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ZÁKON
ze dne ………….. 2012,
kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže
Čl. I
V čl. I zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb., zákona č. 428/2003 Sb. a zákona č. 376/2004 Sb., se
za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:
„12. Dnem 31. prosince 2013 zanikají omezení nabyvatelů v nakládání s majetkem
převedeným jim podle bodu 5 nebo 6, pokud vyplývají ze smluv o bezúplatném převodu
majetku České republiky uzavřených na základě tohoto zákona. To neplatí pro povinnost
odpovídající věcnému břemeni ve prospěch státu, územních samosprávných celků a jiných
veřejnoprávních korporací a pro omezení převoditelnosti nemovitosti po dobu deseti let ode
dne jejího převodu.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. II
V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 476/2002
Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.
218/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.,
zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č.
153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a
zákona č. 407/2012 Sb., se za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně poznámky pod čarou č.
40a zní:
„§ 24a
(1) Majetek,

který byl v souladu se zvláštním právním předpisem,40a) určen k bezúplatnému
převodu na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se
tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení a územní samosprávné celky (dále
jen „oprávněné osoby”),
b)
s nímž je ke dni účinnosti tohoto zákona oprávněn nakládat Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a
c)
na němž nevázne právo třetí osoby s výjimkou práva odpovídajícího věcnému
břemeni,
bude na základě výběrového řízení, jehož podmínky stanoví vláda usnesením, bezúplatně
převeden na oprávněné osoby.
a)

(2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 30 dnů od účinnosti tohoto
zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup soupis majetku uvedeného v odst. 2.
Týmž způsobem vyzve oprávněné osoby, aby písemně požádaly o převod konkrétně určených
částí majetku.
(3) Nabyvatelé nesmí být v nakládání s převedeným majetkem nijak omezeni. To
neplatí pro povinnost odpovídající věcnému břemeni ve prospěch státu, územních
samosprávných celků a jiných veřejnoprávních korporací a pro omezení převoditelnosti
nemovitosti po dobu deseti let ode dne jejího převodu
(4) Majetek, o jehož převod nebylo nikým požádáno, bude prodán ve veřejné dražbě.
Výtěžek je příjmem státního rozpočtu, kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
___________________________
40a) Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platné právní úpravy
V souladu s ústavním zákonem č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického
svazu mládeže lidu České a Slovenské federativní republiky, přešel na začátku 90. let 20.
století do vlastnictví státu vymezený majetek Svazu mladých (nástupce Socialistického svazu
mládeže). Následně na základě zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, byl tento
majetek koncentrován do správy Fondu dětí a mládeže (dále jen „Fond“), aby mohl sloužit
podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže.
Správa majetku ze strany státu, resp. Fondu se ovšem ukázala jako neefektivní, když
Fond většinu prostředků spotřeboval na svůj provoz; na podporu činností ve prospěch dětí a
mládeže byla využita jen velmi malá část jeho prostředků. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o
zrušení Fondu a o převodu zbývajícího majetku na vybrané organizace.
Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých
zákonů, měl zjednodušit převody na územní samosprávné celky, občanská sdružení dětí a
mládeže a na školy a školská zařízení, jimiž měl být využit pro potřeby dětí a mládeže.
Majetek zbývající (případně k danému účelu nevyužitelný) pak měl být prodán ve veřejné
soutěži, získané finanční prostředky uloženy na zvláštní účet a použity opět na podporu
činností ve prospěch dětí a mládeže.
Majetek určený k bezúplatným převodům měl likvidátor převádět vybraným
zájemcům v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky pro výběrové řízení měla svým
usnesením stanovit vláda. Po proběhnuvším prvním a druhém kole (a zjištění, že ve správě
Fondu je stále ještě velké množství nemovitostí, které by mohly být účelně využity ve
prospěch dětí a mládeže) bylo likvidátorovi vždy uloženo zrušit dosud neukončené veřejné
soutěže na majetek, o který v rámci příslušného kola neprojevil zájem žádný vhodný zájemce.
Tento majetek pak byl nabízen v dalším kole.
O tom, kterým nabyvatelům bude konkrétní majetek převeden, rozhodovala
s konečnou platností Poslanecká sněmovna.1 Ta tak učinila usneseními č. 1834 ze dne 1.
listopadu 2001 (první kolo), č. 416 ze dne 18. dubna 2003 (druhé kolo) a č. 1324 ze dne 2.
listopadu 2004 (třetí a poslední kolo převodů). Těmito usneseními byl jasně vymezen jak
majetek, tak jeho nabyvatelé, kterými se v souladu se zákonem č. 364/2000 Sb., o zrušení
Fondu dětí a mládeže, staly občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající
se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení a územní samosprávné celky.
Pro nabyvatele byly přitom stanoveny velmi přísné omezující podmínky nakládání
s bezúplatně nabytým majetkem. Tyto podmínky nejsou stanoveny zákonem, ale toliko
usnesením vlády, případně upraveny a doplněny likvidátorem, a to pro každé z kol
výběrového řízení jinak. Za nejvíce problematické a výkladově nejasné lze považovat
následující omezení:

