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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

1. Platná právní úprava 

 

a) K zákonu č. 500/1990 Sb. 

 V rámci realizace projektu transformace vlastnických vztahů po roce 1989 přijalo 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky hned v roce 1990 jako jednu 

z prvních transformačních norem zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu 

k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „zákon č. 427/1990 Sb.“). 

Tímto zákonem byla stanovena pravidla a podmínky, za kterých se vlastnictví státu 

k některým věcem, k nimž měly ke dni 1. listopadu 1990 právo hospodaření státní podniky, 

rozpočtové a příspěvkové organizace a národní výbory, převádělo na fyzické nebo právnické 

osoby. Předmětem převodu majetku státu do vlastnictví fyzických a právnických osob podle 

tohoto zákona byly tzv. provozní jednotky, které byly definovány jako movité a nemovité 

věci, které jako majetková podstata provozních částí organizací působících v oblasti služeb, 

obchodu a jiné než zemědělské výroby tvoří nebo mohou tvořit soubor, který je ucelenou 

hospodářskou nebo majetkovou jednotkou.  

 Zákon stanovil, že zakladatel státního podniku, jehož provozní jednotky byly prodány 

podle tohoto zákona, posoudí odůvodněnost další existence státního podniku. Rozhodl-li 

zakladatel o jeho zrušení, provedla se likvidace podle zvláštních předpisů; konečný výtěžek 

z likvidace se odvedl na zvláštní účet (§ 19 zákona č. 427/1990 Sb.).  

 V ustanovení § 20 zákona č. 427/1990 Sb. bylo pak určeno, že čistý výnos z prodeje 

provozních jednotek podle tohoto zákona se odvádí na zvláštní účet příslušného orgánu 

republiky. Prostředky z tohoto zvláštního účtu nebylo po dobu dvou let možné použít 

k jinému účelu než k uspokojení nároků a pohledávek vzniklých z provedení tohoto zákona.  

 Na základě zmocnění obsažených v zákoně č. 427/1990 Sb. přijala tehdejší Česká 

národní rada zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „zákon 

č. 500/1990 Sb.“). Působností ve věcech upravených zákonem Federálního shromáždění bylo 

zákonem č. 500/1990 Sb. pověřeno tehdejší Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci, jehož kompetence později přešly na Ministerstvo financí.   

 V ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 500/1990 Sb. bylo určeno, že čistý výnos 

z prodeje provozních jednotek a konečný výnos z likvidace státních podniků se soustřeďuje 

na zvláštním účtu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci. V odstavci 2 

téhož ustanovení pak bylo určeno, že prostředky z tohoto zvláštního účtu lze použít pouze 

k taxativně vyjmenovaným účelům. Původně těmito účely byly pouze účely spojené 

s převodem provozních jednotek, s likvidací státních podniků po převodech provozních 

jednotek, k zabezpečení činnosti komisí pro privatizaci, k poskytování peněžních náhrad 

oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd. 

V dalších letech bylo několika dílčími novelizacemi zákona č. 500/1990 Sb. umožněno využít 
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prostředky z malé privatizace i na některé aktuální potřeby. Šlo např. o krytí nezbytných 

výdajů v souvislosti s obnovou po povodních v roce 1997, 1998 a 2000, krytí nezbytných 

výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným 

osobám a ke krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu vydaný 

oprávněným osobám (jednalo se o majetek sloužící účelům výzkumu, vývoje, zdravotnictví, 

majetek v oblasti kultury, sociálních služeb, majetek organizací v působnosti Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy), k částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních 

podmínek v zemědělství, k realizaci opatření k ozdravění ovzduší a další. U většiny účelů 

byla zároveň stanovena i částka, která byla na konkrétní účel čerpána (výjimku tvořily 

v podstatě jen účely, které byly v zákoně uvedeny původně – tj. převod provozních jednotek, 

likvidace státních podniků po převodech provozních jednotek, zabezpečení činnosti komisí 

pro privatizaci, poskytování peněžních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění 

následků některých majetkových křivd).  

