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I. Informace o postupu privatizace 

1. Prodej akcií 

Ovládané společnosti strategického významu 

V roce 2011 nebyl realizován žádný prodej akcií společností strategického významu. 

Ostatní společnosti 

V roce 2011 nebyl realizován žádný prodej akcií ostatních společností. 

2. Prodej majetku 

V roce 2011 bylo vyhlášeno celkem 27 obchodních veřejných soutěží na prodej majetku a 
akcií. Na základě vyhodnocení přijatých soutěžních návrhů bylo uzavřeno celkem 16 smluv 
na prodej majetku a jedna smlouva na prodej akcií (731 akcií Vodárenské a kanalizační, a.s. 
Plzeň) v celkové hodnotě převyšující částku 125,1 mil. Kč.  

Nejvýznamnějšími realizovanými případy bylo uzavření smluv na prodej majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, konkrétně pozemku o výměře 968 m2 v k.ú. 
Dejvice za více než 43 mil. Kč a bývalého sanatoria v Praze Nad Ondřejovem za více než 
31 mil. Kč a dále na prodej obytného domu v Praze Na Hanspaulce z majetku Diplomatického 
servisu za 42,3 mil. Kč. Dále se jednalo o majetek Správy železniční dopravní cesty, 
Vězeňské služby a tzv. zpětvzatý majetek Ministerstva financí. 

Formou přímého prodeje bylo privatizováno celkem 40 privatizačních jednotek za celkovou 
kupní cenu přesahující 42,6 mil. Kč. Celkový objem prodaného majetku byl tvořen příjmy 
z prodeje majetku ÚZSVM (převážně majetky bývalých OPBH Praha, Technických služeb 
Příbram), SŽDC s.o. (garáže - pozemky), bytových domů z majetku Vězeňské služby ČR s.o. 
a části majetku Diplomatického servisu o.s.s. (sportovní a rekreační areál Líšeň). Významným 
realizovaným případem byl přímý prodej bývalých jeslí Tajovského v Praze 4 z majetku 
ÚZSVM (dříve Poliklinika Budějovická) za kupní cenu 19,8 mil. Kč. 

V rámci privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. byly v roce 2011 realizovány celkem 4 
bezúplatné převody, převážně z majetku ÚZSVM (majetek bývalých Technických služeb 
Příbram a České Budějovice), dále pak majetek SŽDC s.o. Aktuální účetní hodnota 
převáděného majetku v celkovém objemu byla více než 39 mil. Kč. 

3. Výkon akcionářských práv 

Usnesením č. 848 ze dne 24. 10. 2010 vláda ČR schválila Projekt vytvoření holdingového 
uspořádání vybraných firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních 
služeb včetně Letiště Praha, a. s. a Českých aerolinií, a.s. 

Následně na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. 1. 2011 č. 53 bylo vydáno podle § 10 odst. 
1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., 
a to jeho vložením do obchodní společnosti Český Aeroholding, a.s., která byla zapsána do 
obchodního rejstříku dne 11. března 2011 se základním kapitálem ve výši 50 mil. Kč. 

Usnesením č. 324 ze dne 4. 5. 2011 vláda ČR vydala souhlas s  rozdělením společnosti Letiště 
Praha, a. s., formou odštěpením sloučením části jejího jmění vztahujícího se k naplnění 
zákona č. 69/2010 Sb., o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, přechodem tohoto jmění 
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na společnost Český Aeroholding, a. s., která bude v souladu se zákonem č. 69/2010 Sb. tou 
právnickou osobou, v níž má stát stoprocentní majetkovou účast. V rámci realizace výše 
zmíněného Projektu rozdělení odštěpením sloučením Ministerstvo financí vydalo dne 
6.9.2011 příslušná rozhodnutí jediného akcionáře učiněná v působnosti valných hromad 
ve věci rozdělení společnosti Letiště Praha, a.s., a převzetí oddělované části společností Český 
Aeroholding, a.s. S účinností k 1.10.2011 byl  společnosti Letiště Praha, a.s., snížen základní 
kapitál z původní výše 25.122.271.000,- Kč na novou výši 2.512.227.100,- Kč a to snížením 
jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou 
jmenovitou hodnotu 100,- Kč a základní kapitál společnosti Český Aeroholding, a.s., byl 
navýšen vložením části hodnoty vyčleněné části obchodního jmění Letiště Praha, a. s. ve výši 
21.000.000.000,- Kč a jeho nová výše činí 21.050.000.000,- Kč, jmenovitá hodnota akcií tak 
byla zvýšena z dosavadní výše 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 421.000,- Kč. 

