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Regionální sdružení ČSTV
Republikové sportovní svazy

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

A1/255/2006

V Praze dne:

11.12.2006

Vážení sportovní přátelé,
dne 28.11.2006 probíhala schůze Poslanecké sněmovny ČR, která podle
§ 90 odst. 2 Jednacího řádu PČR v prvním čtení schválila návrh zákona,
kterým se upravují některé vztahy k majetku České republiky a který by měl
nabýt účinnosti k 1.1.2007. Rozhodnutí o účinnosti zákona ještě podléhá
schválení Senátem, ale vzhledem k nedostatku času Vám Vládní návrh
zákona v příloze předkládáme již nyní.
Tímto zákonem dochází ke změně prodloužení doby výpůjčky o další
3 roky, tzn., že výpůjčka, která nahrazuje původní institut trvalého užívání se
prodlužuje do 1.1.2010.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na svých
internetových stránkách zveřejnil informaci, ve které v rozporu s právním
řádem uvádí, že pokud k 2. lednu 2007 nebudou vyřešeny dosavadní
majetkové vztahy mezi občanskými sdruženími a státem vzájemnou dohodou,
zaniknou nároky bez náhrady. Tato zavádějící informace přijetím novely
zákona č. 219/2000 Sb. pozbývá svého účelu.
LPO doporučuje všem dotčeným sdruženým subjektům, které doposud
nemají dořešeny majetkoprávní záležitosti s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových (v Praze Ministerstvo financí) následující postup :
Příslušnému orgánu je potřebné sdělit, že doposud nesplnil podmínky,
které vyplývají z ustanovení § 14 a 15 zákona č. 290/2002 Sb. Dosavadní stav
se mění na smlouvu o výpůjčce do 1.1.2010, kterou jsme připraveni uzavřít na
zákonem stanovenou dobu. V mezidobí však je potřebné dokončit přechody
majetku na občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu ve smyslu
shora uvedeného zákona.

Závěrem upozorňujeme, že je nutno konkrétní záležitosti posuzovat
individuelně s přihlédnutím k dikci zákona. O dalším vývoji právního řešení
Vás budeme informovat na internetových stránkách ČSTV, kde naleznete
aktuální znění platných právních předpisů a v Tělovýchovném pracovníkovi.
Individuální dotazy je též možné uplatnit na LPO ČSTV (e-mail :
pravo@cst.cz, tel. : 233 351 340).
S pozdravem

Mgr. Jan Boháč, v.r.
generální sekretář ČSTV

Příloha :
- Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku
České republiky
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ZÁKON
ze dne……………2007,
kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
(1) Právní vztahy výpůjčky na dobu určitou, které byly u vybraného majetku České
republiky (dále jen „majetek“) založeny s účinností od 1. ledna 2001 ustanovením § 59 odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
a s účinností od 30. června 2001 ustanovením čl. IV bodu 1 zákona č. 229/2001 Sb., kterým
se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a které ze zákona zanikly
dnem 1. ledna 2007, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním účastníkům těchto
právních vztahů výpůjčky nebo jejich právním nástupcům nově vznikají v rozsahu jejich práv
a povinností existujících dne 1. ledna 2007, a to na dobu do 1. ledna 2010 včetně. To neplatí,
pokud
a) od 2. ledna 2007 včetně do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vznikly k majetku jiné
užívací vztahy anebo takové právní vztahy, které vznik právních vztahů výpůjčky
vylučují, nebo
b) do 1. ledna 2008 včetně, vypůjčitel nebo jeho právní nástupce nepožádá písemně
u organizační složky státu příslušné s užívaným majetkem hospodařit o další úpravu
právního vztahu k užívanému majetku podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů; v takovém případě právní vztah výpůjčky, vzniklý dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, uplynutím uvedeného dne zaniká bez náhrady.
(2) Po dobu svého trvání se právní vztahy výpůjčky, nově vzniklé podle odstavce 1, řídí
ustanoveními občanského zákoníku; v ostatním obdobně platí ustanovení § 59 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., ustanovení § 60a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 229/2001 Sb.,
zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 22/2006 Sb., ustanovení § 60b zákona č. 219/2000 Sb., ve
znění zákona č. 229/2001 Sb., a ustanovení § 60c zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona
č. 280/2002 Sb. a zákona č. 480/2003 Sb.
(3) Pokud se účastníci právního vztahu výpůjčky, nově vzniklého podle odstavce 1,
postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
která jsou uvedena v odstavci 2, nedohodnou jinak, výpůjčka zaniká uplynutím doby
stanovené v odstavci 1 větě první bez náhrady.
§2
Na právní poměry účastníků právních vztahů výpůjčky, zaniklých dnem 1. ledna 2007,
se od 2. ledna 2007 včetně do dne vzniku právních vztahů výpůjčky podle ustanovení
§ 1 odst. 1 hledí, jako by dosavadní právní vztahy výpůjčky trvaly v plném rozsahu práv
a povinností dosavadních účastníků právního vztahu. Ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zde platí
obdobně.
§3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

