
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. června 2016 č. 546  

 
ke Zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých 

bývalou hornickou a hutnickou činností   
 

Vláda 

I. bere na vědomí   

1. Informaci o plnění bodu III usnesení vlády ze dne 25. září 2013 č. 743, k čerpání 
finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a 
hutnickou činností, obsaženou v části II/2 materiálu čj. 756/16, 

2. Informaci o čerpání finančních prostředků určených na odstranění ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji, obsaženou v části II/3 a v části III/A materiálu čj. 756/16, 

3. Informaci o čerpání finančních prostředků na realizaci 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 II/4 a v části III/B materiálu čj. 756/16, 

4. Informaci o čerpání finančních prostředků na realizaci projektů vedoucích k řešení 
zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, obsaženou v části II/5 
a v části III/C materiálu čj. 756/16;  

II. zrušuje 

1. bod III/2 usnesení vlády ze dne 13. července 2005 č. 888, ke zprávě o čerpání 
finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům 
prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů 
ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, 

2. bod III/1 usnesení vlády ze dne 25. září 2013 č. 743, k čerpání finančních prostředků 
k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností; 

III. souhlasí s realizací prioritních projektů, zajišťujících částečné dokončení rekultivace 
a revitalizace předmětných území v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, 
jejichž přehled je obsažen v příloze č. 1 a v příloze č. 2 části II materiálu čj. 756/16, a to 
za podmínky jejich schválení příslušnou meziresortní komisí; 

IV. mění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 18, k peněžním příjmům a výdajům Fondu 
národního majetku České republiky v roce 2004, ve znění usnesení vlády ze dne          
22. srpna 2007 č. 931, ke zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení škod vzniklých     
v souvislosti s těžební činností před privatizací hnědouhelných těžebních společností      
v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci 
Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském 
regionu a o změně usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 18, k peněžním příjmům a 
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výdajům Fondu národního majetku České republiky v roce 2004 tak, že se v bodě III 
slova "v období do roku 2018", vypouští; 

V. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a ministru průmyslu a 
obchodu zajistit ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, od roku 2017 zadávání veřejných zakázek na realizaci prioritních 
projektů uvedených v bodě III tohoto usnesení, a to v rozsahu podle plánu zadávání na 
každý rok vytvořeného ve spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a 
obchodu a zohledňujícího stav finančních prostředků zvláštního účtu tzv. Fondu 
privatizace, a to v počtu nejméně 13 prioritních projektů ročně, 

2. ministru průmyslu a obchodu  

a) informovat každoročně k 31. květnu vládu o čerpání finančních prostředků a postupu 
prací realizovaných v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, 
programu řešení projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a programu k řešení 
zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu za sledované období, a to 
až do ukončení jednotlivých programů, 

b) v rámci informace uvedené v bodě V/2a tohoto usnesení provést zhodnocení zadávání 
prioritních projektů. 

 

Provedou: 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku 
a ministr financí, 
ministr průmyslu a obchodu  
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r. 
předseda vlády 
 
 


