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Úvod – zvláštní účet tzv. Fond privatizace

✓ Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení 
Fondu národního majetku ČR

Zdroje příjmů

✓ příjmy z držení majetku 
(dividendy, nájmy) 

✓ příjmy z prodeje majetku 
určeného k privatizaci

Výdajové tituly

✓ částky určené na převod do 
státního rozpočtu na důchodový 
účet 

✓ výdaje na odstraňování 
ekologických škod vzniklých před 
privatizací 

✓ výdaje schválené na základě 
požadavku MPO jednotlivými UV

63%

18%

5%

9%

5%

Struktura výdajů zvláštního účtu tzv. Fondu 
privatizace

Převod do státního
rozpočtu na úhradu
schodku důchodového
účtu

Ekologie + revitalizace

MPO průmyslové zóny

MPO DIAMO s.p.

Ostatní náklady 
(realizace privatizace, 
ručení…)



Základní teze nové koncepce správy Fondu privatizace

✓ vyloučit výdajové tituly nesouvisející s privatizací

✓ zajistit dostatek finančních prostředků pro provoz Fondu 
privatizace do inkasa dividend

✓ zajistit vázané finanční prostředky ve výši neproplacených 
finančních prostředků uzavřených smluv na realizaci pro 
případ výpadku příjmů

✓ zajistit dostatek finančních prostředků na naplňování 
závazků státu vzniklých při privatizaci, zejména 
ekologických, ve výši 4,5mld. Kč ročně



Postup  MF při zadávání veřejných zakázek

✓ základní informace na http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu

✓ nová Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci ekologických 
zakázek řešících závazky při privatizaci č. 4/2017

✓ zadávaní zakázek dle priorit MŽP - minimálně 10 sanací v 
otevřeném řízení ročně

✓ od roku 2018 investovat 2,5 – 3mld. Kč ročně, od ukončení 
programu revitalizace až 4,5mld. Kč ročně

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu


Priority 2017 a střednědobý výhled 2018, 2019
Nabyvatel Lokalita

1 Odien Real Estate a.s. Avia Praha

2 BENZINA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice

3 BENZINA s.r.o. DS Točník

4 BENZINA s.r.o. DS Bohumín

5 FARMAK a.s. Olomouc III. etapa

6 UNIPETROL a.s. Litvínov Popelové skládky

7 Hanon Systems Autopal Services s.r.o. Závod Nový Jičín

8 Velamos, a.s. v konkurzu (Velobel) Zlaté Hory

9 Mopas a.s. Holešov

10 ČEZ Správa majetku s.r.o. (dříve ZČE a.s.) Karlovy Vary-Tuhnice

11 UNIPETROL a.s. Litvínov Čerpání drénu KM12 

 12 UNIPETROL a.s. Litvínov Nová Voda střed - čerpání podzemních 

 13 UNIPETROL a.s. Litvínov Plošný monitoring sanačních prací 

14 Synthesia a.s. Pardubice Semtín – laguna železitých kalů

15 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu závodu

16 E.ON. Distribuce a.s. Rozvodna Mydlovary

17 Vítkovice a.s. Koksochemie + další lokality

18 Jihočeská plynárenská a.s. Areál České Budějovice

19 RWE GasNet s.r.o. (dříve JMP a.s.) Uherské Hradiště

1 Eutech a.s. Šternberk

2 UNIPETROL a.s. Litvínov Nová voda Střed, Růžodol + dokončení sanace areálu v Záluží

3 RWE GasNet s.r.o. Šumperk

4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice

5 KastorEko s.r.o. Rohatec

6 RWE Energie s.r.o. Vyškov

7 RWE Energie s.r.o. Kroměříž

8 RWE Energie s.r.o. Javorník

9 MOIS s.r.o. Chomutov

10 Palivo Trans s.r.o. Oslavany

11 Velamos, a.s. v konkurzu Skuteč

12 RESPO s.r.o. Areály společnosti

13 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha

14 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody

15 Třinecké železárny a.s. Koryta řek Olše a Líštnice

16 BENZINA s.r.o. DS Bartošovice

Priority 2017 - zásobník

Střednědobý výhled na roky 2018, 2019



Postup zadávání zakázek na plnění 
ekologických závazků v letech 2001 - 2017



Změny závazků ze smlouvy

✓ §222 ZZVZ – podstatné x nepodstatné změny, vyhrazené
změny

✓ §222 odst. 4, 5, 6, 7 a 9

✓ hodnota změny x cenový nárůst

✓ změna doby plnění - vždy podstatná změna

✓ každou změnu závazku nutno stvrdit dodatkem ke smlouvě



Závěrečné shrnutí

✓ zajištění dostatečného množství finančních prostředků na
zvláštním účtu Ministerstva financí na naplňování
ekologických závazků vzniklých při privatizaci

✓ od roku 2018 výdaje na realizaci ekologických závazků 4,5mld.
kč ročně z toho na ekologii 2 – 3,5mld. Kč

✓ zadávání minimálně 10 sanací v otevřeném řízení ročně dle
priorit MŽP



Děkuji za pozornost


