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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. ledna 2012 č. 34 

 
ke Zprávě o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů 

a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu  
a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování  

pro období let 2012 až 2042 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí Zprávu o výsledcích aktualizace anylýzy rizik a jejích 
dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické 
těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich 
financování pro období let 2012 až 2042, obsaženou v části III materiálu č.j. 973/11; 
 
            II. souhlasí 
 
                1. s použitím finančních prostředků podle bodu II/2 usnesení vlády ze dne      
21. června 2010 č. 483 na období let 2012 až 2042 na financování nákladů a výdajů 
spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností 
v oblasti Stráže pod Ralskem z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku 
z účasti státu v obchodních společnostech podle ustanovení § 5 odst. 3) písm. c)       
bod 10) zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, s tím, že v letech 2012 až 2014 bude použita část těchto 
finančních prostředků ve výši 4 249 mil. Kč, 
  
                2. s použitím finančních prostředků ve výši 400 mil. Kč/rok 2012 až 2014   
na dofinancování ekologických akcí uvedených v části III/7 materiálu č.j. 973/11, 
realizovaných podnikem DIAMO, státní podnik;  
 
           III. ukládá 
 
                1. ministru financí 
 
                    a) zabezpečit uzavření smlouvy podle bodu II/1 tohoto usnesení ve smyslu 
jejího návrhu, uvedeného v části IV materiálu č.j. 973/11, 
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                    b) uvolňovat 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, ve znění pozdějších předpisů, 
 
                2. ministrům financí a průmyslu a obchodu 
 
                    a) realizovat způsob čerpání a kontroly užití finančních prostředků 
uvolněných podle bodu II/1 tohoto usnesení, a to podle zásad, uvedených             
v části V materiálu č.j. 973/11, 
 
                    b) realizovat způsob čerpání a kontroly užití finančních prostředků 
uvolněných podle bodu II/2 tohoto usnesení v letech 2012 až 2014 podle Zásad 
čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z 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,  
 
                3. ministru průmyslu a obchodu předkládat vládě v pětiletých intervalech 
počínaje rokem 2014 do 30. dubna příslušnému roku, v souvislosti s přípravou a 
zpracováním Aktualizovaného technického a sociálního projektu likvidace podle 
Zásad Ministerstva průmyslu a obchodu zprávu o postupu prací a čerpání finančních 
prostředků ze smlouvy podle bodu III/1a tohoto usnesení, včetně žádosti o souhlas 
vlády s použitím další části předmětných finančních prostředků podle bodu II/2 
usnesení vlády ze dne 21. června 2010 č. 483 na následující pětileté období.  
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
průmyslu a obchodu 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


