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Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího 
území Moravská Nová Ves  

 

Vážený pane ministře,  

 

1. POSTUP 

1. Elektronickým oznámením ze dne 27. ledna 2014, které Komise zaevidovala téhož dne 
(SANI 9623), orgány České republiky v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „SFEU“) oznámily individuální opatření podpory na odstranění 
starých ekologických zátěží. 

2. Dopisy ze dne 5. března 2014 a 20. března 2014 si Komise k dotyčnému opatření 
vyžádala další informace. České orgány předložily požadované informace dne 
13. března 2014, 26. března 2014 a 30. března 2014.  

3. České orgány předložily dodatečné informace ze své vlastní iniciativy dne 3. února 
2014, 27. února 2014 a 12. března 2014. 

2. POPIS OPATŘENÍ 

2.1 Cíl 

4. Projekt spočívá v odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru 
jímacího území Moravská Nová Ves (dále jen „projekt“). Projekt zahrnuje sanační 
opatření, která mají být provedena v oblasti, jež byla v minulosti znečištěna průzkumem 
a těžbou ropy. Kontaminovaná oblast se nachází v blízkosti zdroje pitné vody, který 
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se používá pro veřejné zásobování vodou. Tento zdroj pitné vody je kontaminací 
ohrožen. 

5. Cílem projektu je ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, zejména 
prostřednictvím ochrany vodních zdrojů pro zásobování veřejnosti pitnou vodou. Projekt 
je preventivním opatřením zaměřeným na odvrácení kontaminace pitné vody a poškození 
jejího zdroje. 

6. Projekt byl rovněž hodnocen podle pravidel pro velké projekty Generálním ředitelstvím 
pro regionální politiku. Aby byly splněny podmínky pro poskytnutí pomoci z Fondu 
soudržnosti na velký projekt, musí být Evropskou komisí schváleno financování 
projektu. 

2.2 Právní základ 

7. Právním základem podpory jsou tyto dokumenty:  

— zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
— zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, 
— programový dokument Operačního programu Životní prostředí přijatý Evropskou 

komisí dne 21. prosince 2007, prioritní osa 4 Operačního programu Životní 
prostředí, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží, 

— implementační dokument Operačního programu Životní prostředí s datem 
21. prosince 2007,  

— směrnice Ministerstva životního prostředí č. 7/2007 ze dne 29. června 2007 pro 
předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty 
z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – 
kapitoly 315 (životní prostředí).  

2.3  Organizace projektu  

8. Příjemcem státní podpory je Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále jen „PKÚ“), 
založený v roce 1990. PKÚ se zpočátku zabýval těžbou a odbytem hnědého uhlí 
(v jiných oblastech, než je dotčená oblast). Podnik zastavil těžební práce v roce 1997 
a následně byl podle vnitrostátních pravidel1 transformován na subjekt pověřený 
prováděním sanačních a rekultivačních prací v rámci opatření na zahlazování následků 
hornické činnosti a těžby ropy a na likvidaci škod na životním prostředí. 

9. PKÚ nebude provádět sanační práce sám, ale slouží pouze jako platforma pro jejich 
organizaci. Práce budou zadávány specializovaným společnostem v otevřených 
a nediskriminačních veřejných nabídkových řízeních. Kromě organizování sanačních 
prací provádí příjemce pouze drobné doplňkové úkoly, přičemž marginální výnosy 
z nich musí být povinně použity jako příspěvek na financování jeho hlavní činnosti. 

10.  České orgány potvrdily, že společnosti, které budou provádět sanační práce, budou 
vybrány v souladu s právními předpisy EU o veřejných zakázkách na stavební práce, 
dodávky a služby. 

2.4 Forma podpory, způsobilé náklady a intenzita podpory 

11. Podpora se poskytuje formou přímé dotace podniku PKÚ.  

                                                 
1  Mimo jiné usnesením vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 k začlenění činností spojených s likvidací 

ekologické zátěže po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti podniku 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 
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12. Orgánem poskytujícím podporu je Ministerstvo životního prostředí. Program je 
prováděn prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.  

13. V roce 2011 byla v souladu se směrnicí Ministerstva životního prostředí2 provedena 
analýza rizik pro jímací území Moravská Nová Ves. Území, které bylo v rámci analýzy 
rizik zkoumáno, je považováno za hodné výjimečné ochrany, neboť se zde kumuluje 
více environmentálních zájmů, totiž ochrana podzemních a povrchových vod, zachování 
krajiny a ochrana ekosystémů (např. jímací území Podluží, chráněná oblast přirozené 
akumulace vod, oblast Natura 2000, přírodní rezervace Skařiny). 

14. Ministerstvo životního prostředí na základě analýzy rizik vydalo dne 30. listopadu 2011 
závazné stanovisko k projektu sanace, kterým podniku PKÚ umožnilo žádat o podporu 
na sanaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, oblasti 
podpory 4.2 a stanovilo pro lokalitu kategorii priority A.3 – nutnost bezodkladného 
sanačního zásahu. Vzhledem k tomu, že ochrana vodních zdrojů je ve veřejném zájmu 
a hrozí jejich znehodnocení, byla doporučena urychlená realizace projektu. Údaje 
obsažené ve stanovisku jsou závazné a na všechny činnosti, které mají být provedeny 
v rámci realizace sanačních projektů, bude dohlížet Ministerstvo životního prostředí. 

