
 

V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí ze dne 25. 10. 2018 
(autorizováno v EKLEPu dne 25. 10. 2018), s termínem dodání stanovisek do 15. 11. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

xxxxx = zásadní připomínka (pouze orientační vyznačení dle klasifikace provedené připomínkovými místy, protože Legislativní pravidla vlády dle 
svého čl. 16 odst. 5, ve spojení s obdobným užitím čl. 5 odst. 5 a 6, a svého čl. 16 odst. 7, ve spojení s toliko přiměřeným užitím čl. 7 
odst. 4, v případě vyhlášek tuto klasifikaci neuvažují) 

 
xxxxx = připomínka překvalifikovaná připomínkovým místem v rámci vypořádání ze „zásadní“ na „doporučující“ 

 
xxxxx = akceptováno předkladatelem 
 
xxxxx = reakce připomínkového místa na vypořádání „zásadní“ připomínky 
 
 

Ministerstvo vnitra 
Zásadní připomínky: 
 
Obecně k návrhu: 

1. Podkladem pro předložení návrhu, jehož cílem je koncentrovat 
nabídku nepotřebného majetku státu veřejnosti na jednom 
přístupném místě (internetových stránkách Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových), je orientační průzkum Ministerstva 
financí, který dle ministerstva potvrdil, že o tento způsob publikace 
je v řadách povinných subjektů převážně zájem. Předkladatel proto 
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dospěl k závěru, že bude účelné, aby na vytvoření vhodných 
podmínek pro rozšíření možností zajištění nabídky prodejů 
nepotřebného státního majetku nestátním subjektům reagovala i 
právní úprava. Od navrženého řešení si předkladatel slibuje 
jednotnou formu publikace, a to finančně i časově nenákladnou 
elektronickou cestou, oslovení širšího okruhu potencionálních 
zájemců, posílení transparentnosti hospodaření s majetkem státu, 
rozšíření prostoru pro veřejnou kontrolu a zvýšení výnosů státu 
z prodeje tohoto majetku.  
 
S tímto zdůvodněním se neztotožňujeme. Již dnes mají 
organizační složky státu a státní organizace povinnost zveřejňovat 
své nabídky prostřednictvím svých internetových stránek, nelze 
tedy hovořit o posílení transparentnosti hospodaření s majetkem 
státu, když návrh spočívá v pouze v povinném duplicitním 
zveřejňování nabídek v prostředí internetu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesouhlasíme ani s interpretací orientačního průzkumu, kdy 
například v případě Ministerstva vnitra bylo učiněno shrnutí, že 
jeho postoj k navrhovaným změnám je spíše negativní, byť na tři 
ze čtyř položených otázek bylo z naší strany odpovězeno zcela 
negativně. Interpretace je tedy přinejmenším zavádějící a je 
otázkou, jestli nedošlo i k dezinterpretaci odpovědí jiných 
respondentů, což by vedlo ke ztrátě legitimity navrhovaných změn. 
Požadujeme tedy revidovat výsledky orientačního průzkumu, který 
je přílohou odůvodnění. 
 
 

2. Návrh také nezohledňuje specifickou povahu nepotřebného 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
I když jde v obou případech o uveřejnění v prostředí internetu, 
nelze to kvalifikovat jako duplicitu, protože uveřejnění nově 
prováděné na stránkách ÚZSVM bude průběžně zahrnovat 
nabídky všech OSS a SO v působnosti ZMS na jednom místě 
a pro zájemce z řad nestátních subjektů tak budou tyto nabídky 
prodeje ve výběrovém řízení jako celek rychle a přehledně 
dostupné. Současně nadále zůstane zachováno uveřejnění u 
jednotlivých OSS a SO, což umožní cílené a informované 
vyhledání nabídky pro specializované zájemce (např. o výzbroj 
apod.). 

SOUHLAS. 
 
 

Akceptováno zčásti. 
Rámcový přehled bude v případě MV upraven dle 
požadavku. Vyhodnocení symbolem „‒“ se však nadále týká 
pouze reakcí na otázky 1 a 3 spojené s vnitrostátní nabídkou (v 
případě MV jde o tedy o 2 „zcela negativní“ reakce právě na 
tyto otázky). Otázka 4 se týkala zájmu o nabídku nestátním 
subjektům (i zde ovšem byla v případě MV reakce negativní, 
což je z Rámcového přehledu zřejmé).  

