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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 
 

 
I. Zhodnocení platného právního stavu  
 
Dle stávající právní úpravy rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem vydává vláda na návrh 
Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“). Ve všech ostatních případech, tedy u veřejných 
soutěží, veřejných dražeb, bezúplatných převodů na obce, dobrovolné svazky obcí nebo kraje 
či převodů podniků nebo jejich částí na právní formu akciové společnosti, vydává dle stávající 
právní úpravy rozhodnutí o privatizaci ministerstvo, pokud si vláda takové rozhodnutí 
nevyhradí.    

Vydání každého rozhodnutí o privatizaci, pokud jej vydává vláda, anebo ministerstvo, 
předchází připomínkové řízení ostatních ministerstev, České národní banky (dále jen „ČNB“), 
Úřadu vlády ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), a to v souladu 
s platnými prováděcími předpisy a Jednacím řádem vlády. Případné připomínky jakéhokoliv 
resortu, ČNB, Úřadu vlády ČR nebo ÚOHS musí být před vydáním rozhodnutí o privatizaci 
vypořádány bezrozporově. Pokud se tak nepodaří a přetrvává rozpor mezi zúčastněnými 
stranami, je konečné rozhodnutí předkládáno vždy vládě, a to ať už se jedná o jakoukoliv 
formu privatizace. 

Dosavadní platná právní úprava nemá žádný vliv ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen.  

 

II. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy  
 
Zákon č. 92/1991 Sb. se navrhuje novelizovat tak, že vedle rozhodnutí o privatizaci formou 
veřejných soutěží, veřejných dražeb, bezúplatných převodů na obce, dobrovolné svazky obcí 
nebo kraje, anebo převodů podniku nebo jeho části na právní formu akciové společnosti bude 
z důvodu administrativního zjednodušení a zejména velmi podstatného urychlení celého 
procesu vydávat ministerstvo i rozhodnutí o privatizaci metodou přímých prodejů, která 
až dosud vydávala vláda. Odpadne tak nadměrné zatěžování schůzí vlády projednáváním 
a v naprosté většině formálním potvrzováním stovek drobných položek, jako jsou například 
pozemky malých výměr pod stavbami jiných vlastníků, stavby drobného rozsahu, a podobně. 

 
Zůstane zachována možnost, aby si vláda vydání rozhodnutí o privatizaci k jakémukoliv 
majetku vyhradila – může se tak stát při zařazení majetku do privatizace, které i nadále 
zůstává ve výhradní kompetenci vlády, nebo kdykoliv v průběhu privatizačního procesu. 
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Stejně tak zůstane zachována možnost, aby ministerstvo, dle svého uvážení, jakýkoliv návrh 
rozhodnutí o privatizaci vládě k rozhodnutí předložilo, anebo muselo předložit pokud, stejně 
jako dosud, dojde v připomínkovém řízení mezi ostatními resorty k návrhu rozhodnutí 
o privatizaci k rozporu a tento rozpor se nepodaří odstranit, nebo pokud takové předložení 
vládě bude požadovat některé z ministerstev, ČNB, Úřad vlády ČR nebo ÚOHS.  

Po nabytí účinnosti předmětné změny zákona budou i nadále předkládány návrhy rozhodnutí 
o privatizaci metodou přímého prodeje k připomínkování všem místům, kterým byly tyto 
návrhy předkládány do doby nabytí účinnosti předkládaného změnového zákona.  

S ohledem na aktuální znění katastrálního zákona je dále, a to na základě žádosti Českého 
úřadu zeměměřičského a katastrálního, vznesené v rámci vnějšího připomínkového řízení, 
navržena úprava zákona dotýkající se zápisu věcných práv do katastru nemovitostí. 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vliv ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen.  
 
III.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 
Navrhovaná právní úprava se předkládá za účelem zjednodušení, urychlení a sjednocení 
procesů převodů majetku státu dle zákona č. 92/1991 Sb. a za účelem snížení zbytečné 
administrativní zátěže agendy vlády. Cílem navrhované právní úpravy je dále vyhovět žádosti 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, který dle svého vyjádření opomenul při 
přípravě zákona č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o katastru nemovitostí, navrhnout i úpravu v příslušné části znění zákona 
č. 92/1991 Sb. Navrženou úpravou dojde k nápravě zmíněného opominutí. 
 

IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zejména 
s čl. 26 odst. 2 a čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

 
V.    Zhodnocení   slučitelnosti   navrhované   právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie  

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

VI.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

 
Předložený návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.  
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VII.  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 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, nebude mít žádné negativní sociální 
dopady, dopady na rodiny ani na výše uvedené specifické skupiny obyvatel a životní 
prostředí.  

 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nevyvolá žádné negativní důsledky z hlediska ochrany soukromí 
a z hlediska  ochrany osobních údajů nad rámec platné právní úpravy o veřejném přístupu 
k informacím.  