15. Způsobilými náklady jsou náklady na sanační práce snížené o potenciální zhodnocení 
sanovaných pozemků (viz níže). České orgány zmiňují zejména náklady na odstranění 
závadného stavu, konkrétně na použití moderních metod sanace, odčerpání 
kontaminovaných vod, odtěžení odpadu a jeho likvidaci, analýzu kontaminovaných 
materiálů, geofyzikální měření, bezpečnostní opatření atd. 

16. Ropné vrty k sanaci včetně jejich hloubky a objemu kontaminovaných okolních zemin 
a vod byly stanoveny na základě analýzy rizik. Ke stanovení jednotkových cen za 
konkrétní práce byly použity standardní jednotkové ceny. Konečné celkové náklady 
byly určeny ve veřejném nabídkovém řízení. Tyto celkové náklady byly mírně nižší než 
celkové náklady odhadované ve fázi koncipování. 

17. Maximální intenzita podpory činí 90 % způsobilých nákladů.  

2.5 Rozpočet  

18. Celkové náklady na projekt po celou dobu jeho trvání činí 2,1 miliardy CZK 
(73 milionů EUR), z toho 1,63 miliardy CZK jsou způsobilé náklady. Výše podpory činí 
1,5 miliardy CZK (54,7 milionu EUR), z toho 85 % je financováno ze strukturálních 
fondů (Operační program Životní prostředí3) a 5 % z vnitrostátních zdrojů. Zbývajících 
10 % je financováno vlastním příspěvkem PKÚ. 

19. Vlastní zdroje PKÚ použité pro spolufinancování projektu pocházejí z výnosů ze 
sanačních prací. Tyto výnosy jsou tvořeny především příjmy z likvidace lokalit po 
ukončení těžebních činností a dalšími příjmy ze sanace po těžbě (zejména prodejem 
vlastního majetku, dodávkami energie, nabídkou služeb atd.). Výnosy z těchto činností 
slouží k financování hlavních činností PKÚ, což je sanace po těžebních činnostech 
a sanace starých ekologických zátěží.  

                                                 
2  Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních 

prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí).  

3  Prioritní osa 4, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. 
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2.6 Doba trvání 

20. Podpora se bude poskytovat ode dne rozhodnutí Komise a nejpozději do dne 
31. prosince 2015. 

2.7 Popis kontaminované oblasti 

Vyhlášení záplavového území 

21. Celá oblast řešená projektem leží v záplavovém území, které bylo vyhlášeno 
rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. srpna 2009. 
V rozhodnutí se uvádí, že v aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, 
povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl a nezbytných staveb dopravní 
a technické infrastruktury. Rozhodnutí včetně vyhlášení záplavového území je 
závazným podkladem pro územní plánování v dotčeném území a musí být zahrnuto do 
všech stupňů územní plánovací dokumentace. V současné době není a ani v budoucnosti 
nebude povoleno žádné jiné využití dotčené lokality než pro zemědělství nebo lesnictví. 

22. Z důvodu vyhlášení záplavového území a omezení jeho využití podle výše uvedeného 
rozhodnutí nejsou v dotčeném území vykonávány jiné hospodářské činnosti než 
zemědělství (48 %) a lesnictví (49 %). Pokud jde o 3 % pozemků s jiným účelem, jedná 
se o komunikace (převážně ve vlastnictví místních obcí) a vodní plochy včetně 
ochranných hrází.  

23. Území je rozdrobeno mezi přibližně 172 vlastníků pozemků. 

Příčina kontaminace 

24. Těžba ropy a zemního plynu na území Jihomoravského kraje probíhala asi 100 let, až do 
pádu komunistického režimu. Různými organizacemi ve vlastnictví státu byly zanechány 
stovky nedostatečně zajištěných sond a vrtů včetně těžebních technologií. Později byly 
nalezeny známky problémů v podobě zemin a podzemní vody silně kontaminovaných 
ropou. K úniku ropy došlo zejména po povodních v letech 1997 a 2006 po zaplavení 
nezajištěných sond. 

25. Starou ekologickou zátěž po těžbě ropy a zemního plynu představuje 607 nedostatečně 
zajištěných sond a vrtů a následné znečištění příslušné oblasti v Jihomoravském kraji.  

26. Cílem projektu je sanace 110 nedostatečně zajištěných ropoplynových sond, které 
pocházejí z období let 1925 až 1945 a 1945 až 1965 a jejich hloubka se pohybuje 
v rozmezí od 150 do 2002 m. Tyto sondy byly vrtány a provozovány v letech 1919 
až 1992, zpočátku zahraničními podniky, které byly mezitím zlikvidovány, za 
komunistického režimu pak národními, resp. státními podniky.  

Dopad sanačních prací 

27. Kontaminace se nachází pod povrchem a dotčena je jen zemina nejméně dva metry pod 
povrchem. Podle posudků nezávislých odborníků kontaminace neovlivňuje využívání 
půdy pro účely lesnictví a zemědělství. 

