POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
poslance ………………………
K TISKU 600
Vládní návrh
ZÁKON

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
bod 59.
zní:
59. V § 16 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(8) Pozemek, s nímž má podnik právo hospodařit, na kterém se nachází pozemní
komunikace II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního samosprávného
celku, převede podnik na žádost územního samosprávného celku bezúplatně v nezbytně
nutném rozsahu po předchozím souhlasu zakladatele do vlastnictví tohoto územního
samosprávného celku. 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. To platí i v případě, že účelová komunikace byla po dni 25. 2. 1948
zrušena; žadatelem je v takovém případě osoba, která byla posledním vlastníkem
účelové komunikace. Odloučený lesní pozemek30), 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. Jinou nemovitou
věc, s níž má podnik právo hospodařit, lze bezúplatně darovací smlouvou převést do
vlastnictví územního samosprávného celku nebo sdružení územních samosprávných
celků25) na návrh zakladatele po předchozím souhlasu vlády. Tento majetek, o jehož
převodu vláda rozhodla, se považuje za majetek pro stát trvale nepotřebný.“
__________________________________________________________________________
30)
§ 4 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon) “.
Poznámky pod čarou č. 12a až 12c se zrušují.

Odůvodnění:
K bodu 59:
Návrh novely zákona o státním podniku (sněmovní tisk č. 600) se bohužel netýká lesních
cest.
Pozemky, kterých se novela týká, jsou zásadně a výlučně pozemky, na kterých se nacházejí
pozemní komunikace II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví obcí nebo krajů.
Obcí se novela týká pouze, pokud jde o pozemky pod místními komunikacemi, neboť silnice
II. a III. třídy jsou ze zákona (§ 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve vlastnictví krajů, zatímco ve vlastnictví obcí jsou právě jen místní komunikace. Místní
komunikací pak podle téhož zákona (§ 6 odst. 1) je „veřejně přístupná pozemní komunikace,
která slouží převážně místní dopravě na území obce.“ Za místní komunikace ovšem nelze
považovat lesní cesty, neboť lesní cesty mají charakter nikoliv místních, ale účelových
komunikací podle § 7 zákona č.13/1997 Sb. To vyplývá jak z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb. („Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a
lesních pozemků.“), tak i z ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění
funkcí lesa („Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb lesních cest lesní cestou účelová
komunikace, která je součástí lesní dopravní sítě, určená k odvozu dříví, dopravě osob a
materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel. Umožňuje bezpečný
celoroční nebo sezonní provoz.“) Totéž lze dovodit i z ustanovení jiných právních předpisů,
které nejsou součástí lesního práva, např. z § 2 písm. w) zákona 361/2000 Sb., o silničním
provozu („křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za
křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní
komunikace na jinou pozemní komunikaci.“) Lze tak uzavřít, že návrh zákona se týká
pozemků pod jinými komunikacemi, než jsou lesní cesty.
Z tohoto důvodu je třeba doplnit navržený text § 16 odst. 8 tak, aby bylo možno převést i
lesní cesty, resp. pozemky pod nimi.
V důsledku restitučních procesů a vydávání náhradních pozemků došlo ke stavu, kdy
v majetku státu zůstaly lesní cesty, které neslouží přístupu a obhospodařování lesních nebo
jiných pozemků ve vlastnictví státu, ale stát má povinnost je udržovat v řádném stavu.
Navržené znění má umožnit, bez odsouhlasení každého jednotlivého případu vládou,
bezúplatný převod na žadatele. V případě přijetí navrženého textu tak dojde k úspoře
prostředků státu, protože již nebude vynakládat prostředky na údržbu lesních cest, které jsou
nepotřebné.

Platné znění zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů s vyznačením navrhovaných změn
§ 16
(1) Obchodním majetkem podniku je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot
státu, s nimiž má podnik právo hospodařit.
(2) Podnik vykonává při hospodaření s majetkem státu práva vlastníka podle
zvláštních právních předpisů, vlastním jménem jedná v právních vztazích týkajících se
majetku státu a účastní se řízení před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku
státu včetně řízení o určení, zda tu vlastnické nebo jiné obdobné právo státu je, či není.
(3) Právní úkony vztahující se k majetku učiněné podnikem bez schválení zakladatele
předepsaného tímto zákonem jsou neplatné od samého počátku.
(4) Nabývá-li podnik majetek od jiné osoby než od státu, nabývá jej pro stát a podniku
vzniká právo s tímto majetkem hospodařit.
(5) Za závazky odpovídá podnik svým obchodním majetkem s výjimkou určeného
majetku (§ 2 odst. 5).
(6) Podnik může z obchodního majetku poskytnout dary jen k účelům a v rozsahu, v
jakém lze podle zvláštního zákona odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmů
právnických osob.12)
(7) Podnik může k majetku zřídit zástavní právo pouze se schválením zakladatele.
(8) Majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, může zakladatel podniku odejmout
pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem.
(9) Nemovité věci, s nimiž mají právo hospodařit podniky založené ústředními orgány
státní správy, lze bezúplatně darovací smlouvou převést na návrh zakladatele po souhlasu
vlády do vlastnictví územně samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení. 12a) Tento
majetek, o jehož převodu vláda rozhodla, se považuje za majetek pro stát trvale
nepotřebný.12b) Pro převod takového majetku se použijí obdobně ustanovení zvláštního
zákona.12c)
(8) Pozemek, s nímž má podnik právo hospodařit, na kterém se nachází
pozemní komunikace II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního
samosprávného celku, převede podnik na žádost územního samosprávného celku
bezúplatně v nezbytně nutném rozsahu po předchozím souhlasu zakladatele do
vlastnictví tohoto územního samosprávného celku. 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. To platí i v případě, že účelová
komunikace byla po dni 25. 2. 1948 zrušena; žadatelem je v takovém případě osoba,
která byla posledním vlastníkem účelové komunikace. Odloučený lesní pozemek30), 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. Jinou nemovitou věc, s níž má podnik právo hospodařit, lze bezúplatně
darovací smlouvou převést do vlastnictví územního samosprávného celku nebo
sdružení územních samosprávných celků25) na návrh zakladatele po předchozím
souhlasu vlády. Tento majetek, o jehož převodu vláda rozhodla, se považuje za
majetek pro stát trvale nepotřebný.

__________________________________________________________________________
30)
§ 4 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon) “
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12a) § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002
Sb.
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
12b) § 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.
12c) § 3 zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a
majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na
územní samosprávné celky.