 

IX. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nezakládá podmínky pro vznik korupčního rizika. Navrženou 
změnou zákona nedojde v žádném směru ke snížení transparentnosti privatizačního procesu. 
Rozsah připomínkových míst zůstává i nadále nezměněn. V případě, že dojde 
v připomínkovém řízení mezi ostatními resorty k návrhu rozhodnutí o privatizaci k rozporu 
a tento rozpor se nepodaří odstranit, nebo pokud takové předložení vládě bude požadovat 
některé z připomínkujících míst, bude předmětný návrh rozhodnutí o privatizaci předložen 
vládě k projednání. Stejně tak zůstává zachována možnost, aby si vláda kdykoliv rozhodnutí 
o způsobu prodeje u jakéhokoliv případu vyhradila. 

 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná změna zákona č. 92/1991 Sb. nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo 
obranu státu. O každém majetku, který má být privatizován podle zákona č. 92/1991 Sb. musí 
i nadále rozhodnout vláda. Každý návrh následného samotného rozhodnutí o privatizaci bude 
i nadále předkládán k vyjádření všem připomínkovým místům ve stejném rozsahu jako dosud. 
V případě, že v rámci připomínkového řízení nedojde k odstranění všech připomínek, nebo 
pokud některé z připomínkových míst vznese požadavek, aby o některém z prodejů rozhodla 
vláda, Ministerstvo financí takový prodej vládě k rozhodnutí předloží. Stejně tak zůstává 
zachováno, že vláda si může rozhodnutí o způsobu privatizace jakéhokoliv majetku vyhradit. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASNKH2XV)



 
 

4 
 

XI. Hodnocení dopadů regulace - RIA 

Návrh zákona obsahuje takové změny, které naprosto zjevně nebudou mít žádný dopad 
do jakékoliv oblasti ani na státní rozpočet a jeho cílem je pouze snížení zbytečné 
administrativní zátěže. Z uvedeného důvodu byla předsedou Legislativní rady vlády udělena 
výjimka z Legislativních pravidel vlády o neprovedení hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad. 

 

 

B. Zvláštní část 

K Čl. 1: 

K bodu 1: 

Navrhuje se, aby veškerá rozhodnutí o privatizaci vydávalo ministerstvo, pokud: 

− si vláda v dané věci rozhodnutí o privatizaci nevyhradí,  
− ministerstvo na základě svého uvážení vládě návrh rozhodnutí o privatizaci k rozhodnutí 

nepředloží,   
− nedojde v připomínkovém řízení mezi ostatními resorty k návrhu rozhodnutí o privatizaci 

k rozporu a tento rozpor se nepodaří odstranit, případně pokud nebude některé 
z připomínkových míst projednání ve vládě požadovat. Usnesení vlády ukládá ministru 
financí, aby počínaje dnem účinnosti změnového zákona rozesílal návrhy na vydání 
rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem, bez předchozí veřejné soutěže nebo veřejné 
dražby, k připomínkám všem místům, kterým jsou rozesílány k připomínkám materiály pro 
schůzi vlády podle Jednacího řádu vlády a v případě, že k některému z návrhů se nepodaří 
vznesenou připomínku vypořádat anebo pokud některé z připomínkových míst vznese 
požadavek, aby o prodeji rozhodla vláda, ministr financí předloží takový návrh prodeje 
k rozhodnutí vládě. 

 
K bodu 2: 

Legislativně technická úprava – v souvislosti se změnou odstavce 1 § 10 se stává tento 
odstavec nadbytečným. Současně dochází k přečíslování odstavců. 

 

K bodu 3.: 

Legislativně technická úprava – úprava odkazů v souvislosti se změnou označení odstavců. 

 

K bodu 4.: 

V souladu s § 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
se s účinností od 1. ledna 2014 do katastru nemovitostí provádějí zápisy všech věcných práv 
vkladem. Zápis záznamem se provádí jen v případě práv odvozených od vlastnického práva. 
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V doprovodném zákoně č. 257/2013 Sb. ke katastrálnímu zákonu byly novelizovány zákony, 
ve kterých bylo uvedeno, že zápis věcného práva se provádí záznamem. Český úřad 
zeměměřičský a katastrální v tomto zákoně však na zákon č. 92/1991 Sb. nedopatřením 
nepamatoval. Navrhované zrušení věty druhé v § 19 odst. 3 „Do katastru nemovitostí 
se v těchto případech provádí zápis záznamem.9)“, včetně zrušení poznámky pod čarou č. 9, 
uvedený stav napravuje. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, neboť po vypuštění výše 
zmíněné věty na ni již žádné ustanovení zákona č. 92/1991 Sb. neodkazuje. Je tak činěno na 
základě připomínky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, vznesené v rámci 
vnějšího připomínkového řízení. 

K Čl. II: 
Navrhuje se, aby zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti patnáctým dnem 
po jeho vyhlášení. 
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