1

Viz též rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3491/2008 ze dne 25. listopadu 2009.
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-

-

Nemovitosti lze využívat pouze pro přímou práci s dětmi a mládeží, a to u nemovitostí
převáděných v rámci I. a II. kola bez časového omezení a u nemovitostí nabytých v rámci
III. kola nejméně po dobu 10-ti let od převodu.
Komerční využití nemovitosti je limitováno co do plochy (nejvýše v rozsahu 40 %
celkové využitelné plochy) i co do času (nejvýše v rozsahu 40 % celkového časového
využití objektu, tj. nejdéle 146 dní v roce). Veškeré případné výnosy lze přitom použít
výhradně ke zpětné reinvestici do převedené nemovitosti. Tato podmínka přitom pro
převody v rámci I. a II. kola nemá časové omezení a teprve u nemovitostí převáděných
v rámci III. kola je časově omezena na dobu 10-ti let od převodu. Komerční využití
nemovitostí je limitováno i tím, že nemovitosti lze pronajmout nebo přenechat do
správy nejdéle na dobu 1 roku (v rámci I. a II. kola), resp. 5 let (v rámci III. kola). Toto
časové omezení navíc platí i v případě pronájmu dalším neziskovým organizacím.
Úplatný převod nemovitosti po dobu prvních 10-ti let je zcela vyloučen (resp.
znamená splnění rozvazovací podmínky a obnovení vlastnického práva převodce, tj.
státu). Úplatný převod kdykoli později (!) je sankcionován tak, že nabyvatel je povinen
převést do státního rozpočtu:
o částku ve výši tržní ceny nemovitosti, nejméně však částku rovnající se účetní
hodnotě nemovitosti v době jejího nabytí (I. kolo),
o částku ve výši tržní ceny nemovitosti, tj. hodnotě převáděných nemovitostí určené
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá v době nabytí nemovitosti
(II. kolo),
o částku rovnající se hodnotě převáděné nemovitosti určené znaleckým posudkem
zpracovaným podle platného oceňovacího předpisu v době jejího nabytí (III. kolo).

Omezující podmínky měly za cíl zajistit, aby byl převedený majetek využit skutečně
ve prospěch dětí a mládeže a aby bylo omezeno riziko následných spekulativních převodů.
Doba trvání omezení vlastnických práv, jakož i jejich rozsah však činí bezúplatně nabytý
majetek pro nabyvatele obtížně využitelným; za stávajících podmínek pro něj zejména po
finanční stránce představuje značnou zátěž.
Nabyvateli neustále hrozí riziko, že některou z nejasných a neurčitých podmínek
poruší, v důsledku čehož bude vůči němu uplatněna některá ze sankcí. Neméně problematický
je tento majetek i pro stát, který je povinen dodržování omezujících podmínek kontrolovat; to
je v situaci, kdy smysl některých z nich není jednoznačně zřejmý, velmi obtížné.
Vůči těmto omezujícím podmínkám je možno zformulovat hned několik výhrad. Patří
mezi ně námitky ústavněprávního charakteru, jimž bude věnován prostor v další části
důvodové zprávy, ale také námitky zpochybňující smysluplnost stanovených omezení, tedy
jejich věcnou stránku. V této souvislosti je nutné zdůraznit především skutečnost, že
omezující podmínky absolutně nezohledňovaly charakter nemovitostí určených
k bezúplatným převodům:
-

