
                  
Staré ekologické zátěže 

2013 

 
vývoj řešení projektů a 

současný stav 



Kompetence odboru 

environmentálních rizik a 

ekologických škod 

 

1. Oddělení sanace 

2. Personální zabezpečení - 9 

3. Ředitel Ing. Karel Bláha, CSc. 

 

 http://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze 



 Staré ekologická zátěže související s privatizací 

 Ekologické škody po Sovětské armádě 

 Operační program Životní prostředí 

 Revitalizace a rekultivace území dotčených 

těžbou nerostných surovin a těžbou ropy 

 Ostatní agendy (metodická činnost, SEKM, 

zahraniční spolupráce, ÚAP, újma) 

 



SEZ související s privatizací 

 Vývoj procesu odstraňování starých ekologických 

škod 

 2013 – pokračování odstraňování SEZ                    

dle jednotlivých smluv či lokalit, garance 

 Nové zakázky ojediněle, spíše aktualizace 

projektů, AR 

 Komise – priority (41 lokalit)  

 

 

 



 

 
Ekologické 

smlouvy 
Garance 

Celkem od roku 

1991 
325 207,559 mld Kč  

Ukončeno do 6/2013 146 

17,020 mld Kč  

 

(úhrada 4,575 mld Kč) 

Aktuální stav v roce 

2012 
179 190,539 mld Kč  

Celkem uhrazeno od roku 1991 57,178 mld Kč 

Z toho v roce 2013 

Celkem 2,227 mld Kč 

z toho  

1,152 mld Kč staré zátěže 

1,075 mld Kč revitalizace po těžbě 



Operační program Životní prostředí 

 Oblast 4.2 – odstraňování starých ekologických zátěží 

 Financování – EU Fond soudržnosti (85 – 5 – 10) 

 Programový a Implementační dokument 

 Diamo a Palivový kombinát Ústí 

 Předpokládané ukončení - 2013, 2015 

http://www.opzp.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/ 



Sanace po Sovětské armádě 

 

 1991 – 2011 vynaloženo 1,454 mld. Kč 

 2012 – pouze 5,5 mil. Kč 

1.Složitá administrace 

2.Novela zákona ZVZ, Směrnice pro postup při 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách 

resortu MŽP 

3.Pokračující akce 

4.Nová zadání 

 



Revitalizace a rekultivace území 

dotčených těžbou nerostných 

surovin a těžbou ropy 

 3 oblasti, 6 komisí 

 15 – 21 – 1,727 mld. Kč 

 
Hlavní cíle projektů Příklady 

Zahlazování škod po těžbě 

Rekultivace výsypek 

v Podkrušnohoří, projekt Metan na 

Ostravsku 

Revitalizace území 

Přeložky silnic, vodní plochy – 

jezera Matylda, Most, přípravy 

ploch pro výstavbu 

Odstranění ekologických škod 
Relikvidace sond po těžbě ropy a 

plynu na Hodonínsku 



 Žadatelé o podporu 

Privatizované těžební a hutní společnosti 

Státní podniky sanačního charakteru (Diamo, PKÚ) 

Dotčené obce a kraje 

 Činnosti směřující k obnově a tvorbě 

 Lesních porostů a zemědělských pozemků 

 Vodních složek krajiny 

 Krajinné zeleně a biokoridorů 

 Území pro osídlení a využití volného času 

 Stavebních pozemků včetně potřebné infrastruktury 

 

 



 Zadávání zakázek v roce 2013 

Počet 

projektů 

Z toho 

2013 

Dosud 

uhrazeno 

Z toho 

2013 

Ústecký a Karlovarský 

kraj 
482 2 

11,1 mld 

Kč 

128 mil 

Kč 

Moravskoslezský kraj a 

jižní Morava 
261 3 

6,2 mld 

Kč 

941 mil 

Kč 

Kladenský region 15 0 
1,7 mld 

Kč 
6 mil Kč 

http://www.15miliard.cz/ 



Ostatní aktivity 

 Metodické pokyny 

 Analýza rizik kontaminovaných míst 

 Indikátory znečištění 

 

 Územně analytické podklady 

 Stavební zákon 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb. – jev 64 (staré 

zátěže území a kontaminované plochy) 

 Aktualizace dat 

 



 Systém evidence kontaminovaných míst 

 Kategorie priorit 

 Selektivní vyhledávání 

 Převod na server MŽP  

 

 Zákon č. 167/2008 – o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o 

změně některých zákonů 

 Budoucí zátěže, financování 



Aktuální úkoly 

 Akcelerace odstraňování SEZ                                      

 Dokončení inventarizace - NIKM 

 Příprava dalšího OPŽP pro období       

2014 – 2020 

 



Děkuji za pozornost 


