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I. 
 

Informace o postupu privatizace 
 
 

1. PRODEJ AKCIÍ 
 
           Usnesením vlády ze dne 19. března 2007 č. 283 vláda schválila rozhodnutí o privatizaci 
majetkové účasti státu ve společnosti ČEZ, a.s., a to metodou prodeje na kapitálovém trhu 
prostřednictvím osoby poskytující investiční služby. Celkem mělo být prodáno 7 % akcií, což je 
41 454 759 ks akcií. K 31. 12. 2008 bylo z uvedeného počtu prodáno 27 211 276 ks akcií (4,594 %) 
společnosti ČEZ, a.s. a akciový podíl ČR-MF k výše uvedenému datu činil 63,02 %. 

 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 168 ze dne 25. února 2008 byla dokončena privatizace 

100 % majetkové účasti státu  na  podnikání  obchodní  společnosti  ŠKODAEXPORT, a. s.  Dne 
29. února 2008 byla podepsána mezi Ministerstvem financí a vítězem výběrového řízení společností 
ČEX, a.s., Praha 10,  Na  Sychrově  975/8,  PSČ 101 27, IČ 27408612 smlouva o koupi akcií. Dne 
7. května 2008 Ministerstvo financí obdrželo doplatek kupní ceny ve výši 190.016.800,- Kč 
(celková kupní cena byla 210 016 800,- Kč) a převod akcií se uskutečnil dne 26. května 2008. 

 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 625 ze dne 21. května 2008 byla zahájena privatizace 

99,22 % majetkové účasti státu na podnikání obchodní společnosti STROJIMPORT, a. s. Podle 
výše uvedeného usnesení bylo uspořádáno veřejné výběrové řízení k určení nabyvatele 99,22 % 
majetkové účasti podle podmínek a kritérií uvedených v příloze vydaného usnesení. Pro 
vyhodnocení nabídek účastníků veřejného výběrového řízení byla ustavena komise. Výběrové 
řízení bylo dvoukolové s tím, že 1. kolo bylo kvalifikační a 2. kolo mělo jediné kritérium, a to výši 
nabídnuté kupní ceny. Vítězem výběrového řízení, schváleným usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 
26. 1. 2009, se stala společnost TOSHULIN, a.s., Hulín, Wolkerova 845, PSČ 768 24, IČ: 2551085 
s kupní cenou 121 402 210,- Kč. 

 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 602 ze dne 21. května 2008 byla zahájena privatizace 

98,85 % majetkové účasti státu na podnikání obchodní společnosti TECHNOEXPORT akciová 
společnost pro zahraniční obchod. Podle výše uvedeného usnesení bylo uspořádáno veřejné 
výběrové řízení k určení nabyvatele 98,85 % majetkové účasti podle podmínek a kritérií uvedených 
v příloze vydaného usnesení. Pro vyhodnocení nabídek účastníků veřejného výběrového řízení byla 
ustavena komise. Výběrové řízení bylo dvoukolové s tím, že 1. kolo bylo kvalifikační a 2. kolo 
mělo jediné kritérium, a to výše nabídnuté kupní ceny. Vítězem výběrového řízení se stala 
společnost Chemoprojekt, a.s., Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ: 45273383 s kupní 
cenou 516 720 000 Kč. Po schválení vítěze veřejného výběrového řízení ve vládě ČR v březnu 2009 
bude prodej dokončen. 

