
 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. června 2010 č. 483 

 
ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2009 
podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí Zprávu o průběhu zahlazování následků hornické činnosti          
v roce 2009 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 
a návrh koncepce dalšího financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu ve 
Stráži pod Ralskem, uvedené v části III materiálu č.j. 597/10 (dále jen „Zpráva“); 
 
            II. schvaluje 
 
                1. použití finančních prostředků ve výši 1 290 mil. Kč v roce 2011 na        
financování ekologických akcí realizovaných podnikem DIAMO, státní podnik, při 
řešení důsledků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem tak, jak je uvedeno 
v části IV Zprávy, a to z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu 
v obchodních společnostech, 
 
                2. v souladu s bodem IV.3.1 Zprávy oddělené financování řešení důsledků 
po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem             
z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních        spo-
lečnostech, na základě aktualizace analýzy rizik, a to do výše 32 mld. Kč; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministrům financí a průmyslu a obchodu realizovat způsob čerpání a    
kontroly užití finančních prostředků uvolněných podle bodu II/1 tohoto usnesení, a to  
podle Zásad čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů     
prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech, a 
to na úhradu nákladů vynaložených na odstraňování ekologických škod po chemické 
těžbě uranu v podniku DIAMO, státní podnik (příloha části III materiálu č.j. 1787/09), 
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                2. ministru financí uvolnit finanční prostředky pro rok 2010 ve výši             
17 mil. Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Výdaje na    
financování programů Evropské unie, na spolufinancování projektů z Operačního    
programu Životní prostředí podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 9. června 2008       
č. 688, ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2007     
podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 
 
                3. ministru průmyslu a obchodu  
 
                    a) zajistit v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu od     
roku 2011 finanční prostředky ve výši nejméně 1,8 mld. Kč pro proces zahlazování 
následků hornické činnosti, a to včetně mandatorních výdajů s tím, že chybějící       
finanční prostředky budou řešeny v průběhu roku, 
 
                    b) předložit do 31. ledna 2011 Ministerstvu životního prostředí, České 
inspekci životního prostředí, Krajskému úřadu Libereckého kraje a Obvodnímu      
báňskému úřadu Liberec aktualizaci analýzy rizik pro sanaci chemické těžby uranu ve 
Stráži pod Ralskem, 
 
                4. ministru průmyslu a obchodu zpracovat ve spolupráci s ministrem financí 
a vládě do 30. září 2011 předložit zprávu o výsledcích aktualizace analýzy rizik 
a jejích dopadů do celkových nákladů na sanaci chemické těžby uranu a návrh ekolo-
gické smlouvy, resp. dodatku ke stávající smlouvě č. 02220-2005-241-S-0247/05/01 ze 
dne 23. listopadu 2005 mezi Fondem národního majetku České republiky, resp. Minis-
terstvem financí, a podnikem DIAMO, státní podnik, 
 
                5. ministryni životního prostředí 
 
                    a) spolupracovat při zpracovávání analýzy rizik dalšího průběhu sanace 
chemické těžby uranu v průběhu roku 2010, 
 
                    b) zpracovat do 31. března 2011 stanovisko k aktualizaci analýzy rizik pro 
sanaci chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. 
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
průmyslu a obchodu, 
ministryně životního prostředí 
 

 Předseda vlády 
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 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 
 


