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I. Informace o postupu privatizace 
 
 

1) PRODEJ AKCIÍ 
 

Ovládané společnosti strategického významu 
 
  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 7 % akcií, což je 41 454 759 
ks akcií na kapitálovém trhu prostřednictvím osoby poskytující investiční služby. K 31. 12. 2009 
bylo z uvedeného počtu prodáno 27 211 276 ks akcií (4,594 %) společnosti ČEZ, a.s. a akciový 
podíl ČR-MF k 31.12.2009 činil 69,36 % ( po snížení základního kapitálu společnosti ČEZ, a.s. dne 
12.2.2009 z původní výše 59 221 084 300 Kč na novou výši 53 798 975 900 Kč ). 
 

Dne 30. září 2009 byla otevřena obálka se závaznou nabídkou konsorcia UNIMEX TVS. 
Obálka obsahovala návrh kupní ceny za 91,75 % podíl státu ve společnosti České aerolinie a.s. ve 
výši 1.000.004.555,20 Kč. Tato nabídka byla však podmíněna několika dalšími požadavky, 
především se jednalo o požadavek na nezáporné vlastní jmění v okamžiku převzetí a splátkový 
režim úhrady kupní ceny. Z hlediska podmínek veřejného výběrového řízení zájemce nepodepsal 
kupní smlouvu (+ provedl změny) ani smlouvu o peněžité jistotě a smluvní pokutě a nesložil jistotu 
ve výši 20 mil.Kč. Především v souvislosti s výše uvedeným rozhodla vláda svým usnesením č. 
1343 ze dne 26. října 2009 o odmítnutí nabídky UNIMEX TVS a zrušení veřejného výběrového 
řízení.  

 
Privatizace společnosti Letiště Praha, a.s. byla pozastavena, a to mimo jiné i vzhledem k 

zákonu o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně, předloženému Poslanecké sněmovně (zákaz 
privatizace). 

 
Ostatní společnosti 

 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 26. ledna 2009 byla dokončena privatizace 

99,22 % majetkové účasti státu  na  podnikání  obchodní  společnosti  STROJIMPORT, a. s.  Dne 
5. února 2009 byla podepsána mezi Ministerstvem financí a vítězem výběrového řízení společností 
TOSHULIN, a.s., Hulín, Wolkerova 845, PSČ 768 24, IČ: 2551085 smlouva o koupi akcií. Dne 
16. června 2009 doplatil kupující kupní cenu 116 402 210,- Kč (kupní cena celkem činila 
121 402 210,- Kč) a převod akcií se uskutečnil dne 18. června 2009. 

 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 224 ze dne 2. března 2009 byla dokončena privatizace 

98,85 % majetkové účasti státu  na  podnikání  obchodní  společnosti  TECHNOEXPORT 
akciová společnost pro zahraniční obchod.  Dne 16. března 2009 byla podepsána mezi 
Ministerstvem financí a vítězem výběrového řízení společností Chemoprojekt, a.s., Praha 10, 
Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ: 45273383 smlouva o koupi akcií. Dne 22. června 2009 doplatil 
kupující kupní cenu 466 720 000,- Kč (kupní cena celkem činila 516 720 000,- Kč) a převod akcií 
se uskutečnil dne 23. června 2009. 

 
V roce 2009 byly zrušeny dvě společnosti – NISA  a.s. v likvidaci a  Silnice Teplice a.s. 

v likvidaci  –  u  společnosti NISA a.s. v likvidaci  byly  po skončení konkurzu  a výmazu 
z obchodního rejstříku  akcie společnosti v  SCP zrušeny, u společnosti  Silnice Teplice, a.s. 
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v likvidaci po skončení konkurzu na základě žádosti likvidátora společnosti bylo 100 % listinných 
akcií zničeno, následně byla společnost vymazána z obchodního rejstříku.              
  
  Na základě usnesení vlády ČR č. 1102 ze dne 26.8.2009 byl dne 1.9.2009 realizován 
bezúplatný převod příslušnosti hospodařit  s 100 %  podílem majetkové účasti státu ve formě 
15 619 kusů akcií v listinné podobě, znějících na jméno společnosti OSINEK, a.s. „v likvidaci“  z  
 Ministerstva financí  na  Ministerstvo průmyslu  a  obchodu. 

 
V roce 2009 byla na základě veřejné obchodní soutěže prodána 1 akcie společnosti Vodovody 

a kanalizace Prostějov, a.s., kupní smlouva byla uzavřena dne 18.9.2009, akcie byla nabyvateli 
převedena v SCP dne 17.12.2009. 

