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Č.j. MV-163764-8/LG-2020 
 
MINISTERSTVO VNITRA 
 

S t a n o v i s k o 
 
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 předloženého poslaneckého návrhu je zakotvit právní úpravu, která umožní 
obcím nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na krytí části nákladů spojených 
s výstavbou nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou nebo bezúplatně, bude-li taková 
majetková dispozice vést k uspokojování bytových potřeb nabyvatele tohoto majetku. Zároveň 
je zdůrazněno, že tímto postupem nedochází k porušování povinnosti obce nakládat 
s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře. Předkladatel reaguje na problémovou situaci, 
která se týká neuskutečněných převodů bytů, jejichž výstavba byla částečně financována 
z prostředků státního rozpočtu v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů 
a technické infrastruktury, který byl vyhlašován v letech 1996 až 2002. Dále má rovněž dojít 
k dílčí novelizaci zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o daních z příjmů, 
dle které by příjem nájemníků a členů bytových družstev z nabytí vlastnického práva k majetku 
obce získaného s využitím dotace poskytnuté na výstavbu nájemních bytů byl osvobozen od 
daně z příjmů.  

Předložený návrh se dotýká působnosti Ministerstva vnitra vymezené kompetenčním 
zákonem, a to především v jeho koordinační úloze v oblasti organizace a výkonu veřejné 
správy. Ministerstvo vnitra je také gestorem novelizovaných právních předpisů (zákona 
o obcích a zákona o hlavním městě Praze).  

Předně považujeme za nezbytné upozornit na skutečnost, že je předkládaný návrh 
nadbytečný. Zákonem č. 257/2017 Sb., s účinností od 1. září 2017, byla ustanovení 
§ 38 odst. 1 zákona o obcích, § 35 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze [a rovněž 
§ 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)] pozměněna v tom smyslu, že 
porušením povinností péče řádného hospodáře územního samosprávného celku „není takové 
nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn“. 
Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že explicitním zakotvením kritéria jiného důležitého 
zájmu obce se otevírá prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných 
rozhodnutí. Typickým příkladem je posouzení konkrétní majetkové dispozice  
s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů. 
Požadavky vyplývající právě z tohoto kritéria přitom mohou být s požadavky opírajícími se  
o úzce ekonomicky chápaná kritéria hospodárnosti a účelnosti v rozporu, přičemž nelze 
rozumně tvrdit, že by druhá kritéria měla v případě územních samosprávných celků 
převládnout. Přínosem této novelizace pak mělo být (kromě výslovného rozšíření prostoru pro 
přijetí rozhodnutí, která vyhovují specifickým podmínkám jednotlivých obcí, a dosažení 
ústavně konformní aplikace zákonných ustanovení) rovněž posílení právní jistoty 
v problematice nakládání územních samosprávných celků s majetkem. 

S ohledem na shora uvedené máme za to, že pod aktuální platné a účinné znění 
§ 38 odst. 1 zákona o obcích a § 35 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze lze zahrnout rovněž 
případy, kdy obce nakládají s majetkem nabytým s využitím státní dotace na krytí části nákladů 
spojených s výstavbou nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, bude-li majetková 
dispozice vést k uspokojování bytových potřeb nabyvatele tohoto majetku,  
tj. závazek města či obce k budoucímu bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu na 
bytových domech nebo k převodu za symbolickou cenu, čímž upřednostní zájem svých 
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obyvatel, nájemníků a členů bytových družstev. Z tohoto důvodu tedy není ani nutné výslovné 
zakotvení nového ustanovení ve zvláštním právním předpisu. 

U samotného návrhu je dále třeba upozornit na poměrně obecnou formulaci 
navrhované výjimky, která umožňuje převést majetek za nižší cenu nebo bezúplatně 
na jakoukoliv osobu. Podmínka využití majetku pro účel uspokojování bytových potřeb 
nabyvatele majetku je pouze demonstrativní (viz slovo „zejména“). Je otázkou, zda je takto 
široce koncipovaná výjimka v souladu nejen se záměrem původní právní úpravy (resp. dotační 
podpory), ale i s úkoly obcí v oblasti uspokojování bytových potřeb svých občanů. 

Návrh vykazuje i legislativně technické nedostatky, ke kterým konstatujeme následující: 

1. Považujeme obecně za plně dostačující ke splnění sledovaného účelu stanovit výjimku 
(pravidlo pro převedení majetku obce) v zákoně o Státním fondu podpory investic, přičemž 
i druhý odstavec nově navrhovaného ustanovení § 9c tohoto zákona je podle našeho 
názoru nadbytečný. Ze stejného důvodu považujeme za redundantní (a z hlediska 
legislativní techniky i nevhodnou) navrhovanou novelizaci zákona o obcích a zákona 
o hlavním městě Praze. Skutečnost, že zvláštní zákon může stanovit speciální právní 
úpravu, která má přednost před obecnou právní úpravou, není nutné (a ani vhodné) 
výslovně uvádět. 

2. Upozorňujeme také, že právní předpisy v poznámce pod čarou č. 9 zákona o Státním 
fondu podpory investic již nejsou účinné. Nedomníváme se, že je uvedení historických 
právních předpisů v poznámce pod čarou (s nenormativním významem) příliš účelné. 
Připomínáme, že má-li být výjimka (normativně) vázána pouze na využití dotací 
poskytnutých v minulosti na základě konkrétních právních předpisů, bylo by zřejmě vhodné 
nahradit nenormativní odkaz odkazem normativním. 

3. U části páté (účinnost) upozorňujeme na skutečnost, že podle § 3 zákona  
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, právní předpisy, není-li stanoveno jinak, nabývají účinnosti k 1. lednu nebo  
k 1. červenci kalendářního roku. Výjimka pro dřívější stanovení účinnosti je podmíněna 
tím, že to „vyžaduje naléhavý obecný zájem“ a zároveň jde o „zvlášť výjimečný případ“. 
Splnění této podmínky je přitom třeba konkrétně odůvodnit, tedy nepostačuje v důvodové 
zprávě pouze konstatovat, že tomu tak je. V tomto směru si důvodová zpráva žádá 
doplnění, případně je vhodné zvážit, zda jsou podmínky pro stanovení dřívějšího data 
účinnosti skutečně dány. 

4. Návrh obsahuje také další odchylky od obecně přijímaných legislativně technických 
pravidel (např. nesprávné vyjádření pouze jedné změny v právním předpise) a byla by 
proto nezbytná jeho revize v navazujících částech legislativního procesu. 

Pro úplnost uvádíme, že předmětná problematika je řešena například i v rámci 
soudního sporu. Okresním soudem v Olomouci byl dne 14. října 2020 vyhlášen rozsudek ve 
věci vedené pod. sp. zn. 11 C 345/2019 týkající se určení platnosti smluv, které byly obdobně 
jako v Liberci uzavírány cca před dvaceti lety. Po nabytí právní moci rozsudku bude možno 
předpovědět další vývoj v dané oblasti, a to i s ohledem na relevantní judikaturu. 

Vzhledem k výše uvedenému zaujímá Ministerstvo vnitra k návrhu nesouhlasné 
stanovisko. Za stěžejní pro formulaci stanoviska vlády považujeme postoj Ministerstva 
pro místní rozvoj a Ministerstva financí, neboť se jich daná problematika přímo dotýká. 
 
 
 


