letech 2013 - 2018 v milionech Kč? 

2) Jakým způsobem MŽP zajišťuje financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla 

prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které MŽP získává z výnosů 

dražeb povolenek? 

3) Jaký byl objem výnosů z dražeb povolenek předaný MŽP operátorovi trhu v letech 2013-

2018 v milionech Kč? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Výše výnosů ČR z prodeje emisních povolenek v letech 2013-2018 je uvedena 

v Tabulce 1. 

 

   
Tabulka 1 

 

Ad 2) MŽP spolu se společností OTE, a.s., která je dražitelem aukčního podílu České republiky 

v dražbách emisních povolenek, zajišťuje dražby, evidenci a příjem výnosů z prodeje 
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emisních povolenek; samotné financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla 

však není v gesci MŽP, protože je realizováno prostřednictvím rozpočtové kapitoly 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Povolenky jsou podle předem stanoveného dražebního kalendáře draženy v pravidelných 

aukcích na dražební platformě European Energy Exchange. Vzniklé výnosy jsou v souladu 

s § 7 odst. 5 zákona 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů příjmem státního rozpočtu. Podle § 7 odst. 6 tohoto zákona jsou část 

výnosů z prodeje obecných emisních povolenek do 12 mld. Kč a veškeré výnosy 

z prodeje leteckých emisních povolenek účelově vázány na klimatická opatření v souladu 

s čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES. Podle § 7 odst. 7 pak 50 % z účelově vázaných 

výnosů připadá na rozpočtovou kapitolu Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejedná se 

tedy o přímý transfer prostředků získaných prodejem povolenek do podpory elektřiny 

a provozní podpory tepla, ale o bilanci, kdy prostředky určené k využití v rámci 

rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu odpovídají pravidlům stanoveným 

v zákoně 383/2012 Sb., jak ostatně uvádí v závěru své odpovědi na Váš předchozí dopis 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud celková výše podpory přesahuje tento podíl na 

účelově vázaných výnosech, jako tomu doposud bylo, pokrývají příjmy z prodeje 

emisních povolenek pouze část prostředků na tuto podporu. 

 

Ad 3) Do rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, prostřednictvím které je 

podpora realizována, směřovaly v letech 2013 až 2018 prostředky ve výši uvedené 

v Tabulce 2. 

 

  

Tabulka 2. Pozn.: V letech 2013 a 2014 byla v platnosti úprava odlišná od současného znění § 7 odst. 7 zákona 

383/2012 Sb., a proto je příjem MPO méně než 50 % z celkových výnosů uvedených v Tabulce 1. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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