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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 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, a některé 

další související zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 25. ledna 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 23. února 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Vážená paní ministryně, 
 
na základě Vašeho dopisu č. j. MF-26361/2017/4502-12 ze dne 25. 
1. 2018 Vám sděluji, že k návrhu zákona, kterým se mění zákon 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 a některé další související zákony, nemá 
Ministerstvo pro místní rozvoj zásadní připomínky. Pouze 
doporučujeme uvést citaci ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 
92/1991 Sb. v čl. II části druhé návrhu zákona do souladu s čl. 65 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Text doplněn do následujícího znění: 
V § 12 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 201/1993 Sb., zákona č. 
179/2005 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se na konci písmene c) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 
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Stránka 2 (celkem 4) 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.    Důvodová zpráva k bodu 4 a 5 na str. 2 a k bodu 8,9,10 na str. 
3 
„Návrh překládáné novely….“ doporučujeme nahradit slovy 
„Návrh předkládané novely….“ 

Akceptováno 
Text opraven 

Ministerstvo 
dopravy 

Doporučujeme část druhou, čl. II návrhu zákona uvést do souladu 
s čl. 65 odst. 2 legislativních pravidel vlády, který stanoví, že 
cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního právního 
předpisu jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno 
a v jejichž znění je citované ustanovení platné v době citace. 

Akceptováno 
Text doplněn do následujícího znění: 
V § 12 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 201/1993 Sb., zákona č. 
179/2005 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se na konci písmene c) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1.  K předloženému návrhu zákona máme zásadní připomínku 
k ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) bod 5). Ačkoli jde o průlomovou 
změnu, která má usnadnit čerpání a přesun prostředků ze zvláštních 
účtů privatizace do státního rozpočtu, není změna nijak zvýrazněna. 
I když nadále zůstává použití těchto prostředků na rozhodnutí 
vlády, jsme toho názoru, že by použití mělo být vázáno na striktně 
vymezené podmínky vyjadřující použití privatizačních prostředků 
pro posílení státního rozpočtu (např. odstraňování následků 
živelných katastrof, odstraňování následků havárií v nebezpečných 
provozech v podnicích nebo společnostech ovládaných státem, 
podpora nezbytných opatření přijímaných v zájmu zvýšení 
obranyschopnosti a bezpečnosti státu apod.). 

Neakceptováno.  
Novela zákona znamená uvolnění definice převod do státního rozpočtu.  
Jednotlivé výdajové účely vládního charakteru však již nebude 
specifikovat zákon, nýbrž konkrétní usnesení vlády. Tím krokem se 
mimo jiné zvýší i rozsah možností použití prostředků privatizace. 

V závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace je zmínka, že 
použití bude stanoveno vzorcem, který bude součástí zákona a 
zároveň umožní zabezpečení všech privatizačních výdajů, ale nikde 
v materiálu tento vzorec uveden není 

Akceptováno 
Vzorec aplikován není, věta je vyškrtnuta. 
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Stránka 3 (celkem 4) 

Resort Připomínky Vypořádání 
1.  Požadujeme ponechat ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) bod 8). 
V současné době jsou z rozpočtu MPO financovány projekty 
rozvoje území určených pro průmyslové využití právě z nedostatku 
prostředků na zvláštním účtu. 
Domníváme se, že by měla zůstat zachována možnost čerpání 
prostředků ze zvláštního účtu po souhlasu MF pro případ, že v 
rozpočtu MPO nebude dostatek finančních prostředků a na 
zvláštním účtu bude přebytek prostředků, případně bude nutné 
financovat mimořádnou investiční akci. Z toho důvodu považujeme 
za vhodné možnost čerpání ze zvláštního účtu zachovat. 

Neakceptováno 
Případné požadavky ze strany MPO budou pokryty se státního rozpočtu 
a to díky uvolnění § 5 odst. 3 písm. c bod 5). Doplňujeme, že dosud bylo 
možné uskutečnit převod jen pokud byly splněny přesně dané podmínky 
uvedené ve výše uvedeném ustanovení zákona.  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 1 – k § 4 odst. 2 zákona č. 178/2005 Sb.: 
V ustanovení definovaný pojem doporučujeme s ohledem na čl. 40 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády uvést v jednotném 
mluvnickém čísle. 

Akceptováno 
text opraven na: 
Doplňkovým příjmem převedeným ze státního rozpočtu se pro účely 
tohoto zákona rozumí prostředky, které jsou na zvláštní účty převedeny, 
pokud objem prostředků na zvláštních účtech nepostačuje k pokrytí 
výdajů uvedených v § 5 odst. 3. 

K čl. I bodu 2 – k § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb.: 
Pojem definovaný v novém § 4 odst. 2 je třeba v § 5 odst. 3 uvést 
v plném znění, tedy nikoli pouze jako „doplňkové příjmy“. 

Akceptováno 
Text doplněn do následujícího znění: 
2. V § 5 odst. 3 úvodní části tohoto ustanovení se slova „a zisk z účasti 
státu v obchodních společnostech lze použít pouze k těmto účelům“ 
nahrazují slovy „zisk z účasti státu v obchodních společnostech a 
doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu lze použít pouze k 
těmto účelům“. 
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Stránka 4 (celkem 4) 

Resort Připomínky Vypořádání 
K čl. II – k § 12 zákona č. 92/1991 Sb.: 
S ohledem na čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády je třeba 
v čl. I uvést novelizace § 12 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., které se 
promítají do jeho nynějšího platného znění. Tuto připomínku 
vztahujeme též k čl. III, kde je třeba uvést všechny novely § 4 odst. 
1 zákona č. 104/2000 Sb. 
Zároveň doporučujeme za slovo „osoby“ vložit chybějící čárku. 

Akceptováno 
Text doplněn do následujícího znění: 
V § 12 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 201/1993 Sb., zákona č. 
179/2005 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se na konci písmene c) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 

 

V Praze  

Vypracoval: Ing. Petr Beilner Podpis: 
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