
 
 

Návrhy prováděcích předpisů 
 

(orientační nástin) 

 

 

 

N A Ř Í Z E N Í   V L Á D Y 

 

ze dne ....................., 

 

 

o údajích centrálního registru administrativních budov 

 

 Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. ........../2015 Sb.:  

 

§ 1 

 

 (1) V centrálním registru administrativních budov podle zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“) (§ 14a odst. 1 zákona) se vedou údaje stanovené v příloze č. 1. 

 

(Pozn. – konečný seznam údajů pro přílohu č. 1 nařízení vlády bude vytvořen v návaznosti na 

aktuální pravidla pro naplňování a provoz registru stanovená na základě usnesení vlády.)  

Předpokládá se číselník v této struktuře: 

a) areál, 

b) pozemek, 

c) objekt (budova nebo stavba), 

d) jednotka, 

e) podlaží v objektu, 

f) prostor v objektu, 

g) prvky vybavení objektu, 

h) právní vztahy užívací a provozní, 

i) subjekt mající právní vztah k nemovitosti, 

j) dislokační údaje a usnesení vlády, rozhodnutí či doporučení jí zmocněných orgánů, 

k) ekonomické údaje objektu. 

 

V příloze č. 1 bude číselník obsahující cca 500 údajů, a to zejména: 

a) údaje o organizační složce státu nebo státní organizaci, 

b) údaje o nabývacích titulech státu a příslušnosti hospodařit, 

c) skutečné hodnoty základních údajů vedených v informačním systému katastru 

nemovitostí, pokud údaj v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému stavu, 

d) údaje o nepotřebnosti majetku, 
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e) účetní pořizovací cena, 

f) datum zavedení do evidence, 

g) datum vyvedení z evidence, 

h) důvod vyvedení z evidence, 

i) způsob realizace nepotřebného majetku, 

j) nabyvatel nepotřebného majetku, 

k) realizační cena u úplatných převodů, 

l) způsob užívání majetku státu jinými státními institucemi anebo nestátními subjekty, 

m) způsob užívání majetku nestátního subjektu, 

n) cena za úplatné užívání státního i nestátního majetku, 

o) datum zahájení a ukončení užívání státního i nestátního majetku, 

p) užívací právní vztah, 

q) údaje o nabídce dočasně a trvale nepotřebného majetku v rámci státu, 

r) další. 

 

 (2) Vkládání nových údajů a aktualizaci stávajících údajů podle odstavce 1 provádějí 

organizační složky státu a státní organizace v působnosti zákona vždy do .................... ode 

dne, kdy nastala skutečnost zakládající důvod pro změnu údaje; tím není dotčen § 14a odst. 3 

věta první a druhá zákona. 

 

§ 2 

 

(Pozn. – úprava rozsahu a podmínek sdílení údajů centrálního registru administrativních 

budov pro potřeby organizační složky nebo státní organizace v působnosti zákona, která 

údaje poskytla, a dalších organizačních složek a státních organizací v působnosti zákona 

bude formulována v návaznosti na vyhodnocení provozu registru na základě usnesení vlády.) 

 

§ 3 

 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 

 

______________ 
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V Y H L Á Š K A 

 

ze dne ....................., 

 

 

kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 

složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. 

 

 Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb. a 

zákona č. ........../2015 Sb.:  

 

Čl. I 

 

 Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., se mění takto: 

1. § 14 zní:  

„(1) Organizační složky mezi sebou navzájem v rámci své působnosti anebo 

stanoveného předmětu činnosti své vztahy při nakládání s majetkem a jiném právním 

jednání upravují zápisem (§ 19 odst. 1 zákona). Státní organizace navzájem a státní 

organizace a organizační složky mezi sebou v rámci stanoveného předmětu činnosti 

anebo své působnosti své vztahy při nakládání s majetkem a jiném právním jednání 

upravují písemnou smlouvou (§ 55 odst. 3 zákona). Pokud plnění vyplývající z těchto 

zápisů a smluv mají povahu majetku nebo závazků vedených v účetnictví, postupují 

organizační složky a státní organizace obdobně podle zvláštních právních předpisů5). 

