
 

 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část: 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. a vyhlášky  
č. 82/2016 Sb., (dále jen „vyhláška“) provádí vybraná ustanovení zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZMS“). Konkrétně v § 21 až 24 vyhlášky jsou 
soustředěna ustanovení podrobněji upravující postup organizační složky při 
zjišťování zájemců o koupi a při stanovení podmínek, termínů a kritérií ve výběrovém 
řízení (srov. § 22 odst. 1 ve spojení s § 65 odst. 1 písm. f) ZMS). Základní znaky 
výběrového řízení jako základní formy zjišťování zájemců o koupi státního majetku 
z řad nestátních subjektů a zásady jeho provádění jsou přitom stanoveny přímo 
v ZMS (srov. zejm. § 22 odst. 1 – „V rámci výběrového řízení nedochází k uzavření 
smlouvy, smlouva se sjednává následně a účast zájemce ve výběrovém řízení ani 
vybrání vhodného zájemce o koupi nezakládají pro zájemce nárok na uzavření 
smlouvy nebo jiné s tím související nároky. Organizační složka postupuje tak, aby 
výběr vhodného zájemce provedla efektivně, transparentně a podle předem 
stanovených kritérií...“). 

Potenciální úspěch při zjišťování zájemců o koupi a následném výběru vhodného 
kupce je nepochybně závislý na dostatečné publicitě nabídky prodávaného majetku. 
Již stávající § 21 odst. 1 vyhlášky vytvoření tohoto předpokladu cíleně podporuje, 
když organizačním složkám státu a státním organizacím v působnosti ZMS ukládá 
povinnost tyto nabídky uveřejňovat jednak na svých internetových stránkách a jednak 
ještě minimálně na jednom dalším místě, pro které nabízí příkladmý výčet způsobů 
takového uveřejnění. Zatím však nejsou vytvořeny podmínky k tomu, aby nabídka 
nepotřebného majetku státu fyzickým a právnickým osobám byla prováděna 
koncentrovaně z jednoho veřejnosti přístupného místa (internetových stránek). 
Nestátní subjekty projevující soustředěný zájem o nabízený státní majetek mají 
obtížný přehled o tomto nabízeném majetku, protože musí vyhledávat  
na internetových stránkách jednotlivých organizačních složek státu nebo státních 
organizací (kterých jsou stovky), případně sledovat, zda nabídka nebyla uveřejněna 
někde jinde. 

Aktuálně existuje takováto soustředěná nabídka státního majetku pouze pro potřeby 
organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS, a to na základě 
povinné vnitrostátní nabídky, kterou do ZMS vtělila jeho novela provedená zákonem 
č. 51/2016 Sb. s účinností od 1. března 2016 (srov. § 19b odst. 2 věta třetí a § 19b 
odst. 4 a 5 ve spojení s § 19c odst. 1 a 3 ZMS). Místem, kde vnitrostátní nabídka 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB84E3EXR)



 

2 

probíhá, jsou dle zákona internetové stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (dále jen „Úřad“).  

Po v principu pozitivních zkušenostech s tímto nástrojem Úřad na jaře roku 2018 
iniciativně spustil na svých internetových stránkách upravenou aplikaci „Nabídka 
majetku státu“, která umožňuje ostatním organizačním složkám státu a státním 
organizacím v působnosti ZMS publikovat na internetových stránkách Úřadu (vedle 
jeho nabídek) v rámci samostatného modulu „Nabídky pro veřejnost“ pod záložkou 
„Jiné formy prodeje a pronájmy“ i své vlastní nabídky pro nestátní subjekty. 
Orientační průzkum Ministerstva financí prostřednictvím majetkových koordinátorů  
na ostatních ministerstvech, ostatních ústředních správních úřadech a v jiných 
vybraných organizačních složkách státu potvrdil, že o možnost zajistit nabídku 
prodeje nepotřebného státního majetku nestátním subjektům prostřednictvím 
internetových stránek Úřadu je převážně zájem (viz rámcový přehled výsledků 
šetření v příloze odůvodnění). V reálu také již některé organizační složky státu (např. 
SPÚ, GFŘ, KŘP) tuto možnost po spuštění zmíněné aplikace využívají. Aktuálně 
v Úřadu probíhá realizace projektu „Rozvoj nabídek majetku státu“, který by měl 
mimo jiné zajistit i dostupnost Elektronického aukčního systému pro všechny státní 
instituce v režimu ZMS (dosud přístupný pouze pro Úřad).  