28. České orgány poskytly tři odborné posudky o dopadu sanačních prací na pozemky: 

1. Pokud jde o zemědělství, orgány České republiky předložily odborný posudek, jehož 
zpracovatelem je Reiner Bursik (znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí) a v kterém bylo provedeno ocenění před a po sanačním zásahu pro 
vzorek pozemků, jež jejich stávající vlastníci využívají k zemědělské výrobě. 
Závěrem posudku je, že stávající staré ekologické zátěže, vzhledem ke svému 
výskytu pod povrchem, nemohou ovlivnit kvalitu, tudíž ani hodnotu dotčených 
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pozemků nebo produktů získaných zemědělskou činností. Po dokončení sanace bude 
mít zemědělská půda prakticky stejné složení, a tedy i stejnou hodnotu jako před 
sanací. 

2. Další odborný posudek (zpracoval prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Mendelova 
univerzita) vysvětluje, že extrakce kontaminované zeminy představuje významný 
zásah do původního složení místní zeminy. Po dokončení sanačních prací bude po 
dobu pěti až deseti let částečně snížena zemědělská produkce. Závěrem tohoto 
posudku je, že sanační zásah představuje pro každého uživatele dotčených 
nemovitostí ekonomickou ztrátu vyplývající ze snížené úrovně zemědělské produkce 
po období pěti až deseti let po ukončení sanačního zásahu. Navzdory tomuto 
dočasnému snížení hodnoty pozemků vlastníci pozemků se sanačním zásahem 
souhlasí. 

3. Třetí předložený odborný posudek (zpracoval Ing. Zdeněk Vacek, AQUA-GEA 
Holešov, nezávislý odborník v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace) 
uvádí závěr, že realizací sanačního zásahu dojde k dočasnému zhoršení místní 
hydrogeologické situace. Původní hydrogeologické parametry v sanované oblasti 
nebudou obnoveny ihned, a proto lze v následném období, které bude trvat několik 
let, očekávat dočasné snížení úrovně zemědělské produkce a související zvýšení 
provozních nákladů. 

29. Kromě toho je zřejmě vyloučeno zvýšení hodnoty pozemků, jelikož se pozemky 
nacházejí v záplavovém území vyhlášeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 
Proto není a nebude povoleno žádné jiné využití lokality než pro zemědělství nebo 
lesnictví.  

2.8 Zásada „znečišťovatel platí“ 

30. České orgány vysvětlují, že kontaminaci způsobily státem vlastněné podniky, které byly 
všechny zlikvidovány. Žádný z podniků, které vykonávaly těžební činnosti, jež jsou 
příčinou ekologické zátěže řešené v rámci projektu, již neexistuje, a neexistují ani jejich 
právní nástupci. Poslední z nich, státní podnik Moravské naftové doly, byl založen dne 
1. dubna 1990 za účelem provádění těžebních činností do roku 1992 a nakonec byl 
v roce 2002 uzavřen bez právního nástupce. V době uzavření nedisponoval žádným 
majetkem ani finančními prostředky, ze kterých by mohl financovat sanaci kontaminace, 
k níž docházelo od 40. let 20. století. V období let 1992–2002 nevykonával státní podnik 
Moravské naftové doly žádnou těžební činnost.  

31. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zavedl 
povinnost znečišťovatele fyzicky odstranit nebo finančně nahradit konkrétní škody 
na životním prostředí, které způsobil. V případě státního podniku Moravské naftové 
doly se tento předpis nepoužil kvůli skutečnosti, že existence kontaminace lokality, 
která je předmětem projektu, nebyla známa před zahájením likvidace uvedeného 
podniku, a to z následujících důvodů. Znečištění, které je předmětem opatření podpory, 
se nachází pouze v podzemních vrstvách. Nemá vliv na povrchové vrstvy půdy, ale 
ohrožuje podzemní vodu. Vzhledem k tomu, že kontaminace se nachází pouze 
v podzemních vrstvách, nebyla zjištěna po dobu existence státního podniku, ale až po 
jeho likvidaci.  

32. Současní vlastníci získali pozemky v rámci restitučního/reprivatizačního procesu, který 
byl zahájen po pádu komunistického režimu a který podléhal přísným pravidlům 
stanoveným mimo jiné zákonem z roku 1999 o podmínkách převodu zemědělských 
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Vzhledem k tomu, že podle 
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územního plánu jsou pozemky určeny k zemědělství a lesnictví, kupující museli již být 
zemědělci / být zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů. Jelikož současní vlastníci 
získali pozemky ve stavu se znečištěním, ke kterému došlo před rokem 1992 z důvodu 
těžby ropy a zemního plynu, není žádný ze 172 současných vlastníků dotčené půdy 
odpovědný za ekologickou zátěž, a nemůže proto nést odpovědnost za její sanaci podle 
českých právních předpisů. 

33. Podle zásady „znečišťovatel platí“ neodpovídají dřívější uživatelé ani současní vlastníci 
pozemků za ekologickou zátěž a nemohou nést odpovědnost za její sanaci.  

34. Kromě toho zátěž nemá vliv na užívání pozemků ze strany vlastníků, kteří jsou 
zemědělci a lesníci, takže je nepravděpodobné, že by nesli náklady na sanaci. 