velká část nemovitostí byla v technicky nevyhovujícím stavu a jejich využití pro přímou
práci s dětmi předpokládalo, že do nich nabyvatel vloží značné finanční prostředky
(bezúplatní nabyvatelé jsou přitom limitováni v získávání dalších prostředků na
rekonstrukci, když objekt lze komerčně využít jen velmi omezeně a partnerství za účelem
rekonstrukce nemovitosti je omezeno délkou trvání - nejvýše 1, resp. 5 let, a dále
charakterem subjektu - nezisková organizace, která opět bude mít pouze velmi omezené
prostředky na provedení nezbytné rekonstrukce),
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-

některé nemovitosti byly pro přímou práci s dětmi a mládeží od počátku nevhodné nebo
nevyužitelné (dle převodních smluv je přípustné nemovitosti používat pouze pro přímou
práci s dětmi a mládeží, ačkoli ústavní zákon i zákon předpokládaly, že nemovitosti budou
využity pro činnosti ve prospěch dětí a mládeže; řada nemovitostí je využitelná jako
technické nebo administrativní zázemí, případně mohla sloužit jako vhodný objekt pro
směnu, v rámci níž by bezúplatný nabyvatel získal vhodnější a lépe využitelný prostor pro
přímou práci s dětmi a mládeží)

Jako příklad konkrétních problémů, s nimiž se při hospodaření s bezúplatně nabytými
nemovitostmi setkali členové České rady dětí a mládeže, lze uvést např.:
-

-

-

-

objekt KM Delta Žilinská v Ostravě (ev. č. 6095, převeden v I. kole VŘ), kde
podmínka striktně omezující délku pronájmu (byť části) objektu, a to i neziskovým
organizacím, znemožňuje nabyvateli uzavřít dlouhodobou nájemní smlouvu se
zájemci z řad místních neziskových organizací, které mají zájem podílet se i na
financování rekonstrukce objektu,
objekt TZ Chlébské (ev. č. 7194, převeden v I. kole výběrového řízení), kde omezující
podmínky a současné nekonání státu znemožnily převod elektrické přípojky
v havarijním stavu, která je součástí převedeného objektu, distributorské společnosti
E. ON,
objekt KM Komenského v Lounech (ev. č. 4136, převedeno v I. kole výběrového
řízení), kde podmínky prakticky znemožňují využití objektu dalšími neziskovými
subjekty - nelze uzavřít smlouvu na delší dobu než jeden rok, což je zcela logickou
podmínkou pro investice do stavebních úprav a zařízení prostor pro činnost,
objekt Husova v Českých Budějovicích (ev. č. 2030, převeden ve II. kole
výběrového řízení), u nějž z výnosů objektu nelze krýt nákup pozemku pod
objektem,
objekt OS Národních hrdinů v Břeclavi (ev. č. 7249, převeden v I. kole výběrového
řízení), kde omezující podmínky pronájmu limitují možnost oprav, popř. rekonstrukce
objektu a jeho intenzivnější využití dětmi a mladými lidmi.

Lze vyslovit podezření, že omezující podmínky v této zcela nevyhovující podobě byly
likvidátorem stanoveny mimo jiné i se záměrem omezit bezúplatné převody a naopak
ponechat co nejvíce majetku ve správě Fondu (potažmo likvidátora) tak, aby mohl tento
majetek úplatně převádět v rámci veřejné soutěže. Tomuto závěru ostatně nasvědčuje i
skutečnost, že likvidátor v průběhu III. kola prokazatelně bez ohledu na stanoviska vlády
a Poslanecké sněmovny převedl nejméně 35 nemovitostí v rozporu se zákonem o zrušení
Fondu dětí a mládeže. Platnost těchto převodů následně stát napadl u soudu (v části
z nich již soud přiznal vlastnické právo České republice, některé spory dosud probíhají).
Likvidátor byl za své jednání nakonec trestně stíhán a odsouzen, omezující podmínky ve
smlouvách však zůstaly zachovány.
Z celkového objemu majetku, který měl být prostřednictvím Fondu využit ve prospěch
dětí a mládeže, bylo zákonem předvídaným subjektům převedeno jen cca 20 % objektů.
Značný počet objektů byl z Fondu vyveden, aniž by to mělo pro děti a mládež jakýkoli přínos.
Principy navrhované právní úpravy
Navrženým zákonem by měla být vyloučena účinnost jak omezujících podmínek
sjednaných bez časového omezení, tak i některých omezujících podmínek sjednaných na dobu
5

