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I. Informace o postupu privatizace 

1. Prodej akcií 

Ovládané společnosti strategického významu 
V roce 2010 nebyl realizován žádný prodej akcií společností strategického významu. 

Ostatní společnosti 
Společnost PAL, a.s. byla uvedena do likvidace ke dni 15.3.2009, likvidátorem společnosti 
byl jmenován JUDr. Jaroslav Muroň, následně, po jeho abdikaci, byl dne 29.1.2010 novým 
likvidátorem jmenován Ing. Michael Andronikov. Dne 1.12.2010 byla provedena fyzická 
likvidace originálu hromadné listinné akcie společnosti. Rozhodnutím jediného akcionáře ze 
dne 21.12.2010 byla schválena závěrečná zpráva o likvidaci včetně rozdělení likvidačního 
zůstatku, který byl převeden na jediného akcionáře – ČR-MF a počátkem roku 2011 byl 
podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

U společnosti Chabařovické strojírny, a.s. byl uplatněn hlavním akcionářem společnosti 
odkup 3 861 ks akcií za 3 200 472,17 Kč ve smyslu § 183i Obchodního zákoníku v platném 
znění o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře. Dále 
v rámci dořešení restitučních nároků uplatněných vůči společnosti PNP Praha, a.s. bylo na 
základě „Smlouvy o předání akcií a o vypořádání vzájemných práv a závazků mezi MF ČR a 
společnostmi MetalPlast Lipník n.B., a.s. a PNP Praha, a.s.“ převedeno dne 23.3.2010 
21 397 kusů listinných akcií společnosti PNP Praha, a.s. na nabyvatele MetalPlast Lipník 
n.B., a.s. Tímto převodem byla dokončena privatizace společnosti  PNP Praha, a.s. 

V roce 2010 byly po skončení konkursu zrušeny v CDCP, příp. v  bývalém SCP  akcie 20 
společností – ARTIA, a.s. v likvidaci, Bukovecké papírny a.s., Cukrovar Mnichovo Hradiště, 
a.s., ČKD Polyservis, a.s. v likvidaci, EXICO a.s., KONAX a.s. v  likvidaci, KOZAK 
Klatovy, a.s., Lada a.s., Marila Rokycany a.s., MILKO, a.s., Obchodní zařízení Praha a.s., 
SEVAC, a.s. v likvidaci, STAVIVA, a.s., Teplotechna  Praha, a.s., TOSTA a.s. v likvidaci, 
TRAMO, a.s., UNIMONT Ostrava, a.s., Západočeské LIKO Plzeň, a.s.,  ZEVETA, a.s. 
v likvidaci  a Unitex a.s. U společnosti ROMO a.s. na základě písemného sdělení Krajského 
soudu v  Brně ohledně výmazu společnosti z obchodního rejstříku byly dne 15.11.2010 
listinné akcie zlikvidovány.  
Tabulka č. 1 - Seznam ukončených privatizací ostatních akciových společností v roce 2010 

ARTIA, a.s. v likvidaci Lada a.s. STAVIVA,  a.s.
Bukovecké papírny a.s. Marila Rokycany a.s. Teplotechna  Praha, a.s.
Cukrovar Mnichovo Hradiště, a.s. MILKO, a.s. TOSTA a.s. v likvidaci
ČKD Polyservis, a.s. v likvidaci Obchodní zařízení Praha a.s. TRAMO, a.s.
EXICO a.s. PAL, a.s. UNIMONT Ostrava, a.s.
Chabařovické strojírny,  a.s. PNP Praha, a.s. Unitex  a.s. 
KONAX a.s. v likvidaci ROMO a.s. Západočeské LIKO Plzeň, a.s.
KOZAK Klatovy, a.s. SEVAC, a.s. v likvidaci ZEVETA, a.s. v likvidaci  

2. Prodej majetku 

V roce 2010 bylo vyhlášeno celkem 34 obchodních veřejných soutěží na prodej majetku, akcií 
a na postoupení pohledávky. Na základě vyhodnocení přijatých soutěžních návrhů bylo 
uzavřeno celkem patnáct smluv na prodej majetku a jedna smlouva na postoupení pohledávky 
v celkové hodnotě převyšující částku 62 mil. Kč. Jednalo se o majetek zejména Úřadu pro 



 2

zastupování státu ve věcech majetkových, Správy železniční dopravní cesty a Vězeňské 
služby. 