 V procesu naplňování zákona č. 427/1990 Sb. a zákona č. 500/1990 Sb., který byl 

označován jako „malá privatizace“ a který probíhal od roku 1991 do roku 1993, bylo ve 

veřejných dražbách prodáno cca 30 000 provozních jednotek s celkovou účetní hodnotou 

majetku státu ve výši 31,8 mld. Kč. Ve veřejných dražbách pak byl tento majetek státu prodán 

právnickým a fyzickým osobám za celkovou kupní cenu ve výši 49 mld. Kč. Převážná část 

takto vytvořených finančních prostředků byla postupně použita k účelům uvedeným v § 15 

odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., a většina účelů byla tímto způsobem „zkonzumována“, neboť 

k taxativně vymezeným účelům byly využity zákonem předpokládané částky. V současné 

době je na zvláštním účtu výnosů z procesu malé privatizace evidována částka 3,9 mld. Kč 

jako zůstatek výnosů z tohoto procesu. 

 V uplynulých dvou letech byly pak prostředky ze zvláštního účtu malé privatizace již 

využívány ve velmi malém rozsahu, a to zejména na úhradu nákladů souvisejících s likvidací 

státních podniků rušených v souvislosti s malou privatizací a na restituční náklady s malou 

privatizací související včetně soudních poplatků. Jedná se přitom o částky v řádu stovek tisíc 

korun (v r. 2013 šlo o částku 146 tis. Kč, v r. 2014 se jednalo o částku 692 tis. Kč). Současně 

na zvláštní účet prostředků z malé privatizace plynou ještě některé „zbytkové“ příjmy s malou 

privatizaci související, zejména příjmy z ukončovaných likvidací státních podniků (v r. 2013 

šlo o částku kolem 24 mil. Kč, v r. 2014 činily příjmy cca 122 mil. Kč).  Do budoucna lze 

předpokládat, že jak příjmy plynoucí na zvláštní účet, tak výdaje z něj se budou dále spíše 

snižovat. Zůstatek prostředků na zvláštním účtu výnosů z malé privatizace je tak ve značném 

nepoměru s jeho předpokládanými výdaji, což vytváří prostor pro využití těchto prostředků i 

pro jiné nezbytné účely. 

 Pro ilustraci se uvádí přehled příjmů a výdajů a celkový zůstatek na zvláštním účtu za 

poslední 4 roky.  
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údaje v tis. Kč rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Počáteční stav finančních prostředků 

(k 1.1.) 
2 093 563 3 681 568 3 762 214 3 785 992 

     Příjmy celkem 1 610 000 83 366 23 924 122 456 

Výdaje celkem 21 995 2 720 146 692 

     Konečný stav k 31. 12. 3 681 568 3 762 214 3 785 992 3 907 756 

 

 

b) K zákonu č. 218/2000 Sb. 

Zákon č. 218/2000 Sb. v § 36 odst. 3 uvádí, že součástí státních finančních aktiv je 

zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu, na který Ministerstvo financí za každý rok, ve 

kterém byly příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut 

připadajících na důchodové pojištění spolu s částkou ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané 

hodnoty připadajícího na státní rozpočet vyšší než výdaje na dávky důchodového pojištění 

včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek 

důchodového pojištění, převádí ze státního rozpočtu částku ve výši rozdílu těchto příjmů 

a výdajů. Úprava způsobu výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů je provedena vyhláškou 

Ministerstva financí. Příjmy tohoto účtu tvoří i peněžní prostředky poukázané na něj podle 

zvláštních právních předpisů. Peněžní prostředky tohoto účtu se používají na důchodovou 

reformu, a to podle usnesení Poslanecké sněmovny na návrh vlády. O použitou částku se 

zvyšuje rozpočet výdajů státního rozpočtu a mění se financující položky, jestliže použití 

nebylo rozpočtováno. 