Za těchto okolností bude účelné, aby na uvedené vytvoření vhodných podmínek pro 
rozšíření možností zajištění nabídky prodejů nepotřebného státního majetku 
nestátním subjektům reagovala i právní úprava. Navrhuje se stávající způsoby 
uveřejnění této nabídky v § 21 vyhlášky rozšířit a současně diferencovat v závislosti 
na tom, zda bude k prodeji nabízen hmotný nemovitý majetek, anebo hmotný 
majetek movitý. Konkrétně na internetových stránkách Úřadu by pak finálně byly 
povinně nabízeny k prodeji jak věci nemovité, tak i movité. 

Tato změna umožní, aby vnitrostátní nabídka organizačních složek státu a státních 
organizací v působnosti ZMS byla realizována jednotně, a to finančně i časově 
nenákladnou elektronickou cestou. Majetek, kterého by se uvedený postup týkal, byl 
většinou již jednou zveřejněn na internetových stránkách Úřadu v rámci vnitrostátní 
nabídky. Informace, která byla již jednou ze strany organizační složky státu a státní 
organizace v působnosti ZMS připravena ke zveřejnění, bude moci být v mírné 
modifikaci použita pro inzerci téhož majetku, tentokrát určenému ke zcizení. Tato 
změna by tak byla dalším krokem ke zjednodušení nakládání s majetkem 
organizačních složek státu a státních organizací za využití jednoduchého 
elektronického nástroje. Současně by byl osloven širší okruh potenciálních zájemců  
a veřejnost by měla na jednom místě nabídku nepotřebného majetku státních 
institucí v režimu ZMS. Úprava by současně měla významně přispět k posílení 
transparentnosti hospodaření s majetkem státu, rozšířit prostor pro veřejnou kontrolu 
a dle předpokladu i podpořit zájem o koupi nepotřebného majetku od státu a tím  
i zvýšení výnosů státu z těchto prodejů. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání, je-li vyhláška navrhována na základě tohoto zmocnění 
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Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena,  
i v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie  

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné 
právní zásady práva Evropské unie se na danou oblast úpravy bezprostředně 
nevztahují. Úprava svými principy koresponduje s pravidly veřejné podpory. 

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, 
je-li navrhována novela vyhlášky 

Stávající právní úprava neobsahuje ustanovení, které by koncentrovalo nabídku 
nepotřebného majetku státu fyzickým a právnickým osobám z jednoho veřejnosti 
přístupného místa (internetových stránek). Potenciální zájemci o nepotřebný majetek 
státu mají obtížný přehled o tomto nabízeném majetku. Podrobnosti týkající se 
platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny vyplývají z popisu  
ad a). 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů  
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby  
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Bez negativních dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. S využitím 
navrhované služby poskytované Úřadem lze naopak důvodně spojovat pozitivní 
efekty spočívající v dosažení vyšší publicity nabídek prodejů a návazně  
v  dosahování potenciálně vyšších příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví státu, což 
by se projevilo v oblasti příjmů státního rozpočtu. Konkrétní vyčíslení ani 
kvalifikovaný odhad ovšem v dané fázi nejsou reálně možné, protože celý proces  
je závislý na momentální četnosti majetku státu splňujícího podmínky pro zařazení  
do nabídky i na míře zapojení zájemců o koupi a skutečně realizovaných prodejích.  

