
ZÁKON 

z ………………………………… 2016, 

o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 

Účel zákona 

(1) Účelem zákona je zmírnit křivdy, ke kterým došlo v důsledku pletich dne 16. září 

2004 při privatizaci podílu České republiky na podniku Ostravsko-karvinské doly.  

(2) Veřejný zájem je dán tím, že jiný způsob nápravy protiprávního stavu podle odstavce 

1 než znárodněním majetku podle § 2 ze zákona není možný. 

§ 2 

Znárodnění 

(1) Majetek ve vlastnictví Zdeňka Bakaly, narozeného dne 7. února 1961 v Opavě, 

přechází nezatížený ze zákona na Českou republiku. 

(2) Majetkem podle odstavce 1 se rozumí veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně 

podílů v obchodních společnostech, a příslušenství tohoto majetku. 

(3) Nemovitým majetkem podle odstavce 2 se rozumí zejména pozemek stavebního 

parcelního čísla 151, katastrální území Vchynice-Tetov II v obci Modrava, včetně stavby 

s číslem popisným 14. 

(4) Obchodní společnosti podle odstavce 2 se rozumí zejména Economia, a. s., IČO 

28191226, a BM Management s. r. o., IČO 24227633. 

§ 3 

Vymezení znárodňovaného majetku a jeho správa 

(1) Znárodňovaný majetek vymezí finanční úřad pro Moravskoslezský kraj v Ostravě. 

(2) Znárodněný majetek spravuje úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

§ 4 

Rozhodná doba 

Pro posouzení, který majetek přechází podle § 2 na Českou republiku, je rozhodným stav 

ke dni 1. ledna 2016. 

§ 5 

Zrušení pozdějšího nakládání 

(1) Převod, přechod či zatížení znárodňovaného majetku uskutečněné po rozhodné době, 

se zrušují.  
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(2) Změny, provedené v znárodňovaném majetku nebo jeho částech po rozhodné době 

jsou neplatné, odporoval-li je úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proti nim 

nejpozději do 3 let od jejich uskutečnění. 

§ 6 

Zápis do veřejných rejstříků 

Vlastnictví, jakož i veškerá jiná oprávnění podle § 2 ve prospěch České republiky, zapíší 

úřady, u nichž se vedou veřejné zápisy o vlastnictví nebo jiných oprávněních, na žádost úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

§ 7  

Náhrada za znárodněný majetek 

(1) Za znárodněný majetek přísluší dosavadnímu vlastníku náhrada ve výši podle tržní 

ceny znárodněného majetku. 

(2) Výši náhrady stanoví finanční úřad pro Moravskoslezský kraj v Ostravě správním 

rozhodnutím. 

(3) Nárok na náhradu za znárodněný majetek se započte na bezdůvodné obohacení 

Zdeňka Bakaly při privatizaci podílu České republiky na podniku Ostravsko-karvinské doly, 

včetně ušlého zisku České republiky.  

§ 8 

Osvobození od berní 

Veškerá jednání a úkony k provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od daní, dávek a 

poplatků. 

§ 9 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110294)


