
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 
následujících informací (dokumentů): 

1. Jaký je celkový rozpočet projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží 
vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti 
SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s. 
 
2. Kolik finančních prostředků již bylo k dnešnímu dni na uvedeném projektu proinvestováno. 
 
3. Zda došlo k navýšení rozpočtu u uvedeného projektu oproti původní realizační smlouvě  
a pokud ano, o jakou částku. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
        V Praze dne 28.8. 2013 
        Č. j.: MF-82377/2013/10/1332 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
reaguj i na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
ze dne 22.8.2013 a v zákonné lhůtě uvádím k Vašim dotazům následující: 
 
Dotaz: 
Jaký je celkový rozpočet projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží 
vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti 
SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je GEOSAN GROUP a.s. 
 
Odpověď: 
Cena realizační smlouvy mezi FNM ČR (dnes Ministerstvo financí) a TCHAS S.r.o. (dnes 
GEOSAN GROUP a.s.) je 633 921 494,46Kč bez DPH. Dále jsou v rámci odstraňování 
starých ekologických zátěží na této lokalitě realizovány společností GEOSAN GROUP a.s. 
dodatečné stavební práce v ceně 117 123 800,00Kč bez DPH. 
 
Dotaz: 
Kolik finančních prostředků již bylo k dnešnímu dni na uvedeném projektu proinvestováno. 
 
Odpověď: 
V rámci realizace základního projektu bylo doposud uhrazeno 698 279 850,87 Kč  
včetně DPH. Při realizaci dodatečných stavebních prací bylo uhrazeno 84 767 326,71 Kč 
včetně DPH. 
 
Dotaz: 
Došlo k navýšení rozpočtu u uvedeného projektu oproti původní realizační smlouvě a pokud 
ano, o jakou částku. 
 
Odpověď: 
Byla uzavřena smlouva na realizaci dodatečných stavebních prací - viz. výše. 