Naopak s potřebnou určitostí lze vyhodnotit náklady na zřízení a provoz navrhované 
služby, které jsou dle rozboru Úřadu minimální (Úřadem pouze preventivně uváděný 
hrubý odhad činí částku cca 10 000 Kč). Již stávající upravený systém Nabídky 
majetku státu totiž vyvíjel odbor Projektového řízení a centrálních aplikací Úřadu  
ze svých vlastních zdrojů. Testování a připomínkování systému proběhlo též 
výhradně zaměstnanci Úřadu. Úprava webových stránek Úřadu, instalace  
a nastavení aplikačního a databázového serveru byly zajištěny na základě smluv 
s firmou ANECT a.s. a se Státní pokladnou Centrum sdílených služeb, s.p., kdy byly 
čerpány volné člověkodny. Aktuálně realizovaný projekt „Rozvoj nabídek majetku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB84E3EXR)



 

4 

státu“ (viz výše), jehož ukončení bylo stanoveno na 1. říjen 2018, byl rovněž vyvinut 
odborem Projektového řízení a centrálních aplikací Úřadu z vlastních zdrojů, tzn. 
prostřednictvím zaměstnanců Úřadu. Z dosavadního provozu Nabídky majetku státu 
je zřejmé, že kapacita databázového serveru je dostatečná, a to včetně rezervy pro 
nárůst ukládaných dat. V případě potřeby lze obratem navýšit infrastrukturu opět na 
základě volných člověkohodin ze stávajících smluv. Vyčíslená částka proto 
představuje pouze maximální rezervu pro případ, že by se vyskytly neočekávané 
náklady v souvislosti s tímto projektem.  

Krytí v rámci rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu a státních organizací 
bez navyšujících požadavků se předpokládá rovněž u případných dílčích 
administrativních a finančních nákladů, jejichž možnost vzniku předběžně avizovaly 
některé státní instituce v rámci zmíněného orientační průzkumu Ministerstva financí. 
Reálné zatížení jednotlivých organizačních složek státu a státních organizací ovšem 
bude minimální. Systém umožňuje zřízení uživatelského účtu pro každou OSS a SO. 
Nabídky ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím si jednotlivé 
státní instituce již nyní vyplňují a uveřejňují samy nezávisle na Úřadu. Navrhovaná 
změna bude pouze znamenat přesun již jednou zadaných údajů do dalších stavů,  
tj. pokud po ukončení vnitrostátní nabídky nenastane převod na jinou organizační 
složku státu nebo státní organizaci, nemusí být v dalším stavu dříve uvedené údaje 
zadávány duplicitně znovu. Dříve zadané údaje lze tedy využít pro uskutečnění 
nabídky veřejnosti, pouze se musí doplnit o potřebné informace vůči zájemcům z řad 
veřejnosti. Pokud nabízející organizační složka státu nebo státní organizace nebude 
chtít z důvodu úspory času tyto konkrétní informace týkající se výběrového řízení  
na internetových stránkách Úřadu zadávat, plně postačí, pokud na tyto další 
informace odkáže spolu s uvedením adresy svých internetových stránek, kde již 
v současné době musí (a nadále bude muset) kompletní nabídky prodejů s využitím 
výběrového řízení uveřejňovat a kde budou tyto informace pro zájemce v úplnosti 
dostupné. (V tomto kontextu je třeba podotknout, že povinné uveřejňování nabídek 
pro nestátní subjekty na internetových stránkách Úřadu dle navrhované novely 
vyhlášky nelze zaměňovat s využíváním dalších nástrojů nabízených Úřadem v rámci 
aplikace „Nabídka majetku státu“, které je a bude pro ostatní organizační složky státu 
a státní organizace zcela nepovinné. To se konkrétně týká i Elektronického aukčního 
systému, který je dosud přístupný pouze pro Úřad, ale výhledově by měl být 
dostupný pro všechny státní instituce v režimu ZMS.) 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Bez dopadů. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 

Bez dopadů. 
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h) Zhodnocení korupčních rizik 

Bez negativních dopadů; s výrazným potenciálem pozitivních dopadů v podobě 
redukce korupčních rizik a transparentnosti při nakládání s majetkem státu. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Bez dopadů. 
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II.  Zvláštní část 

 

K čl. I 

 

