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Úvod 

S koncem roku 2017 uplynula časová působnost Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 

až 2017. Nový střednědobý protikorupční strategický dokument na období po roce 2017 měl být 

připraven po vzniku nové vlády vzešlé z voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 v závislosti 

na jejím rozhodnutí o pojetí protikorupční politiky včetně její koordinace a o konkrétních 

protikorupčních prioritách. Neboť z časových důvodů nebylo objektivně možné, aby nová vláda 

do konce roku 2017 předložila a schválila nový protikorupční strategický dokument, byl Úřadem 

vlády České republiky připraven podkladový analytický materiál Východiska pro vytvoření 

protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 (dále jen 

„Východiska“), který měl nové vládě pomoci rychleji a efektivněji se zorientovat v aktuální situaci 

v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni a současně definovat její priority pro účely přípravy 

střednědobého protikorupčního strategického dokumentu. Vláda Východiska projednala a vzala je 

na vědomí svým usnesením ze dne 29. listopadu 2017 č. 828. 

Z podnětů mezinárodních organizací i vnitrostátních potřeb však vyplynulo, že je nezbytné, aby 

Česká republika disponovala již od počátku roku 2018 oficiálním – byť krátkodobým – 

protikorupčním dokumentem vlády. Tuto roli plnil do přijetí protikorupčního strategického 

dokumentu v roce 2018 Akční plán boje s korupcí na rok 2018 (dále též „Akční plán“).  

Akční plán byl postaven na čtyřech prioritách: 

• výkonná a nezávislá exekutiva, 

• transparentnost a otevřený přístup k informacím, 

• hospodárné nakládání s majetkem státu,  

• rozvoj občanské společnosti. 

Do Akčního plánu byla zapracována taková opatření, která nebyla primárně závislá na složení 

tehdejší politické reprezentace ve vládě. Akční plán obsahuje zejména opatření nelegislativního 

charakteru vyplývající ze závazků České republiky vůči mezinárodním organizacím, jako například 

doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) nebo Pracovní skupiny proti 

podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích 

při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), či iniciativám (Partnerství 

pro otevřené vládnutí – OGP). Další skupinu opatření představují některá nelegislativní opatření 

(zejména sektorové analýzy) zakotvená již Akčním plánem boje s korupcí na rok 2017, která však 

nebyla realizována ve stanoveném termínu. Poslední kategorii opatření představuje monitoring 

dopadů v oblasti korupčních rizik spojených s některými právními přepisy schválenými 

v uplynulém období včetně zhodnocení činnosti a zkušeností nově vytvořených úřadů, resp. útvarů.  

Akční plán byl schválen Usnesením vlády České republiky ze dne 3. ledna 2018 č. 11, přičemž 

členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo plnit opatření uvedená 

v Akčním plánu a do 31. ledna 2019 zaslat ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady 

vlády zprávu o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených v Akčním plánu spadajících do jejich 

gesce (prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a řediteli Generální inspekce bezpečnostních 

sborů bylo doporučeno postupovat stejně). Na základě takto získaných zpráv byl vytvořen materiál 

Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018 (dále jen 

„Zhodnocení“), který má být do 31. března 2019 předložen vládě k projednání. 

Vlastní hodnocení splnění úkolů a opatření realizují primárně jejich gestoři, přičemž se hodnotí 

splnění úkolů na úrovni gestora (zpracovatele), v případě některých nelegislativních a legislativních 

materiálů rovněž z pohledu vlády a u návrhů zákonů též z pohledu Parlamentu. Z pohledu gestora je 

úkol splněn, zpracoval-li gestor materiál do finální podoby, která je případně předána k dalšímu 

zpracování (například u materiálů procházejících připomínkovým řízením je to okamžik, kdy je 
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vládě předložena verze k projednání poté, co bylo vypořádáno mezirezortní připomínkové řízení; 

u faktických úkolů je to okamžik, kdy rezort učinil vše potřebné pro splnění úkolu). Na úrovni 

vlády (pokud má být úkol zařazen na program schůze vlády) je úkol splněn v okamžiku, kdy jej 

vláda projednala a případně schválila. Úkoly spojené se zpracováním a předložením návrhu zákona 

jsou z pohledu Parlamentu splněny ve chvíli, kdy je zákon schválen oběma komorami.  