35. Cena pozemků se nezvýší, jelikož podle odborných posudků není povrchová vrstva 
znečištěním postižena, nebo je postižena jen minimálně, a kvalita orné půdy proto není 
snížena. Vzhledem k tomu, že kontaminace se nachází pod povrchem, nemá vliv na 
užívání pozemků ani na jejich tržní hodnotu. Dekontaminační práce navíc povedou 
k přechodnému snížení kvality zemědělské půdy. Kontaminace byla zjištěna teprve 
v letech 2010/2011.  

36. České orgány na základě právních předpisů České republiky zastávají stanovisko, že 
neexistuje žádný „znečišťovatel“, který by mohl být přinucen nést odpovědnost za 
znečištění. Opatření podpory jsou poskytována v situaci, kdy již žádný státní podnik ani 
jiný státní subjekt, který kontaminaci skutečně způsobil, neexistuje, neboť byl 
zlikvidován bez právního nástupce.  

2.9 Kumulace 

37. Oznámené opatření nelze kumulovat s podporou z jiných místních, regionálních či 
vnitrostátních zdrojů nebo ze zdrojů Společenství za účelem pokrytí týchž způsobilých 
nákladů. Podmínky Operačního programu Životní prostředí neumožňují financovat tytéž 
náklady, které jsou způsobilé v rámci tohoto programu, z různých zdrojů podpory. 

2.10 Závazky českých orgánů 

38. České orgány potvrzují, že budou dodržovat povinnosti podávání výročních zpráv, 
průhlednosti a sledování podle bodů 7.1 až 7.3 pokynů Společenství ke státní podpoře 
na ochranu životního prostředí (dále jen „pokyny k podpoře na ochranu životního 
prostředí“)4. 

3. STANOVISKO ČESKÝCH ORGÁNŮ 

39. České orgány z uvedených posudků vyvozují, že kontaminace nemá vliv na užívání 
pozemků ani na jejich tržní hodnotu.  

40. Na základě archivní dokumentace k sondám v jímacím území bylo zjištěno, že tyto 
sondy byly vrtány, provozovány a likvidovány v letech 1919 až 1992 zpočátku 
zahraničními podniky, za komunistického režimu a v letech 1990 až 1992 pak 
národními, resp. státními podniky. Podle českých orgánů je proto za staré ekologické 
zátěže odpovědný stát. 

                                                 
4  Úř. věst. C 82, 1.4.2008, s. 1. 
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41. České orgány zejména zastávají názor, že oznámené opatření nepředstavuje státní 
podporu, neboť PKÚ si z opatření podpory na sanační práce neponechá žádný užitek. 

4. POSOUZENÍ  

4.1 Zákonnost podpory  

42. Oznámením opatření před jeho prováděním splnily české orgány svou povinnost podle 
čl. 108 odst.3 Smlouvy o ES.  

4.2 Existence státní podpory podle č. 107 odst. 1 SFEU 

43. Opatření představuje státní podporu podle čl. 107 odst. 1 SFEU, pokud splňuje čtyři 
podmínky. Zaprvé, opatření musí být financováno státem nebo ze státních prostředků. 
Zadruhé, opatření zvýhodňuje příjemce. Zatřetí, opatření zvýhodňuje vybrané podniky 
nebo hospodářské činnosti. Začtvrté, opatření může narušit hospodářskou soutěž 
na vnitřním trhu a ovlivnit obchod mezi členskými státy. Tyto podmínky musí být 
splněny kumulativně. 

44. Komise především konstatuje, pokud jde o soulad se zásadou „znečišťovatel platí“, že 
české orgány v souladu s bodem 132 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí 
potvrzují, že přestože lze znečišťovatele zjistit, nelze je podle českých právních předpisů 
přinutit nést náklady na sanaci, neboť odpovědné společnosti zanikly bez právního 
nástupce.  

45. Byli zjištěni tři potenciální příjemci podpory: 1) PKÚ jako přímý příjemce finančních 
prostředků; 2) společnosti provádějící sanační práce a 3) vlastníci pozemků.  

Podpora podniku PKÚ  

46. PKÚ organizuje práce a spravuje a vyplácí státní prostředky, jedná tedy jménem státu. 
Nežádá o státní dotaci na provedení sanačních opatření na dotčeném území za účelem 
zlepšení své finanční situace, například se záměrem rozvíjet své budoucí obchodní 
činnosti, nýbrž proto, aby mohl plnit úkoly, které mu uložil stát a které vyplývají 
z odpovědnosti státu za škody na životním prostředí způsobené před rokem 1990 státem 
vlastněnými podniky. Celý objem státních prostředků putuje ke společnostem, které 
provádějí sanační práce.  

47. Navzdory předávání finančních prostředků je však činnost, kterou PKÚ vykonává, 
hospodářskou činností, kterou by v zásadě mohly provádět soukromé společnosti, 
a která by tak byla otevřena hospodářské soutěži. Toto stanovisko podporuje 
i skutečnost, že PKÚ má vlastní zdroje (viz bod 19), které plynou z doplňkových 
činností a které jsou následně využívány k financování hlavní činnosti, tj. sanačních 
prací. 