Formou přímého prodeje bylo privatizováno celkem 89 privatizačních jednotek za celkovou 
kupní cenu přesahující 244 mil. Kč. Celkový objem prodaného majetku byl tvořen příjmy 
z prodeje bytových domů z majetku Vězeňské služby ČR s.o., SŽDC s.o. (bytové domy a 
ostatní majetek), Železničního stavitelství s.p., ÚZSVM (převážně majetek bývalých OPBH) 
a MF ČR (majetek bývalého FNM ČR). 

V rámci privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. bylo v roce 2010 realizováno celkem 
7 bezúplatných převodů, převážně z majetku ÚZSVM (majetek bývalých Technických služeb 
Příbram a Polikliniky Vinohrady), dále pak majetek SŽDC s.o. a Železničního stavitelství s.p. 
Aktuální účetní hodnota převáděného majetku v celkovém objemu byla přes 46 mil. Kč. 

3. Výkon akcionářských práv 

K  31. 12. 2010 spravovalo Ministerstvo financí – odbor 45 Realizace privatizace majetku 
státu (dále jen „MF“) majoritní nebo významné majetkové podíly v 5 akciových 
společnostech strategického významu o celkové jmenovité hodnotě 78,1 mld. Kč.  
Tabulka č. 2 - Seznam společností strategického významu v portfoliu MF k 31.12.2010 (v tis. Kč) 

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. 2010 evidovalo MF ve svém portfoliu celkem 35 ostatních akciových společností 
s celkovou jmenovitou hodnotou akcií ve výši  9,4 mld. Kč  

Z uvedeného počtu ostatních akciových společností evidovalo MF 20 společností, na jejichž 
majetek byl soudem prohlášen konkurs nebo jsou v likvidaci. 

V roce 2010 zajistilo MF výkon akcionářských práv na 39 valných hromadách včetně 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.  
Tabulka č. 3 - Struktura portfolia akcií MF (v tis. Kč) 

Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 

DRŽENÍ MF Počet 
a. s. 

Jmen. hodnota akcií  

(v tis. Kč) 
Počet 
a. s. 

Jmen. hodnota akcií  

         (v tis. Kč)      x) 

Akciové společnosti celkem 63 87 895 307 40 87 526 675

Z toho: 

1. Ovládané společnosti 

       strategického významu       
5 78 096 534  5 78 096 534  

2.    Ostatní společnosti 58 9 798 773 35 9 430 141

 



 3

4. Soudní řízení 

MF - odbor 45 Realizace privatizace majetku státu (dále jen „MF“) evidovalo ke dni 
31.12.2010 celkem 4 104 soudních sporů, z čehož 34,77% (1 427) připadalo na aktivní spory, 
65,23% (2 677) na pasivní spory a 8,70% (357) na konkursy. 

Z celkového počtu 1 427 aktivních sporů, ve kterých je MF žalobcem, bylo ke konci roku 
2010 neukončeno 498 případů , tj. 34,90%. V roce 2010 zahájilo MF podáním žalob 5 nových 
případů. 

V členění neukončených aktivních žalob připadá rozhodující podíl na vymáhání pohledávek 
z titulu nezaplacené kupní ceny, kde k dořešení zbývalo 178 případů (35,74% z neskončených 
aktivních sporů). Samostatnými žalobami byla ze strany MF také vymáhána příslušenství 
k nedoplatkům kupních cen, kde neukončeno bylo dosud 71 těchto případů (14,26% 
z neskončených aktivních sporů) a vymáhání  nesplacených bezúročných půjček z programu 
celostátního snížení druhotné platební neschopnosti, kde zbývá k dořešení  36 případů (7,23% 
z neskončených aktivních sporů). Ostatní dosud neukončené spory  tvoří spory z různých 
právních titulů, většinou za nezaplacené pokuty, určovací žaloby apod. 

Z počtu 357 konkursních řízení dosud neskončila většina, a to 171 případů, tedy 47,90%. 
V posledních  letech se rychlost projednání a ukončení konkursních řízení nepatrně zvýšila. 

V roce 2010 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 31.12.2010 bylo cestou exekuce vymáháno 124 pohledávek. 

Z celkového počtu 2 677 pasivních sporů, ve kterých je MF stranou žalovanou, bylo ke konci 
roku 2010 neukončeno 284 sporů, tj. 10,61%. V roce 2010 tedy došlo k nárůstu 
neukončených pasivních sporů 5, tj.o 0,19% oproti roku 2009. 