Dále je plnění úkolu hodnoceno z hlediska věcného naplnění (jak byl úkol řešen po obsahové 

stránce) a procesního plnění (jak byl úkol plněn z hlediska časového). U všech úkolů jsou uvedeny 

rovněž navazující (očekávané) aktivity. Závěrem textu o plnění každého úkolu je uvedeno, jaké je 

celkové zhodnocení splnění úkolu z hlediska přínosu pro boj s korupcí, resp. naplnění 

protikorupčního efektu.  
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1 Výkonná a nezávislá exekutiva 

1.1 Implementace zákona o státní službě včetně plnění závazků v Akčním plánu České 

republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018 

Popis úkolu:  

I v roce 2018 bude pokračovat implementace zákona o státní službě tak, aby byl zajištěn cíl 

právní úpravy, tj. zejména depolitizace, stabilizace a profesionalizace státní správy. Tyto priority 

jsou rovněž obsaženy v závazku zakotveném Akčním plánem České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) na období let 2016 až 2018, 

který stanoví na rok 2018 sadu těchto průběžných úkolů: kontrolní činnost vyplývající ze zákona; 

realizace úřednických zkoušek (případně uznávání jejich rovnocennosti); prošetřování oznámení 

obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu; výkon kárné 

pravomoci ve služebním úřadu, rozvoj a rozšiřování Informačního systému o státní službě; 

předložení roční zprávy k implementaci zákona o státní službě. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Vyhodnocení plnění závazků bylo provedeno v Závěrečné sebehodnotící zprávě Akčního plánu 

České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018, která shrnula 

výsledky implementace tohoto třetího akčního plánu za celé období jeho působnosti s důrazem 

na výsledky dosažené v druhém roce jeho naplňování, tj. od 1. července 2017 do 30. června 2018. 

V oblasti implementace zákona o státní službě se sledovalo naplnění osmi závazků - v oblasti 

dokončení prováděcích předpisů k zákonu o státní službě, konání výběrových řízení, provádění 

kontrolní činnosti, konání úřednických zkoušek nebo jejich uznávání, prošetřování oznámení 

obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, výkonu kárné 

pravomoci ve služebních úřadech, rozvoji informačního systému o státní službě a zpracování 

výroční zprávy o státní službě. Výroční zpráva o státní službě za rok 2017 byla předložena vládě 

v listopadu 2018, tudíž mimo rámec sledovaného období, ostatní závazky byly realizovány v rámci 

sledovaného období třetího akčního plánu a doloženy měřitelnými ukazateli.  

Procesní plnění úkolu:  

Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2016 až 2018 shrnula výsledky implementace třetího akčního plánu za celé období 

jeho působnosti a byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 17. října 2018 č. 674. Výroční zpráva 

o státní službě za rok 2017 byla po projednání s ministerstvy a Úřadem vlády ČR předložena vládě 

a projednána na schůzi, která se konala dne 20. listopadu 2018. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Implementace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, je součástí 

dalšího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 

až 2020, a to se zaměřením na oblast zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech. 

Závazek také naplňuje úkol ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky 

pro období 2014 – 2020 (dále jen „Strategický rámec“), Implementační plán pro Strategický cíl 1 

„Modernizace veřejné správy“ a jeho přílohy a Implementační plán pro Strategický cíl 4 

„Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“ a jeho přílohy. 
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Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn v rámci realizace sledování závazků Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. 

 

1.2 Analýza zaměřená na srovnání jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností 

státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků 

Popis úkolu: 

Ministerstvo vnitra v návaznosti na předchozí akční plán boje s korupcí předloží analýzu 

zaměřenou na srovnání jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců 

a úředníků územních samosprávných celků, aby bylo možné na základě jejích výsledků 

identifikovat a odstranit neodůvodněné rozdíly v právech a povinnostech státních zaměstnanců 

a úředníků územních samosprávných celků. Existence neodůvodněných rozdílů v právních 

úpravách jinak obdobných institutů je obecně vnímána jako prvek způsobilý zvyšovat korupční 

potenciál právních úprav. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Analýza jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců a úředníků územních 

samosprávných celků ve vztahu k protikorupčnímu působení (dále jen „Analýza“) obsahuje srovnání 

jednotlivých právních institutů obsažených v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů, na jedné straně a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na straně druhé, 

ve vztahu k protikorupčnímu působení. Analýza se zaměřuje na samotnou povahu služebního 

poměru státních zaměstnanců a pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků 

a srovnání práv a povinností státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků, 

včetně protikorupčního působení jednotlivých právních institutů (konkrétně organizačního 

uspořádání služebního úřadu a úřadu územního samosprávného celku, předpokladů pro vznik 

zaměstnaneckého vztahu, výběrového řízení na obsazení volných služebních, respektive pracovních 

míst, odvolání ze služebního místa představeného, respektive z funkce vedoucího úředníka, 

a skončení služebního, respektive pracovního poměru, úpravy práv a povinností státních 

zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků, úpravy vzdělávání státních zaměstnanců 

a úředníků územních samosprávných celků a whistleblowingu). Ze srovnání právní úpravy 

služebního poměru státních zaměstnanců v zákoně o státní službě a pracovního poměru úředníků 

