
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 28. května 2008 č. 641 

 
k návrhu Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO a.s.  

a k návrhu zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a  
technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve vrchlabském regionu 

 
 
             Vláda    
 
             I. bere na vědomí informace o  
 
                1. investičních záměrech, společnosti ŠKODA AUTO a.s., obsažené 
v materiálu č.j. 715/08,  
 
                2. nezbytných investicích souvisejících se záměry společnosti ŠKODA 
AUTO a. s. v oblasti regionální veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení, 
 
                3. závazcích společnosti ŠKODA AUTO a.s. a České republiky vyplý-
vajících z návrhu Ujednání o porozumění, uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení 
obsažené v materiálu č.j. 715/08; 
 
            II. souhlasí  
 
                1. s uzavřením Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO a.s., 
uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
 
                2. s poskytnutím finanční podpory městům Mladá Boleslav a Vrchlabí a 
Královéhradeckému kraji na akce a ve výši tak, jak uvedeno v příloze č. 1 tohoto 
usnesení, 
 
                3. se zařazením investičních akcí uvedených v tabulce č. 1 v příloze č. 1 
tohoto usnesení mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní 
infrastruktury, resp. Správy železniční dopravní cesty, a s použitím prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury na tyto akce do výše  820 mil. Kč podle 
předpokládaného harmonogramu přípravy a realizace uvedeného v příloze č. 1 tohoto 
usnesení, a to na základě oficiálního potvrzení společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
dopisem předsedovi vlády a ministrům financí, dopravy a průmyslu a obchodu 
potvrzujícím závazné rozhodnutí realizovat investice do výrobních a vývojových 
kapacit a vzdělávacích zařízení  v Mladé Boleslavi v letech 2008 až 2011, 
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                4. s  použitím prostředků státu na realizaci projektů  uvedených v tabulkách 
č. 2 a 3 v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to podle § 5 odst. 3 písm. c) bodu 11, zákona 
č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, a dále prostředků  Programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a 
obchodu , a to v celkové výši do 579 mil. Kč, nejvýše však do výše 75 % celkových 
investičních nákladů, a to na základě oficiálního potvrzení představitelů společnosti 
ŠKODA AUTO a.s. o závazném rozhodnutí realizovat projekt modernizace a rozšíření 
závodu ve Vrchlabí a dokončit investice do výrobních a vývojových kapacit a 
vzdělávacích zařízení v Mladé Boleslavi; 
 
           III. ukládá  
 
                1. ministru dopravy zajistit realizaci investičních akcí silniční a železniční 
infrastruktury podle bodu II/3 tohoto usnesení podle předpokládaného  harmonogramu 
přípravy a realizace uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury, 
 
                2. ministrům financí a průmyslu a obchodu uvolňovat finanční prostředky 
podle bodu II/4 tohoto usnesení v souladu s doporučením meziresortní hodnotitelské 
komise pro posuzování projektů průmyslových zón a souhlasem správce Programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podle předpokládaného  
harmonogramu  přípravy a realizace, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení; 
 
            IV. zmocňuje ministra financí k podpisu Ujednání o porozumění se 
společností ŠKODA AUTO a.s., uvedeným v bodě II/1 tohoto usnesení.  
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
dopravy, 
průmyslu a obchodu, 
 
 
Na vědomí: 

hejtmani Královéhradeckého kraje, 
Středočeského kraje, 
primátor Statutárního města Mladá Boleslav, 
starosta města Vrchlabí 
 
 
 

 1. místopředseda vlády 
 Jiří Čunek v. r.  

 

 