 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 360 ze dne 2. dubna 2008 o dalším postupu privatizace 

majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s. byla dne 16. května 2008 vyhlášena 
veřejná zakázka na výběr poradenské instituce pro privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti 
České aerolinie a.s. Nejvhodnější nabídku přeložilo konsorcium Deloitte Advisory s.r.o. / CMS 
Cameron McKenna v.o.s. a mandátní smlouva byla podepsána dne 14. listopadu 2008. Veřejné 
výběrové řízení bylo zahájeno 5. 2. 2009. 
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V souladu s usnesením vlády ČR č. 666 ze dne 2. června 2008 o postupu privatizace 

majetkové účasti státu ve společnosti Letiště Praha, a.s. byla dne 25. července 2008 vyhlášena 
veřejná zakázka na výběr poradenské instituce pro privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti 
Letiště Praha, a.s. zadávaná v užším řízení. Proces výběru poradce byl opožděn oproti původním 
předpokladům o cca 3-4 měsíce z důvodu zahájení správního řízení Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže na základě návrhu neúspěšného uchazeče Deutsche Bank AG. Správní řízení 
bylo zastaveno v lednu 2009. Do 2. kola zadávacího řízení postoupilo 5 zájemců, kteří v březnu 
2009 předloží své nabídky. Jedná se o společnosti Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers ČR, 
s.r.o., Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., Merrill Lynch International a JPMorgan (UK) Ltd. 
 

 
Ostatní společnosti 

 
 
Privatizace akcií v ostatních společnostech probíhala v roce 2008 formou  prodeje určeným 

nabyvatelům na základě rozhodnutí o privatizaci ve smyslu příslušného usnesení vlády ČR. 
 
V  roce 2008 byl realizován přímý prodej akcií určenému nabyvateli v souladu s usnesením 

vlády ČR ve společnosti BOTAS  a. s. s  kupní cenou ve výši  936,1 tis. Kč.  U  společnosti  První 
brněnská strojírna  Brno DIZ, a. s.  byl  uplatněn  odkup  4 931 ks  akcií  za  15,8 tis. Kč ve smyslu 
§ 183i  zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném  znění.  

 
Mimořádná valná hromada společnosti TRANZA a.s. ze dne 16. 10. 2007 rozhodla 

o rozdělení společnosti TRANZA a.s. odštěpením se založením nové společnosti  TRANZA 
Strojírny a.s. Příslušná část  jmění  rozdělované společnosti TRANZA a.s. přešla na nově založenou 
nástupnickou společnost  TRANZA Strojírny a.s. a akcionáři společnosti TRANZA a.s. se stali 
akcionáři i nástupnické společnosti TRANZA Strojírny a.s. Dosavadní akcionáři rozdělované 
společnosti TRANZA a.s. za každou jednu původní kmenovou akcii, znějící na majitele, 
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 424,- Kč obdrželi v roce 2008 výměnou: 
a)  jednu kmenovou akcii, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 113,- Kč 

rozdělované společnosti TRANZA a.s. po rozdělení a současně obdrželi 
b)  jednu kmenovou akcii, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 311,- Kč 

nástupnické společnosti TRANZA Strojírny a.s.  
 
V roce 2008 byly zrušeny dvě společnosti - Agrostroj Prostějov, a.s. a  BSS METACO a.s. –  

u obou společností byly ( po skončení konkursu a výmazu z Obchodního rejstříku ) jejich akcie 
v Středisku cenných papírů zrušeny.              

  
 Dne 17. 12. 2007 bylo vydáno rozhodnutí jediného akcionáře  ČR – MF  společnosti 
LETKA, a.s., kterým byla jmenovaná společnost uvedena do likvidace ke dni 1. 1. 2008. 
Likvidátorem společnosti  byl  jmenován  Mgr. Karel Hnilica, Lublaňská 41, 120 00 Praha 2. Dne 
19. 12. 2008 byla za účasti notáře provedena fyzická likvidace originálů listinných akcií společnosti. 
Likvidace bude dokončena v únoru 2009 převodem likvidačního zůstatku na účet jediného 
akcionáře. 
 
          Rozhodnutím  jediného  akcionáře ČR – MF  učiněným  v   působnosti  valné  hromady  dne  
5. 11. 2008 byla k tomuto datu uvedena do likvidace společnost OSINEK, a. s. Likvidátorem této 
společnosti byl jmenován Mgr. Ivan Hloušek, bytem Praha 4, Bělčická  2842/15.  
 
