
Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí seznamu všech společností, s nimiž byla uzavřena 
ekologická smlouva, ke které byl uzavřen dodatek či doplněk stávajícího projektu sanačních prací 
zohledňující vliv inflace a zvýšení D P H na cenu projektu.  
 
Žádám o zaslání také všech těchto dodatků či doplňků, na jejichž základě byla či by měla byt 
Ministerstvem financí částka zohledňující vliv inflace a zvýšení DPH uhrazena nad rámec výše 
původní garance. 
 
Dále pak žádám o zaslání ekologických smluv se smluvními partnery č. 0018/94/01 (aktuální 
vlastník IVECO Czech Republic, spol. s.r.o.) a č. 0055/94/01 (aktuální vlastník PROCTER  
and  GAMBLE EASTERN EUROPE, Inc.) včetně veškerých případných dodatků či doplňků, 
pokud byly uzavřeny. 
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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 14. září  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: 
 
Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí seznamu všech společností, s nimiž byla uzavřena ekologická 
smlouva, ke které byl uzavřen dodatek či doplněk stávajícího projektu sanačních prací zohledňující 
vliv inflace a zvýšení D P H na cenu projektu.  
 
Žádám o zaslání také všech těchto dodatků či doplňků, na jejichž základě byla či by měla byt 
Ministerstvem financí částka zohledňující vliv inflace a zvýšení DPH uhrazena nad rámec výše 
původní garance. 
 
Dále pak žádám o zaslání ekologických smluv se smluvními partnery č. 0018/94/01 (aktuální vlastník 
IVECO Czech Republic, spol. s.r.o.) a č. 0055/94/01 (aktuální vlastník PROCTER and  GAMBLE 
EASTERN EUROPE, Inc.) včetně veškerých případných dodatků či doplňků, pokud byly uzavřeny.
  
 
 K tomu Vám sděluji následující informace.  
 

Ad požadavek (1): „zaslání kopie ekologických smluv č. 18/94 – vlastník IVECO Czech 
Republic a.s. a č. 55/94 uzavřené se společností PROCTER and GAMBLE  EASTER EUROPE, Inc.“  
 

Kopie příslušných smluv Vám zasílám v příloze. Označení ekologická smlouva  
je v těchto konkrétních případech pouze evidenční (pracovně jsou vedené jako nestandardní 
ekologické smlouvy) – jedná se o ekologické závazky státu vzniklé v rámci privatizace, resp. tyto 
závazky jsou součástí kupních smluv uzavřených se zahraničním nabyvatelem. Ekologické závazky 
evidované jako ekologická smlouva č. 18/94 jsou stále aktivní, ekologické závazky evidované jako 
smlouva č. 55/94 byly splněny a od roku 2003 jsou považovány za ukončené. 
 

Ad požadavek (2): „poskytnutí seznamu všech společností, s nimiž byla uzavřena ekologická 
smlouva, ke které byl uzavřen dodatek či doplněk stávajícího projektu sanačních prací zohledňující 
vliv inflace a zvýšení DPH na cenu projektu.“ 
  
 Není zcela jasné, o co zde žádáte. K ekologickým smlouvám nejsou uzavírány dodatky či 
doplňky projektu sanace. Dodatky či doplňky projektu sanace jsou zpracovávány v rámci realizace 
prací a zpravidla zahrnují technické řešení nových skutečností, které se vyskytly při realizaci sanace. 
Součástí těchto dodatků či doplňků projektů je i vyčíslení předpokládaných nákladů na řešení nových 
skutečností. Toto vyčíslení je samozřejmě uvedeno bez DPH i včetně DPH v sazbě platné ke dni 
zpracování dodatku či doplňku. V případě, že smlouva na realizaci obsahuje i inflační doložku, je 
součástí vyčíslení nákladů i zohlednění vlivu inflační doložky.  
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Od počátku 90. let doposud FNM ČR a poté Ministerstvo financí dozoruje průběh cca 3 300 
realizačních projektů a to jak projektů realizovaných v rámci smluv mezi FNM ČR (MF) a 
realizátorem, tak projektů realizovaných v rámci smluv nabyvatele s realizátorem. V rámci těchto 
smluv byly zpracovávány dodatky a doplňky projektů sanace a ke smlouvám byly uzavírány dodatky 
z různých technických a časových důvodů. Věcný obsah jednotlivých dodatků a doplňků projektů či 
dodatků ke smlouvám není databázově evidován. V případech smluv mezi realizátorem a 
nabyvatelem nemá Ministerstvo financí o dodatcích ke smlouvám informace, pokud se tyto netýkaly 
ceny prací a ani v takovém případě zpravidla neeviduje znění příslušného dodatku. Ani tyto 
informace nejsou databázově evidovány. 
 
 Ad požadavek (3): „zaslání dodatků a doplňků, na jejichž základě byla či by měla být 
Ministerstvem financí částka zohledňující vliv inflace a zvýšení DPH uhrazena nad rámec výše 
původní garance.“ 
 
 Ke zvýšení garance z ekologické smlouvy došlo ve všech případech z důvodu většího rozsahu 
starých ekologických zátěží nebo zjištění nových skutečností a nedostatečné výše finančních 
prostředků na jejich odstranění. 
 
 Ze shora uvedených důvodů prosíme o upřesnění žádosti v posledních dvou uvedených 
požadavcích (2, 3). 
 
 
 


