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 se za bod 81 vkládá nový bod 82, který zní:
„82. V § 47 odst. 2 se slova „státu vznikla“ nahrazují slovy „vznikla na majetku, s nímž
je organizační složka příslušná hospodařit“.
Dosavadní body 82 až 107 se označují jako body 83 až 108.

Odůvodnění:
Navržená úprava sleduje jednoznačnou identifikaci subjektů odpovědnostního vztahu
v případech, kdy by právním nebo jiným jednáním fyzických osob, které z titulu svých funkcí
nebo pracovního zařazení v organizačních složkách státu došlo ke škodě na majetku státu,
s nímž jsou příslušné hospodařit jednotlivé organizační složky státu. Nová formulace
neznamená věcný posun oproti současnému stavu, jenž od počátku působení zákona vyplývá
z kontextu jeho dosavadního pojetí výkonu vlastnických a jiných práv státu, který se odvíjí od
postavení státu coby právnické osoby (§ 6 cit. zákona) se specifickým způsobem právního
jednání založeným na tzv. dělené subjektivitě státu a spojeným se vzájemnou nezastupitelností
a relativní samostatností jednání jednotlivých organizačních složek státu (§ 7cit. zákona), a to
jak ve vzájemných vztazích, tak i při jednání za stát navenek vůči nestátním subjektům.
Ke zpřesnění textu dochází za účelem eliminace případného zavádějícího výkladu
ustanovení, který by s využitím obecné zmínky o státu v textu věty první („… za škodu, která
tím státu vznikla…“) vylučoval odpovědnost zaměstnanců (a obdobně i fyzických osob ve
služebním poměru) za škodu v těch případech, kdy by majetková újma vzniklá v rámci jedné
organizační složky státu byla současně spojena s „majetkovým přírůstkem“ u jiné
organizační složky státu (typicky např. v případě sankčního odvodu z titulu porušení
rozpočtové kázně).
Text ustanovení ve znění navrhované úpravy:
§ 47
(1) Fyzické osoby, které z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení v
organizačních složkách anebo z titulu pověření vykonávat jménem státu jeho práva akcionáře
činí právní a jiné úkony týkající se majetku a plní další úkoly stanovené tímto zákonem, jsou
povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí a postupovat podle tohoto zákona, dalších
právních předpisů a vnitřních předpisů, jimiž se hospodaření a nakládání s majetkem,
popřípadě jeho správa řídí.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 odpovídají za porušení stanovených povinností a za
škodu, která tím státu vznikla vznikla na majetku, s nímž je organizační složka příslušná
hospodařit, v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. Tím
není dotčeno uplatňování odpovědnosti a sankcí vůči organizačním složkám podle zvláštních
právních předpisů.
(3) Smluvním přenesením výkonu činností uvedených v odstavci 1 na jinou osobu se
odpovědnosti podle odstavce 2 nelze zprostit.