K bodům 1 až 3 

V zájmu větší publicity nabídek prodejů nepotřebného státního majetku při 
současném respektování zájmu na minimalizaci nákladů s tím spojených se navrhuje 
dosavadní povinnost organizačních složek státu a státních organizací v působnosti 
ZMS uveřejňovat nabídky prodejů minimálně na dvou místech (jednak  
na vlastních internetových stránkách jednotlivých organizačních složek státu  
a státních organizací a jednak alespoň ještě na jednom místě), tak jak je zatím 
upravena v § 21 odst. 1 vyhlášky, formulovat samostatně pro případy prodejů 
hmotných nemovitých věcí a pro případy hmotných movitých věcí. Výslovná 
specifikace tohoto majetku jako věcí hmotných přitom důsledně respektuje 
prováděné zákonné ustanovení (§ 22 odst. 1 ZMS), které se týká úpravy právě jen 
převodů vlastnictví hmotných věcí v majetku státu. Uvedené rozlišení, respektující 
obdobně jako v ZMS standardní rozdělení věcí dle občanského zákoníku, umožní 
diferencovat postup pro nemovitosti, které lze i přes jejich nepotřebnost pro stát 
obecně považovat za skupinu hodnotnějšího majetku, a movité věci, které jako 
nepotřebný majetek pro stát výraznější hodnotu vzhledem k procesu fyzického 
opotřebení či morální zastaralosti již zpravidla reálně nemají. Podstatný důvod pro 
toto rozlišení spočívá i ve skutečnosti, že nakládání s nemovitostmi formou zcizení  
ve prospěch nestátního subjektu se v důsledku novelizace ZMS s účinností  
od 1. března 2016 stále více kumuluje v rukou Úřadu, jemuž jsou ostatní organizační 
složky státu a státní organizace v působnosti ZMS povinny své trvale nepotřebné 
nemovitosti, až na výjimky, neprodleně předávat, a jedině Úřad s nimi pak  
ve prospěch nestátních subjektů nakládá. 

Podle odstavce 1 by tak napříště měly být prodeje hmotných nemovitých věcí 
uveřejňovány povinně jak na vlastních internetových stránkách organizačních složek 
státu a státních organizací, tak i na internetových stránkách Úřadu (nabídka  
na těchto místech by zásadně měla být pro jednoduchost obsahově totožná; bude 
také v obou případech elektronická a bezplatná a tedy časově, úkonově i finančně 
nenáročná), a potom ještě minimálně na jednom dalším („třetím“) místě, kde 
příkladmý výčet možností, jejichž volba by měla být přizpůsobena povaze prodávané 
věci a místním podmínkám, zůstane zachován z dosavadní podoby ustanovení.  

V rámci prostoru pro výběr tohoto dalšího (popř. dalších) způsobu (způsobů) 
uveřejnění by příslušné organizační složky státu a státní organizace měly 
samozřejmě brát v úvahu i celkovou efektivitu svého postupu a s ohledem  
na povahu věci volit způsoby uveřejnění i v závislosti např. na jejich nákladnosti 
(nelukrativní nemovitost postačí zpravidla nabídnout vhodným způsobem v místě, 
kde se nachází, tj. např. na základě dohody s obecním úřadem vyvěšením na jeho 
úřední desce, přímým oslovením např. vlastníků sousední nemovitosti, apod.). 
Rovněž např. možnost využívání centrální adresy by tak zůstala i nadále zachována, 
jde však o placenou formu inzerce a její využití by proto organizační složky státu  
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a státní organizace měly zvažovat zejména v závislosti na již zmíněné povaze, ale  
i stavu prodávaného majetku, spektru potenciálních zájemců o koupi apod. Právě 
úplatnost inzerce na centrální adrese je také důvodem pro volbu uveřejnění  
na internetových stránkách ÚZSVM jako druhé povinné, plošně využitelné  
a beznákladové formy inzerce.  

Povinné třetí místo pro uveřejnění podmínek výběrových řízení navíc v případě 
Úřadu, pro který prvá dvě povinná místa uveřejnění z podstaty splynou vjedno, 
nadále zachová povinnost ještě minimálně na jednom dalším vhodném místě 
nabídku nemovitostí, s nimiž je sám příslušný hospodařit (a které se u něj v důsledku 
zákonné úpravy budou – jak výše uvedeno - stále vice kumulovat), uveřejnit a tak 
zvýšit šance na jejich prodej.  

