
Dle dostupných informací byla v roce 1995 zjištěna kontaminace zemin a podzemních vod  
v provozu 08 Č. Budějovice, Kovošrot a.s. Praha. Byla uzavřena smlouva mezi FNM ČR  
a Kovošrotem a.s. Praha a ČIŽP OI Č. Budějovice na jejím základě vydal vodohospodářské 
rozhodnutí k odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod 
č.j.20V/8111/95/Ba-2143. Sanace byla postupně realizována až do roku 2006.   
 
Žádám o poskytnutí zmíněné smlouvy mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. Praha. Žádám  
o informace o celkových finančních nákladech na likvidaci této ekologické zátěže a o informaci, 
jakým způsobem byla likvidována zamořená vytěžená zemina.  
 
Provoz 08 Č. Budějovice Kovošrot a.s. Praha je umístěn na dvou velkých parcelách. Mám 
důvodné podezření, že vysoce kontaminovaná je i parcela (1261/1), která zůstala až dosud bez 
povšimnutí. Z rozhodnutí o odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod 
č.j.20V/8111/95/Ba-2143 není jednoznačně poznat, kde byl proveden zmíněný hydrogeologický 
průzkum a proč se prováděná sanace omezila pouze na malou část pozemků Kovošrotu. Všechny 
ostatní pozemky zůstaly a zůstávají zamořené. 
 
Žádám současně o informaci, jaké instituce měly pravomoc rozhodovat o tom, kde bude sanace 
provedena a kde prostě „nevadí“. 
 
Bohužel v těsné blízkosti provozu Kovošrotu je základní škola, dětské hřiště a park se dvěma 
rybníky. Podle výsledků rozboru sedimentu z roku 2004 a 2010 i usazeniny v rybnících obsahují 
značné množství ropných uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů. V roce 1999 
byly tyto pozemky dokonce registrovány jako „Významný krajinný prvek“. I přes toto označení, 
bohužel, nikoho nezajímala (a dodnes nezajímá) ekologická zátěž, která se zde nachází. 
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 V Praze dne 27.4. 2015 
 
Č. j.: MF-193796/2015/9002/906 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

na Ministerstvo financí bylo dne 20. dubna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Dle dostupných informací byla v roce 1995 zjištěna kontaminace zemin a podzemních vod  
v provozu 08 Č. Budějovice, Kovošrot a.s. Praha. Byla uzavřena smlouva mezi FNM ČR  
a Kovošrotem a.s. Praha a ČIŽP OI Č. Budějovice na jejím základě vydal vodohospodářské 
rozhodnutí k odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod č.j.20V/8111/95/Ba-
2143. Sanace byla postupně realizována až do roku 2006.   
 
Žádám o poskytnutí zmíněné smlouvy mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. Praha. Žádám  
o informace o celkových finančních nákladech na likvidaci této ekologické zátěže a o informaci, 
jakým způsobem byla likvidována zamořená vytěžená zemina.  
 
Provoz 08 Č. Budějovice Kovošrot a.s. Praha je umístěn na dvou velkých parcelách. Mám důvodné 
podezření, že vysoce kontaminovaná je i parcela (1261/1), která zůstala až dosud bez povšimnutí.  
Z rozhodnutí o odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod 
č.j.20V/8111/95/Ba-2143 není jednoznačně poznat, kde byl proveden zmíněný hydrogeologický 
průzkum a proč se prováděná sanace omezila pouze na malou část pozemků Kovošrotu. Všechny 
ostatní pozemky zůstaly a zůstávají zamořené. 
 
Žádám současně o informaci, jaké instituce měly pravomoc rozhodovat o tom, kde bude sanace 
provedena a kde prostě „nevadí“. 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace.: 
 
 Ministerstvo financí financuje v rámci ekologických smluv odstraňování staré ekologické zátěže 

(SEZ) pouze v souvislosti s privatizací a na základě konkrétního usnesení vlády. Musí jít o SEZ 
prokazatelně vzniklou činností s.p. před privatizací. 

 K odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě Č. Budějovice společnosti Kovošrot byla mezi 
FNM ČR a společností KOVOŠROT a.s. (nyní KOVOŠROT GROUP CZ a.s.) uzavřena 
ekologická smlouva č. 1/94, jejíž kopii včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2 Vám zasílám v příloze 
tohoto dopisu. 

 Rozhodnutí o odstranění starých ekologických škod je vydáno zpravidla ČIŽP  
po uzavření ekologické smlouvy na základě Analýzy rizik, přičemž odborným garantem je 
Ministerstvo životního prostředí. 

 SEZ v areálu společnosti byla odstraňovaná dle limitů stanovených v rozhodnutí ČIŽP OI České 
Budějovice č.j.20V/8111/95-2143 ze dne 10.11.1995, č.j.20V/0029/01/Ba-5  
ze dne 3.1.2001 a č.j.2OV/1724/04/Ba-393 ze dne 1.3.2004 a požadované sanační limity byly 
splněny.  
Kontaminovaná zemina a kontaminované betony byly odváženy na dekontaminační plochu 
Hůrka u Temelína. Vynaložené prostředky na sanační práce v této lokalitě byly v částce  41,9 
mil. Kč.   
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 Dohledáním v archivu bylo zjištěno, že v rámci privatizace závodu České Budějovice byla v r. 
1994 uzavřená kupní smlouva mezi společností KOVOŠROT a.s. a Fondem národního majetku 
ČR, jejíž součástí je mj. přiložený seznam nemovitostí.  
Parcela č. 1261/1, kterou v žádosti uvádíte, mezi nimi není. Bylo zjištěno, že k předmětné 
parcele o výměře 351 m2 má vlastnické právo statutární město České Budějovice.  

 V případě, že máte podezření na ekologickou zátěž (kontaminace rybníka atd.) doporučujeme 
Vám informovat místně příslušný OI ČIŽP. 

 