  Nadále je pozastavena privatizace společnosti THERMAL - F, a.s. z důvodu soudního 
sporu, ve kterém se společnost X & R, s.r.o. domáhá určení povinnosti MF odprodat 100 % akcií 
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společnosti THERMAL - F, a.s. za kupní cenu 350 mil. Kč  nebo majetku, který je dnes ve 
vlastnictví společnosti THERMAL – F, a.s.  
 
 
Seznam ukončených privatizací ostatních  akciových společností v roce 2008  
 
VaK Bruntál, a.s. 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Agrostroj Prostějov, a.s. 
BOTAS a.s. 
BSS METACO a.s. 
První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. 
 

 
 

 
2. PRODEJ MAJETKU 

 
Prodej privatizovaného majetku byl v roce 2008 realizován formou přímých prodejů 

a veřejných soutěží na prodej částí podniků. 
 

Formou přímého prodeje bylo privatizováno celkem 102 privatizačních jednotek za 
celkovou kupní cenu přesahující 257 mil. Kč. Celkový objem prodaného majetku byl významnou 
měrou tvořen příjmy z prodeje bytových domů z majetku bývalé ČD s.o., nyní SŽDC s.o.; v závěru 
roku byla zahájena privatizace bytového fondu z majetku Vězeňské služby ČR s.o.      
  

V roce 2008 byly dokončeny 2 obchodní veřejné soutěže na prodej majetku, jejichž 
realizace byla zahájena v roce 2007, v objemu přes 15 mil. Kč. Dále bylo v roce 2008 realizováno 
celkem 8 obchodních veřejných soutěží, u kterých byly uzavřeny kupní smlouvy v celkovém 
objemu přes 21 mil. Kč. Nejvýznamnějším realizovaným případem byl prodej zásobovacího závodu 
Chomutov z majetku Správa železniční dopravní cesty s.o. V roce 2008 byla dále realizována 
obchodní veřejná soutěž na 100% akcií společnosti Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s., přičemž 
k samotnému převodu akcií na nového nabyvatele došlo počátkem roku 2009. Dále byla vyhlášena 
jedna obchodní veřejná soutěž, kde k uzavření kupní smlouvy došlo v lednu roku 2009, v objemu 
přes 12 mil. Kč. 
 

 
3. VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV 

 
 K  31. 12. 2008   vlastnilo  Ministerstvo  financí – odbor  45  Realizace  privatizace  majetku 
státu (dále jen „MF“) majoritní nebo významné majetkové podíly ve 5 akciových společnostech 
strategického významu o celkové jmenovité hodnotě 78,1 mld. Kč.  
 
           Na základě rozhodnutí o privatizaci schváleného usnesením vlády ČR č. 1244 ze 7. 11. 2007 
byla 6. 2. 2008 založena společnost Letiště Praha, a. s. se základním kapitálem ve výši 2 mil. Kč. 
Následným rozhodnutím o privatizaci schváleným usnesením vlády ČR č. 888 ze dne 9. 7. 2008 byl 
navýšen základní kapitál jmenované společnosti k 5. 12. 2008 na novou výši 25.122.271 tis. Kč. 
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Seznam společností strategického významu v portfoliu  MF k 31. 12. 2008 

Název akciové společnosti 
Celkové držení 
akcií v jmenov. 

hodnotě (v tis. Kč)

Podíl na  
základním 
kapitálu (v 

%) 
ČEPRO, a. s. 5 660 000,000 100,00  
České aerolinie, a. s. 1 556 980,000 56,92  
ČEZ, a. s. 37 319 662,100 63,02  
MERO ČR, a. s. 8 430 921,000 100,00  
Letiště Praha, a. s. 25 122 271,000 100,00 
Celkem 5 a. s. 78 089 834,100  

 
 

             K 31. 12. 2008 evidovalo MF ve svém portfoliu celkem 64 ostatních akciových společností 
s celkovou jmenovitou hodnotou akcií ve výši  22,7 mld. Kč  
 

Z uvedeného počtu ostatních akciových společností evidovalo MF 33 společností, na jejichž 
majetek byl soudem prohlášen konkurz nebo jsou v likvidaci.  