48. Opatření je financováno z veřejných zdrojů a poskytuje výhodu příjemci, neboť mu 
poskytuje finanční prostředky, které by za normálních tržních podmínek nezískal. 
Podpora je selektivní, jelikož se poskytuje pouze příjemci. Podpora může narušit 
hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy, jelikož podnikání 
v odvětví sanačních činností je otevřeno podnikům v jiných členských státech. Jakákoli 
výhoda poskytnutá podniku PKÚ ze státních prostředků má tedy potenciál ovlivnit 
obchod uvnitř Unie a narušit hospodářskou soutěž. 

49. Podpora poskytnutá příjemci PKÚ tudíž představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 
odst. 1 SFEU. 
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Podpora společnostem, které provádějí práce 

50. Společnosti, které provádějí sanační práce, jsou vybrány prostřednictvím otevřeného, 
transparentního a nediskriminačního nabídkového řízení v souladu s pravidly EU pro 
zadávání veřejných zakázek. 

51. V rámci projektu mají být prováděny dva hlavní typy sanačních prací. První typ prací 
spočívá v sanaci kontaminovaných zemin a vody. Existuje mnoho společností s licencí 
k provádění prací tohoto typu (jen v České republice jsou takových společností desítky, 
další jsou v zahraničí). Druhý typ sanačních prací spočívá v sanaci ropných sond. Tyto 
práce je třeba provádět pomocí speciální technologie (vrtné soupravy), v nepřetržitém 
procesu a s účastí speciálně kvalifikovaných a zkušených pracovníků. V České republice 
sice existuje jen málo společností schopných provádět tento druh prací, nabídkové řízení 
však bylo otevřeno zahraničním uchazečům. V této souvislosti české orgány potvrdily, 
že veřejné výzvy k předkládání nabídek se zúčastnily zahraniční společnosti.  

52. Přestože sanační práce jsou do určité míry specifické a vyžadují zvláštní odbornost, 
vnitrostátní a unijní trh je konkurenční, a tedy zajišťuje, že nabídková řízení 
organizovaná pro tento projekt nejsou cílena na velmi malou skupinu společností. 
Vítěznou nabídku na provedení sanačních prací v rámci projektu podalo konsorcium 
čtyř společností. České orgány dále potvrzují, že všech nabídkových řízení, která pro 
tento projekt proběhla, se účastnilo více společností. 

53. Lze tedy učinit závěr, že společnosti, které provádějí sanační práce, nemají prospěch ze 
selektivního zvýhodnění a nejsou příjemci státní podpory, a to z výše uvedených důvodů 
a proto, že cena, jež jim má být zaplacena za provedení sanačních prací, má být 
stanovena v rámci řízení o zadání veřejné zakázky. 

Podpora vlastníkům pozemků 

54. Současní vlastníci získali pozemky v rámci restitučního/reprivatizačního procesu, který 
byl zahájen po pádu komunistického režimu a který podléhal přísným pravidlům 
stanoveným mimo jiné zákonem z roku 1999 o podmínkách převodu zemědělských 
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Vzhledem k tomu, že podle 
územního plánu jsou pozemky určeny k zemědělství a lesnictví, kupující museli již být 
zemědělci / být zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů. 

55. Opatření na podporu vlastníků pozemků, kteří jsou soukromými osobami, a nikoli 
podniky, nepředstavují státní podporu podle čl. 107 odst. 1 SFEU. 

56. Pokud jde o vlastníky, kteří jsou podniky (v odvětví zemědělství nebo lesnictví), zaprvé 
je třeba uvést, že žádný ze stávajících vlastníků není odpovědný za ekologickou zátěž 
a nemůže být přinucen nést odpovědnost za její odstranění.  

57. Dále je vyloučeno zvýšení hodnoty pozemků například změnou jejich účelu v územním 
plánu ze zemědělské výroby či lesnictví na stavební pozemky, neboť pozemky se 
nacházejí v záplavovém území vyhlášeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje (viz 
bod 7). Proto není a nebude povoleno žádné jiné využití lokality než pro zemědělství 
nebo lesnictví.  

58. Jak potvrdily posudky nezávislých odborníků (viz bod 28), hodnota pozemků 
se v důsledku sanačních prací nezvýší, právě naopak. Jak je vysvětleno v posudcích 
prof. Kulhavého a Ing. Vacka, v oblasti dojde k částečnému snížení zemědělské 
produkce po dobu pěti až deseti let, čímž se sníží zisk zemědělských a lesnických 
podniků. 
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59. Je proto třeba poznamenat, že vlastníci pozemků sice nepřispívají na náklady na sanaci, 
akceptují však přechodné snížení hodnoty půdy a omezení jejího využívání v období 
příštích pěti až deseti let (tj. během sanačních prací včetně rekultivace či 
znovuzalesnění), za které neobdrží žádnou kompenzaci od státu.  

60. Kontaminace byla zjištěna teprve v letech 2010/2011. Vzhledem k tomu, že současní 
vlastníci nakoupili většinu dotčených pozemků dlouho před tímto datem, lze vyloučit 
možnost, že by pozemky byly koupeny za nižší cenu s vědomím, že jsou kontaminovány, 
a to za účelem spekulace a sázky na zlepšení půdy prostřednictvím státní podpory. 

