
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 7. prosince 2010 č. 879 

 
ke Zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, 

k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském 
kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního 

plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení 
těžby uhlí v kladenském regionu a zajištění financování procesu zahlazování následků 

hornické činnosti v roce 2011 
 
 
             Vláda    
 
             I. bere na vědomí  
 
                1. Informaci o čerpání finančních prostředků určených na odstranění 
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 
v Ústeckém a Karlovarském kraji, obsaženou v části III A materiálu č.j. 629/10, 
 
                2. Informaci o průběhu přípravy a realizace prioritních projektů 
pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a projektů na odstranění ekologických zátěží 
po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského 
kraje, obsaženou v části III B materiálu č.j. 629/10, 
 
                3. Informaci o průběhu přípravy a realizace projektů vedoucích k řešení 
zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, obsaženou v části III C 
materiálu č.j. 629/10, 
 
                4. Rozpis užití finančních prostředků na zahlazování následků hornické 
činnosti v roce 2011, obsažený v části III D materiálu č.j. 629/10; 
 
            II. souhlasí  
 
                1. s uvolněním čtvrté tranše finančních prostředků ve výši 4 mld. Kč 
z privatizačních výnosů podle bodu II usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 592, 
k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, ve znění 
usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 119, které rozšiřuje předmětné území 
o vymezené území Jihomoravského kraje, 
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                2. s použitím finančních prostředků ve výši 500 mil. Kč v roce 2011 na 
financování ekologických akcí uvedených v části III D materiálu č.j. 629/10 
realizovaných podnikem DIAMO, státní podnik;  
 
           III. ukládá  
 
                1. ministru financí uvolnit finanční prostředky podle bodu II tohoto usnesení 
ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., 
o zrušení Fondu národního majetku,  
 
                2. ministrům financí a průmyslu a obchodu realizovat způsob čerpání a 
kontroly užití finančních prostředků uvolněných podle bodu II/2 tohoto usnesení 
v roce 2011 podle Zásad čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných 
z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních 
společnostech, a to na úhradu nákladů vynaložených na odstraňování ekologických 
škod v podniku DIAMO, státní podnik, uvedených v příloze části III materiálu 
č.j. 1787/09.  
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
průmyslu a obchodu 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