10-ti let od převodu, a to jak ve smlouvách, které budou teprve uzavírány (viz dále), tak i ve
smlouvách již uzavřených. Podmínky všech nabyvatelů tak budou stejné.
Pokud jde o omezení převoditelnosti na 10 let ode dne převodu předmětné
nemovitosti, jedná se podle předkladatelů o dobu přiměřenou, když pouze omezuje nabyvatele
v možnosti nabyté nemovitosti převést. Je přitom zřejmé, že zatímco způsoby využití se
mohou měnit i v relativně krátké době a na technický stav nemovitostí a s tím související
možnosti jejich využití a potřebu získání finančních prostředků na jejich opravy je třeba
reagovat rychle a individuálně, k převodům nemovitostí nedlouho po jejich nabytí není žádný
rozumný důvod.
Pokud jde o vhodnost nastíněného řešení, sluší se poznamenat, že obdobným
způsobem bylo postupováno i u bezúplatných převodů nepotřebného vojenského majetku
mezi Ministerstvem obrany a územními samosprávnými celky v režimu § 22 odst. 2 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, před 12. 6.
2003. Bezúplatné převody podléhaly řadě zákonných omezení a rovněž ve smlouvách byla
pro nabyvatele stanovena omezení převoditelnosti a dalšího nakládání s bezúplatně nabytým
majetkem, což reálně bránilo využití takto převáděného majetku.
Za účelem odstranění tohoto závadného stavu byl přijat zákon č. 174/2003 Sb., o
převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné
hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na území samosprávné celky.
Tímto zákonem byly omezeny omezující podmínky nabyvatelů ve prospěch státu pouze na
takové, které jsou nezbytně nutné. Nové smlouvy uzavírané na základě tohoto zákona již
neměly obsahovat omezující podmínky nabyvatelů a rovněž tak na smlouvy dříve uzavřené se
mělo pohlížet, jako by omezující podmínky rovněž neobsahovaly. Tento postup byl
následně předmětem soudního přezkumu a posouzen byl jako správný a zákonný (viz
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4142/2009). Nutno
zdůraznit, že tento zákon přitom kromě věcných břemen rušil podmínky zcela, tedy byla zcela
zrušena i nepřevoditelnost na třetí osoby.
V případě majetku, v minulosti soustředěného ve Fondu, který se dosud nachází ve
vlastnictví státu, se vzhledem k výše popsaným skutečnostem jako vysoce žádoucí krok
navrhuje jeho bezúplatný převod na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení
zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení a územní samosprávné celky.
Převod bude realizován na základě výběrového řízení, jehož podmínky stanoví vláda svým
usnesením. Majetek, o který neprojeví žádný z oprávněných subjektů zájem, bude prodán ve
veřejné dražbě, přičemž výtěžek se stane příjmem státního rozpočtu, a to rozpočtové kapitoly
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Tento návrh má příznivé dopady na veřejné rozpočty. Ke snížení nákladů dojde
zejména na výdajové straně státního rozpočtu v kapitole Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, které provádí kontrolu dodržování omezujících podmínek. Vzhledem
k výkladovým nejasnostem jde totiž po všech stránkách o značně náročný úkol, jehož
smysluplnost se vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem jeví jako velmi sporná.
Odpadnout by měly i některé náklady Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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který je v současnosti příslušný hospodařit s dosud nepřevedeným majetkem. Návrh zákona
nemá žádné přímé dopady na rozpočty krajů a obcí.
Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními smlouvami, které
jsou součástí právního řádu České republiky. V rozporu není ani s právními akty Evropské
unie.
Ústavnost podmínky omezující nabyvatele v dispozici s bezúplatně nabytým majetkem
v délce 10-ti let posuzoval Ústavní soud ve vztahu k zákonu č. 290/2002 Sb., o přechodu
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení
působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č.
157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění
zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci rozhodl nálezem pod sp. zn. Pl. ÚS 05/03 ze
dne 9. 7. 2003, když omezující podmínky posoudil jako protiústavní omezení vlastnického
práva, pročež tato omezující ustanovení zákona zrušil pro jejich rozpor s čl. 4 odst. 4 (princip
proporcionality) ve spojení s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Podle Ústavního soudu je časově limitované omezení nabyvatele přípustné do té míry,
aby v něm mohl nabyvatel získat potřebné poznatky umožňující mu zodpovědně s nabytým
majetkem nakládat způsobem dle svobodného uvážení vlastníka. Podle Ústavního soudu je
takové omezení přípustné pouze na „přechodné údobí”, což však trvalé omezení podle
podmínek převodů z Fondu zjevně nesplňuje.
Omezující podmínky nabyvatelů majetku ze správy Fondu zjevně odporují názoru
Ústavního soudu ve výše uvedeném nálezu a lze je tedy považovat jak za protizákonné
(omezení vlastnického práva je přípustné pouze zákonem, avšak omezující podmínky byly
stanoveny toliko usnesením vlády, resp. likvidátorem), tak za protiústavní (tyto podmínky
jsou zjevně nepřiměřené sledovanému cíli, a to jak rozsahem, tak dobou trvání).
Protože tyto omezující podmínky nebyly stanoveny zákonem, nelze jejich zrušení
dosáhnout cestou návrhu na zrušení zákona nebo jeho části dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy.
Odstranění protiústavního stavu je možné pouze přijetím zákona, který by tento stav napravil
s důsledky pro všechny nabyvatele, na které už objekty převedeny byly, stejně jako pro
nabyvatele budoucí.
Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1
Upravují se omezení, jimž byli podrobeni dosavadní nabyvatelé. Dnem 31. 12. 2013
zanikají všechna omezení s výjimkou povinnosti odpovídající věcnému břemeni ve prospěch
státu, územních samosprávných celků a jiných veřejnoprávních korporací. Nadále trvá rovněž
omezení převoditelnosti nemovitosti na dobu 10-ti let ode dne jejího převodu.
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K čl. II
K bodu 2
Nový § 24a, vložený do zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, upravuje podmínky bezúplatného převodu majetku soustředěného
v minulosti ve Fondu dětí a mládeže, jenž se dosud nachází ve vlastnictví státu a s nímž je
příslušný nakládat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na občanská sdružení
dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská
zařízení a územní samosprávné celky.
K čl. III
Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po
dni jeho vyhlášení. V legisvakanční lhůtě musí Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových vypracovat soupis majetku vymezeného v navrhovaném § 24a odst. 2 a do 30
dnů od účinnosti tohoto zákona jej zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na
internetu. Nezbytné je rovněž připravit a schválit usnesení vlády, jímž budou stanoveny
podmínky výběrového řízení.
V Praze dne 7. prosince 2012
Stanislav Křeček v. r.
Jan Farský v. r.
Miroslav Svoboda v. r.
Stanislav Huml v. r.
Miroslava Strnadlová v. r.
Pavel Holík v. r.
Vladimíra Lesenská v. r.
Petr Hulinský v. r.
Václav Klučka v. r.
Josef Tancoš v. r.
Jiří Petrů v. r.
Antonín Seďa v. r.
Břetislav Petr v. r.
Dana Váhalová v. r.
Jan Chvojka v. r.
Alfréd Michalík v. r.