Ministerstvo financí je oprávněno dočasně volné prostředky vedené na tomto účtu 

investovat do státních dluhopisů a do dluhopisů České národní banky, jakož i do dluhopisů 

vydaných členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a dluhopisů 

vydaných centrálními bankami těchto států nebo Evropskou centrální bankou. Výnosy 

z investování jsou příjmem tohoto účtu. Zprávy o hospodaření s peněžními prostředky účtu 

jsou součástí státního závěrečného účtu. 

 

c) K zákonu č. 178/2005 Sb. 

Zákon č. 178/2005 Sb. v § 5 odst. 3 písm. c) uvádí, že majetek určený k privatizaci, 

výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu v obchodních společnostech lze použít 

i na základě rozhodnutí vlády, a to mimo jiné k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy 

rozpočtované příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut 

připadajících na důchodové pojištění spolu s částkou z výnosu daně z přidané hodnoty 
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započítávanou pro případný převod ze státního rozpočtu do státních finančních aktiv na účet 

rezervy pro důchodovou reformu budou nižší než rozpočtované výdaje na dávky 

důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění 

a výplatou dávek důchodového pojištění; rozpočtovaná částka se převede do výše 

předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem. 

 

2. Navrhovaná právní úprava, odůvodnění hlavních principů navrhované právní 

úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 

a) K zákonu č. 500/1990 Sb. 

 Hlavním principem navrhované změny zákona č. 500/1990 Sb. je vytvoření právní 

opory pro použití zbylé části finančních prostředků tvořených výnosy z prodeje provozních 

jednotek a z likvidačních zůstatků státních podniků soustředěných v procesu malé privatizace 

na zvláštním účtu Ministerstva financí k financování deficitu důchodového pojištění.    

 Na zvláštním účtu, který byl zřízen Ministerstvem pro správu národního majetku 

a jeho privatizaci již v roce 1991, byly a jsou soustředěny finanční prostředky získané 

prodejem privatizovaných jednotek v malé privatizaci a likvidační zůstatky státních podniků, 

které byly po malé privatizaci zrušeny. Na tomto účtu je v současné době částka cca 3,9 mld. 

Kč, která z rozhodující části již nebude potřebná k financování účelů dosud taxativně 

vymezených v § 15 odst. 2 tohoto zákona. Cílem navrhované právní úpravy je zapojit tyto 

volné finanční zdroje do procesu financování nákladů na krytí deficitu důchodového pojištění, 

a to doplněním § 15 odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb. o nový platební titul.  

Saldo důchodového pojištění průběžně financovaného ve státním rozpočtu, které se 

vyčísluje od roku 1996 podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., bylo téměř po celé období 

záporné (s výjimkou let 2004, 2005 a 2007). Období ekonomické stagnace po roce 2008 

výrazně snížilo dynamiku příjmů z pojistného na důchodové pojištění v situaci značného 

nárůstu finanční náročnosti výdajů na důchody souvisejícího se vstupem silných poválečných 

ročníků do starobního důchodu i se změnami podmínek nároků v důchodovém pojištění, čímž 

se prudce zvýšilo záporné saldo hospodaření důchodového pojištění, které je podstatnou 

složkou deficitu státního rozpočtu.   

K řešení této situace byl novelou provedenou zákonem č. 15/2012 Sb., doplněn zákon 

č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR, o nové znění § 5 odst. 3 písmeno c) 

bod 5. Tato úprava umožňuje v případě, že je rozpočtované saldo důchodového pojištění 

vypočtené podle výše uvedeného ustanovení rozpočtových pravidel záporné, převést 

v souladu s rozhodnutím vlády (přijatým usnesením vlády) privatizační prostředky do státního 

rozpočtu s tím, že jsou předem řádně rozpočtovány.  Tímto postupem bylo do státního 

rozpočtu v roce 2012 převedeno 14,4 mld. Kč, v roce 2013 10 mld. Kč a v roce 2014 10,3 

mld. Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2015 počítá s částkou 16,5 mld. Kč.  O tyto částky 

mimorozpočtových zdrojů byl v příslušných letech snížen deficit státního rozpočtu v části, 

která je zapříčiněna záporným saldem důchodového pojištění. 
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 Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výše uvedeném privatizačním účtu je 

potřeba zajistit zdroje jiným způsobem.  