SOUHLAS. 
 
 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB84E3GK1)



3 

 

majetku státu (výzbrojní či výstrojní majetek), kdy někdy není 
žádoucí široká publikace nabídky, neboť je účelnější adresné 
oslovení skutečných zájemců (např. zbrojní majetek může být 
odprodán pouze držitelům příslušných oprávnění či licencí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nesouhlasíme s tezí, že návrh nepřinese zvýšené administrativní 
ani finanční náklady a požadujeme odůvodnění návrhu v tomto 
směru doplnit. Dle našeho názoru bude muset dojít k modifikaci 
zveřejňovaných informací, což zvýší finanční náročnost tvorby 
nabídek na straně povinných subjektů. Také odhadované náklady 
ve výši 10 000 Kč na úpravu informačního systému Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových pokládáme za značně 

V navrženém § 21 odst. 2 bude doplněna třetí věta včetně 
poznámek pod čarou ve znění dle návrhu připomínkového 
místa: 
„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. 
____________________ 

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.“. 

 
Návazně bude doplněna zvláštní část odůvodnění 
s využitím podkladu připomínkového místa.  

SOUHLAS. 
 

 
Vysvětleno. 
    Jak je uvedeno v odůvodnění, systém Nabídky majetku státu 
(dále jen „NMS“) vyvinul ÚZSVM interně, svými vlastními 
zdroji. Po technické stránce je systém již nyní připraven dle 
navrhované textace vyhlášky. Realizovaný projekt NMS i 
následný Rozvoj NMS byl plně zajištěn zaměstnanci ÚZSVM 
(návrh řešení, programování, testování atd.). 
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podhodnocené, neboť bude muset dojít například i ke zvýšení 
kapacity datového uložiště apod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Instalace, nastavení a případné navýšení aplikačního a 
databázového serveru je zajišťováno na základě smluv se 
Státní pokladnou Centrum sdílených služeb, s. p. a s firmou 
ANECT a.s., kdy jsou čerpány volné člověkohodiny. Z 
dosavadního provozu NMS 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. 
    Již nyní § 19c odst. 1 ZMS stanoví zákonnou povinnost 
provádět vnitrostátní nabídku prostřednictvím webových 
stránek ÚZSVM. 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 ÚZSVM. Navrhovaná změna bude pouze 
znamenat přesun již jednou zadaných údajů do dalších 
stavů, tj. pokud po ukončení vnitrostátní nabídky 
nenastane převod na jinou OSS nebo SO, 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 OSS nebo SO nebude chtít z důvodu úspory 
času tyto konkrétní informace týkající se výběrového 
řízení na internetových stránkách ÚZSVM 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. ÚZSVM je také připraven poskytnout případné 
konzultace či školení pro zájemce z ostatních OSS a SO. 
V tomto smyslu bude doplněna obecná část odůvodnění. 

SOUHLAS. 
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4. Není zřejmé, na základě jakých podkladů předkladatel dospěl 

k názoru, že dojde ke zvýšení efektivity nakládání s majetkem 
státu. Požadujeme jejich výčet doplnit do obecné části odůvodnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Předkladatel zcela opomíjí, že již dnes je možná centrální 
publikace nabídek na tzv. centrální adrese [srov. § 21 odst. 1 písm. 
d) vyhlášky], žádáme materiál doplnit o informaci, proč byla 
namísto tohoto existujícího nástroje jako nejvhodnější zvolena 
publikace na internetových stránkách Úřadu pro zastupování ve 
věcech majetkových. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvětleno. 
    Další, na jednom místě dostupná prezentace prodávaného 
majetku ze všech OSS a SO zvýší počet reálných zájemců o 
koupi a zajistí tím i větší pestrost cenových nabídek, které pak 
celkově mohou vést ke zvýšení výnosů z prodeje. Na absenci 
konkrétní kvantifikace či kvalifikovaných odhadů ovšem již nyní 
obecná část odůvodnění reaguje v prvním odstavci bodu „e)“.) 
    Systém NMS byl zaveden dne 1. 2. 2018 a k 18. 11. 2018 
má více než 265.000 unikátních uživatelů. Ve srovnání se 
soukromými realitními servery je NMS, přestože funguje pouze 
9 měsíců, pátým největším serverem v České republice. 
    Jako efektivní lze proto NMS hodnotit i z pohledu zájemců o 
státní majetek, protože nabídka nepotřebného majetku státu 
bude přístupná, kromě zavedených webových adres, na 
jednom konkrétním přímo specializovaném místě a dojde 
k úspoře času zájemce při hledání vhodného nepotřebného 
majetku ke koupi. 

