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• Omezení jednacích řízení bez uveřejnění na absolutní minimum, výhradně na prokazatelně neoddělitelné
dodatečné práce. V rámci JŘbU:

- zjišťování odpovědnosti dodavatele prací i dodavatelů dokumentů v přípravné fázi

- jednání o rozsahu

- jednání o ceně

• Zadávání zakázek malého rozsahu nad 200tis. Kč v otevřených výzvách

• Formulace priorit MF pro zadávání zakázek – urychlené zadání definitivní sanace na lokalitách s
opakovanými náklady na udržování stavu – lokality s ochranným čerpáním

• Zpřísnění procesu kontroly. Udělování pokut dodavatelům a supervizorům, či slev z ceny díla za:

- nekvalitní práci

- nedodržování smluvních termínů a jiných smluvních ujednání
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Hlavní zdroje financování
odstraňování starých ekologických zátěží

• zvláštní účet, tzv. Fond privatizace

• státní rozpočet, rozpočty krajů, měst a obcí

• evropské fondy

• soukromé zdroje



O Fondu privatizace

• Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky ve věcech 
převodů majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku České 
republiky a zákon č. 178/2005 Sb., o 
zrušení Fondu národního majetku ČR

Zdroje příjmu
• příjmy z držení majetku (dividendy, 

nájmy) 
• příjmy z prodeje majetku určeného k 

privatizaci

Výdajové tituly
• částky určené na převod do státního 

rozpočtu na důchodový účet 
• výdaje na odstraňování ekologických 

škod vzniklých před privatizací 
• výdaje schválené na základě 

požadavku MPO jednotlivými UV

63%

18%

5%

9%

5%

Struktura výdajů zvláštního účtu tzv. Fondu 
privatizace

Převod do státního
rozpočtu na úhradu
schodku důchodového
účtu

Ekologie + revitalizace

MPO průmyslové zóny

MPO DIAMO s.p.

Ostatní náklady 
(realizace privatizace, 
ručení…)



Koncepce postupného zadávání 2001 - 2016



Postup Ministerstva financí při řešení
ekologických závazků vzniklých při privatizaci

• Ministerstvo financí ve střednědobém plánu příjmů a výdajů Fondu privatizace
2016 – 2019 předpokládá výdaje na ekologické závazky ve výši až 3,5mld. Kč ročně.

• Priority zadávání jsou stanovovány ve spolupráci s odbornými garanty – MŽP pro
program ekologie a MPO pro program revitalizace.

• Zakázky jsou zadávány v otevřených řízeních. Vysoutěžené ceny jsou až o 2/3 nižší
než předpokládaná hodnota. To znamená, že ve stejném objemu profinancovaných
prostředků ve srovnání s předchozími lety bude odvedeno více práce.

• Podmínky zadání jsou formulovány stručně a jasně tak, aby zajistily uchazečům
rovné podmínky a zadavateli jistotu kvalifikovaného dodavatele.



Děkuji za pozornost