Cílem navržené novely zákona č. 500/1990 Sb. je zakotvit pro použití  prostředků 

soustředěných na zvláštním účtu spravovaném Ministerstvem financí získaných z tzv. malé 

privatizace obdobný postup jako je upraven v zákoně č. 178/2005 Sb. V  případě očekávaného 

rozpočtovaného záporného salda důchodového pojištění vypočteného postupem podle 

rozpočtových pravidel bude mít vláda možnost rozhodnout ve prospěch jeho snížení 

zapojením prostředků z tzv. malé privatizace do státního rozpočtu za účelem snížení deficitu 

důchodového účtu. 

 Většina z částky cca 3,9 mld. Kč, která je evidována na zvláštním účtu Ministerstva 

financí zřízeném v souladu se zákonem č. 500/1990 Sb., může k posílení zdrojů na 

financování nákladů na krytí deficitu důchodového pojištění přispět. Současně bude nutné na 

zvláštním účtu ještě zachovat určitou rezervu na úhradu dobíhajících výdajů souvisejících 

s likvidací státních podniků rušených v souvislosti s malou privatizací a na restituční náklady 

s malou privatizací související. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby volné prostředky byly 

převáděny na základě rozhodnutí vlády. Konkrétní částka by pak byla stanovena i 

s přihlédnutím k analýze předpokládaných výdajů, které bude ještě třeba ze zvláštního účtu 

hradit a k potřebě zachovat na zvláštním účtu potřebnou rezervu pro jejich úhradu. 

 

b) K zákonu č. 218/2000 Sb. 

Zákonem č.  370/2011 Sb. byl novelizován § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel tak, že 

pro výpočet salda důchodového pojištění byly příjmy z pojistného na důchodové pojištění 

doplněny o 7,2 % výnosu daně z přidané hodnoty připadajícího na státní rozpočet. Operací 

podle této úpravy se sice snižuje od roku 2012 výsledný výpočet deficitu důchodového 

pojištění, avšak tato operace jako taková neovlivňuje výši deficitu státního rozpočtu jako 

celku. 

Tento legislativní krok byl nesystémový a byl poznamenán dobou, kdy záporný rozdíl 

příjmů a výdajů důchodového pojištění prudce vzrostl jednak vlivem ekonomické krize po 

roce 2008 na pokles objemu dosažitelných příjmů z pojistného, jednak vlivem značného 

nárůstu finanční náročnosti výdajů na důchody souvisejícího se vstupem silných poválečných 

ročníků do starobního důchodu i se změnami podmínek nároků v důchodovém pojištění 

a povinnosti hradit pojistné jen do maximálního limitu.  

Z výše uvedených důvodů se navrhuje úprava § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. 

Navrhuje se, aby se při výpočtu salda důchodového pojištění nadále nezohledňovala částka 

ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané hodnoty připadajícího na státní rozpočet. 
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c) K zákonu č. 178/2005 Sb. 

Navrhovaná změna zákona č. 178/2005 Sb., tj. úprava způsobu výpočtu salda 

důchodového pojištění, reflektuje navrhované změny zákona č. 218/2000 Sb. Zdůvodnění je 

tedy shodné jako v bodě 2. b). 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky, s právem Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zejména 

s čl. 26 odst. 2 a čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Předložený návrh zákona 

není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Uvedená 

problematika není řešena právem Evropské unie, jde o úpravu použití prostředků z procesu 

privatizace, což je oblast, která je v gesci jednotlivých členských zemí. 

 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel 

a dopady na životní prostředí 

 

a) K zákonu č. 500/1990 Sb. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný nepříznivý dopad na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty, dojde pouze k vytvoření možnosti využití nevyužitých prostředků 

soustředěných na zvláštním účtu prostředků získaných z malé privatizace k posílení zdrojů na 

financování nákladů na krytí deficitu důchodového pojištění. Navrhovaná úprava nebude mít 

rovněž dopad na podnikatelské prostředí České republiky, ani žádné sociální dopady 

a dopady na životní prostředí. 