61. Vzhledem k tomu, že existuje několik argumentů, proč se pozemky nezhodnotí – nelze 
změnit způsob využívání, (přechodná) degradace a pokles zisku namísto zvýšení 
hodnoty – nepředstavují sanační práce státní podporu ve prospěch vlastníků pozemků 
ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.  

62. Komise proto dospěla k závěru, že zatímco podniku PKÚ je poskytována státní podpora, 
není státní podpora podle čl. 107 odst. 1 SFEU poskytována společnostem provádějícím 
sanaci a vlastníkům pozemků.  

4.3 Podrobné posouzení podpory na sanaci kontaminovaných pozemků 

63. Cílem podpory je ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, zejména 
prostřednictvím ochrany vodních zdrojů pro zásobování veřejnosti pitnou vodou. 
Opatření konkrétněji představuje podporu na sanaci kontaminovaných lokalit podle bodu 
132 a násl. (kapitoly 3.1.10) pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí5 a bude 
podle toho posouzeno. 

64. Opatření kromě toho podléhá podrobnému posouzení podle bodu 160 a násl. pokynů 
k podpoře na ochranu životního prostředí, protože podpora přesahuje hranici 7,5 milionu 
EUR a vyplácí se pouze jednomu příjemci. Proto je podle bodu 160 písm. b) podbodu i) 
pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí vyžadováno podrobné posouzení. Toto 
podrobné posouzení musí být provedeno na základě pozitivních a negativních prvků 
dotyčné podpory. Pokud jde pozitivní účinky, podpora na ochranu životního prostředí 
musí reagovat na jednoznačně určené selhání trhu, být vhodným nástrojem, mít 
motivační účinek a být přiměřená. Negativní dopad podpory na hospodářskou soutěž 
a obchod musí být omezený. Soulad podpory s pokyny ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí musí být zkontrolován na základě ověření vyváženosti pozitivních 
a negativních prvků6. 

 Existence selhání trhu  
65. Podle bodu 167 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí Komise ověřuje, „zda 

státní podpora má podstatný dopad na životní prostředí, a je tedy cílena na odstranění 
tohoto selhání trhu“. V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost očekávanému 
přínosu opatření k ochraně životního prostředí. 

                                                 
5  Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 82, 1.4.2008, s. 1). 

6  Podrobné posouzení se provádí na základě posouzení pozitivních a negativních prvků uvedených v oddílech 
5.2.1 a 5.2.2 pokynů ke státní podpoře na ochranu životního prostředí, které se uplatní spolu s kritérii 
uvedenými v kapitole 3 (zejména v oddíle 3.1.10 o podpoře na sanaci kontaminovaných lokalit). Jde 
o posouzení přiměřenosti v závislosti na možném rušivém potenciálu v daném případě. Skutečnost, že 
podpora vede podnik k ochraně životního prostředí, kterou by jinak neprováděl, představuje hlavní pozitivní 
prvek, který je třeba při posuzování slučitelnosti podpory zohlednit (viz bod 166 pokynů k podpoře 
na ochranu životního prostředí). 
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66. Pokud jde o selhání trhu, podle bodů 53 a 132 pokynů k podpoře na ochranu životního 
prostředí podpora na sanaci kontaminovaných lokalit reaguje na selhání trhu související 
se zápornými externími faktory tím, že vytváří individuální pobídky ke splnění cílů 
v oblasti životního prostředí v případech, kdy nelze identifikovat znečišťovatele a přimět 
ho k zaplacení za nápravu ekologických škod, které způsobil. 

67. Jak je uvedeno v bodě 30 a násl., české orgány zastávají stanovisko, že podle českých 
právních předpisů nelze žádného „znečišťovatele“ přinutit nést odpovědnost za 
znečištění. Podpora je poskytována v situaci, kdy státní podnik (nebo jakýkoli jiný 
subjekt), který kontaminaci skutečně způsobil, již neexistuje, neboť byl zlikvidován bez 
právního nástupce. 

68. Z informací poskytnutých českými orgány vyplývá, že současný hospodářský a právní 
rámec nemůže poskytnout příjemci nezbytné pobídky k sanaci kontaminací, za které není 
právně odpovědný. Je třeba rovněž poznamenat, že v současné době neexistují žádné 
normy nebo právní předpisy EU, které by příjemce nutily k uskutečnění takového 
opatření.  

69. Příjemce, podnik PKÚ, který za kontaminaci půdy není odpovědný, by proto nemusel 
sanaci provést.  

70. Pokud jde o podstatný dopad na ochranu životního prostředí, podle bodu 132 pokynů 
k podpoře na ochranu životního prostředí je podpora na sanaci kontaminovaných lokalit 
slučitelná s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, pokud vede ke zlepšení ochrany životního 
prostředí ve smyslu zmírnění nebo nápravy poškození kvality půdy, povrchové vody 
nebo podzemní vody.  

71. V posuzovaném případě podpora na sanaci poskytovaná příjemci vede ke zlepšení 
ochrany životního prostředí. Studie provedená na žádost Ministerstva životního prostředí 
odhaluje v dotčené oblasti závažnou kontaminaci půdy. Studie dále ukazuje, že 
kontaminace představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí obecně, a zejména pro 
podzemní vodu. Lze proto vyvodit závěr, že opatření bude mít podstatný dopad 
na ochranu životního prostředí.  