SOUHLAS. 
 

 
Akceptováno. 
    Možnost využívání centrální adresy zůstane zachována i 
nadále, jde však o placenou formu inzerce a její využití by 
proto OSS a SO měly zvažovat zejména v závislosti na povaze 
a stavu prodávaného majetku, spektru potenciálních zájemců o 
koupi apod. Naproti tomu uveřejnění na internetových 
stránkách ÚZSVM je bezúplatné a tedy vhodné právě jako 
povinná, plošně využitelná beznákladová forma inzerce. 
Zvláštní část odůvodnění bude v tomto smyslu doplněna. 
    V daném kontextu je současně vhodné podotknout, že 
ÚZSVM je organizační složka státu mimo jiné přímo 
specializovaná na nakládání s majetkem státu. Z tohoto 
důvodu, a také z důvodu legitimních očekávání zájemců o 
nepotřebný majetek státu, je preferováno zveřejnění podmínek 
výběrových řízení právě na jeho webových stránkách. Dále s 
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K čl. I bodům 1 a 2 – k § 21 odst. 1: 
S ohledem na nesouhlas s navrženou koncepcí, kdy nabídky 

odprodeje nepotřebných hmotných nemovitých věcí by měly být 
obligatorně uveřejňovány celkem třikrát, navrhujeme § 21 odst. 1 uvést ve 
znění: 
„(1) Pokud příslušná organizační složka nebo státní organizace (§ 9 a 11 
zákona) zjišťuje zájemce o koupi hmotné věci na základě výběrového 
řízení (§ 22 odst. 1 zákona), uveřejní jeho podmínky na svých 
internetových stránkách. Současně uveřejní tyto podmínky podle povahy 
věci a podle místních podmínek ještě alespoň jedním způsobem, a to 
například 
a) na internetových stránkách Úřadu, 
b) v součinnosti s územním samosprávným celkem anebo 
c) na specializovaných internetových stránkách k tomu určených.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
K čl. II – k účinnosti: 

Požadujeme ustanovení stanovící účinnost tak, aby bylo stanoveno 
pevné a předvídatelné datum, kdy by navržené změny měly být účinné, 
aby povinné subjekty měly dostatečné možnosti se na tyto změny 
připravit. Jako vhodné se jeví například datum 1. duben 2019. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
 
 
 

nabytím účinnosti novely ZMS provedené zákonem 
č. 51/2016 Sb. (k 1. 3. 2016) postupně klesá okruh 
prodávajících organizačních složek státu a státních organizací 
v působnosti ZMS a převody konkrétně hmotných nemovitých 
věcí z majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů v režimu 
ZMS se stávají doménou výlučně ÚZSVM. 

SOUHLAS. 
 

 
Neakceptováno. 
Důvody předkladatelem navrhovaného řešení i mechanismus 
jeho fungování jsou podrobně popsány v odůvodnění, zejména 
pak v jeho zvláštní části. Požadovaná textová změna by 
neumožnila naplnit cíle navrhované novely. Předkladatel 
nicméně vyhověl připomínkovému místu doplněním textu 
v navrhovaném § 21 odst. 2 (viz výše) a připomínkové místo 
tuto změnu akceptovalo jako řešení i této své připomínky. 

SOUHLAS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno jinak. 
Určitou a dle předkladatele přiměřenou dobu legisvakance (ani 
ostatní připomínková místa nerozporovala) zajišťuje již 
stávající návrh předkladatele. Tj. minimálně 2 celé měsíce 
následující po měsíci, v němž bude novelizující vyhláška 
vyhlášena ve Sbírce zákonů. Nastavení doby legisvakance 
v určité předem garantované délce se zároveň pružně 
přizpůsobuje době, kterou si fakticky vyžádá řádné projednání 
návrhu a publikace. V zájmu zohlednění možné potřeby 
delšího přizpůsobení nové úpravě u těch OSS nebo SO, u 
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Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Podle obvyklé legislativní praxe nebývají úvodní věty prováděcích 
právních předpisů měněny, neboť se jedná o nenormativní pasáže. 
Navrhujeme úvodní větu ponechat ve stávajícím znění, tj. odstranit 
z odkazu na zmocňovací ustanovení text „písm. f)“. 
 
