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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 16. července 2018 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 informací v tomto 
znění: 

"1. zda mezi: 
 
a. Ministerstvem financí České republiky (resp. Fondem národního majetku České 
republiky a  
b. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, 
356 01 Sokolov, IČO: 26348349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 980, a/nebo  
c. společností Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, 356 00, 
IČO 49790072, a/nebo 
d. státními podniky, popř. kterýmkoliv ze státních podniků (i) Palivový kombinát, se 
sídlem ve Vřesové, (ii) Hnědouhelné doly Březová, se sídlem v Březové, (iii) 
Rekultivace, se sídlem v Sokolově, Nádražní 5 a (iv) Dolové služby, se sídlem v 
Sokolově 
 
byla v období od 01.01.1991 do dne vyhotovení této žádosti podepsána a uzavřena 
smlouva týkající se ekologických závazků vzniklých při privatizaci podle zákona  
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jakákoliv jiná smlouva, dohoda či ujednání, jehož 
předmětem je/bylo odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to 
zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou dle zvláštních právních 
předpisů (společně dále jen „ekologické smlouvy“) 
 
2. poskytnutí kopií Ekologických smluv včetně pozdějších dodatků a změn, případně 
včetně dokumentů prokazujících řádné ukončení Ekologických smluv (zejména např. 
předávací protokoly apod.), to vše včetně veškerých příloh a dalších součástí 
Ekologických smluv, 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

 
3. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle 
Ekologických smluv včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a 
částky, která byla k tomuto datu čerpána 
 
4. poskytnutí informací, zda Ministerstvo financí České republiky (resp. Fond 
národního majetku České republiky) poskytlo 
a. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 
356 01 Sokolov, IČO 26348349, a/nebo 
b. společnosti Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 
356 00, IČO 49790072, 
jakékoliv finanční prostředky ze státního rozpočtu za účelem odstranění nepříznivých 
projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků 
dotčených těžbou (dále jen „Státní příspěvky“) 
5. poskytnutí kopií rozhodnutí p poskytnutí Státních příspěvků včetně pozdějších 
dodatků a změn a včetně veškerých příloh 
6. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle 
Státních příspěvků včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a 
částky, která byla k tomuto datu čerpána." 

Ad 1) 
Podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení vlády č. 479/1998, kterým vláda 
ČR vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy mezi FNM ČR a akciovou společností 
Sokolovská uhelná, Vřesová – privatizační projekt s. p. Palivový kombinát Vřesová 
č.22795, byla dne 12. 10. 1998 uzavřena „Smlouva č. 205/98 o úhradě nákladů 
vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ (tzv. 
Ekologická smlouva) se společností Sokolská uhelná, a.s., IČO: 497 90 072. Tato 
společnost zanikla k 30. 6. 2005 a jejím právním nástupcem při plnění ekologické 
smlouvy se stala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO: 263 
48 349. 

Společnost Sokolovská uhelná, a.s. byla žadatelem o úhradu nákladů na přípravu a 
realizaci 26 projektů z Programu řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování 
starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. V rámci realizace prací nebyly smlouvy 
uzavřeny s žadatelem, tedy se společností Sokolovská uhelná a.s., ale na realizaci 
těchto projektů vyhlásilo Ministerstvo financí veřejné zakázky a uzavřelo smlouvy o 
dílo přímo se zhotoviteli prací. 
 
Ad 2) 
V příloze dopisu Vám zasíláme kopii Smlouvy č. 205/98 o úhradě nákladů 
vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 205/98 ze dne 6. 9. 2001, Dodatek č. 06977-2018-4502-
D-0205/98/01-02 ke Smlouvě č. 205/98 o úhradě nákladů vynaložených na 
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vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací ze dne 22. 2. 2018. Tato 
smlouva dosud nebyla ukončena.  

Ad 3) 
V rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji byly 
Ministerstvem financí financovány sanační a rekultivační projekty, na jejichž realizaci 
uzavřelo Ministerstvo financí smlouvu se zhotoviteli. Seznam těchto projektů a výše 
investovaných prostředků je uveden v následující tabulce: 

 

 

 

 

Ad 4) 

Název projektu Čerpáno Kč (vč. DPH) 
k 30. 6. 2018 

Ukončení  

Silvestr IIA - rekultivace výsypky 146 834 465,36 12.12.2017 
Podkrušnohorská výsypka - VI. etapa rekultivace 166 004 477,09 12.12.2017 
Rekultivace Medard - Libík V.etapa 105 920 763,85 27.02.2012 
Podkrušnohorská výsypka - V. etapa rekultivace 130 419 025,49 12.12.2017 
Rekultivace Medard - Libík - jižní svahy I.etapa 32 150 661,97 25.11.2015 
Podkrušnohorské výsypky IV. etapa 73 772 972,32 16.12.2016 
Rekultivace Medard - Libík - jižní svahy II.etapa 41 663 790,81 25.11.2015 
Rekultivace Medard - Libík - III.etapa 44 494 146,46 03.12.2015 
Rekultivace Medard - Libík - III.etapa dodatek č.1 sanace 
sesuvu dodatečné stavební práce 

8 253 490,96 13.06.2008 

Rekultivace Medard - Libík - severní část I.etapa 22 346 702,73 21.09.2015 
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky III. etapa 130 431 345,56 03.12.2015 
Sanace drážního pilíře a revitalizace přilehlého území - Lom 
Boží Požehnání 

419 429 252,50 15.12.2011 

Zatopení zbytkové jámy lomu Medard – Libík, 2. stavba – 
opevnění břehové linie a terénní úpravy 

417 054 518,55 10.01.2012 

Rekultivace Medard-Libík IV etapa 118 862 565,91 31.07.2015 
Zakládání sanační skrývky na lomu Medard - Libík 82 086 044,00 31.12.2007 
Rekultivace severní části výsypky Lítov - 2.etapa 17 109 021,60 21.09.2015 
Rekultivace severní části výsypky Lítov - 3.etapa 12 715 970,40 21.09.2015 
Dokončení zakládání sanační skrývky na lomu Medard - Libík 236 108 060,68 05.10.2009 
Rekultivace Podkrušnohorská výsypka IX. etapa 180 996 975,82 v realizaci 
Rekultivace Silvestr III 1.etapa 30 263 274,19 v realizaci 
Rekultivace výsypky Lítov - převrstvení  82 918 737,13 v realizaci 
Zatopení zbytkové jámy lomu Medard – Libík,  1.stavba 
jímání vody SO 501. – jímání vody 

53 866 477,06 19.04.2010 

Rekultivace XI. etapy Podkrušnohorské výsypky  257 456 550,05 v realizaci 
Rekultivace XII. etapy Podkrušnohorské výsypky 252 464 077,24 v realizaci 
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky X. etapa 69 327 336,10 v realizaci 
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky X. etapa -  dodatečné 
stavební práce 

11 005 807,00 16.01.2012 
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Ministerstvo financí neposkytlo uvedeným společnostem žádné finanční prostředky 
ze státního rozpočtu za účelem odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské 
činnosti. Finanční prostředky však mohly být poskytnuty z kapitoly Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 
 
Ad 5) a 6) 
Vzhledem k odpovědi na otázku pod bodem 4) je odpověď na dotazy pod těmito 
body bezpředmětná. 
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