 

(2) Zúčastněné organizační složky se v zápisu označí svým názvem, sídlem a 

identifikačním číslem, spolu s uvedením jména a funkce (pracovního zařazení) fyzické 

osoby, která je oprávněna k podepsání zápisu, jakož i důvodu, který tuto osobu k podpisu 

opravňuje. Zúčastněné státní organizace se ve smlouvě označí svým názvem (obchodní 

firmou), sídlem a identifikačním číslem, spolu s uvedením statutárního orgánu nebo 

jiného zaměstnance, který je oprávněn k podepsání smlouvy. Nakládá-li organizační 

složka zápisem s určitým majetkem, uvede se vždy v zápisu i důvod, který zakládá 

příslušnost této organizační složky hospodařit s takovým majetkem. Mění-li se na základě 

zápisu příslušnost organizační složky hospodařit s majetkem, uvede se v zápisu den, jímž 

tato změna nastává, a označí se předávající a přejímající organizační složka. V rámci 

údajů o majetku se uvede též údaj o ceně podle stavu v účetnictví (operativní evidenci) 

předávající organizační složky. Obsah dalších ujednání v zápisu se řídí přiměřeně 

ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících smluvní typ, který je 

pořizovanému zápisu obsahově nejbližší, a dalšími podmínkami a pravidly vyplývajícími 

ze zvláštních právních předpisů a z této vyhlášky.“. 

 

(3) Zápisem a smlouvou nelze mezi organizačními složkami a státními 

organizacemi založit vztah neslučitelný s předmětem činnosti, popřípadě způsobem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFNMW6)



 4 

financování kterékoli ze zúčastněných organizačních složek nebo státních organizací a 

nelze sjednávat plnění mající povahu zástavního práva a jiná obdobná plnění, jimiž by 

mohla být dotčena příslušnost organizační složky nebo státní organizace hospodařit s 

majetkem. 

 

(4) Závazky, jejichž předmětem je plnění mající povahu služebnosti, požívání nebo 

užívání věci, lze zápisem a smlouvou podle odstavců 1 a 2 sjednat, je-li to nezbytné pro 

zabezpečení výkonu působnosti nebo činnosti organizační složky nebo státní organizace 

anebo vyžaduje-li to veřejný zájem, a to i bez časového omezení, vždy však jen v takovém 

rozsahu, aby plnění organizační složce nebo státní organizaci hospodařící s dotčenou věcí 

nebránilo ve výkonu její působnosti nebo činnosti; tím není dotčen postup podle 

ustanovení § 19 odst. 3, § 19a, 19b a 19c zákona. Organizační složka nebo státní 

organizace, která užívá nebo požívá věc, s níž je příslušná hospodařit jiná organizační 

složka nebo státní organizace, nemůže tuto věc přenechat k užívání nebo požívání jiné 

osobě ani další organizační složce nebo státní organizaci.“. 

2. § 15 zní: 

„§ 15 

 

Nestanoví-li zákon jinak, mohou organizační složky a státní organizace svou 

příslušnost hospodařit s majetkem (§ 9 zákona) založit zápisem anebo smlouvou podle 

ustanovení § 14 pouze tehdy, potřebují-li takový majetek pro zabezpečení výkonu své 

působnosti nebo činnosti, a dále v případech, kdy to vyžaduje veřejný zájem anebo ukládá 

tato vyhláška. Tím není dotčeno ustanovení § 20 odst. 5.“. 

3. § 16 zní: 

„§ 16 

 

(1) Organizační složky a státní organizace si za plnění sjednaná podle ustanovení § 

14 poskytují peněžité plnění,6) popřípadě náhradu6) v dohodnuté výši, pokud se 

nedohodnou, že za sjednané plnění nebude poskytnuto peněžité plnění, popřípadě náhrada, 

anebo pokud tato vyhláška nestanoví jinak. 

 

(2) Organizační složky a státní příspěvkové organizace si peněžité plnění a 

náhradu podle odstavce 1 neposkytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis6). 

 

(3) Nedosažení dohody o poskytnutí peněžitého plnění nebo náhrady podle 

odstavce 1 anebo o výši tohoto peněžitého plnění nebo náhrady nezakládá na straně 

nabízející organizační složky nebo státní organizace důvod pro naložení s majetkem ve 

prospěch jiných osob podle ustanovení § 19c odst. 3 věty první zákona.“. 

 

(4) Organizační složky a státní organizace si za plnění sjednaná podle ustanovení § 

14 mohou dohodnout poskytnutí věcného plnění. 

 

(5) Organizační složky a státní organizace se mohou v případě dosud nepřijatých 

peněžitých plnění nebo náhrad podle odstavce 1 dohodnout na jejich vzájemném 

započtení; ustanovením § 14 odst. 5 zákona se řídí obdobně. 
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(6) Je-li ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání dosud nepřijatého 

peněžitého plnění nebo náhrady podle odstavce 1 by nebylo úspěšné, mohou organizační 

složky a státní organizace od tohoto vymáhání jednostranně upustit. Má-li organizační 

složka nebo státní příspěvková organizace svého zřizovatele, podléhá její jednostranné 

upuštění od vymáhání schválení tohoto zřizovatele. 

