USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. září 2017 č. 610
ke Koncepci stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
Vláda
I.

schvaluje

1. strategii obsaženou v Koncepci stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace,
obsaženou v části III materiálu čj. 861/17 (dále jen „materiál“),
2. rámec výdajů ze zvláštních účtů privatizace v oblasti ekologických závazků státu
obsažených v kapitole 7.2 materiálu na 4,5 mld. Kč ročně od roku 2018,
3. vyčlenění vázaných prostředků na zvláštních účtech privatizace na ekologické závazky
státu pro případ výpadku příjmů podle kapitoly 7.3 materiálu,
4. od roku 2018 realizovat financování projektů podle bodu II/2a usnesení vlády ze dne
9. února 2015 č. 97 a bodu II/2 usnesení vlády ze dne 22. července 2015 č. 576
z prostředků kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
5. od roku 2019 výdaje uložené podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 21. června 2010
č. 483 v rozsahu podle Zprávy o postupu prací a čerpání finančních prostředků ze
Smlouvy č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 uzavřené mezi Ministerstvem financí a
DIAMO, s. p., o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické
těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a jeho další
financování v letech 2018 až 2022, která bude ministrem průmyslu a obchodu předložena
vládě do 30. září 2017, a to z prostředků kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
kde budou tyto prostředky závazným ukazatelem a budou využity výhradně k úhradě
nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod
způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území,
6. od roku 2019 převod finančních prostředků ve výši podle bodu I/5 tohoto usnesení do
příjmů kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že převod bude realizován
do roku 2042, a to ze zvláštního účtu Ministerstva financí tzv. Fondu privatizace;
II. mění
1. usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 97 tak, že text bodu II/2a se nahrazuje textem,
který zní:
„s poskytnutím finanční podpory Královéhradeckému kraji na akce uvedené v tabulce č. 1
přílohy č. 1 tohoto usnesení maximálně do výše 577,825 mil. Kč při stanoveném spolufinancování, a to z prostředků státního rozpočtu,“,

2. usnesení vlády ze dne 22. července 2015 č. 576 tak, že text bodu II/2 se nahrazuje
textem, který zní:
„v souladu s usnesením vlády ze dne 30. října 2013 č. 824 s poskytnutím finanční
podpory Moravskoslezskému kraji do výše 750 mil. Kč a maximálně do 75 % způsobilých
výdajů pro realizaci Průmyslové zóny při stanoveném způsobu financování podle pravidel
programu pro podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, a to z prostředků
státního rozpočtu navýšením výdajů kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu do
doby ukončení realizace Průmyslové zóny,“,
3. usnesení vlády ze dne 21. června 2010 č. 483 tak, že:
a) text bodu II/2 se nahrazuje textem, který zní:
„v souladu s bodem IV.3.1 Zprávy financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu
a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem ze státního rozpočtu, na základě
aktualizace analýzy rizik, a to do limitu 32 mld. Kč,“,
b) zrušuje bod III/1;
III. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí zajistit v rozpočtové
kapitole 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu od roku 2019 dostatek finančních
prostředků na pokrytí výdajů v souladu s bodem II tohoto usnesení,
2. ministru průmyslu a obchodu jako zakladateli DIAMO s. p. a ministru financí zajistit
ukončení Smlouvy č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 o úhradě nákladů a výdajů spojených
s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže
pod Ralskem a respektovat ukončení financování řešení důsledků po chemické těžbě
uranu ve Stráži pod Ralskem z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti
státu v obchodních společnostech, a to k 31. prosinci 2018,
3. ministru financí
a) převádět do kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu finanční prostředky ze
zvláštního účtu Ministerstva financí tzv. Fondu privatizace podle bodu I/6 tohoto
usnesení,
b) zajistit provedení revize zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České
republiky v rozsahu podle materiálu do 31. prosince 2017,
c) zajistit rámec výdajů ze zvláštních účtů privatizace v oblasti ekologických závazků státu
popsané v kapitole 7.2 materiálu na 4,5 mld. Kč ročně od roku 2018,
d) vázat finanční prostředky na zvláštních účtech privatizace na ekologické závazky státu
pro případ výpadku příjmů zvláštních účtů privatizace podle kapitoly 7.3 materiálu.
Provedou:
ministři financí,
průmyslu a obchodu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
2