územních samosprávných celků v zákoně o úřednících vyplývá, že právní úprava jednotlivých 

aspektů činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných 

celků je ve vztahu k protikorupčnímu působení v zásadě velmi podobná. Základní instituty, které 

mají potenciál působit proti korupčním tlakům, jsou obsaženy v obou zákonech. Dílčí odlišnosti 

v konstrukci těchto institutů jsou pak dány především rozdílností povahy služebního poměru 

státních zaměstnanců na straně jedné a pracovního poměru úředníků územních samosprávných 

celků na straně druhé. V závěru Analýzy jsou pak identifikovány dílčí oblasti, u nichž lze doporučit, 

aby byla zvážena a případně připravena novelizace. 
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Procesní plnění úkolu: 

Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 2. až 16. listopadu 2018, všechny uplatněné 

připomínky byly vypořádány. Dne 23. listopadu 2018 byla Analýza projednána pracovní komisí 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní 

správy. K materiálu nebyly vzneseny žádné výhrady, pracovní komise vzala Analýzu na vědomí. 

Vláda svým usnesením ze dne 7. ledna 2019 č. 11 vzala Analýzu na vědomí a uložila 

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra navrhnout při nejbližší novelizaci zákona o úřednících 

územních samosprávných celků změny v souladu se závěry Analýzy. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 7. ledna 2019 č. 11 budou závěry Analýzy promítnuty 

do návrhu nejbližší novelizace zákona o úřednících územních samosprávných celků. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn. 

 

1.3 Plnění úkolů zakotvených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy do roku 

2020 

Popis úkolu: 

Na posílení fungování a efektivity veřejného sektoru synergicky cílí celá řada aktivit, které jsou 

agregovány ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy do roku 2020. Za předpokladu plnění 

úkolů zakotvených tímto strategickým dokumentem ve spojení s úspěšnou implementací zákona 

o státní službě lze v dlouhodobějším horizontu předpokládat promítnutí zlepšeného výkonu státní 

správy i do oblasti eliminace stávajících korupčních rizik, resp. do posunu ve vnímání státní správy 

jako méně korupčního prostředí, než tomu je doposud. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO, plněno průběžně 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Jednotlivá opatření a specifické úkoly obsažené ve Strategickém rámci jsou naplňovány v souladu 

s jejich Implementačními plány, včetně těch týkajících se v různé míře problematiky korupce 

(Specifický cíl 1.2 Snižování regulatorní zátěže – snižování korupčního potenciálu, Specifický cíl 

1.4 Systém hodnocení veřejné správy – zakomponování problematiky hodnocení korupčních rizik 

CIA, Specifický cíl 4.1 Implementace služebního zákona – zavedení protikorupčních mechanismů). 

Procesní plnění úkolu:  

Ministerstvo vnitra předložilo dne 27. června 2018 vládě pro informaci Výroční zprávu o stavu 

veřejné správy v ČR za rok 2017, která zahrnuje i průběžnou evaluační zprávu k plnění 

Strategického rámce. Evaluační zpráva shrnuje dosavadní postup plnění jednotlivých cílů 

Strategického rámce, respektive opatření uvedených v Implementačních plánech. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V dalším období do roku 2020 se i nadále předpokládá naplňování jednotlivých opatření 

Strategického rámce v souladu s jejich Implementačními plány a časovými harmonogramy. 

V červnu 2019 bude vládě předložena Výroční zpráva o stavu veřejné správy za rok 2018 
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a Informace o realizaci Implementačních plánů k plnění Strategického rámce za rok 2018. 

V současné době se rozbíhají práce na přípravě koncepčního materiálu, který by měl nahradit 

Strategický rámec po jeho doběhnutí v roce 2020 (pracovně prozatím nazvaného „Klientsky 

orientovaná veřejná správa 2030“). Ten by měl ve své analytické i návrhové části zahrnovat rovněž 

opatření či cíle související s problematikou boje proti korupci, jeho konkrétní obsah je však stále 

ještě diskutován. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn částečně a nadále probíhá jeho plnění výše uvedeným způsobem. 

 

1.4 Implementace doporučení 4. hodnotícího kola GRECO ve vztahu ke státním 

zástupcům 

Popis úkolu:  

Skupina států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) se v rámci čtvrtého hodnotícího kola 

zaměřila na prevenci korupce v souvislosti s členy Parlamentu, soudci a státními zástupci. 

