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III. Přehled o garancích k odstranění starých ekologických 
škod vzniklých před privatizací za 2. pololetí 2009, za rok 
2009 a celkově od roku 1991 do 31.12.2009 
  
 Ministerstvo financí hradí z privatizačních prostředků v souladu se zákonem č. 178/2005 
Sb., §5, odst. 3, písm. c) na základě rozhodnutí vlády následující ekologické náklady: 
• odstraňování škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku 
• podpora investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených 

životním  prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území 
 

Tabulka č. 1 
Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací 

 Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod II. pololetí
2009 

celkem rok 
2009 

Celkem od 
roku 1991 

počet 0 0 282 Ekologické smlouvy uzavřené  z G 
schválených vládou  a  další ekologické 
závazky vyplývající z podmínek kupních 
smluv (dále ES) 

výše garancí (v mil.Kč) 0 0 175 067* 

původní počet                                                282 

Smluvní strany MF z ES počet  po 
majetkoprávních 
změnách*** 

                                              321 

počet 1 12 124 
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES 

výše garancí (v mil. Kč) 124 847 13 764 

počet smluvních stran                                            192 
Aktuální stav k 31.12.2009 

výše garancí (v mil. Kč)                                           161 303     

za supervizi 34 61 775 

sanační a další práce 3 018 5  333 44 901 Provedená úhrada (v mil. Kč)** 

celkem 3 052 5 394 45 676 
*)  v průběhu realizace upřesňováno, některé G  schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV  překročeny o částku ve výši 
DPH 
**)  nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžeb. činností hnědouhelných podniků- 
tabulka č.2) 
*** ) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k  rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem  
ekologických škod, je  současný počet subjektů vyšší 
 

Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací 
 

 Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování 
ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků za               
II. pololetí roku 2009 charakterizuje předložená tabulka č.1 (údaje jsou uváděny včetně DPH)  
takto: 
 

V uvedeném  období, tj. od 1.7.2009 do 31.12.2009 vláda ČR neschválila žádnou novou 
smluvní garanci na vypořádání ekologické zátěže vzniklé před privatizací.  
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Usnesením vlády č. 1354 ze dne 2. listopadu 2009 došlo k navýšení garance u ekologických 
smluv uzavřených se společnostmi Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, KOMAS, spol. s r.o. 
a ČSAP, s.r.o., přičemž toto navýšení činí celkem 213 230 042,- Kč. Dále bylo usnesením 
vlády č. 1584 ze dne 21. prosince 2009 schváleno navýšení garance pro společnost Diamo s.p., 
tak že garance ekologické smlouvy č. 247/05 (Stráž pod Ralskem) se zvýší o 365 mil. Kč a 
garance ekologické smlouvy č. 193/97 (Ostramo) se zvýší o 200 mil. Kč. 
 

K datu 31.12.2009 evidovalo Ministerstvo financí celkem 282 původních ekologických 
smluv a dalších ekologických závazků vyplývajících z podmínek kupních smluv. Vzhledem 
k majetkoprávním změnám v některých společnostech nabyvatelů, které se řeší v souladu 
s usnesením vlády č.167/2004, došlo v průběhu realizace při nezměněné celkové garanci 
Ministerstva financí k rozdělení některých ekologických smluv a tím ke zvýšení počtu 
nabyvatelů, resp. ekologických smluv, na 321.  
       

Od roku 1991 do 31. 12. 2009 činí celkové garance na odstraňování staré ekologické 
zátěže vzniklé před privatizací cca 175 067 mil. Kč, celková úhrada činila cca 45 676 mil. Kč. 

 
Vzhledem k postupnému ukončování ekologických závazků Ministerstva financí (bylo 

ukončeno 124 ekologických závazků, tj. cca 39% z jejich aktuálního počtu) činí aktuální výše 
garancí k 31. 12. 2009 celkem 161 303 mil. Kč. 
Z celkového počtu 124 ukončených ekologických závazků s celkovou garancí ve výši cca 
13 764 mil. Kč bylo vyčerpáno 3 592 mil. Kč, tzn. že oproti garantované výši finančních 
prostředků nebylo vyčerpáno celkem 10 172 mil. Kč.  
Ve II. pololetí r. 2009 Ministerstvo financí ukončilo ekologické závazky s 1 smluvním 
partnerem, přičemž za celý rok 2009 byly ukončeny ekologické závazky celkem s 12 
smluvními partnery s celkovou garancí ve výši cca 847 mil. Kč, nevyčerpáno bylo cca 410 mil. 
Kč.  
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Tabulka č. 2 
Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a  revitalizace dotčených území 

oblast  II. pololetí 
2009 

Celkem rok 
2009 

Celkem 
 

Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 15 000 
počet 30 71 392 

Zadané VZ 
výše zakázek (v mil.Kč) 954 1 817 8 846 

Kraj Ústecký 
a Karlovarský 

Provedená úhrada  výše úhrady (v mil.Kč) 1 780 2 546 7 327 
Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 1 000 21 000 

počet 28 44 133 
Zadané VZ 

výše zakázek (v mil.Kč) 183 292 2 250 

kraj 
Moravskoslezský 
 a Jihomoravský 

Provedená úhrada  výše úhrady (v mil.Kč) 357 818 1 999 
Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 1 727 

počet 2 2 10 
Zadané VZ 

výše zakázek (v mil.Kč) 268 268 1 463 
kladenský region 

Provedená úhrada  výše úhrady (v mil.Kč) 146 311 1 201 
Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 1 000 37 727 

počet 60 117 535 
Zadané VZ 

výše zakázek (v mil.Kč) 1 405 2 377 12 559 
Celkem 

Provedená úhrada  výše úhrady (v mil.Kč) 2 283 3 675 10 527 
       Poznámka:   výše zakázek v Kč bez DPH 
        Výše úhrady v Kč včetně DPH  

 
Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace 
 

Vláda ČR schválila svými výše uvedenými usneseními garance na nápravu 
ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území v celkové 
výši 37 727mil. Kč (viz tabulka č. 2). 
 Od roku 2002 do 31. 12. 2009 bylo zadáno celkem 535 veřejných zakázek ve výši cca         
12 559 mil. Kč (bez DPH), přičemž uhrazeno k 31. 12. 2009 bylo celkem cca 10 527 mil. Kč        
(vč. DPH). V II. pololetí 2009 zadalo Ministerstvo financí celkem 60 veřejných zakázek ve 
výši       1 405 mil. Kč (bez DPH) a uhrazeno v tomto období bylo celkem cca 2 283 mil. Kč 
(vč. DPH). 
 
      
Zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik a 
v podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
 
  Usnesením vlády ze dne 20. dubna 2009 č.503 bylo vládou schváleno pro podnik 
DIAMO, státní podnik uvolnění finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného 
majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech ve výši  300 mil. Kč. 
  Na základě Koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní 
podnik a v podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik bylo z privatizačních prostředků 
v souladu s UV č.498/2006, UV č. 688/2008 a výše uvedeným UV č.503/2009 uvolněno 
celkem 950 mil. Kč 

Z peněžních prostředků získaných z privatizace v předchozích obdobích a v roce 2009 
byly v roce 2009 financovány výdaje na odstraňování ekologických škod a revitalizaci krajiny 
ve výši cca 9 099 mil. Kč.  

 


