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Vládní návrh

na vydání

zákona,
o sloučení Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
(1) Dnem 1. ledna 2006 se státní příspěvková organizace Pražský filharmonický sbor, se
sídlem v Praze 2, nám. Míru 9, identifikační číslo 14450577, jejímž zřizovatelem je
Ministerstvo kultury, (dále jen „Pražský filharmonický sbor“) slučuje se státní příspěvkovou
organizací Česká filharmonie, zřízenou zvláštním právním předpisem1), se sídlem v Praze 1,
Alšovo nábřeží 12, identifikační číslo 00023264, u níž funkci zřizovatele vykonává
Ministerstvo kultury (dále jen „Česká filharmonie“).
(2) Dnem sloučení podle odstavce 1 na Českou filharmonii přecházejí veškerá práva a
povinnosti Pražského filharmonického sboru, který tímto dnem zaniká.
§2
S věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu (dále jen „majetek“), s nimiž
byl příslušný hospodařit ke dni 31. prosince 2005 Pražský filharmonický sbor, přísluší
hospodařit ode dne 1. ledna 2006 České filharmonii. Dnem 1. ledna 2006 na Českou
filharmonii přecházejí veškeré závazky Pražského filharmonického sboru, pokud k tomuto dni
trvají, a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.
§3
(1) O předání a převzetí majetku a závazků sepíší Pražský filharmonický sbor a
Česká filharmonie nejpozději do 31. prosince 2005 protokol, který podepíší jejich statutární
orgány.
(2) Protokol obsahuje název, sídlo, identifikační číslo Pražského filharmonického
sboru a České filharmonie, výčet movitých věcí a nemovitostí a seznam pohledávek a
závazků s uvedením jejich splatnosti. U nemovitostí, které se zapisují do katastru nemovitostí,
se uvedou údaje nezbytné pro zápis do katastru nemovitostí2). K protokolu se připojí veškerá
technická dokumentace k předávaným nemovitostem.
__________________
1)

Dekret presidenta republiky č. 129/1945 Sb., o státním orchestru Česká filharmonie.

2)

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č.
120/2000 Sb.

(3) Nejpozději do 31. března 2006 se na základě zpracování výsledků řádné účetní
závěrky, uskutečněné v Pražském filharmonickém sboru ke dni 31. prosince 2005 podle
zvláštního právního předpisu3), upřesní úplný výčet majetku a závazků uvedených
v protokole.

-3§4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.

__________________
3)

§ 19 odst. 1 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.
353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