 
Společnost LETKA, a.s. byla uvedena do likvidace ke dni 1.1.2008, likvidátorem společnosti  

byl  jmenován  Mgr. Karel Hnilica. Dne 19. 12. 2008 byla za účasti notáře provedena fyzická 
likvidace originálů listinných akcií společnosti. Likvidační zůstatek byl na účet jediného akcionáře 
převeden dne 6.3.2009 a 9.12.2009. Výmaz společnosti v obchodním rejstříku byl proveden dne 
13.10.2009 a právní moci nabyl dne 5.11.2009. 
 
  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 
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 2009 
 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s. 
STROJIMPORT, a.s. 
TECHNOEXPORT, a.s. pro zahr. obchod 
NISA a.s. v likvidaci 
Silnice Teplice a.s. v likvidaci 
OSINEK, a.s. „v likvidaci“  ( bezúplatný převod  akcií na MPO ČR ) 
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
 

2) PRODEJ MAJETKU 
 
Prodej privatizovaného majetku byl v roce 2009 realizován formou přímých prodejů 

a veřejných soutěží na prodej částí podniků. 
 
Formou přímého prodeje bylo privatizováno celkem 105 privatizačních jednotek za 

celkovou kupní cenu přesahující 318 mil. Kč. Celkový objem prodaného majetku byl významnou 
měrou tvořen příjmy z prodeje bytových domů z majetku Vězeňské služby ČR s.o., majetku bývalé 
ČD s.o. (bytové domy a ostatní majetek), nyní SŽDC s.o. a ÚZSVM (převážně majetek bývalých 
OPBH). 
 

V rámci privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. bylo v roce 2009 realizováno celkem 10 
bezúplatných převodů, převážně z majetku PRIVUM s.o. a ÚZSVM (majetek bývalých technických 
služeb); aktuální účetní hodnota převáděného majetku v celkovém objemu byla přes 66 mil. Kč. 

 
V roce 2009 bylo vyhlášeno celkem 25 obchodních veřejných soutěží na prodej majetku a 

akcií. Na základě vyhodnocení přijatých soutěžních návrhů bylo uzavřeno celkem deset smluv na 
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prodej majetku a jedna smlouva na prodej akcií (1 akcie společnosti Vodovody a kanalizace 
Prostějov, a.s.) v celkové hodnotě převyšující částku 106 mil. Kč. Nejvýznamnějšími realizovanými 
případy bylo uzavření smluv na prodej Polikliniky Jarov z majetku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a na prodej bývalých jeslí Chomutovická, Praha 4 (zpětvzatý majetek 
Ministerstva financí). 

 

3) VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV 
 
 K  31. 12. 2009   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.  

 
Seznam společností strategického významu v portfoliu  MF k 31. 12. 2009 

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. 1 563 680,000 57,16  
ČEZ, a. s. 37 319 662,100 69,37  
MERO ČR, a. s. 8 430 921,000 100,00  
Letiště Praha, a. s. 25 122 271,000 100,00 
Celkem 5 a. s. 78 096 534,100  

 
            K 31. 12. 2009 evidovalo MF ve svém portfoliu celkem 58 ostatních akciových společností 
s celkovou jmenovitou hodnotou akcií ve výši  9,8 mld. Kč  

Z uvedeného počtu ostatních akciových společností evidovalo MF 30 společností, na jejichž 
majetek byl soudem prohlášen konkurz nebo jsou v likvidaci.  
 
 

Struktura portfolia akcií MF 
Stav k 31. 12. 2008 Stav k 31. 12. 2009 

DRŽENÍ MF Počet 
a. s. 

Jmen. hodnota akcií 
(v tis. Kč) 

Počet 
a. s. 

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

Akciové společnosti celkem 69 100 759 085 63 87 895 307

Z toho: 
1. Ovládané společnosti 
      strategického významu       5 78 089 834 5 78 096 534 

2.   Ostatní společnosti 64 22 669 251 58 9 798 773

 
 

4) SOUDNÍ  ŘÍZENÍ 

  
           Ministerstvo financí odbor 45 Realizace privatizace majetku státu (dále jen „MF“) evidovalo 
ke dni 31.12.2009 celkem 4099 soudních sporů, z čehož 27,29% (1071) připadalo na aktivní spory, 
64,48% (2672) na pasivní spory a 7,23% (356) na konkurzy. 
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            Z celkového počtu 1071 aktivních sporů, ve kterých je MF žalobcem, bylo ke konci roku 
2009 neukončeno 362 případů , tj. 33,80%. V roce 2009 zahájilo MF podáním  žalob 10 nových  
případů. 
 
