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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 25. 8. 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 22. 9. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
Resort Připomínky Stanovisko MF  

MD Bez připomínek.  
MK Bez připomínek.  
MO Bez připomínek.  

MPSV Bez připomínek.  
MMR Bez připomínek.  
MPO 4 doporučující připomínky. 

K důvodové zprávě 
1. Do textu důvodové zprávy, zejména pak do zhodnocení platného právního 
stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a dále pak 
do zvláštní části obsahující odůvodnění navrhované změny § 10 zákona 
č. 92/1991 Sb. doporučujeme uvést, jaký je vztah navrhované právní úpravy 
a § 5 předmětného zákona, z něhož vyplývá, že o výběru majetku 
a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob vhodných 
k privatizaci rozhoduje vláda České republiky. 
  
 
 
 

 
 
Vysvětlení - vztah mezi ustanoveními § 10 a § 5 
zákona č. 92/1991 Sb. není žádný. Vláda bude 
i nadále po přijetí navrhované novely v souladu 
s ustanovením § 5 rozhodovat o výběru majetku 
i majetkových účastí státu na podnikání 
právnických osob vhodných k privatizaci. Výběr 
majetku státu k privatizaci a vydávání rozhodnutí 
o privatizaci jsou dva zcela rozdílné akty. Vláda 
podle dosud platné právní úpravy vybírá majetek, 
který má být následně privatizován a samotné 
rozhodnutí o privatizaci je vydáváno až později. 
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2. V obecné části týkající se zhodnocení korupčních rizik je zapotřebí uvést 
vyhodnocení podle Metodiky hodnocení korupčních rizik vydané Úřadem 
vlády ČR, neboť navrhovaná změna právní úpravy podle našeho názoru 
přináší jistý korupční potenciál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Do obecné části doporučujeme doplnit chybějící zhodnocení dopadů 
navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu a odůvodnění 
návrhu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s návrhem 
zákona souhlas již v prvém čtení. 
 
 
 
 
 

V tomto směru nedojde navrhovanou úpravou 
k žádné změně. 
 
 
Doporučení akceptováno částečně, do 
důvodové zprávy vysvětleno, proč korupční 
potenciál navržená změna nepřináší  - návrh 
předkládané novely nepřináší žádná nová 
korupční rizika, respektive nebezpečí korupce 
oproti současnému stavu nezvyšuje. 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 některé z připomínkujících míst bude 
požadovat, aby o nějakém případu rozhodla 
vláda, pak předmětný návrh rozhodnutí 
o privatizaci bude Ministerstvem financí 
předložen vládě k projednání. Žádný z vládních 
resortů tak ani nadále nebude z rozhodovacího 
procesu vyřazen a nedojde ke snížení počtu 
kontrolních míst. 
 
 
 
Ad. 3 MF doporučující připomínku 
akceptovalo - obecná část důvodové zprávy 
byla doplněna o zhodnocení dopadů na 
bezpečnost nebo obranu státu, konkrétně o text 
„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 
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K platnému znění 
4. Text platného znění zákona s vyznačením navrhovaných změn 
doporučujeme doplnit ve smyslu ustanovení čl. 10 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády tak, aby platné znění obsahovalo všechna ustanovení 
nezbytná pro posouzení navrhované změny zákona v souvislostech. 

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“. Od záměru, aby Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR vyslovila s návrhem zákona 
souhlas již v prvém čtení, Ministerstvo financí 
odstoupilo, a materiál byl v tomto směru upraven. 
 
Ad. 4 MF doporučující připomínku 
neakceptovalo, a to z důvodu neexistence 
vazby navrhované změny § 10 s ustanovením 
§ 5. Zdůvodnění je uvedeno u vypořádání 
připomínky ad. 1. 

MSP Bez připomínek.  
MŠMT Doporučující připomínka. 

Připomínky: 
K materiálu, čl. II: Upozorňujeme, že stanovit počátek nabytí účinnosti 
dnem vyhlášení je možné pouze v případě, že to vyžaduje naléhavý obecný 
zájem, jak stanoví čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Dle našeho 
názoru není v tomto případě naléhavý obecný zájem dán, zvláště s ohledem 
na skutečnost, že se jedná pouze o „jednoduchou změnu zákona, která 
reálně nemá žádný významný dopad do jakékoliv oblasti“, jak uvádí 
Důvodová zpráva. Důvod pro zrušení legisvakanční doby nemůže být 
shledán ani ve „snížení zbytečné administrativní zátěže“, neboť takovýto 
důvod nelze označit za tak naléhavý, že by ospravedlňoval podobný zásah 
do zásad demokratického právního státu. Doporučujeme zachovat 
patnáctidenní legisvakanční lhůtu a materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

 
 
