
Rádi požádali o následující informace: 
Ekologické smlouvy 
- počet uzavřených ekologických smluv 
- celková cena garancí ve všech uzavřených ekologických smlouvách 
- počet k 30.9.2013 ukončených ekologických smluv 
- celková cena garancí vázaných na již ukončené ekologické smlouvy 
- celkové náklady na odstranění ekologických zátěží v rámci ukončených ekologických smluv 
 
Ekologická smlouva č. 156/96 - Jihočeská plynárenská a.s. 
- datum uzavření ekologické smlouvy 
- celková cena garance ekologické smlouvy původní / aktuální 
- seznam všech realizovaných projektů v rámci dané ekologické smlouvy - AR, AAR, SP,    
doprůzkum, projekt, sanace (všechny etapy), postsanační monitoring, jiný monitoring, supervize, 
oponentury, jiné expertizy atd. 
- datum uzavření smlouvy na realizaci jednotlivých projektů a období jejich realizace 
- cena jednotlivých projektů s DPH (smluvní cena) 
- výše k 30.9.2013 uhrazených finančních prostředků na jednotlivé projekty a celkem   
za ekologickou smlouvu 
 
Revitalizace krajiny narušené těžební činností 
- počet uzavřených smluv v jednotlivých krajích 
- celková cena všech uzavřených smluv v jednotlivých krajích 
- počet ukončených zakázek k 30.9.2013 
- celková cena ukončených zakázek na revitalizaci k 30.9.2013 



Od ěď

.. I. r

V Praze dne 17.10.2013
Čj.: MF-103474/2013/45/452MH
PID: MFCR3XLZYD

Vážený pane řediteli,

k Vaši žádosti ze dne 10.10.2013 o poskytnutí informací Vám sděluji následující:

1. Dotaz: Ekologické smlouvy
- počet uzavřených ekologických smluv
- celková cena garancí ve všech uzavřených ekologických smlouvách
- počet k 30.9.2013 ukončených ekologických smluv
- celková cena garancí vázaných na již ukončené ekologické smlouvy
- celkové náldady na odstranění ekologických zátěží v rámci ukončených
ekologických smluv

lpOV
počet uzavřených ekologických smluv (ES) k 30.9.2013 / v průběhu
realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení 285 / 325některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekologických škod,
Je současnÝ Dočet subiektů vyšší
celková cena garancí ve všech uzavl'ených ES k 30.9.2013 207558825283 Kč
počet k 30.9.2013 ukončených ES (myšleno jednotlivé subjekty - viz výše) 146
celková cena garancí vázaných na již ukončené ES smlouvy 17019881524Kč
celkové náklady na odstr.anění ekologických zátěží \' rámci ukončených ES 4 575 355 909 Kč

2. - Dotaz: Ekologic1<á smlouva Č. 156/96 - Jihočeská plynárenská a.s.
- datum uzavření ekologické smlouvy
- celková cena garance ekologické smlouvy původní / aktuální
- seznam všech realizovaných projektů v rámci dané ekologické smlouvy - AR,

AAR, sr, doprůzkum, projekt, sanace (všeclmy etapy), postsanační monitoring,
jiný monitoring, supervize, oponentury, jiné expertizy atd.

- datum llzavření smlouvy na realizaci jednotlivých projektů a období jejich
realizace

- cenajed~1otlivých projektů s DPH (smluvní cena)
- výše k 30.9.2013 uhrazených finančních prostředků na jednotlivé projekty

a celkerp za ekologickou smlouvu.
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Odpověď:
Ekologická smlouva byla uzavřena dne 22.10.1996 v souladu s DV č.255/1996.
Celková cena garanoe ekologické smlouvy činí 485 523 000 Kč.

datum Ukončení realizační cena čerpáno
Název realizačního projektu uzavl~ení

smlouvy realizace projektu v Kč k 30.9.2013

Havarijní zásah 26.2.1999 3.9.2004 12723078,10 12723 078,10
Projekt sup. činn. na akci 23.3 .2000 12.8.2004 346 843,40 346 843;40
havari;ní zásah výronu dehtů
Sanace - předsanační 28.08.2003 1.6.2005 7 356 960,30 7 356 960,30
doprůzkum a projektov(l
dokumentace
Oponentura k projektoi/é 4.11.2003 12.1.2005 47481,00 47481,00
dokumentaci
supervize k předsanačnímu 4.11.2003 15.4.2004 142 874,00 142874,00
dopn'lzkumu
Sanace Jihočeská 30.01.2007 25.8.2010 162986309,50 162986309,50
plvnárenská, a.s.
Supervize sanace Jép 1.3.2007 25.8.2010 2365 337,00 2365 337,00
Sanace - statické zajištěni 8.04.2008 31.1.2011 6 403 278,00 6 403 278,00
Supervize sanačních pracl- 24.6.2008 31.1.2011 126 000,00 126 000,00
statické za;ištění
Realizace sanačnich opatření 4.10.2010 15.5.2011 32826444,00 32 826 444,00
vedoucích k nápravě starých
ekologických zátěží vzniklých
před privatizací ve
společnosti Jihočeská
plynárenská, a.s. -dodatečné
stavební Dráce
Supervize sanace - dodatečné 13.07.2010 15.5.2011 650 784,00 650 784,00
stavební práce
Aktualizovaná analý:ta rizika 12.06.2012 5.12.2012 2347945,72 2 347254,00
Supervize a oponentl4ra AAR 10.7.2012 5.12.2012 46945,00 46 945,00
Předsanační doprůz4um 18.4.2013 21.10.2013 1 055 023,20 0,00
Supervize a oponenttlra 23.5.2013 21.10.2013 21 099,98 ·0,00
pl'edsanačního· doprl~kumu

CELKEM 229446403,20 228 369 588,30

3. Dotaz: Revitalizace krajiny narušené těžební činností
- počet uzavřených smluv v jednotlivých krajích
- celková cena všech uzavřených Sl1iluvv jednotlivých krajích
- počet ukončených zakázek k 30.9.2013
- celková cena ukončených zakázek na revitalizaci k 30.9.2013
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počet
počet

celková cena (bez DPH)celková cena (bez DPH) ukončených
kraj uzavl'ených uzavI'ených smluv v Kč zakázek ukončenýchzakázekna

smluv k 30.9.2013 revitalizaci k 30.9.2013 v Kč

kraj Ustecký
a Karlovarský 487 10503 857765,24 353 6535412439,54
(dle UV č. 50/2002)

kladenský region 15 1 440 127 763,86 10 348 10146,75(dle UV č. 552/2003)
kraj Moravskoslezsle;í
a Jihomoravský 267 10781 876011,34 128 1 328807751,18

(dle UV č. 592/2002)

CELKEM 769 22725 861 540,44 491 8212 321 337,47

S pozdravem

I.
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