
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. prosince 2012 č. 922 

 
o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., 

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 
(materiál č. 248) 

 
 
             Vláda 
 
             I. mění   
 
                1. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části podmínek privatizace bod č. 18 části B přílohy usnesení vlády ze dne 
15. února 2012 č. 94, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona                 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 244), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, 
Praha 3 - PP 81260, Zemědělský areál živočišné výroby včetně příslušenství a 
pozemků v k.ú. Polerady u Prahy, obec Polerady, okres Praha - východ), a to tak, že se 
slova: 
 
„Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Podmínky privatizace: 
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. 
b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených 
    v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze 
    dne 4. ledna 2012 č. 8.“, 
 
                2. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části podmínek privatizace bod č. 19 části B přílohy usnesení vlády ze dne 
15. února 2012 č. 94, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona                  
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 244), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, 
Praha 3 - PP 81411, Část zemědělského střediska včetně pozemků p.č.st. 133, 
p.č.st.155 a p.č.st. 164 v k.ú. Potštát - město, obec Potštát, okres Přerov), a to tak, že se 
slova: 
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„Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Podmínky privatizace: 
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. 
b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených 
    v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze 
    dne 4. ledna 2012 č. 8.“, 
 
                3. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části podmínek privatizace bod č. 20 a) části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 15. února 2012 č. 94, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 244), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, 
Praha 3 - PP 81412, a) Zemědělská stavba bez čp/če včetně příslušenství a  pozemku 
p.č.st. 118 v k.ú. Lipná, obec Potštát, okres Přerov), a to tak, že se slova: 
 
„Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Podmínky privatizace: 
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. 
b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených 
    v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze 
    dne 4. ledna 2012 č. 8.“, 
 
                4. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části podmínek privatizace bod č. 23 části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 15. února 2012 č. 94, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 244), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, 
Praha 3 - PP 81612, Středisko zemědělské výroby s pozemky v k.ú. a obci Tlustice, 
okres Beroun), a to tak, že se slova: 
 
„Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Podmínky privatizace: 
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. 
b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených 
    v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze 
    dne 4. ledna 2012 č. 8.“, 
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                5. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části podmínek privatizace bod č. 3 části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 4. ledna 2012 č. 9, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona              
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 243), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, 
Praha 3 - PP 81567, Zemědělský areál Okrouhlá včetně pozemků v k.ú. Okrouhlá u 
Chebu, obec Okrouhlá, okres Cheb), a to tak, že se slova: 
 
„Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Podmínky privatizace: 
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. 
b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených 
    v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze 
    dne 4. ledna 2012 č. 8.“, 
 
                6. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části podmínek privatizace bod č. 26 části B přílohy usnesení vlády ze dne 
9. listopadu 2011 č. 820, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 242), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, 
Praha 3 - PP 83219, Zemědělské stavby včetně pozemků v k.ú. a obci Dětřichov nad 
Bystřicí, okres Bruntál), a to tak, že se slova: 
 
„Podmínky privatizace: 
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Podmínky privatizace: 
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. 
b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených 
    v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze 
    dne 4. ledna 2012 č. 8.“, 
 
                7. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části nabyvatele a podmínek privatizace bod č. 4 části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 9. listopadu 2011 č. 820, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 242), (privatizační projekt Bytový podnik v Praze 6, 
s.p. /nyní ÚZSVM/ - PP 52172, Pozemek p.č. 359/2, k.ú. Břevnov, obec Praha), a to 
tak, že se slova: 
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„Nabyvatel: Ing. Ivan Němec, 
                    U Třetí baterie 892/11, Praha 6, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 231 000 Kč 
 
                    JUDr. Ivana Němcová, 
                    U Třetí baterie 892/11, Praha 6, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 0 Kč 
 
Podmínky privatizace: 
Majetek se převádí do společného jmění manželů.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Nabyvatel: JUDr. Ivana Němcová, 
                               U Třetí baterie 892/11, Praha 6, 
                               r.č.:  
                               Kupní cena: 231 000 Kč 
 
Podmínky privatizace: 0“, 
 
                8. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části nabyvatele a podmínek privatizace bod č. 10 části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 15. února 2012 č. 94, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 244), (privatizační projekt SŽDC, s.o. - PP 64352, 
Pozemek p.č.st. 356/3 v k.ú. a obci Hoštka, okres Litoměřice), a to tak, že se slova: 
 
„Nabyvatel: Stanislav Prošek, 
                    Litoměřická 272, Hoštka, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 3 120 Kč 
 
                    Libuše Prošková, 
                    Litoměřická 272, Hoštka, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 0 Kč 
 
Podmínky privatizace: 
Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů“ 
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nahrazují slovy: 
 
 „Nabyvatel: Libuše Prošková, 
                    Litoměřická 272, Hoštka, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 3 120 Kč  
 
Podmínky privatizace: 0“, 
 
                9. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
v části nabyvatele a podmínek privatizace bod č. 5 části B přílohy usnesení vlády ze 
dne 30. května 2012 č. 387, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů (materiál č. 245), (privatizační projekt Správa železniční a 
dopravní cesty, s.o. - PP 64361, Pozemek p.č. 947/1 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec 
Štěpánov, okres Olomouc), a to tak, že se v části Nabyvatel slova: 
 
                   „JUDr. Valentin Foltýn, 
                    Sídliště 543, Štěpánov, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 0 Kč“ 
 
          nahrazují slovy: 
 
                   „Marcela Režňáková, 
                    Sídliště 543, Štěpánov, 
                    r.č.:  
                    Kupní cena: 0 Kč“ 
 
a dále se v části Podmínky privatizace a) slova: 
 
„JUDr. Valentin Foltýn:                                             1988/40963“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Marcela Režňáková:                                                 1988/40963“; 
 
            II. vydává rozhodnutí o privatizaci, uvedená v části  B přílohy tohoto usnesení; 
 
           III. ukládá ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I a II  
tohoto usnesení. 
 
Provedou: 

ministři (zakladatelé), 
ministr financí 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 
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