K  31.12.2011 spravovalo Ministerstvo  financí – odbor  45  Realizace  privatizace  majetku 
státu (dále jen „MF“) majoritní nebo významné majetkové podíly v 9 akciových 
společnostech strategického významu o celkové jmenovité hodnotě 77,4 mld. Kč. 
Akcionářská práva v níže uvedených společnostech vykonává od 1.1.2011 samostatné 
oddělení 903 Podpora podnikání. 

Tabulka č. 1: Seznam společností strategického významu v portfoliu MF k 31.12.2011 (v tis. Kč) 

Název a.s. 
Základní kapitál  

( v tis. Kč ) 

Celkové držení akcií ve 
jmenovité hodnotě       

(v tis. Kč) 

% držení 

ČR-MF 

České aerolinie, a.s. 5 235 510,000 1 563 680,00 29,87

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 750 968,000 335 021,000 44,61

ČEZ, a.s. 53 798 975,900 37 319 662,100 69,37

ČEPRO, a. s. 5 660 000,000 5 660 000,000 100,00

Český Aeroholding, a.s. 21 050 000,000 21 050 000,000 100,00

Letiště Praha, a. s. 2 512 227,100 2 512 227,100 100,00 

MERO ČR, a.s. 8 430 921,000 8 430 921,000 100,00 

PPP Centrum a. s. 37 469,000 37 469,000 100,00 

THERMAL – F, a.s. 479 550,000 479 550,000 100,00 

Celkem  9 a.s. - 77 388 530,200 - 

K 31.12.2011 evidovalo MF ve svém portfoliu celkem 32 ostatních akciových společností 
s celkovou jmenovitou hodnotou akcií ve výši 8,6 mld. Kč. 

Z uvedeného počtu ostatních akciových společností evidovalo MF 22 společností, na jejichž 
majetek byl soudem prohlášen konkurz nebo jsou v likvidaci. 

V roce 2011 zajistilo MF výkon akcionářských práv na 41 valných hromadách včetně 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.  
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Tabulka č. 2: Struktura portfolia akcií MF (v tis. Kč) 

Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2011 

DRŽENÍ MF Počet 
a. s. 

Jmen. hodnota akcií  

(v tis. Kč) 

Počet 
a. s. 

Jmen. hodnota akcií  

         (v tis. Kč)      x) 

Akciové společnosti celkem 40 87 526 675 41 85 966 631

Z toho: 

1. Ovládané společnosti 

       strategického významu  
5 78 096 534  9 77 388 530  

2.    Ostatní společnosti 35 9 430 141 32 8 578 101

4. Soudní řízení 

Ministerstvo financí - odbor 45 Realizace privatizace majetku státu (dále jen „MF“) evidovalo 
ke dni 31.12.2011 celkem 4 131 soudních sporů, z čehož 34,86 % (1 440) připadalo na aktivní 
spory, 65,14 % (2 691) na pasivní spory a 8,69 % (359) na konkurzy. 

Z celkového počtu 1 440 aktivních sporů, ve kterých je MF žalobcem, bylo ke konci roku 
2011 neukončeno 438 případů, tj. 30,42 %. V roce 2011 zahájilo MF podáním  žalob 3 nové  
případy. 

V členění neukončených aktivních žalob připadá rozhodující podíl na vymáhání pohledávek 
z titulu nezaplacené kupní ceny, kde k dořešení zbývalo 157 případů (35,84 % 
z neskončených aktivních sporů). Samostatnými žalobami byla ze strany MF také vymáhána 
příslušenství k nedoplatkům kupních cen, kde neukončeno bylo dosud 62 těchto případů 
(14,16 % z neskončených aktivních sporů) a vymáhání  nesplacených bezúročných půjček 
z programu celostátního snížení druhotné platební neschopnosti, kde zbývá k dořešení 29 
případů (6,62 % z neskončených aktivních sporů). Ostatní dosud neukončené spory tvoří 
spory z různých právních titulů, většinou za nezaplacené pokuty, určovací žaloby apod. 

Z počtu 359 konkurzních řízení dosud není ukončeno 149 případů, tedy 41,50 %. 
V posledních  letech se rychlost projednání a ukončení konkurzních řízení zvýšila. 

V roce 2011 došlo k nepatrnému snížení 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 31.12.2011 bylo cestou exekuce vymáháno 122 pohledávek. 

Z celkového počtu 2 691 pasivních sporů, ve kterých je MF stranou žalovanou, bylo ke konci 
roku 2011 neukončeno 254 sporů, tj. 9,44 %. V roce 2011 tedy došlo ke snížení počtu 
neukončených pasivních sporů o 30, tj. o 10,56 % oproti roku 2010. 

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 78 (30,71 %), dále 
následovaly spory z titulu restitučních nároků, kterých bylo 35 (13,78 %) a spory o neplatnost 
kupní smlouvy, kterých bylo 16 (6,30 %). Předmětem ostatních dosud neukončených 
pasivních sporů byly návrhy na vydání akcií, určovací žaloby atd. 
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Celkově, pokud jde o neukončené soudní spory, došlo k jejich snížení oproti roku 2010, když  
k 31.12.2010 nebylo ze  4 104 soudních sporů skončeno 782 a k 31.12.2011 nebylo ze 4 131 
soudních sporů skončeno 692. 

V porovnání s předcházejícím obdobím vzniklo 14 nových pasivních sporů, ve kterých je MF 
žalováno. Došlo rovněž k zahájení 13 nových aktivních  sporů. Počet neukončených aktivních 
a pasivních sporů se tedy zvýšil za rok 2011 proti roku 2010 o 27.  

5. Odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací, rekultivace a 
revitalizace krajů, regionů a státních podniků 

Na základě jednotlivých usnesení vlády ČR uzavřel bývalý Fond národního majetku ČR 
a Ministerstvo financí 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 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 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 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 2011 mělo Ministerstvo financí k uzavřeným 
ekologickým smlouvám celkem 324 smluvních partnerů, přičemž bylo ukončeno již 138 
smluvních závazků. Ministerstvo financí tedy k 31.12.2011 evidovalo celkem 186 aktuálních 
smluvních stran ekologických smluv s garancí ve výši 160 410 mil. Kč. 

V r. 2011 nebyla schválena žádná smluvní garance na vypořádání ekologické zátěže vzniklé 
před privatizací. V souladu s usnesením vlády ze dne 25. dubna 2007 č. 446 uzavřelo 
Ministerstvo financí v r. 2011 jednu novou ekologickou smlouvu, a to se společnostmi Sara 
Lee Czech Republic, a.s., a ŠTIMÁK, spol. s.r.o., a ukončilo ekologické závazky s 6 
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 Ministerstvo financí 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 2011 zadalo Ministerstvo financí na tyto projekty celkem 67 veřejných zakázek ve 
výši 5 436 mil. Kč (bez 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 
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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 2011 bylo ukončeno celkem 18 zadávacích řízení započatých již v roce 2010 
a započato dalších 38 zadávacích řízení, z toho ve 14 případech budou probíhat další kroky 
k zadání zakázky i v roce 2012 (jednání výběrových komisí, schvalovací proces, lhůty pro 
podání nabídek, odvolací proces). 

Celkem byly v roce 2011 uzavřeny realizační smlouvy (s jednotlivým plněním nad 2 mil. Kč 
bez DPH) ve výši 6 718 mil. Kč (bez DPH), tj. cca 8 062 mil. Kč (s DPH). 

