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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR                     Č.j. MSP-466/2020-LO-SP/2 

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti 

k návrhu  Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání 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 zřízení), 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 (sněmovní tisk č. 1049) 

Cílem zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku předloženého návrhu zákona  
je umožnit bezúplatný převod spoluvlastnického podílu obcí na bytových domech na investory, 
kteří se podíleli na výstavbě předmětných bytových domů, resp. umožnit uskutečnění 
takovéhoto převodu cenu nižší než v místě a čase obvyklou. Uvedeným má dojít ke „zhojení“ 
neplatnosti smluv o smlouvách budoucích, v nichž se obce zavázaly k převodu 
spoluvlastnického podílu po uplynutí vázací doby stanovené v podmínkách použití peněžních 
prostředků poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, resp. nově Státním fondem podpory 
investic. K předmětnému návrhu zákona Ministerstvo spravedlnosti uvádí následující:  

Ačkoliv je deklarovaným cílem návrhu zákona umožnit obcím převést spoluvlastnický podíl na 
majetku, který obec nabyla s využitím dotace poskytnuté na výstavbu nájemních bytů, na 
fyzické a právnické osoby, jež spolufinancovaly výstavbu nájemních bytů, pravidlo, které by 
mělo být doplněno do zákona o Státním fondu podpory investic, je koncipováno obecněji, když 
umožňuje, aby byl spoluvlastnický podíl obce převeden na jinou osobu než vlastníka jiného 
spoluvlastnického podílu k danému majetku. V praxi by tak mohlo docházet k situacím, kdy by 
spoluvlastnický podíl nebyl převeden na stávajícího spoluvlastníka dané věci, nýbrž na třetí 
osobu. Takovýto stav však nelze považovat za žádoucí s ohledem na návrhem zákona 
sledovaný účel, jímž naopak je, aby stávající spoluvlastníci věci tuto nabyli do svého výlučného 
vlastnictví. 

Návrh předmětného ustanovení sice stanovuje, že uvedené pravidlo platí „zejména bude-li  
i nadále zajištěno využití tohoto majetku za účelem uspokojování bytových potřeb nabyvatele 
tohoto majetku“, z použitého obratu „zejména“ však plyne, že k převodu vlastnického právu 
bude moci dojít i v jiných případech, tedy i při nesplnění daného požadavku. Zároveň přitom 
upozorňujeme, že s ohledem na předkladatelem tvrzenou skutečnost, že spoluvlastníky 
nájemních bytů jsou zpravidla bytová družstva, postrádá význam podmínka, podle které by 
převáděné věci měly sloužit k uspokojování bytových potřeb nabyvatele, tedy bytového 
družstva, jelikož to jako právnická osoba vlastní bytové potřeby nemá. K uvedenému pravidlu 
zároveň poznamenáváme, že z vlastního návrhu zákona nikterak neplyne, že by se od 
skutečnosti, zda bude nabyvatel vlastnického práva užívat věc k uspokojování svých bytových 
potřeb, mělo odvíjet stanovení výše ceny. Naopak, z návrhu § 9c zákona o Státním fondu 
podpory investic plyne, že stanovení výše kupní ceny, resp. rozhodnutí, že vlastnický podíl 
bude převeden bezúplatně, je zcela v diskreci dané obce.     

Faktická absence vymezení důvodů a podmínek, za kterých lze převod věcí, které obec nabyla 
s využitím dotace na výstavbu nájemních bytů, převést bezúplatně či za cenu nižší než v daném 
místě a čase obvyklou, přitom může vést k situacím, kdy bude převod vlastnického práva 
možné považovat za nepřípustnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o Evropské 
unii. I z tohoto důvodu lze proto navržené znění návrhu § 9c považovat za nevyhovující.    

Ve vztahu k navrženým úpravám obecního zřízení a zákona o hl. městě Praze pak lze 
konstatovat, že nelze považovat za vhodné, aby došlo k vyloučení požadavku na řádné 
odůvodnění takovéhoto postupu, jak fakticky činí navržená změna § 38 odst. 1 obecního 
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zřízení, resp. § 35 odst. 1 zákona o hl. městě Praze. Předmětná ustanovení již v současné době 
stanovují, že porušením povinnosti pečovat o zachování a rozvoj majetku obce, resp. hl. města 
Prahy není takové nakládání s majetkem obce, resp. hl. města Prahy, „které sleduje jiný 
důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn“. Navrženým doplněním, jež stanovuje výjimku 
pro případy ve smyslu návrhu § 9c zákona o Státním fondu podpory investic, se však vylučuje 
podmínka řádného zdůvodnění odchylného nakládání s majetkem obce, než požaduje obecná 
právní úprava. Nelze proto ani souhlasit s tvrzením předkladatelů, podle něhož návrh na 
založení úplné diskrece obce při nakládání se svým majetkem plyne z principu autonomie 
místní samosprávy, jenž je zakotven v čl. 8 Ústavy. Územní samosprávné celky představují 
územní společenství občanů, přičemž občané územního samosprávného celku mají právo 
podrobit činnost orgánů daného územního samosprávného celku kontrole. Z tohoto důvodu je 
žádoucí, aby právě v případě, kdy by mělo být založeno široké diskreční oprávnění obce 
k nakládání s částí jejího majetku, zůstal zachován požadavek na řádné zdůvodnění nakládání 
s tímto majetkem. 

Konečně, ve vztahu k návrhu na osvobození příjmu z nabytí vlastnického práva k věci od obce, 
která věc nabyla s využitím dotace, od daně z příjmů konstatujeme, že nelze bez dalšího 
souhlasit s tvrzením, že předmětem daně bude rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou skutečnou, 
pročež nelze bez dalšího považovat za opodstatněný ani návrh na osvobození tohoto příjmu od 
daně z příjmu. Zároveň upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu by mělo 
k osvobození od daně dojít pouze v případě úplatného příjmu, pakliže předkladatelem tvrzená 
východiska lze aplikovat rovněž na případy bezúplatného příjmu.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti doporučuje Ministerstvo spravedlnosti vládě ČR 
zaujmout k předloženému návrhu zákona n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o .            