Naproti tomu nový odstavec 2 se pro hmotné movité věci (s ohledem na již zmíněnou 
obecně nižší předpokládanou hodnotu) omezí na toliko 2 povinná místa pro 
uveřejnění (opět vlastní internetové stránky jednotlivých organizačních složek státu  
a státních organizací, a dále internetové stránky Úřadu), zatímco případné další 
způsoby uveřejnění ponechá jen jako fakultativní, které státní instituce využít může, 
ale také nemusí; přitom se bude řídit především povahou a stavem věci a z nich 
vyplývajícím vyhodnocením celkové efektivity svého postupu vzhledem k očekávané 
míře prodejnosti takové věci. I tato úprava tedy bude zohledňovat zájem na celkově 
hospodárném řešení a minimalizaci nákladů tam, kde šance na prodej věci bude 
obecně nízká a kde lze perspektivně očekávat jinou formu naložení s majetkem 
(srov. § 20 vyhlášky). V případě Úřadu bude i zde obdobně platit, že dvě povinná 
místa uveřejnění v jeho podmínkách splynou vjedno.  

Vedle tohoto obecného postupu bude ovšem úprava v odstavci 2 pamatovat  
i na specifické druhy hmotného movitého majetku, s nímž disponují bezpečnostní  
a ozbrojené složky, tedy na zbraně, střelivo, munici, výbušniny a bezpečnostní 
materiál, které jsou vyjmuty z působnosti zvláštních předpisů (např. zákon  
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách  
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů). Tento majetek dodávaný  
do výzbroje ozbrojených a bezpečnostních složek státu je vojenským materiálem,  
u kterého lze odprodej realizovat pouze právnickým a fyzickým osobám, jež disponují 
příslušnými oprávněními k nakládání s vojenským materiálem, vojenskými zbraněmi 
a vojenským střelivem a oprávněním k nakládání se zakázanými zbraněmi dle 
zákona č. 119/2002 Sb. Vzhledem k této skutečnosti není vhodné ani věcně 
relevantní nabízet tyto druhy majetku široké veřejnosti cestou zveřejnění nabídky 
k odprodeji na stránkách Úřadu a na internetových stránkách příslušných 
organizačních složek státu a zjišťování zájemců o koupi by mělo probíhat jinou 
formou (např. oslovením právnických a fyzických osob, disponujících příslušnými 
oprávněními, v užším výběrovém řízení).  

Navrhovaná úprava jako celek ve výsledku zajistí potřebnou míru transparentnosti  
a tedy i dostatečnosti nabídky z hlediska pravidel veřejné podpory (srov. např. 
Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy  
o fungování Evropské unie č. 2016/C 262/01, publ. v Ústředním věstníku Evropské 
unie, str. 21, bod 91). V případě odstavce 1 lze pak právě v tomto kontextu poukázat 
na potřebu zachovat při nabídce prodejů jako jednu z povinných forem nabídky  
i tu, která bude reprezentovat „neutrální“ místo uveřejnění (tedy mimo internetové 
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stránky ÚZSVM, ale i mimo vlastní internetové stránky jednotlivých organizačních 
složek státu a státních organizací), kde budou mít zájemci zpravidla k dispozici 
standardní srovnání s nemovitostmi dalších prodávajících. 

 

K bodu 4 

Jedná se pouze o legislativně technické promítnutí změny v § 21 do dalšího 
ustanovení. 

 

K čl. II 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního 
měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Důvodem je potřeba dostatečné časové 
dotace pro případnou úpravu internetových stránek ÚZSVM nad rámec úprav již 
provedených (viz obecná část odůvodnění) a adaptaci na změnu i u ostatních 
organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS, stejně jako pro 
celkové doladění jejich komunikace s Úřadem. V důsledku navrženého řešení 
zůstane dostatečná délka legisvakanční doby zachována bez ohledu na časový úsek 
nezbytný k projednání návrhu a k publikaci právního předpisu ve Sbírce zákonů. 
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Příloha k odůvodnění 

Rámcový přehled výsledků šetření k novelizaci vyhlášky 
 

Otázky položené dopisem č.j. MF-11897/2017/62-7 ze dne 11. 6. 2018: 

 

1) Je pro Vás v současnosti uživatelské prostředí při nabídce nepotřebného majetku státu dle § 19c ZMS na internetových stránkách ÚZSVM dostatečně 

přehledné? Navrhovali byste případně některé zásadní změny? 

