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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 30. května 2019 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: 

 k terý se angaž uje v  ot ázce možné záchrany 
unikátního komínu v areálu bývalé a v současné době také sanované Aglomerace,  
parc. č.1125/36, k. ú. Ostrava – město, obec Ostrava, okres Ostrava, 
Moravskoslezský kr aj., a jménem všech petičních signatářů napříč Českem i ze 
zahraničí, jenž si rovněž přejí zachování tohoto hodnotného industriálního gigantu se 
na Vás, jakožto na kompetentní úřad, který celý projekt pod názvem "Sanační zásah 
v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a. s." plně hradí, v této souvislosti 
obracím s laskavým dotazem. 
Dostalo s e m i i nformace, ž e v lastník poz emku, f irma V ítkovice, a. s, pož ádala V áš 
úřad o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu o 13 měsíců. Tuto 
informaci mi na schůzce na České inspekci životního prostředí, oblastním 
inspektorátu v Ostravě dne 30.4.2019 ústně potvrdil zástupce Ministerstva financí s 
tím, že v danou chvíli není jasné, zda resort žádosti vůbec vyhoví. 
Rád bych se pr oto zeptal, v jaké fázi je momentálně ona žádost a zda se již ví, 
jestli bude žadateli vyhověno či nikoliv. 
Projekt Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s., jak je mi 
známo, se realizuje na základě tzv. Ekologické smlouvy uzavřené mezi státem a 
společností Vítkovice, a.s. V ní se stát zavázal, že pně na své náklady odstraní 
starou ekologickou zátěž. 
Rád bych se dále v této souvislosti zeptal, zda je v této Ekologické smlouvě 
zaneseno datum, do kdy má být likvidace zátěže hotova, zda bylo případně 
datum konce r ealizace změněno a zda lze část řešeného projektu například 
posunout o 5 -10 let s tím, aniž by přitom firma přišla o Ekologickou smlouvou 
avizované finanční prostředky Vašeho resortu vynaložené na tento projekt. 
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K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

"Rád bych se proto zeptal, v jaké fázi je momentálně ona žádost a zda se již ví, 
jestli bude žadateli vyhověno či nikoliv." 
 
Ministerstvo financí jako zadavatel veřejné zakázky v současné době posuzuje 
žádost zhotovitele prací o změnu závazku ze smlouvy č. 2 dle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Žádost je 
posuzována a bude řešena dle Směrnice Ministerstva financí a Ministerstva životního 
prostředí pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při 
privatizaci č. 4/2017. O této žádosti zhotovitele Ministerstvo financí doposud 
nerozhodlo. 

 
"Rád bych se dále v této souvislosti zeptal, zda je v této Ekologické smlouvě 
zaneseno dat um, do kdy má být likvidace zátěže hotova, zda bylo případně 
datum konce realizace změněno a zda lze část řešeného projektu například 
posunout o 5 -10 let s tím, aniž by přitom firma přišla o Ekologickou smlouvou 
avizované finanční prostředky Vašeho resortu vynaložené na tento projekt." 
 
V Ekologické smlouvě není uveden konkrétní termín konečného odstranění staré 
ekologické zátěže. Časové plnění odstraňování starých ekologických zátěží náleží do 
kompetence České inspekce životního prostředí, která vydává rozhodnutí o uložení 
nápravných opatření včetně termínů jednotlivých nápravných opatření. Předmětem 
uvedené Ekologické smlouvy včetně jejích dodatků je zejména stanovení 
vzájemných práv a povinností smluvních stran a formy úhrady nákladů vynaložených 
na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, a to na všech starou 
ekologickou zátěží postižených pozemcích společnosti VÍTKOVICE, a.s.  

Termín odstranění ekologické zátěže v konkrétní lokalitě Aglomerace je v současné 
době určen realizační smlouvou č. 06953-2017-4502-S-0203/98-01-001-S00609, 
která byla uzavřena dne 21.2.2018 mezi společností „Vítkovice – AWTR + 
POLANSKÝ“ a Ministerstvem financí. Tento termín je pro zhotovitele závazný a jeho 
změna je možná pouze v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz



