
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu zákona, kterým se mění zákon  
č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákon  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
 
 
MMR zastává názor, že se navrhovaná úprava nepatří do zákona č.  211/2000 Sb., o Státním fondu 
podpory investic (dále také zákon 211/2000 Sb.“), neboť nekoresponduje s účelem tohoto zákona, 
kterým je vymezit působnost Státního fondu podpory investic (dále také jen „Fond“) a oblasti, ve kterých 
poskytuje podporu. Konkrétní podmínky poskytnutí a použití prostředků Fondu jsou pak blíže 
specifikovány v jednotlivých prováděcích nařízeních vlády. Proto v prvotních úvahách o případné 
zákonné úpravě nebyla tato možnost zvažována, mimo jiné i proto, že většina akcí, kterých se návrh 
týká, není již v kompetenci Fondu, potažmo ani MMR (byly vyvázány, uplynula již doba, po kterou musí 
obce plni podmínky poskytnutí podpory). 
 
Další zásadní otázka spočívá v obecnosti, resp. abstraktnosti právní úpravy. Ta má mířit na neurčitý 
okruh subjektů. Z projevené iniciativy a souvisejících dokumentů však vyplývá, že by tato úprava měla 
mířit na nápravu určitého stavu konkrétních obcí. 
  
Navržené ustanovení v § 9c zákona  dopadá i na podpořenou nemovitost, kde nebyl na počátku (ani 
během vázací doby) žádný podíl jiného vlastníka než obce. Návrh tak směšuje situaci, kdy obec je 
spoluvlastníkem i jediným vlastníkem bytů postavených s podporou podle nařízení vlády č. 481/2000 
Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených  
s výstavbou bytů. 
 
Problematika hospodaření obcí s vlastním majetkem (majetkem ve spoluvlastnictví obce) nepatří  
do zákona č. 211/2000 Sb. Uvedenou problematiku řeší zákon o obcích v § 38 a následujících, Majetek 
obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem 
vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením 
povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které 
sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.  
 
 
Zcizení za cenu jinou než v místě a čase obvyklou  v případě majetkové účasti bytových družstev 
nebude porušením řádného hospodaření obce, pokud obec připojí řádné odůvodnění. Navrhovaná 
právní úprava v zákoně o obcích se tedy jeví jako systematicky nevhodná a nadto nadbytečná. 
 
Závěr: 
Jak již bylo řečeno výše, danou problematiku není potřeba řešit úpravou žádného ze zmíněných zákonů, 
neboť ji lze vyřešit již nyní, a to v souladu s planou a účinnou právní úpravou, která se nachází v zákoně 
o obcích. V ustanovení § 39 odstavci 2, je uvedeno, že při úplatném převodu majetku se cena sjednává 
zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka 
od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 
 
 
Uvedené stanovisko MMR je negativní. 
 