 
 
 
 
Struktura portfolia akcií MF 

Stav k 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2008 
DRŽENÍ MF Počet 

a. s. 
Jmen. hodnota akcií 

(v tis. Kč) 
Počet 
a. s. 

Jmen. hodnota akcií 
         (v tis. Kč)      x) 

Akciové společnosti celkem 75 80 410 332 69 100 759 085

Z toho: 
1. Ovládané společnosti 
      strategického významu       4 54 730 064 5 78 089 834 

2.   Ostatní společnosti 71 25 680 268 64 22 669 251

 
 

4. SOUDNÍ  ŘÍZENÍ 
  
            Ministerstvo financí odbor 45 Realizace privatizace majetku státu (dále jen „MF“) evidovalo 
ke dni 31.12.2008 celkem 4069 soudních sporů, z čehož 26,09% (1061) připadalo na aktivní spory, 
65,22% (2654) na pasivní spory a 8,69% (354) na konkurzy. 
 
            Z celkového počtu 1061 aktivních sporů, ve kterých je MF žalobcem, bylo ke konci roku 
2008 neukončeno 433 případů , tj. 40,81%. V roce 2008 zahájilo MF podáním  žalob 8 nových 
případů. 
 
            V členění neukončených aktivních žalob připadá rozhodující podíl na vymáhání pohledávek 
z titulu nezaplacené kupní ceny, kde k dořešení zbývalo 206 případů (47,57% z neskončených 
aktivních sporů). Samostatnými žalobami byla ze strany MF také vymáhána příslušenství  
k nedoplatkům kupních cen, kde neukončeno bylo dosud 95 těchto případů (21,93% 
z neskončených aktivních sporů) a vymáhání  nesplacených bezúročných půjček z programu 
celostátního snížení druhotné platební neschopnosti, kde zbývá k dořešení  61 případů (14,08% 



 5

z neskončených aktivních sporů). Ostatní dosud neukončené spory  tvoří spory z různých právních 
titulů, většinou za nezaplacené pokuty, určovací žaloby apod. 
 
            Z počtu 354 konkurzních řízení dosud neskončila převážná většina, a to 261 případů, tedy 
73,72%. V posledních  letech se rychlost projednání a ukončení konkurzních řízení nepatrně 
zvýšila.   
 
            V roce 2008 došlo opět ke zvýšení počtu pravomocně  rozhodnutých soudních sporů. Jelikož 
velmi málo dlužníků splní pravomocně přiznanou pohledávku  dobrovolně, je MF nuceno vymáhat 
podstatnou část těchto pohledávek cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo prostřednictvím 
soukromých exekutorů. Úspěšnost exekučních řízení vedených soudy není stále dostatečná, ale MF 
většinu pohledávek v současné době vymáhá prostřednictvím soukromých exekutorů.  
K 31.12.2008 bylo cestou exekuce vymáháno 144 pohledávek. 
 
            Z celkového počtu 2654 pasivních sporů, ve kterých je MF stranou žalovanou, bylo ke konci 
roku 2008 neukončeno 418 sporů, tj. 15,74%. V roce 2008 tedy došlo ke snížení neukončených 
pasivních sporů o 3,08% oproti roku 2007. 
 
            U pasivních žalob převládaly spory z titulu ručení podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona 
č.  92/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, kterých bylo celkem 122 (29,18%), dále následovaly 
spory z titulu restitučních nároků, kterých bylo 50 (11,96%) a spory o neplatnost kupní smlouvy, 
kterých bylo 30 (7,17.%). Předmětem ostatních dosud neukončených pasivních sporů byly návrhy 
na vydání akcií, určovací žaloby atd. 
 
