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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 4. listopadu 2020 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 poskytnout následující informace: 

1) Jaké byly v roce 2019 celkové výnosy položky "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými 

prostřednictvím kapitoly ministerstva“ v milionech Kč?  

 

2) Kolik milionů Kč z výše uvedených výnosů dle bodu 1) připadlo pro Ministerstvo průmyslu 

a obchodu za rok 2019?  

 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

1. MŽP evidovalo v roce 2019 příjmy z prodeje emisních povolenek v celkové výší 16 098,49 

mil. Kč. 

 

2. MŽP nepřevádí žádné prostředky Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). Dle 

zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů by měla 50 % výdajů účelově vázaných k výnosu z dražeb povolenek realizovat MPO. 

Ale to již není v kompetenci MŽP, to je na domluvě mezi MPO a Ministerstvem financí. 

Prostředky jsou využity na podporu obnovitelných zdrojů energie. Údaje o využití výnosů 

z prodeje emisních povolenek jsou každoročně reportovány Evropské agentuře pro životní 

prostředí. Report za rok 2019 je veřejně přístupný pod tímto odkazem: 
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http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/mmr/art17_auctioning/envxw1t9a/MMR_Article-

17_auctioning__1.xml/manage_document 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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