
Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
1. seznam všech společností, které v současnosti žádají o navýšení státních garancí na likvidaci 
ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR 
2. seznam všech společností, kterým byla v minulosti zvýšena státní garance na likvidaci 
ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR, včetně uvedení částky o kterou byla 
garance zvýšena a usnesení, kterým o tomto navýšení Vláda ČR rozhodla 
3. seznam všech proběhlých, či stále probíhajících mezinárodních arbitráží týkajících se státních 
garancí na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 19.9. 2014 
                   Č. j.: MF-63756/2014/21/1100IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 12. září 2014 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 

"1. seznam všech společností, které v současnosti žádají o navýšení státních garancí  
na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR 

2. seznam všech společností, kterým byla v minulosti zvýšena státní garance na likvidaci 
ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR, včetně uvedení částky o kterou byla 
garance zvýšena a usnesení, kterým o tomto navýšení Vláda ČR rozhodla 

3. seznam všech proběhlých, či stále probíhajících mezinárodních arbitráží týkajících  
se státních garancí na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR." 

K tomu Vám sdělujeme následující: 

Ad 1)   

Seznam všech společností, které v současnosti žádají o navýšení garancí na likvidaci 
starých ekologických zátěží a žádost řádně doložily: 

číslo ekologické 
smlouvy 

 

50/94 ICEC ŠLAPANICE, a.s.
205/98 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s. 
202/98 ArcelorMittal Ostrava a.s.
239/04 ČSAD STTRANS a.s.

119/95/02 Mencl Guss s.r.o.
137/96 APS, Světlá nad Sázavou a.s.
44/94 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
246/05 KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
139/96 ÚJV Řež a.s.
211/01 WALTER a.s.
9003/95 SAP Mimoň spol. s r.o.
58/94 PARAMO, a.s.

240/04 Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.



 

Ad 2)    

Seznam všech společností, kterým byla v minulosti navýšena garance z ekologické 
smlouvy, včetně částky v mil. Kč, o kterou byla navýšena garance, a příslušné usnesení vlády, 
kterým bylo o tomto navýšení rozhodnuto: 

 navýšení schváleno UV ČR 
SAP Mimoň, spol. s r.o. 282,00 č. 1372 ze dne 
ALIACHEM a.s. (Synthesia, a.s.)   2 460,00 č. 615 ze dne 12.6.2002 
VÍTKOVICE, a.s. 1 145,00 č. 559 ze dne 18.6.2003 
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 450,00 č. 460 ze dne 20.4.2005 
ŠKODA HOLDING a.s    1 590,00 č. 594 ze dne 17.5.2006 
Jihočeské dřevařské závody a.s. 563,50 č. 291 ze dne 28.3.2007 
PARAMO, a.s.   965,00 č. 1152 ze dne 10.9.2008 
Polygon BC, s.r.o. 208,15 č. 1152 ze dne 10.9.2008 
Rašelina a.s. 41,60 č. 1152 ze dne 10.9.2008 
TŘINECKÉ  ŽELEZÁRNY a.s. 329,60 č. 1179 ze dne 17.9.2008 
DIAMO s.p. 1 484,00 č. 1337 ze dne 3.11.2008 
SPOLANA a.s. 3 830,00 č. 274 ze dne 9.3.2009 
Harfa s.r.o. 29,90 č. 274 ze dne 9.3.2009 
BENET GROUP, a.s.   91,39 č. 274 ze dne 9.3.2009 
DEPRAG CZ a.s. 97,70 č. 274 ze dne 9.3.2009 
Lučební závody Draslovka a.s. 100,00 č. 1354 ze dne 2.11.2009 
KOMAS, spol. s r.o. 60,55 č. 1354 ze dne 2.11.2009 
ČSAP, s.r.o. 10,90 č. 1354 ze dne 2.11.2009 
DIAMO s.p. 365,00 č. 1584 ze dne 
OEZ s.r.o. 180,88 č. 889 ze dne 27.11.2013 

 

Ad 3)    

K této otázce sdělujeme, že v minulosti neproběhla a ani v současnosti neprobíhá 
žádná mezinárodní arbitráž, která by se týkala garancí z uzavřených ekologických smluv. 

 

 

 


