PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2003
IV. volební období
___________________________________________________________

289

návrh

poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy
Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších

zákon
ze dne ..........2003,

kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb. o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
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Parlament ČR se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I.
Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, se mění
takto:
V § 18 odst. 2, písm. b doplnit nové body 10, 13 a 14, které zní:
„10. k převodu na Státní fond životního prostředí České republiky."
Stávající body 10 , 11 se označí jako 11 , 12
„13. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou
škod
způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území.“
„14. k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití,
schválených vládou.“

Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část
Podle současné úpravy zákona mohou být převedeny prostředky z Fondu národního majetku
pouze na Státní fond dopravní infrastruktury a na Státní fond rozvoje bydlení. Převod na
Státní fond životního prostředí stávající právní úprava neumožňuje. Uvolněné prostředky tak
nelze použít na realizaci ekologických projektů. Navrhovaná úprava tento nedostatek řeší. Její
přijetí umožní využít převedené prostředky na revitalizaci zdevastovaných území v
postižených oblastech, především v severozápadních Čechách a Moravskoslezském kraji.
Také hrozí nebezpečí, že finanční prostředky uvolněné vládou ČR na revitalizaci krajiny
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infrastruktury, ani k realizaci dalších důležitých revitalizačních projektů, které by měli
napravit ráz krajů postižených hornickou činností nebo jim pomoci při budování
průmyslových zón, popřípadě řešení ekologických zátěží v těchto zónách. Smyslem této
novely je usnadnění řešení ekologických zátěží na území následně převáděném obcím a
krajům. K převodu finančních prostředků z FNM na SFŽP již došlo, a to takzvanou
poslaneckou iniciativou Tomáše Ježka. Ze Státního fondu životního prostředí byly
financovány nápravy škod po povodních. Zákon o Fondu národního majetku však nebyl
novelizován, takže v případě, že by v budoucnu nastala obdobná situace, nebylo by ji možno
řešit z výnosů privatizace.
Zvláštní část
Smyslem této novely je postavit na roveň před tímto zákonem třetí existující Fond. Doplnění
navrhovaného bodu umožňuje řešit potřeby ekologických a živelných událostí
prostřednictvím převodu financí z Fondu národního majetku na Státní fond životního
prostředí na základě rozhodnutí vlády ČR. Dále má tato novela umožnit vládě ČR na základě
jejího rozhodnutí řešit ekologické škody na krajině postiženého území nebo havarijní situace
v těchto oblastech
Argument, že Fond národního majetku nemá dostatek finančních prostředků neobstojí, neboť
všechny tyto body jsou vázány na rozhodnutí vlády ČR a pouze vláda ČR může rozhodnout
je-li ve Fondu dostatek financí.

Dopad na státní rozpočet
Dopad na státní rozpočet je nulový.

Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
Návrh novely je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, slučitelnost s právními akty
Evropských společenství
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika v této
oblasti vázána.
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Vlastimil Aubrecht v.r.
Josef Hojdar v.r.
Vladimír Laštůvka v.r.
František Pelc v.r.
Karel Kühnl v.r.
Josef Vícha v.r.
Miloš Kužvart v.r.
Květoslava Čelišová v.r.
Miroslava Vlčková v.r.
Rudolf Tomíček v.r.
Iva Šedivá v.r.
Michal Hašek v.r.
Antonín Sýkora v.r.

Konsolidovaný text ustanovení zákona č. 171/1991 Sb., která jsou dotčena
navrhovanou novelou
_______________________________________________________________
Majetek Fondu
§ 18
(1) Majetek Fondu tvoří majetek převedený na něj podle
§ 5 a zisk z jeho účasti na podnikání obchodních společností.
(2) Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České
republiky a lze jej použít pouze k těmto účelům:
a) v souladu s rozhodnutím o privatizaci
1. k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních
předpisů 4) a k převodu na Restituční investiční fond,
2. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,
3. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji
majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby,
4. k převodu na obce nebo na dobrovolné svazky obcí,4a)
5. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního
pojištění a pojištění v zaměstnanosti,
6. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory
nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh
vlády,
7. k převodu na Pozemkový fond České republiky, jde-li o
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8. k převodu na neziskové právnické osoby zřízené podle
zvláštního zákona.
b) v souladu s rozhodnutím vlády
1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména
závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,
2. k posílení zdrojů bank a dalších právnických osob v
souvislosti s jejich činností v procesu konkurzního a
vyrovnávacího řízení,
3. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž
část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat,
např. z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle
zvláštních předpisů,4)
4. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním
prostředí způsobených dosavadní činností podniku,
5. k poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí
majetková účast Fondu alespoň 50 %,
6. k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu České republiky,
7. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury pro
financování staveb celostátních a regionálních drah, jde-li
o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,
8. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,
9. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,
10. k převodu na Státní fond životního prostředí České republiky,
11. k úhradě ztrát vzniklých státnímu peněžnímu ústavu
Konsolidační banka Praha, s.p.ú., v souvislosti s plněním
úkolů stanovených mu rozhodnutím vlády,
12. k doplnění zdrojů České inkasní, s.r.o., na úhradu jejích
závazků v souvislosti s plněním úkolů stanovených jí
rozhodnutím vlády,
c) v rozsahu určeném rozpočtem Fondu k úhradě nákladů spojených s
projednáváním a realizací privatizačních projektů,
d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má Fond
předkupní právo,
e) k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů,
které je povinno hradit ministerstvo nebo Fond, případně i k
úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem či Fondem,
f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na organizovaném
trhu cenných papírů nebo prostřednictvím zprostředkovatele,
g) k převodu 6 miliard Kč na Státní fond rozvoje bydlení.
13. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí
spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí
těžbou
nerostů
a
na
revitalizaci
dotčených
14. k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro
průmyslové
využití,
schválených
-----------------------------------------------------------------4) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích.
4a) § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

území,
vládou.
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7) Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky.