            V členění neukončených aktivních žalob připadá rozhodující podíl na vymáhání pohledávek 
z titulu nezaplacené kupní ceny, kde k dořešení zbývalo 189 případů (52,20% z neskončených 
aktivních sporů). Samostatnými žalobami byla ze strany MF také vymáhána příslušenství  
k nedoplatkům kupních cen, kde neukončeno bylo dosud 76 těchto případů (20,99% 
z neskončených aktivních sporů) a vymáhání  nesplacených bezúročných půjček z programu 
celostátního snížení druhotné platební neschopnosti, kde zbývá k dořešení  49 případů (13,53% 
z neskončených aktivních sporů). Ostatní dosud neukončené spory  tvoří spory z různých právních 
titulů, většinou za nezaplacené pokuty, určovací žaloby apod. 
 
            Z počtu 356 konkurzních řízení dosud neskončila většina, a to 206 případů, tedy 57,86%. 
V posledních  letech se rychlost projednání a ukončení konkurzních řízení nepatrně zvýšila.   
 
            V roce 2009 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 31.12.2009 bylo cestou exekuce vymáháno 128 pohledávek. 
 
            Z celkového počtu 2672 pasivních sporů, ve kterých je MF stranou žalovanou, bylo ke konci 
roku 2009 neukončeno 398 sporů, tj. 14,89%. V roce 2009 tedy došlo ke snížení neukončených 
pasivních sporů o 1,15% oproti roku 2008. 
 
            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 107 (26,88%), dále následovaly 
spory z titulu restitučních nároků, kterých bylo 52 (13,06%) a spory o neplatnost kupní smlouvy, 
kterých bylo 32 (8,04.%). Předmětem ostatních dosud neukončených pasivních sporů byly návrhy 
na vydání akcií, určovací žaloby atd. 
 
            Celkově pokud jde o neukončené soudní spory  došlo k jejich snížení oproti roku 2008, 
když k  31.12.2008 nebylo z 4.069 soudních sporů skončeno 1.112 a k 31.12.2009 nebylo z 4.099 
soudních sporů skončeno 966. 
 

            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 
2009 proti roku 2008 o 3,76% případů. 
 
 

5) ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ VZNIKLÝCH PŘED 
PRIVATIZACÍ, REKULTIVACE A REVITALIZACE KRAJŮ, REGIONŮ A 
STÁTNÍCH PODNIKŮ  

 
Na základě jednotlivých usnesení vlády ČR uzavřel Fond národního majetku ČR a 

Ministerstvo financí s nabyvateli privatizovaného majetku nebo s jejich právními nástupci právně 
vymahatelné smlouvy na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací dosavadní 
činností podniků, které jsou spolu s dalšími ekologickými závazky vyplývajícími z podmínek 
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privatizačních kupních smluv označovány jako ekologické smlouvy. Příslušná usnesení vlády 
týkající se uvedených nabyvatelů aktuálních v daném roce zveřejňuje Ministerstvo financí na 
internetových stránkách MF/Hospodaření s majetkem státu/Staré ekologické zátěže. 

 
Ekologické smlouvy obsahují garance na náklady potřebné k odstranění starých 

ekologických zátěží na daném nemovitém majetku příslušných nabyvatelů privatizovaného 
majetku. Tím se za tyto nabyvatele plní správní rozhodnutí vydané Českou inspekcí životního 
prostředí odstranit závadný stav životního prostředí ohrožující lidské zdraví a ekosystém.  
 

Realizaci těchto ekologických závazků provádí odbor 45 MF, oddělení 452 Ekologické 
škody, na základě zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR, z dosažených 
privatizačních výnosů Ministerstva financí a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, 
které jsou uložené na zvláštních účtech. Zdrojem finančního vypořádání tak není přímo státní 
rozpočet. Nejedná se tedy o dotační tituly, ale o úhrady účelně provedených prací.  

 
      
Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací 
  
Od začátku privatizace do konce roku 2009 má Ministerstvo financí k uzavřeným 

ekologickým smlouvám celkem 321 smluvních partnerů, přičemž bylo ukončeno již 124 smluvních 
závazků. Ministerstvo financí tedy k 31.12.2009 eviduje celkem 192 aktuálních smluvních stran 
ekologických smluv s garancí ve výši 161 303 mil. Kč. 