 
 
 
 
 
K čl. I bodu 3 – k § 21 odst. 2: 
 Navrhujeme vypustit pro nadbytečnost zájmeno „vlastních“ před 
slovy „internetových stránkách organizační složky….“, neboť i bez něj je 
dostatečně zřejmé, kde má k uveřejnění dojít. 
 
 
 
K čl. I bodu 4: 
 S odkazem na čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme text novelizační bodu 4 uvést ve znění: „V § 24 se za text 
„odst. 1“ vkládá text „a 2“.“. 
 
 
K čl. II: 
 V souladu s čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády by mělo být 
ustanovení o účinnosti uvedeno v následující podobě: „Tato vyhláška 
nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

nichž je objem majetku nabízeného k prodeji celkově vyšší, 
nicméně bude čl. II upraven takto: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po jejím vyhlášení.“. 

SOUHLAS. 
 

 
 
 
Neakceptováno. 
Úvodní věta dosavadní vyhlášky jako takové není předmětem 
novelizace. Úvodní věta novelizující vyhlášky obsahuje pouze 
přesnou citaci toho zmocňovacího ustanovení ZMS, které 
slouží jako zákonný podklad pro blok prováděcích ustanovení 
části páté vyhlášky, do jehož rámce nyní novelizovaná 
ustanovení vyhlášky výlučně spadají. Podle názoru 
předkladatele zvolený postup neodporuje Legislativním 
pravidlům vlády (srov. čl. 38 odst. 2 ve spojení s čl. 37 odst. 3). 
 
 
Akceptováno. 
Slovo „vlastních“ bude z ustanovení vypuštěno. Pro 
zachování jednoznačné vazby na odstavec 1 pak bude 
sledovaná část textu celkově formulována „...na internetových 
stránkách příslušné organizační složky nebo státní 
organizace...“. 
 
Neakceptováno. 
Vzhledem k tomu, že spojka „a“ je i z hlediska Legislativních 
pravidel hodnocena jako slovo (srov. např. čl. 58 odst. 4 písm. 
e), byl z důvodu jednotné formulace textu novelizačního bodu 
zvolen způsob vyjádření navržený předkladatelem.  
 
Akceptováno. 
Závěr ustanovení bude upraven (viz též výše). 
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po jejím vyhlášení.“. 
 
 

 

Ministerstvo obrany 
 
1) Obecně k návrhu vyhlášky: 

Požadujeme, aby další povinné uveřejňování zjišťování zájemce o 
koupi na stránkách ÚZSVM, ať už formou výběrového řízení či veřejné 
soutěže, nebylo povinné pro organizační složky státu („OSS“) a státní 
organizace („SO“), ale bylo nepovinné, tj. pouze jako jedna z dalších 
možností uveřejňování. 
 
Odůvodnění:  

Navrhovaným duplicitním uveřejňováním již povinně uveřejňované 
informace dle stávajícího znění vyhlášky č. 62/2001 Sb. nelze logicky 
dosáhnout vyšší transparentnosti a ani redukci korupčního rizika. 
Navíc další povinné uveřejňování zjišťování zájemce o koupi na 
stránkách ÚZSVM, ať už formou výběrového řízení či veřejné soutěže o 
nejvhodnější nabídku, pak potírá samotný smysl uveřejňování této 
informace na vlastních stránkách OSS a SO.  

 
Bez navýšení personálu u OSS a SO (tj. dalších nákladů, což 

pokládáme za nehospodárné a proto v rozporu s ustanovením § 14 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích) není v silách rezortu Ministerstva obrany zabezpečit 
další povinné uveřejňování vyhlašování výběrových řízení a veřejných 
soutěží na internetových stránkách ÚZSVM, proto navrhujeme 
alternativu uveřejňování výběrových řízení a veřejných soutěží na 
internetových stránkách ÚZSVM jako nepovinnou, pouze jako další 
možnost k uveřejnění nabídek prodejů. Zvýšení nákladů spojených s 
dalším povinným uveřejňováním nabídek prodejů bylo deklarováno i při 
provádění průzkumu ze strany Ministerstva financí v červnu až červenci 
letošního roku a závěry za Ministerstvo obrany jsou uvedeny i v 
předkládaných materiálech do vlády v příloze k odůvodnění. Máme za 
to, že bude-li povinností uveřejňovat nabídky prodejů na internetových 

 
 
Neakceptováno. 
    Důvody předkladatelem navrhovaného řešení i 
mechanismus jeho fungování jsou podrobně popsány 
v odůvodnění, zejména pak v jeho zvláštní části. Požadovaná 
změna by neumožnila naplnit cíle navrhované novely.  
 