U neukončených 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 83 (29,23%), 
dále následovaly spory z titulu restitučních nároků, kterých bylo 42 (14,79%) a spory 
o neplatnost kupní smlouvy, kterých bylo 21 (7,39.%). 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 2009, když 
k  31.12.2009 nebylo z 4 099 soudních sporů skončeno 966 a k 31.12.2010 nebylo 
z 4 104 soudních sporů skončeno 782. 

V porovnání s předcházejícím obdobím vzniklo více nových sporů, ve kterých je MF 
žalováno, tedy spory pasivní. Došlo rovněž k zahájení 5 nových aktivních  sporů. Počet 
neukončených sporů se snížil za rok 2010 proti roku 2009 o 174, tj. 18,01% 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 MF 
s nabyvateli privatizovaného majetku nebo s jejich právními nástupci právně vymahatelné 
smlouvy na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací dosavadní činností 
podniků, které jsou spolu s dalšími ekologickými závazky vyplývajícími z podmínek 
privatizačních kupních smluv označovány jako ekologické smlouvy. Ekologické smlouvy 
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obsahují garance na náklady potřebné k odstranění starých ekologických zátěží 
privatizovaného majetku dle správního rozhodnutí vydaného Českou inspekcí životního 
prostředí.  

Realizaci těchto ekologických závazků provádí  v odboru 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 zvláštním účtu. Zdrojem finančního 
vypořádání tak není přímo státní rozpočet; nejedná se tedy o dotační tituly. 

Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací 
Od začátku privatizace do konce roku 2010 má MF k uzavřeným ekologickým smlouvám 
celkem 322 smluvních partnerů, přičemž bylo ukončeno již 132 smluvních závazků. MF tedy 
k 31.12.2010 eviduje celkem 190 aktuálních smluvních stran ekologických smluv s garancí 
ve výši 161 403 mil. Kč. 

V roce 2010 nebyla schválena žádná smluvní garance na vypořádání ekologické zátěže 
vzniklé před privatizací. MF uzavřelo dle usnesení vlády č. 596/2009 ekologickou smlouvu se 
společností České aerolinie a.s. a ukončilo ekologické závazky s 8 smluvními partnery. 

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 MF dále financuje projekty mezirezortních komisí řízených Ministerstvem průmyslu a 
obchodu (revitalizace Karlovarského, Ústeckého, Moravskoslezského 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, č. 119/2009 a 
č. 879/2010 v celkové výši 37 727 mil. Kč. 

V roce 2010 zadalo MF na tyto projekty celkem 89 veřejných zakázek ve výši 3 559 mil. Kč 
(bez DPH). 

Realizace ekologických závazků 
MF 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. MF uzavírá v rámci ekologických smluv na vypořádání 
ekologických škod vzniklých před privatizací nebo v rámci nápravy ekologických škod 
způsobených těžbou nerostů a revitalizace jednotlivé realizační smlouvy k plnění 
ekologických závazků.  

V roce 2010 bylo ukončeno celkem 24 zadávacích řízení započatých již v roce 2009 a 
započato dalších 31 zadávacích řízení, z toho v 18 případech budou probíhat další kroky 
k zadání zakázky i v roce 2011 (jednání výběrových komisí, schvalovací proces, lhůty pro 
podání nabídek, odvolací proces). Dvě zadávací řízení započata v roce 2008 a 2009 stále 
pokračují, je vedeno správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Celkem byly v roce 2010 uzavřeny realizační smlouvy (s jednotlivým plněním nad 2 mil. Kč 
bez DPH) ve výši 4 544,01 mil. Kč (bez DPH), 5 452,81 mil. Kč (s DPH).   

Kromě výše zmíněných veřejných zakázek zadalo MF v roce 2010 dalších celkem 262 
ekologických zakázek malého rozsahu (s jednotlivým plněním do 2 mil. Kč, bez DPH 
resp. do 6 mil. Kč bez DPH jedná-li se o stavební práce): 
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• 155 ekologických zakázek k uzavřeným ekologickým smlouvám, 

• 18 ekologických zakázek obecného zaměření, 

• 50 ekologických zakázek pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, 

• 39 ekologických zakázek pro Ústecký a Karlovarský kraj. 

Zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik a v podniku 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
V roce 2010 bylo z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu 
v obchodních společnostech schváleno pro státní podnik DIAMO usnesením vlády č. 483 ze 
dne 21. června 2010 použití finančních prostředků ve výši 1 290 mil. Kč a usnesením vlády 
č. 879 ze dne 7. prosince 2010 použití 500 mil. Kč na financování ekologických akcí při 
řešení důsledků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. 