 

b) K zákonu č. 218/2000 Sb. 

Bude-li částka převedená do státního rozpočtu podle obou zákonů během roku stejná jako 

částka převedená během téhož roku ze státního rozpočtu na zvláštní účet rezervy pro 

důchodovou reformu, schodek státního rozpočtu téhož roku nebude ovlivněn. Nezmění se nic 

ani v zařazení těchto příjmů a výdajů státního rozpočtu na položky rozpočtové skladby.  
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Navrhovaná úprava nebude mít rovněž dopad na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské 

prostředí České republiky, ani žádné sociální dopady a dopady na životní prostředí. 

 

c) K zákonu č. 178/2005 Sb. 

Navrhovaná úprava nebude mít nepříznivý dopad na státní rozpočet. Navrhovaná úprava 

nebude mít rovněž dopad na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České 

republiky, ani žádné sociální dopady a dopady na životní prostředí. 

 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava jako celek nevyvolá žádné negativní důsledky z hlediska 

ochrany soukromí a z hlediska  ochrany osobních údajů nad rámec platné právní úpravy o 

veřejném přístupu k informacím.  

  Navrhovaná úprava jako celek nebude představovat korupční rizika, neboť 

k případnému přesunu volných prostředků ze zvláštního účtu malé privatizace k posílení 

zdrojů na financování nákladů na krytí deficitu důchodového pojištění dojde na základě 

rozhodnutí vlády, což je třeba považovat za dostatečně transparentní způsob řešení. 

 

6. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

vyslovila s navrhovaným zákonem souhlas v prvním čtení 

 

 V případě, pokud se nepodaří schválit tento návrh s účinností od 1. října 2015, nebude 

možné, z důvodu nedostatku volných finančních prostředků ve Fondu privatizace splnit bod 

II. 8. usnesení vlády č. 769/2014 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR, tzn. převést částku 

16,5 mld. do příjmů státního rozpočtu na kompenzaci deficitu důchodového systému v plné 

výši. S ohledem na to a s ohledem na skutečnost, že se jedná o jednoduchou úpravu, se 

navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s navrhovaným 

zákonem souhlas v prvém čtení, v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B. Zvláštní část  

 

K Čl. I 

Navrhuje se doplnění úpravy nakládání s výnosy z tzv. malé privatizace o možnost 

vlády, aby v  případě očekávaného rozpočtovaného záporného salda důchodového pojištění 
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vypočteného postupem podle rozpočtových pravidel rozhodla o zapojení těchto prostředků do 

státního rozpočtu, a tím toto očekávané saldo snížila. 

K Čl. II 

Vzhledem k nesystémovosti postupu výpočtu se navrhuje návrat k dřívější právní 

úpravě. 

S účinností od 1. října 2015 se pro účely výpočtu salda příjmů a výdajů důchodového 

pojištění pro účely převodu podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel snižují příjmy o 7,2 % 

výnosu daně z přidané hodnoty připadajícího na státní rozpočet. Ačkoliv se výsledný výpočet 

deficitu snižuje, deficit státního rozpočtu jako celku zůstává za předpokladu rovnosti převodu 

do státního rozpočtu a z něj stejný.  

K Čl. III 

Změna vyvolaná navrhovanou změnou zákona č. 218/2000 Sb.  

K Čl. IV 

Účinnost zákona se navrhuje od 1. října 2015, a to s cílem dát vládě možnost 

rozhodnout o využití části zbývajících prostředků z tzv. malé privatizace co nejdříve. 

Vzhledem k časové náročnosti legislativního procesu se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila s navrhovaným zákonem 

souhlas v prvém čtení. 

 

V Praze dne 15. dubna  2015 

 

 

předseda vlády 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

 

 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 

v zastoupení 

ministr životního prostředí 

Mgr. Richard Brabec, v. r. 
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