
 

Platné znění vybrané části zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti  orgánů 

České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na 

jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 15 

 

 (1) Čistý výnos z prodeje provozních jednotek a konečný výnos z likvidace státních podniků 

se soustřeďuje na zvláštním účtu ministerstva. 

  

 (2) Prostředky z tohoto účtu se použijí: 

a) k uspokojení pohledávek, které se prokazatelně týkaly provozních jednotek 2) převedených do 

vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob, 

  

b) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž 

jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických 

osob sníženo o více než 80%; zálohu lze poskytnout až do výše předpokládaného záporného 

zůstatku z likvidace, 

  

c) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž 

jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických 

osob sníženo nejvýše o 80%; zálohu lze poskytnout až do hodnoty, o kterou bylo jmění sníženo 

převodem vlastnictví k provozním jednotkám, 

  

d) k uspokojení pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace těch státních 

podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických 

nebo fyzických osob sníženo o více než 80%, 

  

e) na finanční zabezpečení činnosti komisí, 

  

f) k poskytování peněžních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků 

některých majetkových křivd, 

  

g) k jednorázovému posílení rozpočtu obcí ve výši 1,2 miliardy Kčs, pokud došlo k oslabení zdrojů 

jejich rozpočtů v důsledku uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k 

některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, 

  

h) k úhradě finančních náhrad podle zvláštních předpisů5)
, 

  

i) k úhradě nákladů řízení vzniklých podle pravomocného rozhodnutí soudu v řízení proti 

ministerstvu o nárocích podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým 

věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, 

  

j) k převodu 6,1 miliard Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity k 

financování akcí k ozdravění ovzduší, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFXB8G)



2 
 

  

k) k převodu 3,0 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky 

na rok 1995, které budou v letech 1995 a 1996 použity na financování investičních akcí Programu 

zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení vydaného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, 

  

l) k převodu 5,0 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv na financování opatření k 

odstranění následků povodní v roce 1997 a v roce 1998, 

  

m) k převodu 5,48 mld Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv ke krytí nezbytných výdajů 

vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám a ke 

krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu sloužící účelům výzkumu a 

vývoje vydaný oprávněným osobám, v tomto členění: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2,75 mld 

Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,293 mld Kč, Ministerstvo kultury 0,324 mld 

Kč, Ministerstvo zdravotnictví 0,113 mld Kč, 

  

n) k převodu 4 mld Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud vyčleněných 

finančních prostředků na krytí nezbytných výdajů v souvislosti s obnovou budov, infrastruktury, 

telekomunikačních sítí, vodních toků a vodohospodářských zařízení poškozených nebo zničených v 

důsledku povodňové katastrofy v roce 1997 a v roce 1998 a na krytí dalších škod s nimi 

souvisejících, 

  

o) k převodu částky 4 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud 

vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem 

věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám, který je dosud užíván v 

nájemním vztahu pro účely zařízení sociální péče, 

  

p) k převodu částky 2,090 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud 

vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem 

věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám, který je dosud užíván v 

nájemním vztahu pro účely organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

  

r) převodu částky 1,489 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud 

vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem 

věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám, užívaném v nájemním 

vztahu pro účely organizací v působnosti Ministerstva kultury, 

  

s) k převodu částky 0,7 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud 

vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem 

věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám, který je dosud užíván v 

nájemním vztahu pro účely zdravotnických zařízení, 

  

t) k převodu částky 55 mil. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud 

vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem 

věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněné osobě, který je dosud užíván v 

nájemním vztahu Okresním úřadem Kutná Hora pro účely Státního okresního archivu, 

  

u) k převodu finančních prostředků ve výši 2,5 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k 

navýšení dosud vyčleněných finančních prostředků na krytí nezbytných výdajů obnovy koryt 
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vodních toků a vodohospodářských děl ve vlastnictví státu poškozených v důsledku povodňových 

katastrof v letech 1997, 1998 a 2000, a na částečné financování programu protipovodňových 

opatření na vodních tocích a vodohospodářských zařízeních, 

  

v) k převodu finančních prostředků ve výši 2 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k 

částečnému financování programů státního rozpočtu "výstavba a technická obnova vodovodů a 

úpraven vod (329 030)" a "výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací (329 

040)", 

  

w) k převodu 1 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv jako rozpočtovaný příjem kapitoly 

operace státních finančních aktiv určený ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných realizací 

dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými 

halami určenými pro pořádání mistrovství světa v ledním hokeji, 

  

x) k převodu finančních prostředků ve výši 1, 4 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv k 

částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství,  

 

„y) v souladu s rozhodnutím vlády k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy 

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

připadajících na důchodové pojištění 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 maximálně do výše 

předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem.“ 

  

 (3) Postup podle odstavce 2 písm. a) až j) upraví ministerstvo obecně závazným právním 

předpisem. 