  
V r. 2009 byla schválena nová garance pro společnost České aerolinie a.s. Dále došlo 

usnesením vlády č. 1354/2009 k navýšení garance u ekologických smluv uzavřených se 
společnostmi Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, KOMAS, spol. s r.o. a ČSAP, s.r.o., 
přičemž toto navýšení činí celkem 213 230 042,- Kč. Dále bylo usnesením vlády č. 1584/2009 
schváleno navýšení garance pro společnost Diamo s.p., tak že garance ekologické smlouvy 
č. 247/05 (Stráž pod Ralskem) se zvýšila o 365 mil. Kč a garance ekologické smlouvy č. 193/97 
(Ostramo) se zvýšila o 200 mil. Kč. 

 
 V roce 2009 byly ukončeny ekologické závazky celkem s 12 níže uvedenými smluvními 
partnery:  
•   5/94/02 - EKOBAL ROŽNOV spol. s r.o. 
•  24/94/01 - STRABAG a.s. 
•  59/94/01 - ECOTRADE a.s. 
•  79/95/01 - DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. 
• 127/96/02 - KARBOSORB, a.s. 
•  155/96/01 - Aroma Praha, a.s. 
•  166/97/01 - TRADO, s.r.o. 
•  223/01/01 - Pískovny Hrádek a.s. 
• 9013/96/01 - ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. 
• 9016/96/01 - Ing. Vojtěch Marek 
• 9018/97/01 - RACIOFRUKT, spol. s r.o. 
• 9024/99/01 - Ivana Šenkýřová + Ing. Jiří Čermák 

  
       
Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace 

 
 Podle § 5 odst. 3) c) bod 10 výše uvedeného zákona a zároveň podle níže uvedených 

usnesení vlády Ministerstvo financí dále financuje projekty mezirezortních komisí řízených 
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Ministerstvem průmyslu a obchodu (revitalizace Karlovarského, Ústeckého, Moravsko-slezského a 
Jihomoravského kraje 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 a 
č. 119/2009 v celkové výši 37 727 mil. Kč. 

 
 V roce 2009 zadalo Ministerstvo financí na tyto projekty celkem 117 veřejných zakázek ve 
výši 2 377 mil. Kč (bez DPH) a uhrazeno v tomto období bylo celkem 3 675 mil. Kč (vč. DPH). 

 
 
 Realizace ekologických závazků 
 

Ministerstvo financí má v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
vytvořen systém zadávání a realizace ekologických zakázek. Podle věcného charakteru zakázky 
využívá též meziresortní směrnice Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí nebo 
Ministerstva průmyslu a obchodu.  
Ministerstvo financí uzavírá v rámci ekologických smluv vzniklých před privatizací nebo v rámci 
nápravy ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace jednotlivé realizační 
smlouvy k plnění ekologických závazků.  

 
V roce  2009  bylo  ukončeno celkem 33 zadávacích řízení započatých již v roce 2008 a 

započato dalších 54 zadávacích řízení, z toho ve 25 případech budou probíhat další kroky k zadání 
zakázky i v roce 2010 (jednání výběrových komisí, schvalovací proces, lhůty pro podání nabídek, 
odvolací proces). Celkem byly v roce 2009 uzavřeny realizační smlouvy (s jednotlivým plněním 
nad 2 mil. Kč bez DPH) ve výši 4 026,35 mil. Kč (bez DPH), 4 791,36 mil. Kč (s DPH).   

 Kromě výše zmíněných veřejných zakázek zadalo MF v roce 2009 dalších celkem 178 
ekologických zakázek malého rozsahu (s jednotlivým plněním do 2 mil. Kč, bez DPH): 
• 88 ekologických zakázek k uzavřeným ekologickým smlouvám, 
• 23 ekologických zakázek obecného zaměření 
• 27 ekologických zakázek  pro Moravskoslezský kraj, 
• 39 ekologických zakázek pro Ústecký a Karlovarský kraj 
•   1 ekologická zakázka pro kladenský region. 
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6) ŘEŠENÍ RESTITUČNÍCH NÁROKŮ  
 

Restituční nároky 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, byly 
i v průběhu roku 2009 vypořádávány formou směnek.  
 
