
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. června 2012 č. 440 

 
o návrhu rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti 
České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s. 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí informace obsažené v části II materiálu č.j. 605/12; 
 
            II. schvaluje zařazení majetkové účasti státu na podnikání společnosti České 
aerolinie a. s., představující podíl ve výši 47,75 % na základním kapitálu společnosti, 
to je 500 000 kusů akcií, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí po 
kapitalizaci pohledávky společnosti OSINEK, a. s., do privatizace podle zákona         
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 
           III. vydává podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci 
majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vložením do 
obchodní společnosti Český Aeroholding, a. s., takto: 
 
                1. Identifikace obchodní společnosti: České aerolinie a. s., se sídlem Praha 6, 
Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, IČ: 457 95 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1662. 
 
                2. Číslo privatizačního projektu: 11402 
 
                3. Výše základního kapitálu: 5 235 510 000,- Kč 
 
                4. Procentní podíl převáděných akcií na základním kapitálu společnosti:   
95,69 % 
 
                5. Počet, druh a forma převáděných akcií: 1 001 970 kusů akcií v listinné 
podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5 000,- Kč, s omezenou 
převoditelností dle stanov společnosti. 
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                6. Ocenění majetkové účasti státu na společnosti České aerolinie 
a. s. provedl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku soudem jmenovaný znalec, 
společnost E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2, 
IČ: 161 90 581, znaleckým posudkem ze dne 24. dubna 2012 č. 7/26119342/12 ve výši 
148 474 000,- Kč. Znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne   
5. března 2012. 
 
                7. Metoda privatizace: 95,69 % akcií společnosti České aerolinie a. s. bude 
vloženo jako nepeněžitý vklad do obchodní společnosti Český Aeroholding, a. s., se 
sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, IČ: 248 21 993, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 17005 tak, že základní 
kapitál společnosti Český Aeroholding, a. s., bude navýšen o částku 100 198 000,- Kč 
formou upsání nových 238 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve 
výši 421 000,- Kč. Zbývající část vkladu ve výši 48 276 000,- Kč bude použita na 
tvorbu emisního ážia. Nově emitovaných 238 kusů akcií bude ponecháno ve 
vlastnictví ČR, v držení Ministerstva financí.; 
 
            IV. ukládá ministru financí zajistit, aby Ministerstvo financí v působnosti 
jediného akcionáře společnosti Český Aeroholding, a. s., přijalo do 30. června 2012 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu této společnosti podle bodu III tohoto 
usnesení. 
 
 
 
Provede: 

ministr financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