 

(7) Dosud nepřijaté plnění sjednané podle ustanovení § 14 ani dosud nepřijaté 

peněžité plnění nebo náhradu podle odstavce 1 ani dosud nepřijaté věcné plnění podle 

odstavce 4 nemůže organizační složka nebo státní organizace jako právo (pohledávku) 

postoupit jiné osobě podle ustanovení § 32 zákona ani s ním ve prospěch jiné osoby jinak 

naložit.“. 

4. V § 17 se v odstavci 1 a v odstavci 2 slova „na základě zápisu“ nahrazují slovem 

„zápisem“. 

5. V ¨§ 18 odst. 1 se slova „(§ 11 odst. 1 až 4 zákona)“ nahrazují slovy „(§ 11 odst. 1 a 2 

zákona)“ a slova „odstavců 2 až 10“ se nahrazují slovy „odstavců 2 až 8“. 

6. V § 18 se odstavce 5 a 6 zrušují. 

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 5 až 8. 

7. V § 19 odst. 1 se slova „až 10“ nahrazují slovy „až 8“. 

8. V § 19 odst. 2 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 3“. 

9. § 20 zní: 

§ 20 

 

(1) Majetek, o které neprojevily zájem jiné organizační složky, státní organizace ani 

jiné osoby, si příslušná organizační složka nebo státní organizace (§ 9 a 11 zákona) 

ponechá a zajišťuje jejich využívání způsoby a za podmínek stanovených zákonem 

(zejména § 14 a 27 zákona) a touto vyhláškou. Zároveň podle svých možností a povahy 

uvedeného majetku dále hledá vhodný způsob naložení s ním. Obdobně postupuje, pokud 

je v případě uvedeného majetku ze všech okolností zřejmé, že jej jiné organizační složky 

ani státní organizace anebo jiné osoby nemohou potřebovat nebo využít. 

 

(2) Věci podle odstavce 1 nebo jejich části, které mohou být využity jako druhotná 

surovina, nabídne příslušná organizační složka nebo státní organizace právnické nebo 

fyzické osobě, která se zabývá výkupem druhotných surovin. 

  

(3) V případě staveb podle odstavce 1, které jsou ve špatném technickém stavu a 

náklady na jejich zabezpečení, opravy nebo rekonstrukci trvale přesahují výnos z jejich 

užívání, popřípadě které jsou zcela nevyužitelné, a nelze s nimi ani jinak naložit 

hospodárněji, zajistí příslušná organizační složka nebo státní organizace jejich odstranění. 

U bezcenných hmotných movitých věcí podle odstavce 1, s nimiž nelze naložit ani podle 
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odstavce 2, zajistí příslušná organizační složka nebo státní organizace jejich fyzickou 

likvidaci; přitom postupuje v souladu se zvláštními právními předpisy.15) 

 

(4) Brání-li skončení likvidace státní organizace pouze existence pohledávek, 

jejichž vymáhání je dlouhodobé, popřípadě je-li dosavadní i předpokládaná budoucí 

úspěšnost jejich vymáhání malá a nelze je zpeněžit postoupením jiné osobě, může tyto 

pohledávky postupem podle ustanovení § 14 odst. 1 a 2 převzít zřizovatel (zakladatel) 

státní organizace. Peněžité plnění ani věcné plnění podle ustanovení § 16 odst. 1 a 4 se 

neposkytuje. Tím není dotčen postup podle ustanovení § 55b zákona. 

 

(5) V případě majetku, u něhož by nakládáním ve prospěch organizačních složek, 

státních organizací anebo jiných osob docházelo k porušování právních předpisů a tyto 

důsledky nelze v případě movité věci vyloučit ani její úpravou, zajistí příslušná 

organizační složka nebo státní organizace jeho fyzickou likvidaci obdobně podle odstavce 

3 věty druhé. 

 

(6) Úpravou obsaženou v odstavcích 1, 2, 3 a 5 zůstávají nedotčeny zvláštní právní 

předpisy, pokud pro určité druhy majetku stanoví jiný způsob naložení anebo upravují 

zvláštní podmínky pro nakládání s ním.16) 

10. § 21 až 23 znějí: 

§ 21 

 

(1) Příslušná organizační složka nebo státní organizace (§ 9 a 11 zákona), která za 

podmínek stanovených zákonem zamýšlí úplatně převést z vlastnictví státu do vlastnictví 

jiné osoby věc a nepůjde o prodej zboží v obchodě nebo jiný smluvní převod v rámci 

stanoveného předmětu činnosti ani o přímý prodej vybrané osobě, zjistí zájemce o koupi 

na základě výběrového řízení, jehož podmínky uveřejní na vlastních internetových 

stránkách a na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, a dále podle povahy prodávané věci a podle místních podmínek například 

a) v součinnosti s územním samosprávným celkem, 

b) inzercí v regionálním, popřípadě celostátním tisku, 

d) na centrální adrese.17) 

Užití veřejné dražby a veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (§ 22 odst. 1 zákona) tím 

není dotčeno. 

