Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony
(sněmovní tisk 460)
 V části první čl. I v bodu 89 v § 55b se za slova „po vypořádání“ vkládají slova „do
té doby existujících“.
Odůvodnění:
Navrženým doplněním textu se ustanovení zpřesňuje v zájmu jeho jednoznačné
interpretace a správné aplikace v praxi. K věcnému posunu oproti sledovanému záměru
nedochází. Ustanovení jako celek podmiňuje postup likvidátorů vybraných státních podniků
v likvidaci, spočívající v převodu zbylého majetku státu (aktiv), s nímž se nepodařilo v rámci
likvidace naložit jinak a jehož existence brání skončení likvidace, do příslušnosti hospodařit
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tím, že do té doby likvidátor musí mít již
vypořádány všechny odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá
plnění a samozřejmě dluhy, tak aby převodem zbylých aktiv v rámci státu jako vlastníka
nebyly dotčeny nároky žádných věřitelů státního podniku v likvidaci. Konkrétně v případě
odvodů, daní a jiných obdobných plnění (tj. zpravidla plateb veřejnoprávní povahy) však
v praxi může docházet k tomu, že teprve až ve fázi samotného ukončování likvidace (což
nemusí být vždy shodné s běžným vyměřovacím obdobím) mohou příslušné orgány doměřit
tyto platby za tu část období, která dosavadní vyměřovací období přesahuje. Aby z hlediska
postupu likvidátorů i Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (a též případných
následných kontrol) byly tyto dodatečně prováděné platby nezpochybnitelně vyňaty
z nastavené podmínky předchozího vypořádání všech závazků, zpřesňuje se formulace této
podmínky tak, aby bylo zřejmé, že vypořádání se týká pouze těch závazků, pro které by do té
doby existoval titul a které by tedy do doby, kdy likvidátor bude vyhodnocovat předpoklady
pro postup dle uvedeného ustanovení, ještě existovaly.
Text novelizačního bodu s novým § 55b zákona č. 219/2000 Sb. ve znění navrhované úpravy
89. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:
„§ 55b
Likvidátoři státních podniků, které nejsou založené a nepovažují se za založené
podle zákona č. 77/1997 Sb. a byly přitom zrušeny a vstoupily do likvidace, včetně těch
dosavadních státních podniků, u nichž byla funkce zakladatele a pravomoc tyto
organizace zřizovat, řídit a zrušovat přenesena podle zvláštních právních předpisů80) na
zastupitelstva příslušných obcí, ale které byly zrušeny a vstoupily do likvidace před
1. lednem 2001 a ustanovení § 57 se na ně z toho důvodu nevztahuje, po vypořádání do té
doby existujících odvodů do státního rozpočtu, daní, poplatků, jiných obdobných
peněžitých plnění a dluhů převedou (§ 55 odst. 3) zbylý majetek, s nímž je státní podnik
v likvidaci příslušný hospodařit a s nímž se nepodařilo naložit jinak a jeho existence tak
brání skončení likvidace, bezúplatně Úřadu. S tímto majetkem je Úřad příslušný
hospodařit v souladu s ustanovením § 9.“.