 
    Zachování povinného uveřejňování i na vlastních 
internetových stránkách příslušných OSS a SO dá 
specializovaným zájemcům prostor k tomu, aby si nadále 
výběrově procházeli nabídky i přímo u jednotlivých OSS nebo 
SO.  
    K problematice veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku viz 
dále. 
 
    Vzhledem k tomu, že obsah „inzerátů“ obsahujících 
podmínky výběrového řízení, které OSS a SO budou nadále 
uveřejňovat na svých internetových stránkách a které budou 
současně nově uveřejňovat na internetových stránkách 
ÚZSVM, by se již z podstaty neměl lišit, a vzhledem k tomu, že 
půjde pouze o elektronickou formu uveřejňování, neměly by být 
„nákladové dopady“ včetně personálních nijak významné, a to i 
při četnějším využívání. V podmínkách MO by se navíc měl 
stále více projevovat úbytek a postupné vyčerpání těch trvale 
nepotřebných nemovitostí, na které v důsledku přechodného 
ustanovení k novele ZMS nedopadla povinnost jejich předání 
na ÚZSVM. Vyšší informovanost veřejnosti pak dle názoru 
předkladatele jednoznačně podpoří právě to, že údaje o 
podmínkách aktuálních výběrových řízení budou – mimo jiné – 
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stránkách ÚZSVM jako další uveřejňovaní s tím, že Ministerstvo obrany 
již povinně nabídky uveřejňuje na stránkách svých a navíc využívá i 
většinu dalších možností dle platné vyhlášky, nepřispěje tento způsob 
větší měrou k informovanosti široké veřejnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již při samotném průzkumu Ministerstvo obrany připomínkovalo, že 

samotné nabízené uživatelské prostředí ÚZSVM je nedostatečné co 
se týká výčtu nabízených komodit (pozemky, stavby, areály, stavby s 
pozemky atd.) a v neposlední řadě po tzv. „novelizaci“ internetových 
stránek ÚZSVM jde o časově náročnější proces vkládání samotných 
nabídek, které jsou v rámci novely zákona č. 219/2000 Sb. prováděny, tj. 
opakované nabídky OSS. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 

soustředěně dostupné i na jednom místě.  
    Podle ÚZSVM se nejedná o uživatelsky složitou změnu 
stávající aplikace a z tohoto důvodu není potřeba složitých 
organizačních změn. ÚZSVM má rovněž k dispozici pro OSS a 
SO manuály s podrobným postupem při využívání předmětné 
aplikace. 
    Již nyní § 19c ZMS stanoví zákonnou povinnost provádět 
vnitrostátní nabídku prostřednictvím webových stránek 
ÚZSVM. Systém umožňuje zřízení uživatelského účtu pro 
každou státní instituci. Nabídky ostatním OSS a SO si 
jednotlivé státní instituce již nyní vyplňují a uveřejňují samy 
nezávisle na ÚZSVM. S navrhovanou změnou dojde pouze k 
možnosti přesunout jednou zadané údaje do dalších stavů, tj. 
pokud po ukončení vnitrostátní nabídky nenastane převod na 
jinou OSS nebo SO, nemusí být v dalším stavu dříve uvedené 
údaje zadávány duplicitně znovu. Dříve zadané údaje lze 
využít pro uskutečnění nabídky veřejnosti, pouze se musí 
doplnit o potřebné informace vůči zájemcům z řad veřejnosti. Z 
tohoto důvodu rozhodně nenaroste administrativní zátěž pro 
zaměstnance. ÚZSVM je také připraven poskytnout případné 
konzultace či školení pro zájemce z ostatních státních institucí. 
 
    K problematice veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku viz 
dále. 
 