            Celkově pokud jde o neukončené soudní spory  došlo k jejich mírnému snížení oproti roku 
2007, když k  31.12.2007 nebylo z 4042 soudních sporů skončeno 1206 a k 31.12.2008 nebylo 
z 4069 soudních sporů skončeno 1112. 
 

            V porovnání s předcházejícím obdobím vzniklo více nových sporů, ve kterých je MF 
žalováno, tedy spory pasivní. Došlo rovněž k zahájení nových aktivních  sporů, kdy se jednalo 
především  o určovací žaloby a žaloby o peněžní plnění. Počet neukončených sporů se snížil za rok 
2008 proti roku 2007 o 2,51% případů. 

 
 
 

5. FINANCOVÁNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, REKULTIVACÍ A 

REVITALIZACÍ KRAJŮ, REGIONŮ A  STÁTNÍCH 
PODNIKŮ  

 
Úkoly uložené usneseními vlády ČR 
 

Odstraňování starých ekologických zátěží realizuje Ministerstvo financí – odbor 45 
Realizace privatizace majetku státu (dále jen „MF“) na základě zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení 
Fondu národního majetku ČR z dosažených privatizačních výnosů MF a ze zisku z účasti státu 
v obchodních společnostech, uložených na zvláštních účtech. Zdrojem finančního vypořádání tak 
není přímo státní rozpočet, nejedná se o dotační tituly, ale o úhrady účelně provedených prací.  
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                                                             I. 
  
Podle § 5  odst. 3) c) bod 3 tohoto zákona a zároveň podle příslušných usnesení vlády ČR 

má MF uzavřeny s nabyvateli privatizovaného majetku nebo s jejich právními nástupci právně 
vymahatelné Smlouvy na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (dále jen 
„ekologické smlouvy“), kterými poskytuje „garance, že na náklady MF odstraní na daném 
nemovitém majetku příslušných nabyvatelů privatizovaného majetku ekologické škody způsobené 
podniky před privatizací a tím za nabyvatele splní správní rozhodnutí vydané vůči nim Českou 
inspekcí životního prostředí odstranit závadný stav životního prostředí, ohrožující lidské zdraví 
a ekosystém. Příslušná usnesení vlády týkající se uvedených nabyvatelů aktuálních v daném roce 
zveřejňuje MF na internetových stránkách MF /Hospodaření s majetkem státu /Staré ekologické 
zátěže.  

 
K řešení těchto ekologických závazků prostřednictvím jedné komplexní veřejné zakázky, 

a  to na bázi koncesního projektu „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před 
privatizací“ předložilo MF vládě materiál, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 687/2008 
a upřesněn usnesením vlády ČR č. 1480/2008. Tato veřejná zakázka byla dne 15.12.2008 
uveřejněna oznámením užšího výběrového řízení, s předpokládaným termínem zadání v roce 2009.  

 
Od začátku privatizace, do konce roku 2008, byly  poskytnuty „garance na odstranění 

ekologických škod“ formou ekologické smlouvy celkem 314 nabyvatelům privatizovaného 
majetku, včetně jejich právních nástupců. Po ukončení celkem 112 ekologických smluv eviduje MF 
k 31.12.2008 celkem 202 aktuálních nabyvatelů – smluvních stran ekologických smluv. 

  
V roce 2008 uzavřelo MF na základě usnesení vlády č. 7472/2008  pro Jihostroj a.s. 

1 novou ekologickou smlouvu s garancí max. 63,76 mil. Kč. Na základě usnesení vlády ČR 
č. 460/2005 MF dále navýšilo dodatkem k ekologické smlouvě garanci se společností Ústav 
jaderného výzkumu Řež a.s. o 150 mil. Kč, na základě usnesení vlády ČR č. 1159/2008 
s PARAMO a.s. (dříve Koramo a.s.) o 965,99 mil. Kč, s Polygon BC s.r.o. o 208,15 mil. Kč 
a s Rašelina a.s. o 41,64 mil. Kč,  usnesením vlády č. 1179/2008 s Třinecké železárny a.s. 
o 329,6 mil. Kč a na základě usnesení vlády č. 13337/2008 s DIAMO st.p. o 1 484 mil. Kč.  