Úhrada za rok 2010 
Za rok 2010 vynaložilo MF na vypořádání ekologických škod vzniklých před privatizací 
celkem 3 570 mil. Kč a na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na 
revitalizaci celkem  2 351 mil. Kč. 

Koncesní projekt veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací“ 
Usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2008 č. 1480 vláda ČR schválila koncesní projekt 
veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ a 
rovněž koncept zadávací dokumentace této veřejné zakázky včetně vzoru smlouvy na plnění 
této veřejné zakázky. 

K veřejné zakázce bylo dne 15. prosince 2008 v informačním systému veřejných zakázek 
uveřejněno oznámení o zahájení užšího řízení. Dne 10. února 2009 proběhlo otevírání obálek 
se žádostmi celkem šesti zájemců. Seznam těchto zájemců byl zároveň zveřejněn. 

Dne 15. dubna 2009 MF (zadavatel) na základě posouzení kvalifikace rozhodlo o vyloučení 
tří zájemců ze zadávacího řízení, a to:  

• sdružení společností PPF Advisory (CR) a.s., ECOSOIL SÜD GmbH, AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., a DEKONTA, a.s. (dále je sdružení PPF); 

• sdružení společností Deme Environmental Contractors NV a Dredging International 
NV (dále jen sdružení Deme); 

• sdružení společností P-D Industriegesellschaft GmbH a STAVOPROGRES BRNO, 
spol. s r.o., sdružené pod názvem „P-D Gruppe – STAVOPROGRES“ (dále jen 
sdružení P-D). 

Zároveň zadavatel odeslal výzvu k podání nabídky v termínu do 13. srpna 2009 těmto 
zájemcům: 

• společnost GEOSAN GROUP a.s., IČ: 25671464; 
• společnost Marius Pedersen Engineering a.s., IČ: 27532461; 
• společnost Environmental services, a.s. (dříve KAROB, a.s.), IČ: 28427980. 

Zájemcům, které zadavatel vyzval k podání nabídky, byl zpřístupněn data room, tj. databáze 
obsahující dokumenty s detailními údaji k předmětu plnění této zakázky. Prohlídky těch míst 
plnění veřejné zakázky, o které zájemci požádali, proběhly ve dnech 18. května až 10. června 
2009. Hodnotící komise byla jmenována usnesením vlády ČR č. 1251 ze dne 5. října 2009. 

Všichni tři vyloučení zájemci podali k zadavateli námitky proti svému vyloučení, přičemž 
zadavatel žádné z podaných námitek nevyhověl. Všichni tito zájemci pak následně podali 
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k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na přezkum úkonů zadavatele 
učiněných v zadávacím řízení. Pravomocným rozhodnutím ÚOHS byla potvrzena zákonnost 
vyloučení sdružení Deme. Pravomocným rozhodnutím ÚOHS byla potvrzena rovněž 
zákonnost vyloučení sdružení P-D. Sdružení P-D podalo proti rozhodnutí ÚOHS správní 
žalobu, následně ÚOHS rozhodnutím mimo odvolací řízení vyloučení sdružení P-D zrušil, 
a to z výlučně důvodu procesních pochybení ÚOHS v průběhu správního řízení. Nové 
pravomocné rozhodnutí ÚOHS ve věci sdružení P-D nebylo dosud vydáno. 

Rozhodnutí o vyloučení sdružení PPF bylo pravomocně zrušeno, na základě opětovného 
posouzení kvalifikace došlo dne 1. července 2010 k opětovnému vyloučení tohoto sdružení ze 
zadávacího řízení z důvodu nově zjištěných skutečností svědčících o nesplnění kvalifikačních 
požadavků. Sdružení PPF následně podalo k ÚOHS návrh na přezkum úkonů zadavatele 
učiněných v zadávacím řízení, o kterém nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.  

V návaznosti na vedená správní řízení byla Ministerstvem financí opakovaně prodlužována 
lhůta pro podání nabídek, aktuálně měla tato lhůta skončit dne 7. prosince 2010. 

V rámci vedeného správního řízení však bylo ÚOHS vydáno předběžné opatření, kterým bylo 
Ministerstvu financí uloženo pozastavit zadávací řízení. Zadavatel tak nesmí do zrušení 
předběžného opatření nebo do pravomocného ukončení správního řízení činit v zadávacím 
řízení žádné úkony, tedy ani přijímat nabídky.  

Z uvedeného důvodu lhůta pro podání nabídek, stanovená do 7. prosince 2010, marně 
uplynula, aniž by ji byl zadavatel oprávněn včas prodloužit. V zadávacím řízení bude 
následně pokračováno (včetně stanovení nové přiměřené lhůty pro podání nabídek) po zániku 
tohoto předběžného opatření. 