MF doporučující připomínku akceptovalo – 
MF od záměru stanovit počátek nabytí účinnosti 
změnového zákona dnem vyhlášení ustoupilo. 
Čl. II byl v tomto smyslu upraven, konkrétně je 
uveden text „Tento zákon nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“.  
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MV Zásadní připomínka:  
Obecně:  
S navrženou změnou procesu rozhodování o privatizaci státního majetku 
formou přímého prodeje mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu se 
nemůžeme ztotožnit. Podle našeho mínění se nejedná o agendu tak 
rozsáhlou, aby byl argument snižování administrativní zátěže natolik 
relevantní, aby odůvodňoval provedení navrhované novelizace. Domníváme 
se naopak, že problematika prodeje státního majetku je velmi zásadní, 
a tedy zachování rozhodovací pravomoci vlády je naprosto důvodné. Za 
přiměřený nepovažujeme ani navrhovaný velmi zrychlený proces 
schvalování navrhované novely a nabytí její účinnosti, to vše krátce před 
skončením volebního období. Z těchto důvodů návrh jako celek odmítáme.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
S odhlédnutím od výše uvedené zásadní připomínky upozorňujeme i na 
několik legislativně technických nedostatků předloženého návrhu:  
K názvu: Upozorňujeme na překlep v názvu zákona, kde správně má být 
uveden rok 2017, nikoliv 2015.  
K čl. II: V souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
doplnit pod označení článku nadpis „Účinnost“.  
Současně si nejsme jisti, zda lze spatřovat naléhavý obecný zájem (viz § 3 
odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv a čl. 53 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády) v zájmu snižovat zbytečnou 

 
 
S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo vnitra 
uplatnilo zásadní připomínku, uskutečnilo se na 
MV dne 17. 10. 2017 jednání zástupců 
Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Zásadní 
připomínka spočívala v nesouhlasu, aby 
rozhodnutí o privatizaci metodou přímého 
prodeje majetku vydávalo Ministerstvo financí 
a nikoliv vláda. Po vysvětlení a zdůvodnění 
navrhovaného postupu Ministerstvo vnitra od 
své zásadní připomínky ustoupilo. Stalo se tak 
i na základě skutečnosti, že do návrhu usnesení 
vlády je zahrnuta povinnost ministra financí 
předkládat návrhy na přímé prodeje 
k připomínkování všem místům, kterým byly 
předkládány při stávajícím schvalovacím 
procesu, kdy v konečné fázi rozhodovala vláda. 
Ministerstvo financí naopak odstoupilo od 
záměru projednat navrhovanou novelu ve 
zrychleném procesu schvalování a od nabytí její 
účinnosti dnem schválení upustilo. Návrh novely 
bude projednán sněmovnou až v období po 
parlamentních volbách 2017. 
 
 
 
Akceptováno, rok v názvu zákona upraven. 
 
Akceptováno, nadpis „Účinnost“ doplněn.  
Ministerstvo financí od záměru stanovit počátek 
nabytí účinnosti změnového zákona dnem 
vyhlášení ustoupilo. 
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administrativní zátěž vlády. Doporučujeme tedy přehodnotit, zda je skutečně 
opodstatněné, aby navrhovaná právní úprava nabyla účinnosti již dnem 
vyhlášení. 
K důvodové zprávě: Doporučujeme obecnou část důvodové zprávy doplnit 
ve smyslu čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, kdy lze zejména 
upozornit na chybějící zhodnocení současného stavu i nově navrhovaného 
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen, rovněž 
absentuje posouzení dopadů na rodiny a zhodnocení dopadů na bezpečnost 
nebo obranu státu. 
K absenci přechodného ustanovení:  
V zájmu právní jistoty navrhujeme návrh rozšířit o přechodné ustanovení, 
jehož cílem bude upravit proces privatizací zahájených do dne nabytí 
účinnosti navrhované právní úpravy. 

 
 
 
Akceptováno, příslušná část důvodové zprávy 
byla ve smyslu připomínky doplněna. 
 
 
 
 
Vysvětleno při projednání připomínky mezi 
zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva financí 
o přechodném ustanovení. Ministerstvo financí 
nepředloží v období očekávaného nabytí 
účinnosti navrhované právní úpravy žádný 
materiál, navrhující vládě vydat rozhodnutí 
o privatizaci přímým prodejem. I v případě, že by 
k této situaci došlo, problém by nevznikl, neboť 
vláda si může rozhodnutí o privatizaci vyhradit 
podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. 
a Ministerstvo financí může vládě rovněž 
předložit k rozhodnutí jakýkoliv návrh prodeje, 
a to i po navrhované změně zákona. MV 
uvedené vysvětlení akceptovalo. 

MZV Bez připomínek.  
MZD K návrhu zákona 

 1. K článku II  
Pod označení článku doporučujeme doplnit nadpis „Účinnost“.  
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu podle čl. 28 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády.  
Doporučující připomínka 
 
2. Doporučujeme v zájmu právní jistoty doplnit do návrhu zákona přechodné 
ustanovení a v něm upravit postup vztahující se na případy, kdy vládě byly 
předloženy návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 
zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí navrhované 

 
 
Ad. 1 MF doporučující připomínku 
akceptovalo, nadpis „Účinnost“ do textu návrhu 
zákona doplněn.  
 