 
 Ekologické závazky z ekologických smluv byly MF splněny / ukončeny / v roce 2008 ve 12 
případech ekologických smluv: 
  

0008/94/01  BPK, spol s.r.o. 
0169/97/01 ČKD‚ Blansko, a.s. 
0157/96/01 ČSAD Brno holding, a..s 
0027/94/01 GCE, s.r.o. 
9026/98/01 Ing. Jaroslav Janoviak 
0197/98/01 Ing. Vladimír Fišer 
0150/96/01 NAREX BYSTŘICE s r.o. 
0133/96/01 PÉROVNA Hostivař, spol. s r.o. 
0030/94/01 PRECHEZA a.s. 
9004/96/01 STS Jindřichův Hradec spol. s r.o. 
0174/97/01 UNI - DOS, Export-import, společnost s ručením omezeným v likvid. 
0098/95/01 Václav Zima, společnost s ručením omezeným  
  
     II.   
 
 Podle § 5 odst. 3) c) bod 10 výše uvedeného zákona a zároveň podle níže uvedených 

usnesení vlády ČR MF dále financuje projekty mezirezortních komisí řízených MPO (revitalizace 
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krajů Karlovarského, Ústeckého, Moravskoslezského a kladenského regionu). Jedná se o realizaci 
usnesení vlády č. 50/2002, č. 189/2002, č. 198/2002, č. 272/2002, č. 592/2002, č. 552/2003, 
č. 18/2004, č.1075/2004, č. 888/2005, č. 637/2006, č. 726/2006, č. 1467/2006, č. 931/2007, 
č. 624/2008, č. 688/ 2008.  

 
     III. 
 
Z privatizačních výnosů MF bylo dále uvolněno na základě usnesení vlády č. 498/2006  

zahlazování následků hornické činnosti podniku DIAMO, st.p. a Palivový kombinát Ústí n. L. ve 
výši 350 mil. Kč (v roce 2006) a podle usnesení vlády č. 688/2008 ve výši 300 mil. Kč (v roce 
2008). 
  
      IV. 
 

Podle usnesení  vlády č. 631/2008 má být každoročně uvolňováno 800 mil. Kč na posílení 
revitalizačních  programů jednotlivých krajů. 

 
 

Realizace v roce 2008 
  
MF má vytvořen systém zadávání a realizace ekologických zakázek podle zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Podle věcného charakteru zakázky využívá též meziresortní 
směrnice Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. MF uzavírá v rámci ekologických smluv nebo v rámci garancí k revitalizaci krajů 
a regionů jednotlivé realizační smlouvy k plnění ekologických závazků.  

 
V roce  2008  bylo  ukončeno celkem 35 zadávacích řízení započatých již v roce 2007 

a započato dalších 67 zadávacích řízení, z toho ve 33 případech budou probíhat další kroky k zadání 
zakázky i v roce 2009 (jednání výběrových komisí, schvalovací proces, lhůty pro podání nabídek, 
odvolací proces). Zrušeno bylo 1 zadávací řízení. Celkem byly v roce 2008 uzavřeny realizační 
smlouvy (s jednotlivým plněním nad 2 mil. Kč bez DPH) ve výši 4 681,16 mil. Kč (bez DPH), 
5 570,58 mil. Kč (s DPH).   

 
 Kromě výše zmíněných veřejných zakázek zadalo MF v roce 2008 dalších celkem 254 

ekologických zakázek malého rozsahu (s jednotlivým plněním do 2 mil. Kč, bez DPH: 
 
160 ekologických zakázek k uzavřeným ekologickým smlouvám, 
  11 ekologických zakázek obecného zaměření, 
  18 ekologických zakázek  pro Moravskoslezský kraj, 
  65 ekologických zakázek pro Ústecký a Karlovarský kraj. 
 
