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Pozměňovací návrh poslance
Jaroslava Foldyny
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 930)

Do návrhu se za část druhou doplňuje část třetí ve znění:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. IV
V § 19b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Odstavec 1 se nevztahuje na nakládání s majetkem v příslušnosti hospodaření pro
Ředitelství vodních cest ČR případě, že se jedná o vodní dílo nebo jeho část v situaci, kdy je
tento majetek převáděn do příslušnosti hospodařit právnické osobě zřízené podle zákona č.
305/2000 Sb., o povodích.“.“.

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a článek IV se označuje jako
článek V.
Odůvodnění:
Na základe novely č. 51/2016 zákona 219/2000 Sb. o majetku České republiky s účinností od
1.března 2016 vznikla povinnost převádět nepotřebný majetek organizačních složek státu na
UZSVM. V případě Ředitelství vodních cest ČR (dále jen ŘVC ČR) by to v mnoha případech
znamenalo nemožnost převést vodní dílo, které investorsky zajišťovalo ŘVC na správce vodní
cesty, kterými jsou státní podniky Povodí. Tato praxe byla do novelizace zákona běžná. Účelem
této novelizace je, aby se v této praxi mohlo pokračovat, jelikož v těchto případech nedochází
k převodu vlastnického práva – vlastníkem vždy zůstává Česká republika, ale převádí se pouze

příslušnost hospodařit s dotčeným majetkem z ŘVC na Povodí. Jedná se výhradně o vodní díla,
která slouží pro zajištění vodní dopravy a je také nezbytné zajistit jejich adekvátní provoz a
údržbu k domu vybaveným subjektem. Návrh je v tomto smyslu plně v souladu s vodním
zákonem.

