
    

Praha, 8. března 2022 

TISKOVÁ ZPRÁVA CENIA 

Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) byla dokončena 

Národní inventarizace kontaminovaných míst byla celostátní projektovou akcí (2018-2021) 

zaměřenou na podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných lokalit na území České republiky. Výstupem je aktualizovaná databáze 

Ministerstva životního prostředí Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) obsahující 

validované záznamy kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst.  

Po dokončení NIKM bylo k 31. 12. 2021 v SEKM celkem 10 134 aktualizovaných a 

validovaných záznamů kontaminovaných míst a potenciálně kontaminovaných míst. Každý 

validovaný záznam obsahuje základní informace o dané lokalitě, její kontaminaci a riziku či 

potenciálním riziku kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí.  

Každá lokalita je podle Metodického pokynu MŽP č. 1/2021 vyhodnocena a jednoznačně 

zařazena do kategorie podle toho, jaký další postup vyžaduje v závislosti na její předpokládané 

či ověřené kontaminaci a na důsledcích či možných důsledcích této kontaminace pro lidské 

zdraví a životní prostředí. Jsou rozlišovány tři základní kategorie – lokality kontaminované (A), 

potenciálně kontaminované (P) anebo nekontaminované (N). Každá z těchto tří základních 

kategorií je ještě podrobněji členěna. Lokality kategorie A1, nebo A2 či A3 jsou ty, u nichž 

kontaminace znamená existující a potvrzený problém. U lokalit P1 až P4 znamená kontaminace 

problém potenciální, není dostatek informací pro definitivní závěry. Skutečnou závažnost 

kontaminace musí u této kategorie ověřit průzkum a/nebo analýza rizik. Lokality kategorie N0, 

N1, N2 nevyžadují žádný zásah.  

Počty lokalit obsažených v databázi SEKM 

podle kategorie priorit po národní 

inventarizaci území ČR – viz tabulka. 

Statistická data pro jednotlivé kategorie, resp. skupiny kategorií priority je možno vyhledat 

v databázi SEKM (https://www.sekm.cz/). Databáze nabízí mnoho možností vyhledávání a 

výstupů (excel, JSON) podle územích a správních jednotek a řady parametrů. 

Projekt byl spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. Celkový objem finančních prostředků 

vč. DPH byl 116,63 mil. Kč, z toho 99,13 mil. Kč tvořilo spolufinancování z FS EU. Projekt 

zahájený v lednu 2018 pracemi CENIA byl od března 2019 do listopadu 2021 naplňován 

dodavatelskými pracemi plošné inventarizace, administrace databáze a externí kontroly. Plošnou 

inventarizaci realizovali členové Společnosti „DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 

2“. Databázové služby administrace SEKM zajistil dodavatel ProGeo Consulting s.r.o. a 

supervizi Ing. Jiří Tylčer, CSc. 

Inventarizace v krajích byla vyhodnocena zprávami za všech 14 krajů a souhrnnou zprávou za 

Českou republiku. Výsledky projektu jsou využitelné pro státní správu, podnikatelský sektor 

a informační služby pro veřejnost, a to prostřednictvím databáze SEKM. Informace 

o kontaminovaných místech obsažené v databázi jsou vstupem požadovaným stavebním 

zákonem pro aktualizace územních plánů jako tzv. územně analytické podklady (ÚAP – jev 64). 

Výsledky projektu jsou uveřejněny na adrese https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-

projekty/nikm-2/vystupy-projektu-nikm-2/.
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Kategorie priority Počet lokalit % 

A 496 4,9 

P 8 558 84,4 

N 1 080 10,7 

Celkem 10 486 100,00 
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