Za rok 2008 vynaložilo MF na vypořádání ekologických škod vzniklých před privatizací  

(ekologické závazky I) celkem 3 593 mil. Kč, na rekultivaci a revitalizaci krajů a regionů 
(ekologické závazky II.) celkem  1 835 mil. Kč,  a st.podnikům Palivový kombinát Ústí nad Labem 
a DIAMO (ekologické závazky III.) celkem 300 mil. Kč.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 8

6. ŘEŠENÍ RESTITUČNÍCH NÁROKŮ 
 

V roce 2008 pokračovalo Ministerstvo financí – odbor 45 Realizace privatizace majetku 
státu, ve vystavování směnek v rámci vypořádání restitučních nároků oprávněných osob podle 
zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 
 

  Na základě pokynů povinných subjektů, jimiž jsou Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
financí (samostatné oddělení 908 Odškodnění, restituce a náhradové agendy) a Pozemkový fond 
České republiky, vystavil odbor 45 Ministerstva financí v roce 2008 celkem 215 ks směnek 
v hodnotě 103 459 535 Kč. Na základě žádostí výše uvedených povinných subjektů nebo po 
uplynutí splatnosti směnky bylo v roce 2008 zrušeno 27 ks směnek v celkové hodnotě 
1 775 133 Kč.  

 
Celkem bylo za období od 22. 6. 1999 do 31. 12. 2008 vystaveno 24 462 ks směnek 

v celkové hodnotě 4 334 673 518 Kč, zrušeno bylo v tomto období 787 ks směnek v celkové 
hodnotě 181 595 734 Kč. K realizaci tedy bylo určeno 23 675 ks směnek v celkové hodnotě 
4 153 077 784 Kč.     
 
 
 

7. STAV REALIZACE PRIVATIZAČNÍCH 
PROJEKTŮ K 31. 12. 2008 

 
 
 

V průběhu roku 2008 převzal odbor 45 – Realizace privatizace majetku státu                   
69 privatizačních projektů, obsahujících 79 privatizačních jednotek v celkové účetní hodnotě    
28 237,75 mil. Kč, realizováno bylo  140 privatizačních jednotek, jejichž účetní hodnota činila (dle 
privatizačních projektů)  546,42 mil. Kč. 
 
 
 Od počátku privatizace (od roku 1991) bylo převzato k realizaci 7 265 privatizačních 
projektů se 17 292 privatizačními jednotkami. Celkově byla ukončena privatizace u 7 200  
privatizačních projektů, tzn. že bylo realizováno celkem 99,11 % převzatých privatizačních 
projektů. K  31. 12. 2008 zůstává rozpracováno  65  projektů se 141 privatizačními jednotkami. 
 
 
           Podrobný průběh privatizace včetně údajů o použitých transformačních metodách 
dokumentuje následující tabulka : 
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Stav realizace privatizačních projektů  
  

Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem 

I. Stav realizace privatizačních projektů 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2008 z toho rok 2008 

Předané 
počet 

projektů 
Majetek 
tis. Kč 

Ukončené 
počet 

projektů 
Majetek 
tis. Kč 

Předané 
počet 

projektů 
Majetek 
tis. Kč 

Ukončené 
počet 

projektů 
Majetek 
tis. Kč 

Projekty 

7 265 1 015 195 644 7 200 984 558 757 69 28 237 746 127 546 424 
 

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách 
 

1. Prodej majetku a restituce 
 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2008 z toho rok 2008 

Druh transformace 
Předané 

počet 
jednotek 

Majetek 
tis. Kč 

Ukončené 
počet 

jednotek 
Majetek 
tis. Kč 

Předané 
počet 

jednotek 
Majetek 
tis. Kč 

Ukončené 
počet 

jednotek 
Majetek 
tis. Kč 

 Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0 
 Veřejné soutěže 1 485 34 408 264 1 476 34 343 965 6 13 505 11 126 853 
 Přímé prodeje 7 320 71 519 801 7 266 70 739 171 50 167 712 107 222 067 
 Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce 5 397 74 498 531 5 327 72 654 958 19 184 980 22 197 504 
 C e l k e m 15 412 188 921 937 15 277 186 224 634 75 366 197 140 546 424 
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Stav realizace privatizačních projektů 
 