Kromě výše zmíněných veřejných zakázek zadalo Ministerstvo financí v roce 2011 dalších 
celkem 225 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): 

 175 ekologických zakázek k uzavřeným ekologickým smlouvám, 

 5 ekologických zakázek obecného zaměření, 

 28 ekologických zakázek pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, 

 14 ekologických zakázek pro Ústecký a Karlovarský kraj. 

Zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik a v podniku 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

Na základě Koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní 
podnik, a v podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, bylo z privatizačních prostředků 
v souladu s UV č. 498/2006, UV č. 688/2008 a UV č. 503/2009 uvolněno celkem 950 mil. 
Kč, z toho čerpáno 830 mil. Kč.  

Pro rok 2011 bylo UV č. 483/2010 a UV č. 879/2010  uvolněno celkem 1 790 mil. Kč.  

Úhrada za rok 2011 

Za rok 2011 vynaložilo Ministerstvo financí na vypořádání ekologických škod vzniklých před 
privatizací celkem 3 389 mil. Kč a na nápravu ekologických škod způsobených těžbou 
nerostů a na revitalizaci celkem  2 974 mil. Kč. 

Koncesní projekt veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací“ 

Usnesením vlády č. 1480/2008 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 Ministerstvo financí (zadavatel) na základě posouzení kvalifikace 
rozhodlo o vyloučení tří zájemců ze zadávacího řízení a zároveň odeslalo výzvu k podání 
nabídky v termínu do 13. srpna 2009 těmto zájemcům: 

 společnost GEOSAN GROUP, a.s., IČ: 256 71 464; 
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 společnost Marius Pedersen Engineering, a.s., IČ: 275 32 461; 

 společnost Environmental services, a.s. (dříve KAROB, a.s.), IČ: 284 27 980. 

V návaznosti na správní řízení vedená ÚOHS, dodatečný přezkum kvalifikace sdružení PPF 
Advisory (CR), a.s., a potřebu aktualizace dat, Ministerstvo financí opakovaně prodloužilo 
lhůtu pro podání nabídek do 5. září 2011, kdy podaly nabídku všechny tři nevyloučené 
společnosti. Nabídky byly otevřeny dne 13. září 2011. 

Nabídky byly posouzeny a hodnoceny hodnotící komisí složenou ze zástupců dotčených 
ministerstev a odborníků. Tato komise byla ustavena usnesením vlády ČR č. 1251/2009 a její 
složení aktualizováno usnesením vlády ČR č. 659/2011. Jediným hodnotícím kritériem 
veřejné zakázky byla nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise tak stanovila následující 
pořadí nabídek: 

 Marius Pedersen Engineering, a.s., nabídková cena 56 817 480 000,- Kč bez DPH; 

 GEOSAN GROUP, a.s., nabídková cena 57 770 000 000,- Kč bez DPH; 

 Environmental services, a.s., nabídková cena 65 500 000 000,- Kč bez DPH; 

s tím, že jako nejvhodnější nabídku označila nabídku společností Marius Pedersen 
Engineering, a.s., která nabídla nejnižší nabídkovou cenu a o jejímž výběru zadavatel rozhodl. 
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nebyly žádným z uchazečů 
podány námitky. 

V souladu s usnesením vlády ČR č. 917/2010 zajistilo Ministerstvo financí odborné 
posouzení ceny v místě a čase obvyklé za plnění veřejné zakázky „Odstranění některých 
ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, zpracované společností Deloitte Advisory, 
s.r.o., a odbornou oponenturu k tomuto posouzení, zpracovanou společností Ernst & Young, 
s.r.o. Obě tato odborná nerozpečetěná posouzení byla předložena vládě ČR při projednávání 
schválení Smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací“ s vítězných uchazečem.  

Vláda ČR následně svým usnesením č. 956 ze dne 21. prosince 2011 uzavření této smlouvy 
neschválila a Ministerstvo financí proto podle § 23 odst. 3 Koncesního zákona zadávací řízení 
předmětné veřejné zakázky dne  9. 1. 2012 zrušilo. 

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 2011 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 
Ministerstvo financí. 

Směnky vystavuje odbor 45 Ministerstva financí (realizace dispozic s majetkem státu). 
Směnky jsou také rušeny po uplynutí doby směnky. 