 Vhodný nástroj 
72. Opatření musí být vhodné ve smyslu bodu 169 a násl. pokynů k podpoře na ochranu 

životního prostředí. Nástroj je vhodný, pokud stejných výsledků nelze dosáhnout 
prostřednictvím jiných nástrojů s méně narušujícími účinky. Za současné situace nelze 
žádnou stranu přinutit nést odpovědnost za provedení sanačních prací. Zřejmě tedy 
neexistují jiné politické možnosti, jak zajistit dekontaminaci pozemků a ochranu pitné 
vody, než je státní podpora. V současném právním rámci je proto poskytnutí podpory 
vhodným nástrojem k dosažení požadované úrovně ochrany životního prostředí, jelikož 
méně rušivé nástroje nezahrnující podporu nejsou k dispozici nebo nemohou dosáhnout 
stejných výsledků.  

 Motivační účinek a nezbytnost podpory  
73. Podle bodu 171 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí státní podpora „musí 

vést k tomu, že příjemci změní své chování tak, že se zvýší úroveň ochrany životního 
prostředí“. V tomto směru členský stát musí ukázat, že bez podpory by příjemce dané 
opatření ve prospěch životního prostředí neuskutečnil.  

74. Vzhledem k tomu, že PKÚ si neponechá žádný užitek, protože nevlastní dotčené 
pozemky, lze dojít k závěru, že bez podpory by opatření neuskutečnil. Bez finanční 
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podpory od státu by namísto vhodných sanačních projektů byla provedena pouze 
přechodná a provizorní, z hlediska životního prostředí neuspokojivá řešení.  

75. Lze proto vyvodit závěr, že opatření je nezbytné a poskytuje dostatečný motivační 
účinek.  

 Přiměřenost 
76. Pokud jde o přiměřenost podpory, standardní posouzení v kapitole 3.1.10 pokynů 

k podpoře na ochranu životního prostředí se zaměřuje na způsobilé dodatečné investiční 
náklady nezbytné k provedení sanace. Ve druhé fázi je třeba výši podpory stanovené 
na tomto základě znovu posoudit podle kapitoly 5 pokynů ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí. 

 Přiměřenost podpory podle kapitoly 3.1.10 

77. Podle bodu 133 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí může podpora 
na sanaci kontaminovaných lokalit pokrýt až 100 % způsobilých nákladů. Podle bodu 
134 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí způsobilé náklady odpovídají 
nákladům na sanační práce, od nichž se odečte navýšení hodnoty pozemku. Jelikož se 
hodnota pozemků nezvýší (jak je vysvětleno v bodech 28 a 29 výše), rovnají se 
způsobilé náklady nákladům na sanaci. 

78. Náklady na sanační práce činí celkem 2,1 miliardy CZK. České orgány budou financovat 
90 % způsobilých nákladů, které jsou stanoveny ve výši 1,63 miliardy CZK. Výše 
podpory činí 1,467 miliardy CZK (56,25 milionu EUR), z čehož 85 % pochází ze 
strukturálních fondů a 5 % z vnitrostátních zdrojů. Zbývajících 10 % způsobilých 
nákladů financuje PKÚ. 

79. Komise proto zastává stanovisko, že podpora je vypočtena v souladu s bodem 133 
pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí.  

 Přiměřenost podpory podle kapitoly 5 

80. Opatření státní podpory je přiměřené ve smyslu bodu 174 písm. a) pokynů k podpoře 
na ochranu životního prostředí, pokud jsou způsobilé náklady omezeny pouze na 
dodatečné náklady nutné k dosažení úrovně ochrany životního prostředí. České orgány 
prokázaly, že podpora nepřevyšuje náklady nezbytné k sanaci kontaminace, za niž 
příjemce nenese odpovědnost. Na základě poskytnutých informací lze dospět k závěru, 
že proces výběru je nediskriminační, transparentní a otevřený a splňuje podmínky 
stanovené v bodě 174 písm. b) pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí. 
Opatření proto lze považovat za přiměřené ve smyslu kapitoly 5 pokynů k podpoře 
na ochranu životního prostředí. 

 Analýza narušení hospodářské soutěže a obchodu 
81. Komise dále posoudila předvídatelné negativní účinky podpory na hospodářskou soutěž 

mezi podniky na dotčeném výrobkovém trhu, tedy trhu se sanačními pracemi. V tomto 
směru lze poznamenat, že je zřejmě nepravděpodobné, že příjemce bude v případě 
poskytnutí podpory schopen zvýšit nebo udržet prodeje. Sanace kontaminovaných 
pozemků zejména nemá vliv na jednotkové výrobní náklady, jak popisuje bod 177 
písm. a) pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí, ani nevede k výrobním 
procesům šetrnějším k životnímu prostředí ve smyslu bodu 177 písm. b) pokynů 
k podpoře na ochranu životního prostředí nebo novým produktům podle bodu 177 
písm. c) pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí. Podpora je naopak 
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technologicky neutrální v tom smyslu, že nepodporuje žádnou technologii, kterou 
příjemce používá ve svém výrobním procesu.  