 

2) V kolika případech (alespoň odhadem) jste, jako poptávající, od 1. března 2016 využili nabídku nepotřebného majetku státu uvedeného na internetových 

stránkách ÚZSVM s tím, že došlo ke změně příslušnosti hospodařit k danému majetku ve Váš prospěch? 

 

3) Je pro Vás, z pozice nabízejícího, stávající uživatelské prostředí, zejm. z pohledu technických požadavků na formát či způsob přenosu obsahu 

podkladových informací k nabízenému majetku, při užívání internetových stránek ÚZSVM dle § 19c ZMS dostatečně komfortní a přehledné? Navrhovali 

byste případně některé zásadní změny? 

 

4) Přivítali byste možnost uveřejňovat na internetových stránkách ÚZSVM i nepotřebný majetek státu nabízený k prodeji s využitím výběrového řízení 

nestátním subjektům (včetně podmínek výběrových řízení apod.)? Znamenalo by pro Vás toto nové uveřejňování nabídek navýšení Vašich současných 

provozních nákladů, pokud by bylo povinné? 

 

Respondent 

Otázky Shrnutí dosavad. 

zkušeností 

s vnitrostátní 

nabídkou* 

Poznámka 
1)  2) 3) 4) 

MZV Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Bez připomínek. Nemá zájem, převažují prodeje 

majetku v zahraničí, znamenalo 

by zvýšenou administr. zátěž 

bez adekvát. efektu. 

+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

MV Nekomfortní, 

nepřehledné. 

Využito v řádu 

jednotek. 

Zpracování nabídky pro 

SI komplikované, 

zdlouhavé, za lepší 

považuje stav před 

upgradem. 

Nesouhlasí, nárůst 

administrativy bez efektu, 

preferuje dobrovolnost využití. ‒ 
 

MO Vcelku přehledné, ale po 

úpravě některé 

funkcionality nadbytečné 

a zdlouhavé, navrhuje 

podrobnější kategorizaci 

u nemovitých věcí 

Využito (2x 

nemovitosti, 1x 

3ks movitých věcí). 

Prostředí dostatečné, 

dílčí náměty, důležitá je 

archivace veškerých 

nabídek pro SI 

administrátorem. 

Uvítalo by jen u nemovitého 

majetku s ohledem na větší 

informovanost veřejnosti, ale 

znamenalo by zvýšení nákladů. (+) 
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MS V zásadě funkční. Nevyužito. Bez připomínek. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů, ale jen pokud 

to napříště bude jediná 

požadovaná forma zveřejnění. 

+ 
 

MPSV Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Zatím nenabízeli. Bez zvýšení nákladů, pokud 

nabídka bude bezúplatná.  + 
 

MŠMT Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. + 
 

MD Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Nadbytečné, postačuje 

dosavadní úprava. Na náklady 

nereagovalo. 
+ 

 

MPO Přehledné. V rámci 

resortu ojediněle 

připomínky 

k zastaralému způsobu 

prezentace a 

nedostatečným filtrům 

pro specifikaci majetku. 

Nevyužito. Přehledné. Spíše považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 

+ 
 

MZem 

(odbor vnitř. 

správy) 

Aktuální verze je 

složitější a časově 

náročnější. 

Nevyužito. Navrhuje snížit počet 

kroků v přípravné fázi. 

Negativní postoj, došlo by ke 

zvýšení nákladů. (‒) 
 

MŽP Přehledné. Navrhuje 

rozšíření možnosti 

filtrování.  

V rámci resortu 19x. Přehledné. Považuje za přínosné, v případě 

bezúplatnosti bez zvýšení 

nákladů. 
+ 

 

ÚV Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

KPR Spíše přehledné, bez 

návrhů. 

Nevyužito. Přehledné. Nevyhraněno resp. spíše 

negativní, riziko zvýšení 

nákladů. 
+ 

 

KS Bez návrhů. Uvítali by 

proškolení (není jasné, 

k čemu). 

Nevyužito. Bez návrhů. Bez reakce. 