 

(2) Zjišťování zájemců o koupi může příslušná organizační složka nebo státní 

organizace provést podle potřeby i opakovaně pro nezájem nebo z důvodu, že žádný 

zájemce nebyl vybrán anebo že s vybraným zájemcem nebyla smlouva uzavřena. 

 

§ 22 

 

(1) Příslušná organizační složka nebo státní organizace při zjišťování zájemců o 

koupi podle ustanovení § 21 vymezí základní kritéria pro výběr vhodného kupce a stanoví 

pořadí jejich důležitosti, popřípadě uvede, že při jejich vyhodnocení budou posuzována v 

souhrnu jako rovnocenná. 

  

(2) Je-li předmětem zamýšleného prodeje věc způsobilá ke komerčnímu využití, 

vymezí příslušná organizační složka nebo státní organizace jako první v pořadí anebo 
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jediné kritérium výši kupní ceny. V rámci podmínek výběrového řízení stanoví zpravidla 

též minimální kupní cenu; pro tyto účely vyjde z ceny určené znalcem.18) Při zjišťování 

zájemce o koupi opakovaném pro nezájem lze minimální kupní cenu přiměřeně snížit. 

  

(3) Jsou-li zjišťováni zájemci o koupi věci, u které je platnost kupní smlouvy 

podmíněna schválením, popřípadě povolením výjimky podle zákona popřípadě zvláštního 

právního předpisu, uvede se tato podmínka současně s popisem věci a kritérii pro výběr 

vhodného kupce. Obdobně se uvede, v jakém rozsahu jsou z nabývání vyloučeny osoby 

podle ustanovení § 18 zákona, zjišťuje-li zájemce organizační složka příslušná podle 

ustanovení § 11 zákona a přichází-li vyloučení v úvahu. 

  

(4) Termín pro přihlášení zájemců určí příslušná organizační složka nebo státní 

organizace v délce nepřesahující jeden měsíc, pokud povaha prodávané věci nebo 

předpokládaný okruh zájemců nebudou odůvodňovat stanovení doby delší. To platí 

obdobně i pro vymezení lhůty, během které bude vhodný zájemce následně vybírán. 

 

§ 23 

 

(1) Změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kterých se příslušná organizační 

složka nebo státní organizace rozhodla převést věc úplatně do vlastnictví jiné osoby, 

popřípadě z jiných závažných důvodů lze zjišťování zájemců o koupi podle ustanovení § 

21 ukončit. O této skutečnosti příslušná organizační složka nebo státní organizace 

zúčastněné zájemce bez zbytečného odkladu vyrozumí. 

  

(2) Příslušná organizační složka nebo státní organizace po zjištění zájemců o koupi 

provede výběr vhodného kupce a s vybranou osobou jedná o uzavření smlouvy za 

podmínek stanovených zákonem. Změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kterých se 

příslušná organizační složka nebo státní organizace rozhodla převést věc úplatně do 

vlastnictví jiné osoby, popřípadě z jiných závažných důvodů, lze výběr vhodného kupce 

nebo jednání s vybranou osobou ukončit. O této skutečnosti příslušná organizační složka 

nebo státní organizace zúčastněné zájemce nebo vybranou osobu bez zbytečného odkladu 

vyrozumí. 

11. § 24 se zrušuje. 

 

Čl. II 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 

 

 

Dosavadní použité poznámky pod čarou:       (dle potřeby bude aktualizováno) 

 
5)  Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona  

č. 227/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. 
6)  Například § 66 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých  

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
15) Například zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona  

č. 352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. 
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16) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 
17) Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese. 
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon  

o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 

 

 

 

(Pozn. – v rámci novely vyhlášky budou současně dle potřeby provedeny i další dílčí změny 

v návaznosti na úpravy provedené v  zákoně č. 219/2000 Sb. a poznatky z praxe, stejně jako 

případné nezbytné terminologické úpravy spojené s proběhlou rekodifikací soukromého 

práva.) 

 

 

______________ 
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