    Z MF byly ÚZSVM předány veškeré konkrétní podklady 
zaslané jednotlivými adresáty (tedy i MO) v rámci proběhlého 
operativního průzkumu, a to právě v zájmu využití dílčích 
připomínek a námětů k dosavadnímu provozu internetových 
stránek ÚZSVM, a to i pro optimalizaci té jejich části, která již 
nabídkám prodejů pro nestátní subjekty pilotně slouží a měla 
by nadále sloužit v souladu s vyhláškou. 
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2) K bodu 1, § 21 odst. 1 větu první: 
Požadujeme, aby bod 1 návrhu vyhlášky zněl následovně: V § 21 

odst. 1 větě první se za slova „o koupi“ vkládají slova „hmotné nemovité 
věci“ a za slova „svých internetových stránkách“ se vkládají slova „ , 
případně na internetových stránkách Úřadu“. 
 
Odůvodnění:  

Znění navrhované novelou vyhlášky ukládá povinnost uveřejňování 
nabídek prodejů na internetových stránkách ÚZSVM. Požadujeme tuto 
možnost pouze jako alternativu uveřejnění s tím, že bude využívána na 
základě posouzení jednotlivé OSS a SO jako další možnost pro 
uveřejnění nabídek prodejů, tzn. jako nepovinnou. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

3) K bodu 3, § 21 odst. 2: 
Ustanovení § 21 odst. 2 požadujeme upravit takto: „(2) V případě 

prodávané hmotné movité věci se podmínky výběrového řízení nebo 
veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku uveřejní na vlastních 
internetových stránkách organizační složky nebo státní organizace, 
případně na internetových stránkách Úřadu. Podle povahy a stavu 
prodávané věci může příslušná organizační složka nebo státní organizace 
zajistit uveřejnění ještě jiným vhodným způsobem.“ 

 
Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že by mělo být jednoznačně dáno, že 
navrhované znění zahrnuje i postup Ministerstva obrany při prodeji 
hmotné movité věci podle § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěží o nejvhodnější 
nabídku, požadujeme úpravu nově navrhovaného znění tak, že znění § 
21 odst. 2 bude jednoznačně zahrnovat i postup Ministerstva obrany při 
prodeji hmotné movité věci formou veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku a současně umožňovat i další způsob uveřejnění nabídky 
prodeje, kterým může být, kromě povinného uveřejnění na vlastních 
internetových stránkách Ministerstva obrany, i uveřejnění na 

 
Neakceptováno. 
    Důvody předkladatelem navrhovaného řešení i 
mechanismus jeho fungování jsou podrobně popsány 
v odůvodnění, zejména pak v jeho zvláštní části. Požadovaná 
změna by neumožnila naplnit cíle navrhované novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
    Důvody předkladatelem navrhovaného řešení i 
mechanismus jeho fungování jsou podrobně popsány v 
odůvodnění, zejména pak v jeho zvláštní části. Požadovaná 
změna by neumožnila naplnit cíle navrhované novely.  
 
    Pokud jde o uvedení veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku v navrhovaném textu, pak je třeba upozornit, že blok 
ustanovení § 21 až 24 (tj. část pátá) vyhlášky provádí na 
základě zmocnění v ZMS (srov. § 22 odst. 1 věta třetí za 
středníkem, § 65 odst. 1 písm. f) výhradně problematiku 
zjišťování vhodného zájemce o koupi formou výběrového 
řízení. Nelze tedy vyhláškou upravovat postup týkající se 
prodeje ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku, obdobně 
jako ve veřejné dražbě, přestože ZMS užití těchto instrumentů 
při prodeji státního majetku obecně, byť případně za určitých 
podmínek, také připouští (srov. zejm. § 22 odst. 1 věta čtvrtá). 
    Využívání internetových stránek ÚZSVM i pro účely 
vyhlašování veřejných soutěží o nejvhodnější nabídku by tak 
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internetových stránkách ÚZSVM. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

bylo možné jedině na základě dohody s ÚZSVM v případě, že 
by pro tyto účely byly dány technické a kapacitní předpoklady a 
že by takovéto „inzeráty“ byly náležitě označeny jako vyhlášení 
veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, protože její právní 
podstata a dopady jsou odlišné od výběrového řízení dle ZMS 
(tj. aby nedocházelo na straně zájemců k omylu, pokud jde o 
obsah uveřejňovaných „inzerátů“ a tím i o právní dopady 
reakce zájemců na takovouto „inzerci“). 
 

 

Bezpečnostní informační služba ČR 
Obecná připomínka:  
Bezpečností informační služba nebude schopna při prodeji nepotřebného 
majetku postupovat navrženým způsobem, a to zejména z důvodu 
utajení své činnosti. Z tohoto důvodu Bezpečnostní informační služba 
požaduje možnost postupovat při prodeji majetku jinak.  
 
