
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 600) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 237 

z 33. schůze konané dne 4. února 2016 (tisk 600/2) 

 

1. V čl. I dosavadního bodu 25 v § 7 odstavec 3 nově zní: 

 „(3) Ve věcech neupravených tímto zákonem se při fúzi a rozdělení podniku postupuje 

obdobně podle ustanovení občanského zákoníku, která upravují přeměnu právnické osoby.“. 

 

2. V čl. III se slova „1. ledna 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2017“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 12. dubna 2016 
 

 

 

B. Poslanec Roman Procházka 

SD 3908 

V čl. II se dosavadní nadpis nahrazuje nadpisem „Přechodná ustanovení“, dosavadní text se označuje 

jako bod 1 a doplňují se body 2 a 3, které znějí:  

 

„2. Pokud je v katastru nemovitostí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno právo 

hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví České republiky pro státní podnik nebo státní podnik 

v likvidaci, na které se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů, z důvodu převzetí této nemovité věci po dříve zaniklém státním podniku, pak platí, že 

uvedený státní podnik nebo státní podnik v likvidaci má právo hospodařit k této nemovité věci. To se 

nevztahuje na nemovité věci, u kterých je existence práva hospodařit ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona předmětem soudního řízení anebo které byly dotčeny přechodem vlastnického práva na 

Českou republiku podle § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.  

 

3. Pokud je u nemovité věci ve vlastnictví České republiky ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona v katastru nemovitostí zapsáno právo hospodaření pro dříve zaniklý státní podnik, postupuje 

se podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů.“. 
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C. Poslanec Josef Kott 

SD 3884 

V Čl. I v bodu 59 v § 16 odstavec 8 se za větu první vkládají věty:  

„Pozemek, s nímž má podnik právo hospodařit, na kterém se nachází účelová komunikace, která není 

ve vlastnictví státu, převede podnik na žádost vlastníka účelové komunikace bezúplatně po 

předchozím souhlasu zakladatele do vlastnictví žadatele. Odloučený lesní pozemekxx), s nímž má 

podnik právo hospodařit, na kterém se nachází účelová komunikace, převede podnik na žádost 

vlastníka lesního pozemku majícího nejdelší společnou hranici s převáděným odloučeným lesním 

pozemkem bezúplatně po předchozím souhlasu zakladatele do vlastnictví žadatele, a to v rozsahu 

odpovídajícím půdorysu stavby účelové komunikace a jejích součástí a příslušenství; geometrický 

plán určující hranice převáděné části odloučeného lesního pozemku zajišťuje žadatel na vlastní 

náklady.“. 

 

Poznámka pod čarou č. xx zní: 

„xx) § 4 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon).“. 

 

 

 

D. Poslanec Ludvík Hovorka 

Vkládá se nový novelizační bod, který zní: 

„… V § 6 odst. 3 se písmeno c) [dosavadní písmeno d)] zrušuje.“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 13. dubna 2016 

 

 

 

Pavel  Š r á m e k, v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  
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