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Zdroje informací 

• základní informace o projektu  
• důvody a cíle realizace projektu 
• složení projektového týmu  
• výsledky projektu 

 
 

• popis projektu 
• důvody a cíle projektu 
• členění projektu na časové fáze 
• tiskové zprávy 
• NIKM 2 na konferencích - prezentace, postery, 

články 
 

 

Související odkazy 

       

 
 

• systém evidence kontaminovaných míst 
 
 
 
 
 
 

• mapová aplikace Kontaminovaná místa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Řešitel projektové úlohy 3 - Plošná inventarizace: 

Společnost DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2 
Mgr. Zdenka Szurmanová – vedoucí projektové úlohy  
Tel.:  +420 602 53 78 38 
szurmanova@aqd.cz 
 
DEKONTA, a.s. 
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
RNDr. Ondřej Záruba – vedoucí týmu DEKONTA 
Tel.:  +420 602 345 525 
zaruba@dekonta.cz, www.dekonta.cz 
 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
Mgr. Jan Čechlovský – vedoucí týmu VZ Ekomonitor 
Tel.:  +420 603 871 921 
jan.cechlovsky@ekomonitor.cz, ww.ekomonitor.cz 
 
GEOtest, a.s. 
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno - Slatina 
RNDr. Eva Vodičková – vedoucí týmu GEOtest 
Tel.:  +420 724 275 331 
vodickova@geotest.cz, www.geotest.cz 
 

Hlavní řešitel: 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
Projektový tým Národní inventarizace kontaminovaných 
míst  2. etapa (NIKM 2)                                                                                                                            
RNDr. Zdeněk Suchánek - vedoucí projektu 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
Tel.:  +420 267 225 237, +420 604 206 757                                                                                                                    
zdenek.suchanek@cenia.cz, http://www.cenia.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 
Z PRIORITNÍ OSY 3 OPŽP 

 

Ministerstvo životního prostředí                                                            www.opzp.cz                                           email 
Státní fond životního prostředí České republiky                              zelená linka: 800 260 500              dotazy@sfzp.cz 
 

 

 

https://www.mzp.cz/cz/system_evidence_mist 

 

https://kontaminace.cenia.cz/ 



 
Co je to NIKM? 
 

NIKM představuje projekt zaměřený na podchycení 
a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu 
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
lokalit na území České republiky. Cílem je zajištění 
efektivního a jednotného postupu identifikace, 
evidence a hodnocení těchto lokalit.  

Výstupem celostátní inventarizace bude databáze 
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst, v níž bude mít každá sledovaná lokalita svůj 
záznam. Každý záznam bude obsahovat základní 
informace o dané lokalitě, její kontaminaci, jaké 
riziko či potenciální riziko představuje lokalita pro 
lidské zdraví a životní prostředí. Součástí záznamu 
bude hodnocení lokality z hlediska dalšího postupu 
a naléhavosti řešení znečištění na lokalitě. 

Současně budou výsledky shrnuty a zhodnoceny 
v 15 souhrnných zprávách, jejichž náplní bude 
charakteristika problematiky kontaminace 
horninového prostředí v jednotlivých krajích, na 
území hlavního města a na území celé republiky 

Plošná inventarizace bude realizována na území 
státu v letech 2019 až 2021. 

 
Proč potřebujeme NIKM? 
 

• Efektivní řízení a kontrola procesu odstraňování 
starých ekologických zátěží 

• Poskytování údajů o území podle zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) - Územně 
analytické podklady, jev 64 

• Reporting EU (Evropská unie), EEA (Evropská 
agentura pro životní prostředí) a dalším 
mezinárodním subjektům 

• Jednotný systém informací o kontaminovaných 
místech reagující na požadavky státních 
orgánů, NKÚ a statistiky v oblasti životního 
prostředí 

• Projekt NIKM je plněním jednoho z opatření 
Státní politiky životního prostředí České 
republiky 2012-2020 - 4.2.4.1 – „Realizovat 
národní inventarizaci kontaminovaných míst 
v ČR“ 

• Bilancování kontaminační zátěže podle 
požadavků směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod 
před znečištěním a zhoršováním stavu a podle 
požadavků směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

• Nezbytnost vést evidenci KM vyplývá rovněž ze 
směrnice EP a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti 
za životní prostředí v souvislosti s prevencí a 
nápravou škod na ŽP a její transpozice do 
legislativy ČR zákonem č. 167/2008 Sb., 
o předcházení a nápravě ekologické újmy 

 
Financování NIKM 
 

Projekt je spolufinancovaný z Fondu soudržnosti EU. 

Projekt je financován z Operačního programu 
Životní prostředí, Prioritní osa 3, specifický cíl 3.4: 
Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.  

Registrační číslo projektu v Operačním programu 
Životní prostředí 2014-2020 je 
CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853. 

Co mohu udělat pro NIKM jako občan? 

Máte-li důvodné podezření na kontaminaci 
horninového prostředí včetně podzemní vody 
(indikace dosud neznámé staré ekologické zátěže, 
staré nelegální skládky), můžete zaslat oznámení 
(souřadnice místa, stručný popis, případně 
fotografie) e-mailem na adresu nikm@dekonta.cz, 
příp. další mailovou adresu řešitelského týmu. 

Lokalizaci již evidovaných kontaminovaných míst si 
lze ověřit či souřadnice odečíst v databázi SEKM na 
adrese www.sekm.cz. 

Co mohu udělat pro NIKM jako zástupce 
veřejné správy? 

Vybraní zástupci samosprávy a/nebo veřejné správy 
budou v rámci inventarizace kontaktováni terénními 
pracovníky NIKM s prosbou o poskytnutí informací. 
Okruh informací bude inventarizačními týmy 
s předstihem konkretizován. Prosíme o poskytnutí 
náležité součinnosti těmto pracovníkům ve 
společném zájmu nás všech, kteří si přejeme lepší 
životní prostředí pro naši i budoucí generace. 

 
 

NIKM 
 

                ... pro lepší životní prostředí 
 