Jiří Koskuba v. r.
Robin Böhnisch v. r.
Jan Hamáček v. r.
František Novosad v. r.
Jiří Zemánek v. r.
Václav Votava v. r.
Ladislav Skopal v. r.
Pavel Ploc v. r.
Michal Hašek v. r.
Roman Váňa v. r.
Jiří Krátký v. r.
Josef Novotný v. r.
Petr Zgarba v. r.
Ladislav Velebný v. r.
Bohuslav Sobotka v. r.
Jan Babor v. r.
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Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST PRVNÍ
ZRUŠENÍ FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čl.I
1. Ke dni 1. prosince 2000 se Fond dětí a mládeže zrušuje, tímto dnem vstupuje do
likvidace a vláda k tomuto dni jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora. Vláda na
návrh Poslanecké sněmovny likvidátora odvolá, a to i bez udání důvodu. Je-li likvidátor
odvolán, vláda likvidátora jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny. Ke dni vstupu do
likvidace končí funkční období všech členů výboru a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže a
oprávnění ředitele Fondu dětí a mládeže přecházejí na likvidátora.
2. Ke dni 1. prosince 2000 soud bez návrhu zapíše do obchodního rejstříku vstup Fondu
dětí a mládeže do likvidace a po dobu likvidace se Fond dětí a mládeže označuje jako Fond
dětí a mládeže „v likvidaci“ (dále jen „Fond“).
3. Likvidátor je povinen každých 6 měsíců počínaje 1. prosincem 2000 předkládat
Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí zprávu o průběhu likvidace.
4. Likvidátor jedná jménem Fondu navenek ve všech věcech a při výkonu své
působnosti spravuje majetek České republiky spravovaný Fondem, plní závazky Fondu,
uplatňuje pohledávky Fondu, přijímá za Fond plnění, zastupuje Fond před soudy a jinými
orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků Fondu. Nové závazky
Fondu může likvidátor převzít jménem Fondu jen v přímé souvislosti s ukončením
nevyřízených závazků.
5. Likvidátor postupuje při vypořádání majetku České republiky, práv a závazků Fondu
existujících ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v součinnosti s vládou a Ministerstvem
financí takto:
a) sestaví ke dni vstupu Fondu do likvidace likvidační účetní rozvahu. Likvidační účetní
rozvaha musí být předložena do 60 dnů ode dne vstupu Fondu do likvidace Ministerstvu
financí k vyjádření. Likvidační účetní rozvaha musí být ověřena auditorem,
b) část majetku ve správě Fondu bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a
mládeže, školy a školská zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s
usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády, o který tyto osoby písemně
požádají likvidátora do 28. února 2001. Likvidátor za tímto účelem vypíše výběrové řízení do
15. prosince 2000. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda svým usnesením,
c) zbývající část majetku ve správě Fondu a podíly Fondu v jiných právnických osobách
úplatně převede na jiné osoby na základě veřejné soutěže,
d) část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit a která přede dnem 1. března 2002
nebyla převedena podle písmena b) nebo c), bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a
mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení,
popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny
přijatým na návrh vlády, pokud tyto osoby písemně požádají likvidátora o převod tohoto
majetku do 30. dubna 2002. Likvidátor za tímto účelem vypíše nové výběrové řízení do 31.