 Dynamické pobídky a vytlačení 

82. Podle bodu 178 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí může být státní 
podpora na ochranu životního prostředí použita strategicky na podporu inovačních 
technologií šetrných k životnímu prostředí s cílem poskytnout domácím výrobcům 
výhodu včas jednajícího podniku. Podpora tak může narušit dynamické pobídky 
a vytlačit investice do konkrétních technologií v jiných členských státech a vést 
k soustředění této technologie do jednoho členského státu. Lze však poznamenat, 
že dotčené opatření nepodporuje žádný druh technologie, nýbrž je omezeno na sanaci 
kontaminovaných pozemků. Kromě toho je podpora omezena výhradně na opatření 
k sanaci škod, za které příjemce nenese odpovědnost, a nepřesahuje částky k tomu 
nezbytné. Opatření proto nemůže příjemci přinést žádnou peněžní výhodu, která by 
mohla být tak či onak použita ke vzájemnému subvencování investic v jeho výrobním 
procesu. Proto je možné vyvodit závěr, že podpora nenaruší dynamické pobídky 
a nepovede k vytlačení konkrétních technologií.  

 Zachovávání činnosti neefektivních firem 

83. Podle bodu 180 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí lze státní podporu na 
ochranu životního prostředí odůvodnit jako přechodný mechanismus k úplnému 
rozdělení negativních externalit souvisejících s životním prostředím, ale neměla by být 
využívána na poskytování nepotřebné pomoci podnikům, které nejsou schopny se 
přizpůsobit normám a technologiím, jež jsou příznivější pro životní prostředí, protože 
nejsou dostatečně efektivní. Nicméně, jak je uvedeno výše, podpora je omezena 
výhradně na sanaci škod, za které příjemce nenese odpovědnost, a nepřesahuje částky 
k tomu nezbytné. Opatření proto nemůže příjemci přinést žádnou peněžní výhodu, která 
by mohla být tak či onak použita ke vzájemnému subvencování případných provozních 
neefektivit. Proto je možné vyvodit závěr, že podpora nepomůže zachovávat činnost 
neefektivní firmy.  

 Tržní síla a vylučovací jednání 

84. Pokud jde o bod 181 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí, podpora na 
ochranu životního prostředí poskytnutá příjemci může být použita na posílení nebo 
udržení jeho tržní pozice na daném výrobkovém trhu. Příjemce zadá sanační práce 
společnostem vybraným v otevřeném, transparentním a nediskriminačním veřejném 
nabídkovém řízení. Podpora je omezena výhradně na sanaci škod, za které příjemce 
nenese odpovědnost, a nepřesahuje částky k tomu nezbytné. Proto je možné vyvodit 
závěr, že podpora nemůže příjemci pomoci k posílení nebo zachování jeho tržní pozice 
na výrobkových trzích, kde působí.  

 Účinky na obchod a umístění 

85. Podle bodu 183 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí může důsledkem státní 
podpory na ochranu životního prostředí být to, že na některých územích budou existovat 
příznivější podmínky pro výrobu, zejména díky srovnatelně nižším nákladům na výrobu, 
což je důsledkem podpory, nebo díky vyšším normám výroby, jichž bylo díky podpoře 
dosaženo. Výsledkem toho může být, že se podniky budou přemisťovat na podporovaná 
území nebo že se obchodní toky přesměrují k podporované oblasti. Jak je však 
vysvětleno výše, využití pozemků je omezeno a podpora nepřesahuje částky nezbytné 
k jejich dekontaminaci. Podpora tedy nemotivuje podniky k přemístění do 
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kontaminované oblasti. Opatření proto pravděpodobně nebude mít účinky na obchod 
nebo umístění.  

 Porovnání 

86. Z výše uvedeného vyplývá, že záporné účinky podpory na hospodářskou soutěž mezi 
podniky na dotčených výrobkových trzích budou velmi omezené. Zejména je 
nepravděpodobné, že by podpora pozitivně ovlivnila postavení příjemce v hospodářské 
soutěži, protože se netýká výroby konkrétního zboží nebo rozvoje konkrétních 
technologií. Kromě toho se zdá, že finanční zvýhodnění je účinně omezeno na sanaci 
pozemků a nelze jej použít pro vzájemné subvencování provozních činností příjemce. 
Podpora přitom bude mít značné pozitivní účinky na úroveň ochrany životního prostředí 
v dotčeném regionu. Zejména zmírní hrozbu kontaminace pitné vody. Lze tedy učinit 
závěr, že pozitivní účinky podpory převažují nad možnými negativními účinky 
na hospodářskou soutěž a obchod. 

5. ZÁVĚR 

87. Závěrem se konstatuje, že podpora je slučitelná s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, protože 
je v souladu s ustanoveními platnými pro podporu na sanaci kontaminovaných lokalit 
a s požadavky na podporu, která je předmětem podrobného posouzení, jak uvádí pokyny 
k podpoře na ochranu životního prostředí. 

88. Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být sdělovány třetím 
stranám, uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data doručení. 
Pokud Komise neobdrží v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude předpokládat, že 
souhlasíte se zpřístupněním informací třetím stranám a se zveřejněním plného znění 
tohoto dopisu v závazném jazykovém znění na internetové adrese:  

 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 Žádost prosím zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž Evropské komise: 

 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Belgium 
Fax +32 22961242 

 
S úctou, 

 
Za Komisi 

 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
místopředseda 