Pokyny k vystavení směnek, respektive žádosti o zrušení dříve emitovaných směnek, vydávají  
povinné subjekty, tj. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový fond České republiky a Ministerstva 
financí (samostatné oddělení 908 – Odškodnění, restituce a náhradové agendy)  
Směnky vystavuje  odbor 45 Ministerstva financí (Realizace privatizace majetku státu). Směnky 
jsou také rušeny po uplynutí doby splatnosti směnky. 
 
Oprávněným subjektům byly v roce 2009 proplaceny splatné směnky v celkovém počtu 213 ks se 
souhrnnou hodnotou 66 247 935,00 Kč. 
Souhrnné údaje o vydaných, resp. zrušených směnkách v rámci vypořádání restitučních nároků za 
rok 2009 a do data 31.12.2009  jsou shrnuty v následující tabulce : 
 
 
 

  1.1.2009 - 31.12.2009   22.6.1999 - 31.12.2009  
  Počet  Kč  Počet Kč 

 Vystaveno  45  35 141 657,00     24 507       4 369 815 175,00    

 Zrušeno   39            286 285,00    826           181 882 019,00    

 K realizaci  6       34 855 372,00    23 861       4 187 933 156,00    

 
 
 

7) STAV REALIZACE PRIVATIZAČNÍCH PROJEKTŮ K 31. 12. 2009 
 

 
V průběhu roku 2009 převzal odbor 45 – Realizace privatizace majetku státu                   

128 privatizačních projektů, obsahujících 155 privatizačních jednotek v celkové účetní hodnotě    
1 209,66 mil. Kč, realizováno bylo  134 privatizačních jednotek, jejichž účetní hodnota činila (dle 
privatizačních projektů)  1 264,78 mil. Kč. 
 
 
 Od počátku privatizace (od roku 1991) bylo převzato k realizaci 7 393 privatizačních 
projektů se 17 447 privatizačními jednotkami. Celkově byla ukončena privatizace u 7 320 
privatizačních projektů, tzn. že bylo realizováno celkem 99,01 % převzatých privatizačních 
projektů. K  31. 12. 2009 zůstává rozpracováno 73 projektů se 162 privatizačními jednotkami. 
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Podrobný průběh privatizace včetně údajů o použitých transformačních metodách dokumentuje následující tabulka : 
 
Stav realizace privatizačních projektů  
  

Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem 

I. Stav realizace privatizačních projektů 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2009 z toho rok 2009 

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 

7 393 1 016 405 308 7 320 985 823 535 128 1 209 664 120 1 264 778 
 

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách 
 

1. Prodej majetku a restituce 
 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2009 z toho rok 2009 

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 1 497 34 463 126 1 488 34 413 541 12 54 862 12 69 576 
 Přímé prodeje 7 458 71 849 146 7 373 71 040 459 138 329 345 107 301 288 
 Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce 5 400 74 507 449 5 339 72 701 075 3 8 918 12 46 117 
 C e l k e m 15  565 189 315 062 15 408 186 641 615 153 393 125 131 416 981 
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 Stav realizace privatizačních projektů 
 
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí  

 

Od začátku privatizace do 31. 12. 2009 z toho rok 2009 

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. 1 558 608 677 180 1 553 580 817 184 2 816 539 0 0 
 Převod z a. s. na a. s. 324 218 413 066 324 218 364 736 0 0 3 847 797 
 C e l k e m 1 882 827 090 246 1 877 799 181 920 2 816 539 3 847 797 

  
  

 C e l k e m 1 + 2 17 447 1 016 405 308 17 285 985 823 535 155 1 209 664 134 1 264 778 
   
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.  
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Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2009 
 
 
   

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

k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 za rok 2009 

AKCIE PŘEVZATÉ NA MF 792 722 730 793 486 852 764 122 

PRIVATIZACE AKCIÍ 691 975 310 703 957 356  11 982 046 

Akcie určené k prodeji celkem 243 454 503 255 280 260  11 825 757 

Veřejná nabídka 29 755 399 29 762 704 7 305 

Přímý prodej zahr. či tuz. zájemcům 184 800 586 196 569 784 11 769 198 

Zaměstnanecké akcie 2 253 920 2 254 673 753 
z toho: 

Veřejné soutěže 26 644 598 26 693 099 48 501 

Akcie určené k bezúplatnému převodu celkem 448 520 807 448 677 096 156 289 

Kupony 341 873 387 341 873 387 0 

Bezúplatný převod akcií 58 566 384 58 566 483 99 

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 23 962 805  24 118 995 156190 

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 


