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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážená paní, 
 
Ministerstvu financí byla dne 3. září 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„• Jaké byly celkové výnosy dražeb povolenek na emise skleníkových plynů dle 
zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů (dále jen „zákon o ETS“) za rok 2020, případně i za uplynulou 
část roku 2021, pokud jsou tyto údaje známé?  
• Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých 
letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva 
životního prostředí? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?  
• Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých 
letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva 
průmyslu a obchodu? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?“  
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financi sděluje následující informace: 
 
„• Jaké byly celkové výnosy dražeb povolenek na emise skleníkových plynů dle 
zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů (dále jen „zákon o ETS“) za rok 2020, případně i za uplynulou 
část roku 2021, pokud jsou tyto údaje známé?“ 
 
Příjem státního rozpočtu z výnosů z dražeb povolenek v letech 2020 a 2021 (v Kč): 

2020 2021* 
18 936 891 675 10 043 472 496 

 *Skutečnost k datu 6. 9. 2021 (zdroj: IISSP) 
 
 „• Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých 
letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva 
životního prostředí? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?“ 
 
Informace požadované v tomto bodě do roku 2019 Vám byly poskytnuty dopisem Ministerstva 
financí ze dne 1. prosince 2020, evidovaným pod č. j. MF-30895/2020/48-4. Tyto informace 
jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí 
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-
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zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2020/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-
smyslu-40204. 
 
Využití výnosů z dražeb emisních povolenek v roce 2020 (v Kč): 

Rok 2020 
Schválený rozpočet 2 150 000 000 
Konečný rozpočet 8 324 224 688 
Skutečnost 3 078 768 975 

 
Výdaje odpovídající části výnosu z dražeb emisních povolenek byly v kapitole 315 – 
Ministerstvo životního prostředí v roce 2020, stejně jako v předchozích letech, určeny na 
opatření v souladu se zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Těmto opatřením odpovídá 
zaměření programu „Nová zelená úsporám“.  
 
Požadované informace za uplynulé roky jsou též součástí závěrečných účtů kapitoly 315 – 
Ministerstvo životního prostředí, které je zveřejňuje na internetových stránkách 
https://www.mzp.cz/cz/zaverecny_ucet_kapitoly_315.  
 
„• Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých 
letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva 
průmyslu a obchodu? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?“ 
 
Informace požadované v tomto bodě do roku 2019 Vám byly rovněž poskytnuty dopisem 
Ministerstva financí a zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí viz odpověď 
k předchozímu bodu žádosti. 
 
Výdaje na podporu obnovitelných zdrojů energie v roce 2020 (v Kč): 

Rok 2020 
Schválený rozpočet 27 000 000 000 
Konečný rozpočet 27 000 000 000 
Skutečnost 26 565 426 153 

 
Finanční prostředky odpovídající podílu na výnosu z dražeb emisních povolenek jsou 
v kapitole 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu zahrnuty ve výdajích na podporu 
obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jedná se o opatření v souladu se zákonem 
č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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