Z důvodu ochrany utajovaných informací a důležitých zájmů 
Bezpečnostní informační služby požadujeme v případě jednání 
k vypořádání připomínek separátní jednání. 
 

 

 
Vysvětleno. 
Postup podle vyhlášky představuje obecnou úpravu. Pro 
potřeby BIS lze vycházet z prostoru daného zvláštní právní 
úpravou v § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky. 
Uvedené vysvětlení zástupce BIS na proběhlém jednání 
akceptoval. 

 

Ministerstvo zemědělství 
K § 21: S nově zavedenou povinností uveřejnění nabídky prodeje 
nemovité věci na internetových stránkách Úřadu je podle našeho názoru 
nadbytečné zachování § 21 odst. 1 písm. b), tedy zveřejnění na 
„na specializovaných internetových stránkách k tomu určených“. Tento 
bod byl do vyhlášky vložen poslední novelou v roce 2016 jako součást 
demonstrativního výčtu pro výběr způsobu uveřejnění podmínek 
výběrového řízení. Těmito „specializovanými internetovými stránkami“ 
byly podle našeho názoru míněny právě internetové stránky Úřadu.  

 

Vysvětleno. 
Předmětná specifikace zásadně označuje obecně dostupné 
internetové servery sloužící k nabídkám prodejů majetku 
určitého druhu (zejm. nemovitosti, movité věci), i když se 
spuštěním potřebné aplikace na internetových stránkách 
ÚZSVM by zatím bylo internetové stránky ÚZSVM možno 
považovat ve smyslu dosavadní podoby vyhlášky rovněž za 
„specializované internetové stránky“. V kontextu s nyní 
navrhovanou změnou, kdy internetové stránky ÚZSVM budou 
jedním ze tří povinných míst pro uveřejnění podmínek 
výběrového řízení u hmotných nemovitých věcí, bude 
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příkladmo uvedená forma uveřejnění na „specializovaných 
internetových stránkách k tomu určených“ automaticky 
znamenat právě jen ty obecné a pro všechny prodávající 
subjekty (tj. státní i nestátní) dostupné nabídkové servery.  
 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
1.K Části páté  § 21 odst. 1 
„Pokud příslušná organizační složka nebo státní organizace (§ 9 a 11 
zákona) zjišťuje zájemce o koupi hmotné nemovité věci na základě 
výběrového řízení…“ 
 
S ohledem na ustanov. § 19b odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, dáváme na zvážení, zda povinnost organizačních 
složek státu a státních organizací zveřejňovat podmínky výběrového 
řízení k nepotřebnému hmotnému nemovitému majetku na internetových 
stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových není 
nadbytečná. Ve smyslu uvedeného ustanovení organizační složky státu a 
státní organizace nemají oprávnění takový majetek prodávat, ale mají 
povinnost nepotřebný hmotný nemovitý majetek převést právě na Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, a ten je následně oprávněn 
s takovým majetkem nakládat a rozhodovat i o podmínkách prodeje. 
Z tohoto pohledu se nám tato povinnost jeví jako nadbytečná. 
 
Připomínka má doporučující charakter. 
 
 

 
Vysvětleno. 
    Je pravda, že s nabytím účinnosti novely ZMS provedené 
zákonem č. 51/2016 Sb. (1. 3. 2016) postupně klesá okruh 
prodávajících organizačních složek státu a státních organizací 
v působnosti ZMS a převody konkrétně hmotných nemovitých 
věcí z majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů v režimu 
ZMS se stávají doménou ÚZSVM. Postupně se také u většiny 
OSS a SO „vyčerpala“ dříve vydaná rozhodnutí o trvalé 
nepotřebnosti, která umožňovala podle přechodných 
ustanovení v čl. II zákona č. 51/2016 Sb. jednotlivým 
organizačním složkám státu a státním organizacím 
v působnosti ZMS zrealizovat naložení s dotčeným majetkem 
ve prospěch nestátních subjektů „ve vlastní režii“. To však 
neplatí obecně, zejm. u MV anebo MO s jejich vysokými 
objemy průběžně „vyřazovaného“ majetku. 
    Povinné předávání trvale nepotřebných hmotných 
nemovitých věcí podle § 19b odst. 1 ZMS z ostatních OSS a 
SO na ÚZSVM k dalšímu naložení, včetně případných prodejů, 
má navíc také své výjimky (konkrétně nemovitosti v zahraničí 
anebo nemovitosti, na které byl uplatněn postup podle § 14b 
ZMS). 
    Úprava uveřejňování podmínek výběrových řízení ve 
vyhlášce z toho důvodu nemůže a ani do budoucna nebude 
moci být adresována (nedojde-li ke změně v ZMS) pouze 
ÚZSVM.  
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Technologická agentura 
Úvod 
Technologická agentura ČR vítá iniciativu vedoucí ke zvýšení 
informovanosti veřejnosti o nabídkách prodeje státního majetku, a rovněž 
centralizaci této nabídky prostřednictvím ÚZSVM. I tato skutečnost 
přispívá k vyšší transparentnosti nabídek k prodeji nestátním subjektům a 
výběru těchto subjektů. 
 