 
Ad. 2 MF doporučující připomínku 
neakceptovalo, není nezbytné materiál 
rozšiřovat. Zdůvodnění je uvedeno ve vypořádání 
shodné připomínky MV. 
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novely zákona, a vláda o nich do dne nabytí účinnosti navrhované novely 
zákona nerozhodla.  
Doporučující připomínka    
 
K návrhu usnesení vlády  
Doporučujeme doplnit do návrhu usnesení vlády úkol pro ministra financí 
předložit vládě po přijetí zákona návrh na změnu přílohy k usnesení vlády ze 
dne 17. května 2006 č. 565 „Zásady postupu při dokončování privatizace 
podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
osoby a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České 
republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů“, ve znění usnesení vlády ze dne 
4. ledna 2012 č. 8, s cílem stanovit požadavek, aby návrhy na rozhodnutí 
o privatizaci přímým prodejem byly předkládány k připomínkám všem 
připomínkovým místům, kterým byly tyto návrhy dosud předkládány podle 
Jednacího řádu vlády.  
O změně uvedeného usnesení vlády se rovněž zmiňuje důvodová zpráva.  
Doporučující připomínka 

 
 
 
 
 
MF doporučující připomínku akceptovalo, 
v návrhu usnesení vlády je ministru financí přímo 
uloženo, aby dnem nabytí účinnosti změnového 
zákona rozesílal návrhy rozhodnutí o privatizaci 
přímým prodejem k vyjádření všem 
připomínkovým místům, kterým jsou rozesílány 
materiály pro jednání vlády podle Jednacího řádu 
vlády, tak jako dosud. 

MZE Doporučující připomínky. 
V důvodové zprávě je na str. 2 uvedeno, že i po změně zákona budou i 
nadále návrhy rozhodnutí o privatizaci metodou přímého prodeje 
předkládány k připomínkám všem připomínkovým místům, kterým jsou nyní 
předkládány na základě Jednacího řádu vlády, a že Ministerstvo financí za 
tím účelem předloží vládě k projednání aktualizaci usnesení vlády ze dne 
17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 8, 
"Zásady postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., 
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb., 
o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti 
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů". 
 
 
Navrhujeme, aby součástí nyní projednávaného materiálu byla příloha, která 
by obsahovala alespoň teze budoucí aktualizace výše uvedeného usnesení 
vlády, a to z toho důvodu, aby již při schvalování návrhu zákona bylo zřejmé, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MF doporučující připomínku akceptovalo, do 
návrhu usnesení vlády byl ministru financí přímo 
začleněn úkol rozesílat dnem nabytí účinnosti 
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jakým způsobem bude proces rozhodování o privatizaci metodou přímého 
prodeje probíhat. 
 
 
 
 
Současně navrhujeme, aby vláda svým usnesením ministru financí uložila 
předložit vládě k projednání aktualizaci výše uvedeného usnesení vlády. 

změnového zákona návrhy rozhodnutí o 
privatizaci přímým prodejem k vyjádření všem 
připomínkovým místům podle Jednacího řádu 
vlády (viz také vypořádání předcházející 
připomínky MZD). 
 
Vypořádáno způsobem viz výše.  

MŽP Bez připomínek.  
Úřad vlády 
vedoucí ÚV 

Bez připomínek.  

KML Bez připomínek.  
RVV Bez připomínek.  
KOM 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: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: Cílem návrhu zákona je urychlit 
proces převodu majetku státu v případech rozhodnutí o privatizaci metodou 
přímých prodejů. Tato problematika není právem EU regulována. 
Připomínky a případné návrhy změn: K předloženému materiálu 
neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky. 
Závěr: Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

 

ÚOHS Bez připomínek.  
ÚZSVM Bez připomínek.  

SPÚ Bez připomínek.  
ČÚZK Zásadní připomínka. 

K § 19 odst. 3:  
Požaduji zrušit větu druhou, která zní:  

 
MF tuto zásadní připomínku 
akceptovalo, materiál byl v souladu 
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"Do katastru nemovitostí se v těchto případech provádí zápis 
záznamem.9)", včetně poznámky pod čarou č. 9.  
 
Odůvodnění:  
S účinností od 1. ledna 2014 se do katastru nemovitostí provádějí zápisy 
všech věcných práv vkladem [§ 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon)]. Zápis záznamem se provádí jen v případě 
práv odvozených od vlastnického práva. V doprovodném zákoně 
č. 257/2013 Sb. ke katastrálnímu zákonu byly novelizovány zákony, ve 
kterých bylo uvedeno, že zápis věcného práva se provádí záznamem. Na 
zákon č. 92/1991 Sb. však v tomto zákoně nebylo nedopatřením 
pamatováno, a proto zůstala v § 19 odst. 3 věta druhá, kterou nyní navrhuji 
zrušit. 

s požadavkem ČÚZK doplněn o změnu 
ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb. 
Návrh obsahuje vypuštění příslušné věty ze 
zákona a současně vypuštění příslušného 
odkazu pod čarou. 
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