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 2010 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 směnky. 

Oprávněným subjektům byly v roce 2010 proplaceny splatné směnky v celkovém počtu 
131 ks v hodnotě 30 918 tis. Kč. 
Tabulka č. 4 – Proplacené splatné směnky v roce 2010 (v tis. Kč) 

1.1.2010 - 31.12.2010 
SMĚNKY 

Počet ks Částka (v tis. Kč) 

Vystaveno 123 20 655 

Zrušeno 21 436 

Proplaceno 131 30 918 
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7. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2010 

V průběhu roku 2010 převzalo MF, odbor 45 – Realizace privatizace majetku státu 
52 privatizačních projektů, obsahujících 58 privatizačních jednotek v celkové účetní hodnotě 
183,86 mil. Kč, realizováno bylo 92 privatizačních jednotek, jejichž účetní hodnota činila 
(dle privatizačních projektů) 246,15 mil. Kč. 

Od počátku privatizace (od roku 1991) bylo převzato k realizaci 7 445 privatizačních projektů 
se 17 505 privatizačními jednotkami. Celkově byla ukončena privatizace u 7 409 
privatizačních projektů, tzn. že bylo realizováno celkem 99,38 % převzatých privatizačních 
projektů. K  31. 12. 2010 zůstává rozpracováno  36  projektů se 128 privatizačními 
jednotkami. 

Podrobný průběh privatizace včetně údajů o použitých transformačních metodách 
dokumentuje následující tabulka: 
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Tabulka č. 5 - Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem (v tis. Kč) 

7 445 1 016 589 164 7 409 986 069 686 52 183 856 89 246 151

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 1 510 34 539 129 1 496 34 441 208 13 76 003 8 27 667
 Přímé prodeje 7 494 71 859 940 7 450 71 212 389 36 10 794 77 171 930
 Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce 5 408 74 584 508 5 346 72 747 629 8 77 059 7 46 554
 C e l k e m 15 622 189 478 918 15 500 186 887 766 57 163 856 92 246 151

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. 1 559 608 697 180 1 553 580 817 184 1 20 000 0 0
 Převod z a. s. na a. s. 324 218 413 066 324 218 364 736 0 0 0 0
 C e l k e m 1 883 827 110 246 1 877 799 181 920 1 20 000 0 0

 C e l k e m 1 + 2 17 505 1 016 589 164 17 377 986 069 686 58 183 856 92 246 151

Majetek
Předané      

(počet projektů)

1. Prodej majetku a restituce

I. Stav realizace privatizačních projektů

Projekty

Od začátku privatizace do 31. 12. 2010 z toho rok 2010
Předané      

(počet projektů)
Majetek        
(tis. Kč)

Ukončené 
(počet projektů)

2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí

Druh transformace

Od začátku privatizace do 31. 12. 2010 z toho rok 2010

Majetek        
(tis. Kč)

Ukončené (počet 
projektů) Majetek

Druh transformace
Od začátku privatizace do 31. 12. 2010 z toho rok 2010

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách

 
Pozn.: 
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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Tabulka č. 6 - Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2010 (v tis. Kč) 

 
v tis. Kč jmenovité hodnoty 

Struktura akcií a forma jejich privatizace 
k 31.12.2009 k 31.12.2010 za rok 2010 

AKCIE PŘEVZATÉ NA MF 793 486 852 796 341 873 2 855 021 

PRIVATIZACE AKCIÍ 703 957 356 704 879 612 922 256 

Akcie určené k prodeji celkem 255 280 260 255 696 532 416 272 

Veřejná nabídka 29 762 704 29 887 065 124 361 

Přímý prodej zahr. či tuz. zájemcům 196 569 784 196 656 179 86 395 

Zaměstnanecké akcie 2 254 673 2 266 765 12 092 
z toho: 

Veřejné soutěže 26 693 099 26 886 523 193 424 

Akcie určené k bezúplatnému převodu celkem 448 677 096 449 183 080 505 984 

Kupony 341 873 387 341 873 387 0 

Bezúplatný převod akcií 58 566 483 58 566 483 0 

Akcie pro RIF 19 827 733 19 828 102 369 

Restituce 1 841 117  1 856 660 15 543 

Převod na NIF a. s., realiz. veřejnou nabídkou  2 449 381 2 451 195 1 814 

Podpůrný garan. rol. a les. fond, ostatní  24 118 995 24 607 253   488 258 

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 

 