 8

Tabulka č. 3: Proplacené splatné směnky v roce 2011 (v tis. Kč) 

1.1.2011 - 31.12.2011 
SMĚNKY 

Počet ks Částka v tis. Kč 

Vystaveno 92 42 278 

Zrušeno/ Stornováno 11 362 

Proplaceno 97 38 676 

Oprávněným subjektům byly v roce 2011 proplaceny splatné směnky v celkovém počtu 97 ks 
v hodnotě 38 676 tis. Kč. 

7. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2011 

V průběhu roku 2011 převzal odbor 45 – Realizace privatizace majetku státu 
42 privatizačních projektů, obsahujících 52 privatizačních jednotek v celkové účetní hodnotě 
133,89 mil. Kč, realizováno bylo 62 privatizačních jednotek, jejichž účetní hodnota činila 
(dle privatizačních projektů) 100,24 mil. Kč. 

Od počátku privatizace (od roku 1991) bylo převzato k realizaci 7 487 privatizačních projektů 
se 17 557 privatizačními jednotkami. Celkově byla ukončena privatizace u 7 468 
privatizačních projektů, tzn. že bylo realizováno celkem 99,73 % převzatých privatizačních 
projektů. K 31.12.2011 zůstává rozpracováno 19 projektů se 118 privatizačními jednotkami. 

Podrobný průběh privatizace včetně údajů o použitých transformačních metodách 
dokumentuje následující tabulka: 
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Tabulka č. 4: Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem (v tis. Kč) 

7 487 1 016 723 058 7 468 986 169 923 42 133 894 59 100 237

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 1 520 34 558 978 1 512 34 477 457 10 19 849 16 36 249

 Přímé prodeje 7 530 71 915 376 7 491 71 227 866 36 55 436 41 15 477

 Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce 5 413 74 588 117 5 351 72 796 140 5 3 609 5 48 511
 C e l k e m 15 673 189 557 812 15 562 186 988 003 51 78 894 62 100 237

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. 1 560 608 752 180 1 553 580 817 184 1 55 000 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 1 884 827 165 246 1 877 799 181 920 1 55 000 0 0

 C e l k e m 1 + 2 17 557 1 016 723 058 17 439 986 169 923 52 133 894 62 100 237

Druh transformace

Od začátku privatizace do 31.12.2011 z toho rok 2011

2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí

Druh transformace

Od začátku privatizace do 31.12.2011 z toho rok 2011

I. Stav realizace privatizačních projektů

Projekty

Od začátku privatizace do 31.12.2011 z toho rok 2011

Předané      
(počet projektů)

Majetek        
(tis. Kč)

Ukončené 
(počet projektů)

Majetek        
(tis. Kč)

Ukončené (počet 
projektů)

Majetek           
(tis. Kč)

Předané      
(počet projektů)

1. Prodej majetku a restituce

Majetek        
(tis. Kč)

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. 5: Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2011 (v tis. Kč) 

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

k 31.12.2010 k 31.12.2011 za rok 2011 

AKCIE PŘEVZATÉ NA MF 796 341 873 794 781 829 -1 560 044 

PRIVATIZACE AKCIÍ 704 879 612 704 879 612 0 

Akcie určené k prodeji celkem 255 696 532 255 696 532 0 

Veřejná nabídka 29 887 065 29 887 065 0 

Přímý prodej zahr. či tuz. zájemcům 196 656 179 196 656 179 0 

Zaměstnanecké akcie 2 266 765 2 266 765 0 
z toho: 

Veřejné soutěže 26 886 523 26 886 523 0 

Akcie určené k bezúplatnému převodu celkem 449 183 080 449 183 080 0 

Kupony 341 873 387 341 873 387 0 

Bezúplatný převod akcií 58 566 483 58 566 483 0 

Akcie pro RIF 19 828 102 19 828 102 0 

Restituce  1 856 660  1 856 660 0 

Převod na NIF a. s., realiz. veřejnou nabídkou 2 451 195 2 451 195 0 

Podpůrný garan. rol. a les. fond, ostatní 24 607 253   24 607 253   0 

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 




