
  

 

 

 
 
 

 
  

 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Vážený pan 
Ing. Jakub Červenka  
Ředitel odboru majetkového a správního 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha 
S20599/11-OMS 29.4.2011 144/2011-410-PRIV/1 Šenk Milan, Mgr. / 225 131 146 19.05.2011 
 
Věc: Odpověď na dopis SŽDC, s.o. -  "Privatizace zrušené železniční dráhy Hostašovice - Nový 

Jičín Horní nádraží" 

 

Obdrželi jsme na vědomí Váš dopis č.j.: S20599/11-OMS ze dne 29. dubna 2011, ve kterém 
mimo jiné uvádíte, že podle platných právních předpisů SŽDC, s.o. se může  bezúplatně převádět 
majetek na třetí osoby pouze privatizací podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a navrhujete tedy postup, ve věci bezúplatného  
převodu nemovitého majetku mezi SŽDC, s.o. a Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín                   
– Hostašovice, formou privatizačního projektu. 

Ministerstvo dopravy uvádí, že s výše uvedeným nelze zcela sesouhlasit poněvadž                 
se domnívá, že příslušným normativním právním aktem, který řeší otázky převodu vlastnického 
práva majetku SŽDC na třetí osoby je zákon č. 77/2002 Sb., o ČD a SŽDC, ve znění pozdějších 
předpisů. Konkrétně se jedná o ustanovení § 20 odst.4 zákona č. 77/2002 Sb., o ČD a SŽDC,         
ve znění pozdějších předpisů, dle kterého SŽDC nemůže bez souhlasu vlády bezúplatně převádět 
majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu, ani učinit majetek, který tvoří železniční dopravní 
cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy. Tento 
majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Dále uvádíme, že své tvrzení opíráme                   
o zavedenou aplikační praxi při vyřizování tzv. celků, kdy dochází dle výše uvedeného ustanovení 
k převodu majetku SŽDC na třetí osoby. 

Navrhujeme tedy z důvodů zásad rychlosti řízení, procesní ekonomie a právní jistoty 
následující postup: SŽDC, s.o. zašle na Ministerstvo dopravy žádost o souhlas vlády o bezúplatný 
převod předmětného majetku, se kterým má právo hospodařit SŽDC, s.o. Následně věc “postupně 
projde“ vnitřním připomínkovým řízením, poradou ministra dopravy, meziresortním 
připomínkovým řízením (v tomto řízení může též vznést připomínky v dopise Vámi zmiňovaný 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo financí) a následně vláda vydá, pokud budou 
splněny veškeré zákonné náležitosti převodu, v souladu s ustanovením § 20 odst.4 zákona              
č. 77/2002 Sb., o ČD a SŽDC, ve znění pozdějších předpisů, usnesení, resp. souhlas s bezúplatným 
převodem předmětného nemovitého majetku SŽDC, s.o. na Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín                     
– Hostašovice. Na základě tohoto souhlasu pak může být uzavřena smlouva o převodu nemovitého 
majetku mezi SŽDC, s.o. a Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.   

 
 

Ing. Magdalena Faltýsková 
ředitelka 
Odbor financí a ekonomiky 
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