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí  

 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2008 z toho rok 2008 

Druh transformace 
Předané 

počet 
jednotek 

Majetek 
tis. Kč 

Ukončené 
počet 

jednotek  
Majetek 
tis. Kč 

Předané 
počet 

jednotek 
Majetek 
tis. Kč 

Ukončené 
počet 

jednotek 
Majetek 
tis. Kč 

 Převod s. p. na a. s. 1 556 607 860 641 1 553 580 817 184 2 27 041 257 0 0 
 Převod z a. s. na a. s. 324 218 413 066 321 217 516 939 2 830 292 0 0 
 C e l k e m 1 880 826 273 707 1 874 798 334 123 4 27 871 549 0 0 

  
  

 C e l k e m 1 + 2 17 292 1 015 195 644 17 151 984 558 757 79 28 237 746 140 546 424 
   
Poznámka:  
  Předaným privatizačním projektem se rozumí projekt, u kterého bylo vydáno vládou ČR  
nebo Ministerstvem financí rozhodnutí o privatizaci a byl převzat k realizaci.  
  Ukončeným  privatizačním  projektem  je  projekt,  podle  kterého  byla  uzavřena  kupní  
smlouva  nebo  dohoda  o  vydání věci,  či smlouva o bezúplatném převodu majetku, akcií  
nebo   byla  ukončena   dražba.  Tam,  kde  na  základě  privatizačního  projektu,  resp.  
privatizační jednotky vzniká akciová společnost,  pokládá se za ukončení projektu (pouze  
pro účely této tabulky) založení akciové společnosti.  
  U privatizačních projektů na privatizaci dříve založených státních akciových společností  
se  ( pro  účely  této  tabulky )  považuje  za  ukončení  privatizačního  projektu  převzetí  
majetkové účasti státu od zakladatele.  
  Hodnota  majetku  uváděná  v této  tabulce je přebírána z aktualizovaných privatizačních  
projektů  a  neshoduje  se  proto  se  skutečnou  hodnotou  privatizovaného majetku, která  
je následně zjišťována z účetních závěrek privatizovaných subjektů.  
  
 



11 

 
 

 
 
 
Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2008 
 
 
   

v tis. Kč jmenovité hodnoty 
Struktura akcií a forma jejich privatizace 

k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 za rok 2008 

AKCIE PŘEVZATÉ NA MF 767 061 318 792 722 730 25 661 412 

PRIVATIZACE AKCIÍ 687 919 742 691 975 310 4 055 568 

Akcie určené k prodeji celkem 239 429 352 243 454 503 4 025 151 

Veřejná nabídka 27 765 025 29 755 399 1 990 374 

Přímý prodej zahr. či tuz. zájemcům 182 765 809 184 800 586 2 034 777 

Zaměstnanecké akcie 2 253 920 2 253 920 0 
z toho: 

Veřejné soutěže 26 644 598 26 644 598 0 

Akcie určené k bezúplatnému převodu celkem 448 490 390 448 520 807 30 417 

Kupony 341 873 387 341 873 387 0 

Bezúplatný převod akcií 58 561 967 58 566 384 4 417 

Akcie pro RIF 19 827 733 19 827 733 0 

Restituce 1 841 117 1 841 117 0 

Převod na NIF a. s., realiz. veřejnou nabídkou 2 449 381 2 449 381 0 

Podpůrný garan. rol. a les. fond, ostatní 23 936 805 23 962 805 26 000 

z toho: 

Z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 -7 974 343 0 

Akcie RIF a. s. 9 590 001 9 590 001 0 

 
 