Důvodová zpráva
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Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
Podle § 54 odst. 2 věty druhé zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, lze novou státní
organizaci zřídit popř. založit pouze v případech a za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem, což platí i pro rozhodování o rozdělení, sloučení, splynutí a jiných
změnách. Žádný platný právní předpis neumožňuje sloučení dvou státních příspěvkových
organizací působících v oblasti umění (hudby). Takovým právním předpisem není ani dekret
prezidenta republiky č. 129/1945 Sb., o státním orchestru Česká filharmonie.
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Důvodem pro sloučení obou subjektů je zájem státu na intenzivnější spolupráci obou
těles, účinnější a hlubší prezentaci českých a světových hudebních děl doma i v zahraničí a
efektivnějším využití příspěvku státního rozpočtu na činnost tělesa. Zároveň dojde sloučením
ke zvýšení prestiže obou těles (obě tělesa ve své oblasti představují vrchol českého
interpretačního umění), z perspektivního hlediska i k uskutečnění záměru vytvořit národní
kulturní instituci pro hudbu, která bude vykonávat informační, propagační, výchovně
vzdělávací a dokumentační činnosti zejména v oblasti interpretace vážné hudby. V Evropě
neexistuje srovnatelný profesionální sbor, který by měl právně i ekonomicky samostatné
postavení jako Pražský filharmonický sbor.
Česká filharmonie byla zřízena dekretem prezidenta republiky č. 129/1945 Sbírky
zákonů a nařízení republiky Československé ze dne 22. října 1945, o státním orchestru Česká
filharmonie, jako veřejný ústav. Podle základních znaků se jedná o státní organizaci
příspěvkového charakteru (státní příspěvkovou organizaci), a to i s ohledem na způsob
finančního hospodaření a finanční vztahy. Tomu odpovídá též platný Statut České
filharmonie.
Česká filharmonie se stává nástupnickou organizací po Pražském filharmonickém
sboru, přecházejí na ní veškeré závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Rovněž jí vzniká příslušnost hospodaření s majetkem státu, se kterým doposud hospodařil
Pražský filharmonický sbor. Pražský filharmonický sbor se stane jednou z vnitřních
organizačních složek České filharmonie. Funkci zřizovatele bude nadále vykonávat
Ministerstvo kultury. Rovněž právo k ochranné známce „Pražský filharmonický sbor“, stejně
jako jiná práva, přechází na Českou filharmonii.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Záměr sloučit státní příspěvkovou organizaci Pražský filharmonický sbor se státní
příspěvkovou organizací Česká filharmonie nelze s ohledem na § 54 odst. 2 věty druhé
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
bez přijetí navrhovaného právního předpisu uskutečnit.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
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Navrhovaný zákon je v souladu s Ústavou a ústavními zákony.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, její slučitelnost s akty práva Evropské unie.
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani akty práva Evropské unie
se na danou oblast nevztahují.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, dále sociální dopady a dopady na
životní prostředí
Navrhovaná právní úprava nebude mít přímý dopad na podnikatelské prostředí České
republiky ani na životní prostředí. Předpokládá se, že navrhovaná právní úprava nebude mít
ani negativní sociální dopady.
Návrh nepředstavuje žádný dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
Sloučením Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií dojde k navýšení rozpočtu
České filharmonie o rozpočet Pražského filharmonického sboru. Příspěvek na provoz
Pražského filharmonického sboru bude nadále podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v rozpočtu
kapitoly zajištěn.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou s návrhem zákona již v prvém čtení
Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem
zákona souhlas již v prvém čtení. Vzhledem k tomu, že v zásadě jde o organizační opatření s
cílem lépe prezentovat zejména českou hudbu jako mezinárodně uznávaný fenomén, které je
nutno, jen kvůli absenci zmocnění Ministerstva kultury takováto opatření řešit standardním
způsobem, předkládat ve formě zákona, navrhuje se schválení v prvém čtení. Obě organizace
už totiž začaly podnikat kroky tak, aby organizační změna neměla vliv na kvalitu jejich
činnosti. Na základě výzvy ministra kultury ze dne 30. června 2005 ředitel Pražského
filharmonického sboru v červenci 2005 vyhlásil reorganizaci Pražského filharmonického
sboru tak, aby ke dni sloučení 1.1.2006 byl počet zpěváků sboru 70 osob.
Je rovněž nutné sladit termín sloučení organizací s účetním rokem tak, aby zpracování
účetních závěrek (řádných i mimořádných) nekomplikovalo chod obou organizací.

Zvláštní část
K§1

-6V souladu s navrhovaným ustanovením dojde ke sloučení dvou státních
příspěvkových organizací, a to dnem 1. 1. 2006. Česká filharmonie se týmž dnem stává
nástupnickou organizací Pražského filharmonického sboru, kterýžto dnem sloučení zaniká.
K§2
Navrhovanou právní úpravou ode dne 1. 1. 2006 vzniká České filharmonii jako
nástupnické organizaci příslušnost hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodařil Pražský
filharmonický sbor ke dni 31. 12. 2005. Týmž dnem přecházejí na Českou filharmonii
závazky Pražského filharmonického sboru, včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů.
K§3
Jelikož věci, práva a jiné majetkové hodnoty přecházejí na Českou filharmonii tímto
zákonem a nejsou podrobně identifikovány, bude převzatý majetek specifikován v protokolu
o jeho předání a převzetí, který musí být mezi oběma státními příspěvkovými organizacemi
sepsán do 31. 12. 2005. Pro jednoznačnost se náležitosti protokolu stanoví zákonem.

K§4
Nabytí účinnosti se stanoví tak, aby byl dostatek času na přípravu organizačních
opatření ke včasné realizaci navrhovaného zákona.

V Praze dne 31. srpna 2005

předseda vlády
Ing. Jiří Paroubek v. r.

ministr kultury
Mgr. Vítězslav Jandák v. r.