Doporučující připomínka: 
Doporučujeme zvážit výhradní zveřejňování prostřednictvím stránek 
ÚZSVM, tedy plnou centralizaci těchto informací na jednom místě, za 
současného snížení administrativní zátěže dvojím zveřejňováním.  
 
Závěr: Doporučující připomínku dáváme ke zvážení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Jak vyplývá z odůvodnění, navrhované řešení má zajistit 
potřebnou míru transparentnosti a tedy i dostatečnost nabídky 
z hlediska pravidel veřejné podpory. Jediné místo k uveřejnění 
nabídky prodeje, a to na internetových stránkách ÚZSVM, by 
zejména v případě hmotného nemovitého majetku bylo 
jednostranné a bez možnosti standardního srovnání 
s nabídkami dalších prodávajících. K vyloučení popř. omezení 
administrativní zátěže by měla přispět elektronická forma 
uveřejnění na prvním i druhém povinném místě a fakultativnost 
třetího místa uveřejnění u hmotných movitých věcí. 
 

 

Úřad vlády – odbor kompatibility 
Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Po stránce materiální: 
Z předkládací zprávy jako hlavní důvod novely vyhlášky vyplývá, že 
„stávající právní úprava neobsahuje ustanovení, které by koncentrovalo 
nabídku nepotřebného majetku státu fyzickým a právnickým osobám z 

 
Vzato na vědomí. 
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jednoho veřejnosti přístupného místa (internetových stránek),“ a tedy, že 
„navrhovaná právní úprava by měla tento deficit odstranit a současně 
zachovat prostor pro využívání i jiných způsobů uveřejnění nabídek 
prodejů hmotných nemovitých i movitých věcí státu nestátním subjektům, 
tak aby tržní podmínky při nabídkách státu byly i ve smyslu pravidel 
veřejné podpory dostatečně naplněny.“  

Předkladatel uvedl, že návrh se práva EU bezprostředně nedotýká, avšak 
svými principy koresponduje s pravidly veřejné podpory. 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Nakládání státu s vlastním majetkem v zásadě není právem EU upraveno. 

Předložený materiál se v širších souvislostech dotýká oblasti práva 
veřejných podpor. Na úrovni EU je oblast veřejných podpor regulována 
zejména čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, obecným 
nařízením o blokových výjimkách [nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, 
v platném znění], příp. nařízeními v oblasti podpory de minimis a akty 
týkajícími se služeb v obecném hospodářském zájmu. 

Připomínky a případné návrhy změn: 
K vlastnímu textu návrhu neuplatňujeme žádné připomínky z hlediska 
jeho slučitelnosti s právem EU. 

Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

 
 
 

Bez připomínek/bez vyjádření:        

 

Ministerstvo dopravy 

 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo životního prostředí 

Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 

Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády 

Akademie věd České republiky 

Český báňský úřad 

Český statistický úřad 

Český telekomunikační úřad 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Energetický regulační úřad 

Finanční arbitr 

Grantová agentura ČR 

Generální inspekce bezpečnostních sborů 

Kancelář prezidenta republiky 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Národní bezpečnostní úřad 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Kancelář Senátu 

Správa státních hmotných rezerv 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí 

Úřad národní rozpočtové rady 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Ústavní soud 

Ústav pro studium totalitních režimů 

Úřad pro zahraniční styky a informace ČR 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 
 

V Praze dne  27. 12. 2018 

Vypracoval:   JUDr. Renata Vilhelmová Podpis: 
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