  

 (4) Vláda České republiky o použití prostředků, včetně skutečných nákladů na konkrétní 

akce podle odstavce 2 písm. l) až n), informuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky 

nejméně jedenkrát ročně, poprvé za rok 1998. 

  

 (5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zmocňuje, aby po projednání s 

Ministerstvem financí vydalo obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví pravidla pro 

podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci 

Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení podle § 15 odst. 2 

písm. k) tohoto zákona. 

  

 (6) K jiným účelům, než jsou uvedeny v odstavci 2, lze prostředky ze zvláštního účtu 

ministerstva použít až po uplynutí sedmi let od účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu a za 

podmínek stanovených zákonem České národní rady. 

  

 (7) O prostředky získané podle odstavce 2 písm. w) lze překročit celkové výdaje státního 

rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. V roce převodu 

peněžních prostředků do státních finančních aktiv se mění saldo a financující položky státního 

rozpočtu o rozdíl mezi prostředky přijatými a vydanými na tento účel; v letech následujících se 

mění saldo a financující položky státního rozpočtu o vydané prostředky. Použité prostředky 

podléhají vyúčtování nejpozději do 31. prosince 2005. Nevyčerpané prostředky je Ministerstvo 

financí povinno použít neprodleně po vyúčtování ke snížení jistiny státního dluhu. Prostředky podle 
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odstavce 2 písm. w) lze uvolnit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny nebo jí pověřeného 

orgánu. 

  

 (8) Úroky z tohoto účtu se použijí zejména formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů 

poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám pro účely privatizace zdravotnických zařízení. 

  

 (9) O prostředky získané podle odstavce 2 písm. x) lze překročit celkové výdaje státního 

rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou prostředky 

použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a 

financující položky. 

  

 (10) Ministerstvo zemědělství se zmocňuje vydat pravidla pro podávání žádostí, rozdělování 

a uvolňování finančních prostředků podle § 15 odst. 2 písm. x). 

 

 

Platné znění vybrané části zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 
§ 36 

 

 (1) Ministerstvo vykonává správu státních finančních aktiv a pasiv. 

  

 (2) Státními finančními aktivy jsou 

  

a) peněžní prostředky převedené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let na 

základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny a další peněžní prostředky, o kterých tak rozhodla 

vláda nebo Poslanecká sněmovna, nebo peněžní prostředky stanovené zvláštním právním 

předpisem21), 

  

b) majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem je 

stát a se kterými není příslušný hospodařit některý správce kapitoly, 

  

c) pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státních 

finančních aktiv, jakož i pohledávky ze státních záruk realizovaných ze státních finančních 

aktiv a pohledávky státu, které mu postoupily jiné subjekty, 

  

d) jiné pohledávky ministerstva mimo běžné hospodaření. 

  

 (3) Součástí státních finančních aktiv je také zvláštní účet rezervy pro důchodovou 

reformu, na který ministerstvo 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. Ministerstvo 

stanoví způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů vyhláškou. Příjmy tohoto účtu tvoří i 
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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 je oprávněno 

dočasně volné prostředky vedené na tomto účtu ukládat do bank nebo 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. Pro investování prostředků účtu se 

použije ustanovení § 35 odst. 1 a v § 35 odst. 2 obdobně. Výnosy z investování jsou 

příjmem tohoto účtu. Zprávy o hospodaření s peněžními prostředky účtu jsou součástí 

státního závěrečného účtu. 

  

 (4) Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkové účasti 

státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou 

příslušní hospodařit správci kapitol, nejsou součástí státních finančních aktiv a ministerstvo 

má povinnost je evidovat mimo státní finanční aktiva. Termíny pro předání údajů o stavu 

tohoto finančního majetku, jejich rozsah a strukturu stanoví ministerstvo vyhláškou. 

  

 (5) Státní finanční aktiva vytvořená z výsledků rozpočtového hospodaření minulých 

let lze použít pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. O použití ostatních státních 

finančních aktiv rozhoduje vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí. To platí i 

pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státních finančních aktiv. Na 

poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státních finančních aktiv a jejich odnětí 

se vztahuje § 14 odst. 1, 3 až 6 a 10 až 13 a § 15 obdobně. 

  

 (6) Ministerstvo je v rámci výkonu řízení státních finančních aktiv a v rámci výkonu 

řízení účtů vedených na základě zvláštního právního předpisu mimo státní rozpočet a státní 

finanční aktiva21a) oprávněno nabývat, zcizovat a právně zatěžovat státní dluhopisy a 

nabývat a zcizovat dluhopisy vydávané Českou národní bankou. Ministerstvo je v rámci 

výkonu řízení státních finančních aktiv a v rámci výkonu řízení účtů vedených na základě 

zvláštního právního předpisu mimo státní rozpočet a státní finanční aktiva21a) dále 

oprávněno sjednávat obchody s ostatními investičními nástroji včetně derivátů k omezení 

úrokových a měnových či jiných rizik. Tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s 

tuzemskými či zahraničními osobami, a to samostatně nebo na smluvním základě s využitím 

služeb obchodníků s cennými papíry, zahraničních obchodníků s cennými papíry nebo 

České národní banky. 