března 2002. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda usnesením. Pro zbývající část
majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit, platí po rozhodnutí Poslanecké sněmovny o
bezúplatných převodech písmeno c) obdobně,
e) nemovitost Senovážné náměstí čp. 977, Praha 1, včetně pozemku parcelní č. 142 v k.
ú. Nové město, nemovitost Česká ul. čp. 166, Brno, včetně pozemku parcelní č. 609 v k. ú.
Město Brno, se kterými přísluší Fondu hospodařit, bezúplatně převede za účelem využití pro
práci s dětmi a mládeží zejména občanských sdružení dětí a mládeže na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy v souladu se zvláštním zákonem,1)
f) část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit a která přede dnem 1. října 2003
nebyla převedena podle písmen b), c), d) nebo e), bezúplatně převede na občanská sdružení
dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská
zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké
sněmovny přijatým na návrh vlády, pokud tyto osoby písemně požádají likvidátora o převod
tohoto majetku do 29. února 2004. Likvidátor za tímto účelem vypíše nové výběrové řízení do
31. ledna 2004. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda usnesením. Pro zbývající část
majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit, platí po rozhodnutí Poslanecké sněmovny o
bezúplatných převodech písmeno c) obdobně,
g) akcie ve správě Fondu zpeněží na veřejném trhu, půjde-li o akcie veřejně
obchodovatelné; ostatní akcie po předchozím souhlasu Ministerstva financí zpeněží
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě,
h) vypořádá pohledávky a závazky Fondu,
i) převede likvidační zůstatek na zvláštní účet vedený Ministerstvem financí, kde bude
uložen do vydání zvláštního právního předpisu, kterým vláda na návrh Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy určí jeho využití na podporu práce s dětmi a mládeží,
j) ke dni skončení likvidace Fondu sestaví likvidační účetní závěrku a zprávu o průběhu
likvidace Fondu a předloží je Ministerstvu financí.
6. Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku na návrh
likvidátora do 31. prosince 2004, přecházejí dnem 1. ledna 2005 práva a povinnosti Fondu,
včetně práv a povinností z nedokončených právních sporů, na Českou republiku, jejímž
jménem v těchto věcech bude jednat Ministerstvo financí, a týmž dnem vznikne k majetku ve
správě Fondu Ministerstvu financí právo nakládat s tímto majetkem v souladu se zvláštním
právním předpisem upravujícím nakládání s majetkem České republiky. V tomto případě
likvidátor k témuž dni zpracuje účetní závěrku a zprávu o dosavadním průběhu a stavu
likvidace. Náklady spojené s dokončením vypořádání práv a povinností Fondu uhradí
Ministerstvo financí.
7. Výši odměny likvidátora stanoví Ministerstvo financí; jeho odměna je hrazena z
prostředků Fondu. Činnost likvidátora kontroluje Ministerstvo financí. Nejméně jednou ročně
předkládá ministr financí vládě zprávu o průběhu likvidace.
8. Do 1 měsíce po ukončení likvidace Fondu předloží vláda Poslanecké sněmovně
zprávu o průběhu a výsledku likvidace Fondu.
9. Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na likvidaci Fondu ustanovení § 70 až 75
obchodního zákoníku.
10. Od 1. ledna 2001 má Fond postavení státní organizace, a pokud tento zákon
nestanoví jinak, vztahují se od tohoto data na majetek ve správě Fondu zvláštní právní
předpisy upravující nakládání s majetkem České republiky.
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11. Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku na návrh
likvidátora do 31. prosince 2004, provede soud bez návrhu ke dni 1. ledna 2005 výmaz Fondu
z obchodního rejstříku.
12. Dnem 31. prosince 2013 zanikají omezení nabyvatelů v nakládání s majetkem
převedeným jim podle bodu 5 nebo 6, pokud vyplývají ze smluv o bezúplatném převodu
majetku České republiky uzavřených na základě tohoto zákona. To neplatí pro
povinnost odpovídající věcnému břemeni ve prospěch státu, územních samosprávných
celků a jiných veřejnoprávních korporací a pro omezení převoditelnosti nemovitosti po
dobu deseti let ode dne jejího převodu.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
§ 24
(1) Organizační složka nemůže jako pronajímatel uzavřít smlouvu o poskytnutí věci za
úplatu do užívání, spojenou se smlouvou o následném převodu vlastnictví této věci, a nemůže
uzavřít smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části.39)
(2) Při prodeji věci ve veřejné dražbě postupuje podle zvláštního právního předpisu;40)
tím není dotčeno ustanovení odstavce 1 ani ustanovení § 21 odst. 2, § 22 odst. 3, 4, 5, 6 a §
23.
§ 24a
(1) Majetek,
a) který byl v souladu se zvláštním právním předpisem,40a) určen k bezúplatnému
převodu na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se
tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení a územní samosprávné celky (dále jen
„oprávněné osoby”),
b) s nímž je ke dni účinnosti tohoto zákona oprávněn nakládat Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a
c) na němž nevázne právo třetí osoby s výjimkou práva odpovídajícího věcnému
břemeni,
bude na základě výběrového řízení, jehož podmínky stanoví vláda usnesením,
bezúplatně převeden na oprávněné osoby.
(2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 30 dnů od účinnosti
tohoto zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup soupis majetku
uvedeného v odst. 2. Týmž způsobem vyzve oprávněné osoby, aby písemně požádaly o
převod konkrétně určených částí majetku.
(3) Nabyvatelé nesmí být v nakládání s převedeným majetkem nijak omezeni. To
neplatí pro povinnost odpovídající věcnému břemeni ve prospěch státu, územních
samosprávných celků a jiných veřejnoprávních korporací a pro omezení převoditelnosti
nemovitosti po dobu deseti let ode dne jejího převodu
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(4) Majetek, o jehož převod nebylo nikým požádáno, bude prodán ve veřejné
dražbě. Výtěžek je příjmem státního rozpočtu, kapitoly státního rozpočtu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.”.
___________________________
39) § 476 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
40a) Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

4

