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N Á V R H    

 

ZÁKON 

ze dne ………. 2020, 

kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů a některé další zákony   

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Č Á S T   P R V N Í 

 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky  

Čl. I 

  

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 

č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. 

a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:  

1. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:  

 „(9) Podnikem zabezpečujícím úkoly pro obranu státu (dále jen „podnik“) se rozumí 

státní podnik založený podle zákona o státním podniku20), ke kterému vykonává funkci 

zakladatele Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) a který ve stanoveném rozsahu 

účelu svého založení a zakladatelskou listinou stanoveného předmětu podnikání zabezpečuje 

úkoly pro obranu státu. 

____________ 

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

2. V § 6 odst. 1 se slova „obrany (dále jen "ministerstvo")“ zrušují.  

3. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 

až 23 zní:  

 

„ČÁST SEDMÁ 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PODNIKU PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ PRO OBRANU STÁTU   
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 § 40a 

Součástí zakládací listiny podniku je vedle náležitostí stanovených zákonem o státním 

podniku20) také samostatná příloha obsahující seznam majetku sloužícího výlučně 

pro zabezpečování úkolů pro obranu státu; majetek uvedený v této příloze nemůže být použit 

k podnikatelské činnosti podniku.          

§ 40b 

 (1) Ministerstvo může rozhodnout o zvýšení kmenového jmění podniku o majetek, 

který vloží do určeného majetku podniku. 

 (2) V rozhodnutí ministerstva o zvýšení kmenového jmění podniku kromě náležitostí 

stanovených správním řádem musí být vždy uvedena částka rozpočtové kapitoly ministerstva, 

o kterou se kmenové jmění podniku zvyšuje, a popis vkládaného majetku včetně jeho ocenění.           

          (3) Ocenění vkládaného majetku se provede podle zákona o oceňování majetku21) ke dni 

vydání rozhodnutí zakladatele o zvýšení kmenového jmění.         

§ 40c 

Podniku může být za účelem zajištění podmínek pro plnění jeho specifických úkolů 

pro obranu státu poskytnuta dotace podle rozpočtových pravidel22).       

§ 40d 

 Pro podniky se § 45 zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby23) 

nepoužije, pokud tento zákon23) nestanoví jinak. 

__________________ 
21) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), ve znění pozdějších předpisů.  
22) Zákon č. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  
23) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 

předpisů.“.“  

 

Dosavadní části sedmá až dvanáctá se označují jako částí osmá až třináctá.    

 

ČÁST  DRUHÁ 

 

Změna zákona o státním podniku   
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Čl. II 

  

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona 

č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., 

zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 213/2013 Sb., zákona č. 319/2015 Sb. a zákona č. 253/2016 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo za podmínek stanovených zákonem 

o zajišťování obrany České republiky30) také i o jiný majetek“.    

 

Poznámka pod čarou č. 30 zní: „30) Zákon č.  222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.  

 

2. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:   

 

 „(3) Tento zákon se pro podniky, ke kterým funkci zakladatele vykonává Ministerstvo 

obrany a které zabezpečují úkoly pro obranu státu, použije, pokud zákon o zajišťování obrany 

České republiky30) nestanoví jinak.“       

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna rozpočtových pravidel   

 

Čl. III 

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 

479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 154/2009 

Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 

303/2013 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb.,  se mění takto: 

 

1. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 53 

zní:   

„(2) Ze státního rozpočtu se dále hradí dotace státním podnikům zabezpečujícím 

úkoly pro obranu státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky53).  

________________ 
53) § 2 odst. 10 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

zákona č. . …/2019 Sb.“.  

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.  

 

2. V § 25 odst. 1 písm. e)  se na konci věty slova „podle § 7 odst. 4“ nahrazují slovy „podle 

§ 7 odst. 5“. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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