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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 26. března 2021 Vaši 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnutí seznamu firem, které zažádaly 

kompenzaci nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku 

v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny za rok 

2020. Dále požadujete poskytnutí provozních dat, na základě kterých budou ministerstva 

o udělení kompenzace rozhodovat. Posledním termínem pro zaslání těchto žádostí byl 

15. březen 2021.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Pokud jde o poskytnutí seznamu společností, které „zažádaly kompenzaci nepřímých nákladů 

pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů 

spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny za rok 2020“, ministerstvo k této části 

vydalo dne 22. dubna 2021, pod č. j. MZP/2021/130/380, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 

informací z důvodu jejich neexistence. Předmětné rozhodnutí Vám bude doručeno 

prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. 

V příloze Vám posíláme provozní data těch společností, které ministerstvu zaslaly souhlas 

s poskytnutím těchto informací. K části Vašeho požadavku, pokud jde o provozní údaje, k jejichž 

zpřístupnění ministerstvo nemá souhlas dotčených osob (společností, které provozní údaje 

ministerstvu předaly), ministerstvo rovněž vydalo rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, 

neboť požadované informace vznikly bez použití veřejných prostředků, byly předány osobou, jíž 

takovou povinnost zákon neukládá, a ministerstvo nedisponuje souhlasem této osoby 

k poskytnutí informací. 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že v příloze uvedené výše kompenzací jsou částky vypočítané 

společnostmi, které své provozní údaje ministerstvu předaly, nemusí se tak jednat o částky, jež 

budou přiznané (pokud budou) Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). Dodáváme, 
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že i přesto, že společnosti své provozní údaje ministerstvu zaslaly, není jisté, že žádost 

o poskytnutí kompenzací na MPO podají. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Na vědomí 

1) Papírna Aloisov a.s. 

Čermenská 910, 749 01 Vítkov 

ISDS: g6c5fx2 

2) Válcovny trub Chomutov, a.s. 

 Tovární 629, 430 01 Chomutov 

 ISDS: jmcbeuw 

3) Synthomer a.s. 

 Tovární 2093, 356 01 Sokolov 

 ISDS: ajaeee4 

4) Glanzstoff – Bohemia, s.r.o. 

 Terezínská 60, 410 02 Lovosice 

 ISDS: xeg8e6d 

5) JIP – Papírny Větřní, a.s. 

 Papírenská 2, 382 11 Větřní 

 ISDS: 9a3cfc5 

6) ŽĎAS, a.s. 

 Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1 

 ISDS: 5bjcisp 

7) Lovochemie, a.s. 

 Terezínská 57, 410 02 Lovosice 

 ISDS: 8yyezni 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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8) Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. 

 Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

 ISDS: mz4chhv 

9) Liberty Ostrava a.s. 

 Vratimovská 689/117, 719 00Ostrava-Kunčice 

ISDS: 9macczy 

10) SPOLANA s.r.o. 

 Práce 657, 277 11 Neratovice 

ISDS: q68chia 
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