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Obsah prezentace

• 1995 – 2000 vývoj databáze na MŽP

• 2000 – 2004 vývoj integrované 
databáze – správa na VÚV T.G.M.

• 2005 – 2010 – modernizace GIS 
aplikací – správa na CENIA

• 2009 – 2015 NIKM



1995 – 1997 zahájení vývoje SESEZ

• Základní 
program SEZ

• Pro orientační 
hodnocení rizik 
přejata 
metodika 
AGRA

• 1. Testování –
převzetí 
vzorku dat z 
databáze 
MHMP 



1998 – 2000 zahájení tvorby 
integrované databáze

• Upřesnění 
struktury, 
k zajištění  
evidence 

i skládek 
a odpadů 

• Rozšíření 
evidence 
SEZ o 
uzavřené 
skládky



2000 - správa SESEZ na 
VÚV T.G.M.

• Vývoj a tvorba integrované databáze

• Převedení práce s daty na ORACLE

• Zajištění údrţby dat a jejich správy

• Posílení  moţností v zobrazování 
informací v GIS



První web prezentace dat SESEZ



2002 – 2004: 
databáze předána k vyuţívání

• Zahájeno 
plnění 
databáze

• Směrnice 
3/2004 
FNM a MŢP

• Evidence 
akcí 
hrazených 
z rozpočtu 
OEŠ 



2004 – výsledek projektu VaV



2004 – vývoj aplikace SEZ dokončen 
– do 2010 pouţívána pro plnění databáze



2005 – převedení správy 

na CENIA
• Řízení reportingu 

pro EEA

• V návaznosti na 
vstup do EU a 
EEA reporting

SESEZ 
přejmenován 

na SEKM

• Jednotná forma 
zpracování a 
prezentace 
informací v 
rezortu ŢP



Správa databáze SEKM na CENIA 
přinesla nové způsoby zobrazování 

GIS dat



2009 – zapojení SEKM do vrstev 
Geoportálu 



2005 – 2008:  Projekt VaV SM 4/93/05 
Nová metodika pro hodnocení, resp. 

kategorizaci PKM

• Opuštěn předchozí postup tvorby pořadí a seznamů

• Vytvořeny kategorie podle opatření, která je na dané lokalitě 
nezbytné realizovat

• Vytvořen nový program PKM a databáze takto vyhodnocených 
lokalit

• Kategorie PKM je jedním z kritérií při hodnocení žádostí o 
poskytnutí podpory z OPŽP, o.p. 4.2

• Následně požadováno zejména u akcí kontrolovaných MŽP 
(OPŽP, odstraňování SEZ vzniklých před privatizací, 
odstraňování SEZ vzniklých pobytem SA)



2007 - Kategorizace PKM



2007 – 2010 
Projekt VaV SP/4h4/168/07 
Metodický základ NIKM, první 

zkušenosti, dokončení vývoje SEKM

• Rešerše zahraničních zkušeností s podobnými 
projekty

• Testování moţností při plošném mapování SEZ 
resp. KM

• Vývoj nové verze databáze SEKM – zjednodušení 
administrativy, správy a poskytování dat, spojení 
SEKM a PKM



2010 - SEKM v. 2.0



Operativní vyhledávání 
aktuálních informací



Propojuje SEKM a PKM



Zajištění komplexních a 
aktuálních informací



MP MŽP

k plnění databáze SEKM

včetně hodnocení priorit

ruší a plně nahrazuje metodické pokyny MŽP:

- č. 3/2009 Závazný formát záznamu do databáze SEKM 

(Věstník MŽP č. 3/2009)

- č. 14/2008 Hodnocení priorit - kategorizace 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst 

(Věstník MŽP č. 9/2008)

- vyšel ve Věstníku MŽP č. 3/2011

- pořizování externích záznamů do databáze bude nadále  

realizováno pouze prostřednictvím SEKM v. 2.0



Hlavní důvody pro realizaci 
projektu NIKM

• Zlepšení managmentu KM

• Problémy s poskytováním dat pro 
statistické, reportingové účely

• Územně analytické podklady podle 
zákona č. 183/2006 Sb.

• Nutná metodicky jednotná plošná 
evidence kontaminovaných míst v ČR.

• Kompatibilita s principy připravované 
EU směrnice o půdě



Realizace I.etapy NIKM 
jiţ přináší první výsledky 

- viz následující přednášky



Děkuji Vám za 
pozornost

Jan Gruntorád


