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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 5. listopadu 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů v §28 Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla je uvedeno 
v odst. (1) "Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny 
prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny" ... 
...."c)dotací z prostředků státního rozpočtu podle odst.3, d) výnosy z dražeb 
povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva". 
Dle informace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ze dne 9. 10. 2019 
č.j. MPO77261/2019, kterou ad info přikládám, je položka d) součástí položky c): 
"Výnosy z dražeb povolenek jsou součástí dotace ze státního rozpočtu", i když dle 
odst. §28 zákona č. 165/2012 Sb. by se mělo jednat o 2 zcela samostatné položky. 
Protože MPO výnosy položky d) samostatně neeviduje a nemůže tedy poskytnout 
informaci o její výši dle zákona č. 106/1999 Sb. a protože příjmy rozpočtu ČR 
i dotace z rozpočtu ČR musí být centrálně evidovány na Ministerstvu financí, dovoluji 
se obrátit na Vás. Žádám Vás proto poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., 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.“ 
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Ministerstvo financí Vám informace týkající se výnosů z obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů realizovaných na základě zákona č. 383/2012 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, poskytuje 
v níže uvedené tabulce.  

  
Skutečnost 
2013  
(mil. Kč) 

Skutečnost 
2014  
(mil. Kč) 

Skutečnost 
2015   
(mil. Kč) 

Skutečnost 
2016  
(mil. Kč) 

Skutečnost 
2017  
(mil. Kč) 

Skutečnost 
2018   
(mil. Kč) 

Výnosy z emisních 
povolenek 2 241 1 522 3 026 3 173 5 220 14 935 
Z toho má dle zákona 
č. 383/2012 Sb. k dispozici 
kapitola MPO 

1 120,5 761 1 513 1 586,5 2 610 6 000 

 

Zákon č. 383/2012 Sb. rovněž legislativně upravuje využití výnosů z dražeb 
povolenek. 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz

