
 

ZÁKON 

ze dne …………………. 2015, 

kterým se mění zákon 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, a některé další zákony 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu 

k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 

Čl. I 

V § 15 odst. 2 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 

zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona 

č. 155/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., 

zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona 

č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 473/2001 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se 

na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: 

 

„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.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

Čl. II 

V § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona 

č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. 

a zákona č. 25/2015 Sb., se slova „spolu s částkou ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané 

hodnoty připadajícího na státní rozpočet“ zrušují. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku 

Čl. III 

V § 5 odst. 3 písm. c) bodě 5 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 zákona č. 15/2012 Sb. a zákona 

č. 503/2012 Sb., se slova „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)“ včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují a za slovo „převede“ se 

vkládá slovo „maximálně“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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