
 

 

IV. 
 
 

Platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn 
 
 
 

VYHLÁŠKA 
 

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. 
 
 

(výňatky) 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI MAJETKU 
 

(K § 22 zákona) 
 

 
§ 21 

 
(1) Pokud příslušná organizační složka nebo státní organizace (§ 9 a 11 

zákona) zjišťuje zájemce o koupi hmotné nemovité věci na základě výběrového 
řízení (§ 22 odst. 1 zákona), uveřejní jeho podmínky na svých internetových 
stránkách a na internetových stránkách Úřadu. Současně zveřejní uveřejní tyto 
podmínky podle povahy prodávané věci a podle místních podmínek ještě alespoň 
jedním způsobem, a to například 
a) v součinnosti s územním samosprávným celkem,  
b) na specializovaných internetových stránkách k tomu určených,  
c) inzercí v regionálním nebo celostátním tisku anebo 
d) na centrální adrese17). 
 
 (2) V případě prodávané hmotné movité věci se podmínky výběrového 
řízení uveřejní na internetových stránkách příslušné organizační složky nebo 
státní organizace a na internetových stránkách Úřadu. Podle povahy a stavu 
této prodávané věci může příslušná organizační složka nebo státní organizace 
zajistit uveřejnění ještě jiným vhodným způsobem. Postup podle věty první a 
druhé se neužije pro zbraně23), střelivo, munici, výbušniny a bezpečnostní 
materiál24) ozbrojených sil České republiky25), bezpečnostních sborů26), 
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, kdy příslušná organizační složka 
uveřejní podmínky výběrového řízení vhodným způsobem podle povahy a 
stavu prodávané věci. 
 

(2) (3) Zjišťování zájemců o koupi může příslušná organizační složka nebo 
státní organizace provést podle potřeby i opakovaně pro nezájem nebo z důvodu, že 
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žádný zájemce nebyl vybrán anebo že s vybraným zájemcem nebyla smlouva 
uzavřena. 
______________________ 
17) Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese. 
23) Například § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 
24) Například zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými 

k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon 
o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů. 

25) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

26) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

§ 24 
 

Je-li předmětem zamýšleného prodeje majetek v zahraničí, postupy podle 
ustanovení § 21 odst. 1 a 2 a § 22 odst. 4 se použijí přiměřeně. 
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