  

 (7) Státními finančními pasivy jsou 

  

a) dluhy státu odpovídající jmenovitým hodnotám jím vydaných dluhopisů; do státních 

finančních pasiv však nevstupují dluhy státu z dluhopisů, které byly při jejich vydání 

zapsány nejprve na majetkový účet, který vede ministerstvo v příslušné evidenci, po dobu, 

co jsou na tomto účtu zapsány, jakož i vlastní dluhopisy nabyté státem jako jejich emitentem 

před datem jejich splatnosti, 

  

b) dluhy ze státem přijatých zápůjček a úvěrů, 

  

c) dluhy ze státem vystavených směnek, 
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d) dluhy z nesplacené části upsaného kapitálu majetkových účastí evidovaných ve státních 

finančních aktivech. 

  

 (8) Státní dluh tvoří státní finanční pasiva uvedená v odstavci 7 písm. a) až c) 

zohledňující jmenovité hodnoty nebo jistiny derivátů a jmenovité hodnoty státních 

dluhopisů, které jsou předmětem finančního zajištění nebo srovnatelného zajištění podle 

práva cizího státu. 

  

 (9) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o očekávaném vývoji státních 

finančních aktiv a pasiv spolu s návrhem zákona o státním rozpočtu. 

  

____________________  

  

21) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

  

21a) Například zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

Platné znění vybrané části zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí 

při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu 

národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

 

§ 5 

 

 (1) V souladu s rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu2) po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona přísluší ministerstvu hospodařit s majetkem zrušených státních podniků 

nebo jiných státních organizací nebo s vyňatými částmi tohoto majetku. 

  

 (2) O majetku, se kterým přísluší hospodařit ministerstvu a na který je vydáno rozhodnutí o 

privatizaci, vede ministerstvo zvláštní evidenci. 

  

 (3) Majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu v 

obchodních společnostech lze použít pouze k těmto účelům: 

  

a) k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů,3) 

  

b) na základě rozhodnutí o privatizaci 

1. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi 

na těchto společnostech, 

2. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti v obchodní 

společnosti, 

3. k převodu na obce, na dobrovolné svazky obcí nebo na kraje, 

4. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a státní politiky 

zaměstnanosti, 
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5. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky na návrh vlády, nebo 

6. k převodu na obecně prospěšné společnosti, 

  

c) v souladu s rozhodnutím vlády 

 

1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním 

právem, 

2. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je 

nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle 

zvláštních právních předpisů, 

3. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní 

činností podniku, 

4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod 

způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území a k úhradě 

nákladů spojených se záchranou klenotů naší národní identity a architektonického dědictví České 

republiky, 

5. 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 započítávanou pro případný převod ze státního rozpočtu do státních 

finančních aktiv na účet rezervy pro důchodovou reformu5) 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 maximálně do 

výše předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem, 

6. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury, 

7. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení, 

8. k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou. 

  

d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má stát předkupní právo, 

  

e) k úhradě nákladů spojených s restitučními a privatizačními soudními spory, které je povinno 

hradit ministerstvo, k úhradě nákladů spojených se soudními spory a správními řízeními 

vyplývajícími z uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým 

věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, případně i k úhradě 

souvisejících škod způsobených ministerstvem a před 1. lednem 2006 Fondem a k úhradě nákladů 

spojených s vypořádáním mimosoudních dohod uzavřených mezi ministerstvem a osobami, které se 

vůči České republice domáhají uspokojení nároků vzniklých jim v důsledku nesprávného či 

nezákonného postupu ministerstva a před 1. lednem 2006 Fondu při převodech majetku státu na jiné 

osoby a které ministerstvo uznalo z důvodu jejich nespornosti, 

  

f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na regulovaném trhu cenných papírů, nebo 

prostřednictvím zprostředkovatele, 

  

g) k úhradě nákladů ministerstva spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů a 

rozhodnutí o privatizaci a k úhradě nákladů spojených s údržbou a opravami majetku, který po jeho 

privatizaci přešel od jeho nabyvatelů zpět do vlastnictví České republiky; k úhradě nákladů 

spojených se správou aktiv a pasiv po zaniklé České konsolidační agentuře, jakož i k úhradě 

nákladů spojených se správou aktiv a pasiv, která přešla nebo přejdou na ministerstvo v souvislosti 
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se zrušením nebo zánikem dalších transformačních institucí nebo organizací, které se podílely na 

přípravě a realizaci procesu privatizace majetku státu. 

  

 (4) Ministerstvo je povinno při postupu podle odstavců 1 a 2 dodržovat pravidla pro 

poskytování veřejných podpor, která vyplývají z přímo použitelných předpisů Evropských 

společenství. 

_________________________________________________________ 
5) § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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