
 
"obracím se na vás v souvislosti s usnesením vlády č. 51/2001 ze dne 10. ledna 2001,  
na základě kterého se uzavírají vládní smlouvy o odstranění historických ekologických zátěží 
vzniklých před privatizací. Dle informací poskytnutých Ing. Hrůzovou z oddělení 4502,  
se nejedná o státní podporu, která musí být notifikována Evropské Komisi. Toto stanovisko podle 
všeho zaujalo MF na základě 
materiálů a analýz od ÚOHS. 
Tímto si dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, 
v platném znění, o poskytnutí materiálu ÚHOS pojednávajícího o tom, že v případě uvedených 
vládních smluv o odstraňování historických ekologických zátěží, se nejedná o veřejnou podporu." 
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 V Praze dne 26.1. 2016 

 Č. j.: MF-1581/2016/10-4/104 IK 
  

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

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 12. ledna 2016 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: 
 
"obracím se na vás v souvislosti s usnesením vlády č. 51/2001 ze dne 10. ledna 2001,  
na základě kterého se uzavírají vládní smlouvy o odstranění historických ekologických zátěží 
vzniklých před privatizací. Dle informací poskytnutých Ing. Hrůzovou z oddělení 4502,  
se nejedná o státní podporu, která musí být notifikována Evropské Komisi. Toto stanovisko 
podle všeho zaujalo MF na základě 
materiálů a analýz od ÚOHS. 
Tímto si dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, 
v platném znění, o poskytnutí materiálu ÚHOS pojednávajícího o tom, že v případě uvedených 
vládních smluv o odstraňování historických ekologických zátěží, se nejedná o veřejnou 
podporu." 
 
 V příloze tohto dopisu Vám zasílám kopii stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ze dne 27. května 2008, ze kterého lze dovodit, že odstraňování staré ekologické 
zátěže vzniklé před privatizací není veřejnou podporou. 
 
 


