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Stanovisko 

    

    
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) 

(materiál Zastupitelstva Libereckého kraje, č.j.: 104900/20, ze dne 19. října 2020,  
určený pro odbor vládní legislativy) 

 
Vztah k právu EU: 

Návrhu se dotýkají: 

 čl. 107 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie, 

 Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné 
moci (97/C 209/03), 

 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

Nakládání s majetkem obcí se úzce dotýká oblasti práva veřejných podpor, regulované právem EU 
v článku 107 a násl. Smlouvy o fungování EU. Sdělení Komise o prvcích státní podpory při 
prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03) pak stanoví podmínky, za jakých 
nejsou dispozice s obecním majetkem veřejnou podporou. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

Obecně k návrhu 

Předmětem navrhované úpravy je možnost obce, aby mohla majetek, který nabyla s využitím 
dotace, převést po uplynutí vázací doby za cenu nižší než obvyklou, či zcela bezúplatně. 

Obce jsou při nakládání se svým majetkem v zásadě v identickém postavení jako jakýkoli 
jiný vlastník, ale každá obec je rovněž subjektem veřejného práva (veřejnoprávní korporací), což 
odůvodňuje určité specifické zákonné požadavky, které jsou na ni při nakládání s jejím majetkem 
kladeny. Hospodaření s majetkem obce musí být proto maximálně průhledné, účelné a veřejnosti 
přístupné. 

V případě prodeje obcí vlastněných staveb může být při těchto prodejích/převodech přítomen 
prvek státní podpory ve prospěch kupujících resp. nabývajících. 

Prodej jednotlivých bytových jednotek jednotlivým individuálním nájemníkům, kteří mají 
platnou nájemní smlouvu a jednotku využívají pro bytové účely, nezakládá veřejnou podporu, 
protože tím nedochází ke zvýhodnění podnikatelského subjektu. Naopak prodej celého bytového 
domu nebo jeho části jakékoliv právnické nebo fyzické osobě, která tento majetek nabývá za 
účelem podnikání (např. za účelem pronajímání a ne pro vlastní bytové potřeby) za cenu nižší než 
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je cena tržní, může zakládat nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu ustanovení čl. 107 
odst. 1 Smlouvy o založení EU. Rovněž je nutné upozornit, že i právnická osoba založená 
oprávněnými nájemníky je Evropskou komisí považována z hlediska veřejné podpory za 
podnikatelský subjekt na trhu s bydlením.  

Aby byl vyloučen prvek veřejné podpory, je tedy právě tržní cena podstatnou náležitostí 
prodeje. Evropská komise ve svých pokynech obsažených ve Sdělení Komise 97/C 209/03 
konkrétně stanoví toto: 

Prodej pozemků a staveb, který následuje po dostatečně zveřejněném, otevřeném a 
nepodmíněném nabídkovém řízení srovnatelném s veřejnou dražbou, a který přijímá 
nejlepší nebo jedinou nabídku, je podle definice za tržní cenu, a tudíž neobsahuje státní 
podporu. Skutečnost, že před nabídkovým řízením existovala rozdílná ocenění pozemků a staveb, 
např. pro účetní účely nebo pro stanovení předložené počáteční minimální nabídky, není 
podstatná. 

Jestliže orgány veřejné moci, v tomto případě obce, nechtějí použít postupu popsaného 
výše, mělo by být před jednáními o prodeji provedeno nezávislé ocenění jedním nebo více 
nezávislými majetkovými odhadci, aby byla stanovena tržní hodnota na základě obecně 
uznávaných tržních ukazatelů a oceňovacích norem. Takto stanovená tržní cena je minimální 
prodejní cenou, která může být dohodnuta bez udělení státní podpory. 

Na základě tohoto by členské státy měly oznamovat Komisi bez dotčení pravidla de minimis 
následující transakce: všechny prodeje, které nebyly uzavřeny na základě otevřeného a 
nepodmíněného nabídkového řízení přijímajícího nejlepší nebo jedinou nabídku, a všechny 
prodeje, které byly při neprovedení takového řízení uskutečněny pod tržní hodnotou stanovenou 
nezávislými odhadci. Komise následně stanoví, zda je přítomna státní podpora, a v případě, že 
ano, určí její slučitelnost se společným trhem. 
 

Výše veřejné podpory se stanoví jako rozdíl tržní ceny prodávaného majetku obce a 
skutečné prodejní ceny. 

V případě, že by výše veřejné podpory stanovená výše uvedeným způsobem 
nepřekročila pro jeden subjekt/nabyvatele (za všechny objekty nabyté za zvýhodněnou cenu) 
v průběhu tří let částku 200 000 EUR a za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v 
nařízení Komise č. 1407/2013 (tj. přípustnost této podpory v jednotlivých sektorech, způsob 
vyčíslení podpory, kumulace a sledování poskytnutých podpor, uchovávání dat o 
poskytnutých podporách), jednalo by se o tzv. podporu de minimis, kterou je možné 
poskytnout bez dalšího schválení ze strany Evropské komise; bylo by však nutné ji zanést do 
vnitrostátního Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis).  

Navržená změna zákona může z výše uvedených důvodů představovat riziko 
udělení nedovolené veřejné podpory. Bylo by tudíž potřeba návrh buď notifikovat jako 
obecný režim podpory pro všechny obce ČR, není však jisté, že by takový návrh 
Evropská komise schválila. Další možností by bylo posuzovat případ od případu, zda 
daná situace spadá do limitů výjimky dle nařízení de minimis, a dodržet při jejím 
udělení všechny podmínky této podpory. Tato možnost však není předkladatelem do 
návrhu nijak zapracována. Ve zbylých případech se nedomníváme, že by bylo možno 
převod či prodej bez dalšího uskutečnit, aniž by hrozil rozpor s právem EU. 

Závěr: 

Navržená změna zákona může představovat riziko udělení nedovolené veřejné 
podpory. Vzhledem k důvodům uvedeným výše zastáváme k návrhu negativní stanovisko. 

Vypracovala: JUDr. Zuzana Hejlová 
                       

   
  Mgr. Ing. Dušan Uher 
  ředitel odboru 
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