0 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

ÚS Přehledné. Nevyužito. Přehledné. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů (ale za + 
Předpoklad 

nevýznamné 
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předpokladu nepoužívání 

Centrální adr.) 

frekvence 

využívání 

NKÚ Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Návrh jen 

dílčí změny. 

Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

ČÚZK V rámci resortu převážně 

přehledné. 

Sporadicky dílčí návrhy. 

V rámci resortu 7x. V rámci resortu 

převážně přehledné. 

Sporadicky dílčí návrhy. 

Spíše negativní s předpokladem 

zvýšené administrativy, nákladů 

a minimálního efektu. 
+ 

 

ČBÚ Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

ÚOHS Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

ÚPV Vyhovující. Bez návrhů. Nevyužito. Vyhovující. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

SÚJB Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Považuje za přínosné. Event. 

zvýšení nákladů nelze 

odhadnout. + 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

SSHR Celkem přehledné. Nevyužito. Celkově nezhodnoceno. 

Navrhuje rozšíření 

obsahu formátu příloh 

k nabízenému majetku. 

Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

 

ČSÚ Konkrétní výhrady ke 

změnám v systému, 

upravený postup při 

zveřejňování nabídky 

považuje oproti 

dřívějšímu za 

zdlouhavější a méně 

přehledný. 

Nevyužito. Vyhovující. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 

(‒) 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 
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BIS Nevyužívá (uplatňuje 

jiný vhodný způsob). 

Nevyužívá. Nevyužívá (uplatňuje 

jiný vhodný způsob). 

 

Preferuje zachování současného 

stavu.  0  

AV ČR Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Neumí vyhodnotit (nepotř. 

majetek pro nezájem zatím jen 

likvidovala). + 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

TAČR Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Uvítala by jen jako nepovinné. 

Bez zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

KVOP Bez připomínek. Nevyužito. Bez připomínek. Uvítala by, ale v případě 

povinnosti zvýšené náklady 

neúměrné efektu. + 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

ÚSTR Přehledné. Bez návrhů. Využito cca 5x. Vyhovující. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

RRTV Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Negativní postoj, na náklady 

nereagovala. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

GIBS Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Bez připomínek. Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

GŘC Přehledné. Bez návrhů. Využito (2x 

pozemky a 1x 23 ks 

motor. dopr. prostř.). 

Uživatelské prostředí 

přehledné, při vytváření 

nabídky konkrétní 

výhrady 

Uvítalo by, ale náklady neumí 

odhadnout. 
+ 

 

GFŘ Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Dílčí výhrada (problém 

při zveřejňování 

v CRAB). 

Považuje za přínosné, náklady 

předpokládá minimální. + 
 

SPÚ Nevyhovuje struktura 

nabídek (konkrétní návrh 

úpravy), uvítal by 

možnost 

Využito u 3955 

pozemků, 2 staveb a 

2 bytových jednotek. 

Dílčí návrhy úprav. Považuje za přínosné, za 

předpokladu bezúplatnosti a 

nepoužívání Centrální adr. (‒)  
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automatizovaného 

přenosu dat u poz. a 

staveb do programu SPÚ. 

Valašské 

muzeum  

Přehledné. Bez návrhů. Nevyužito. Přehledné. Nehodnotí negativně, ale malé 

navýšení nákladů předpokládá. 
+ 

Předpoklad 

nevýznamné 

frekvence 

využívání 

MZem 

(odbor resort. 

org.) 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

MK Převážně přehledné, dílčí 

návrhy. 
V rámci resortu 9x. 

Převážně přehledné, 

dílčí návrhy. 

Považuje převážně za přínosné, 

zvýšení nákladů menšinově. + 
‒ 

MZdr ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

MMR ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

NBÚ Přehledné a pro NBÚ 

dostačující. Bez návrhů. 
Nevyužito. Zatím nevyužívá. 

Považuje za přínosné, bez 

zvýšení nákladů. + 
‒ 

ERÚ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

KPSP ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

GA ČR ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

ČTÚ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

ÚOOÚ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

GŘ HZS 
     

HZS 

v rámci MV 

AOPK 
     

v rámci 

MŽP 

 

 

*   Vysvětlivky k symbolům:     +      pozitivní 

(+)    spíše pozitivní 

 ‒      negativní 

(‒)    spíše negativní 

  0     nelze vyhodnotit 
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