Z detailního procesu hodnocení vyplývá množství doporučení, s nimiž se v následujícím období 

bude muset vypořádat moc výkonná, zákonodárná a soudní. Ministerstvo spravedlnosti 

se ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím zavazuje zahájit implementaci doporučení 

4. hodnotícího kola GRECO ve vztahu ke státním zástupcům, a to zejména vytvořením 

profesního etického kodexu pro všechny státní zástupce doplněného vysvětlujícími poznámkami 

a/nebo praktickými příklady včetně doporučení pro řešení střetu zájmů a souvisejících otázek 

a přísnější regulací doplňkových činností státních zástupců. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti / Nejvyšší státní zastupitelství 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V rámci 4. kola hodnocení GRECO bylo ve vztahu ke státním zástupcům uloženo několik 

doporučení. 

Ke splnění doporučení, aby byla přijata podrobnější úprava výběru a kariérního postupu státních 

zástupců za účelem nastavení jednotných transparentních postupů, díky nimž se bude rozhodování 

zakládat na přesných, objektivních a jednotných kritériích, zejména zásluh, byla uzavřena dohoda 

mezi nejvyšším státním zástupcem, vedoucími státními zástupci a ministrem spravedlnosti. 

Obsahem této dohody jsou základní pravidla výběru a kariérního postupu státních zástupců, 

konkrétněji se strany dohody zavazují vybírat státní zástupce výlučně ve výběrových řízeních, 

vymezují se jednotlivé části výběrových řízení, zpravidla požadovaná praxe pro přidělení k výkonu 

funkce k jednotlivým stupňům státního zastupitelství a postup při přeložení státního zástupce 

k vyššímu státnímu zastupitelství. Součástí dohody jsou rovněž i procesní pravidla pro jmenování 

vedoucích státních zástupců (s výjimkou nejvyššího státního zástupce) a předpoklady pro jejich 

jmenování. 

Doporučení, aby byl přijat profesní etický kodex pro všechny státní zástupce doplněný 

vysvětlujícími poznámkami a/nebo praktickými příklady, dosud plně splněno nebylo, ale návrh 

etického kodexu včetně jeho komentáře je zpracován a aktuálně k němu probíhá v rámci soustavy 

státních zastupitelství připomínkové řízení. Přijetí etického kodexu na úrovni zákona se ani 

do budoucna nepředpokládá, etický kodex bude přijat v rámci soustavy státních zastupitelství. 

Procesní plnění úkolu:  
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Dohoda o výběru a kariérním postupu státních zástupců byla podepsána dne 25. června 2018. 

Etický kodex byl rozeslán do připomínkového řízení v rámci soustavy, a to s termínem pro zaslání 

připomínek do 16. února 2019. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Další doporučení (směřující zejména k reformě postupů při jmenování a odvolávání vedoucích 

státních zástupců a zavedení jejich funkčních období) budou zahrnuta do návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, který by měl 

být podle Plánu legislativní prací vlády na rok 2019 předložen vládě k dalšímu legislativnímu 

postupu v prosinci 2019. 

Dále bude pokračováno v projednání a přijetí etického kodexu státního zástupce. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn částečně a nadále probíhá jeho plnění výše uvedeným způsobem. 

 

1.5 Zahájení odborné diskuze o přijetí etického kodexu soudců 

Popis úkolu:  

Skupina států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) se v rámci čtvrtého hodnotícího kola 

zaměřila na prevenci korupce v souvislosti s členy Parlamentu, soudci a státními zástupci. 

Z detailního procesu hodnocení vyplývá množství doporučení, s nimiž se v následujícím období 

bude muset vypořádat moc výkonná, zákonodárná a soudní. Ministerstvo spravedlnosti se v úzké 

součinnosti se soudci zavazuje zahájit implementaci doporučení 4. hodnotícího kola GRECO 

ve vztahu k soudcům, a to zejména zahájením odborné diskuze o přijetí etického kodexu soudců. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Během první poloviny roku 2018 byl připraven projekt Ministerstva spravedlnosti financovaný 

z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska „Zintenzivnění boje proti korupci 

zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení 

a veřejnou správu“. 

Projekt bude mít tři tematické části a první je zaměřena na etické kodexy soudců a státních 

zástupců. Plánované výstupy zahrnují komparativní analýzu, mezinárodní konferenci, brožuru 

a workshopy k etickým kodexům.  

Přínosem projektu bude mimo jiné vypracování komparativní analýzy v oblasti etických kodexů 

soudců zahrnující jak prostředí v České republice, tak i v zahraničí. Zkušenosti a výstupy týkající se 

etických kodexů budou diskutovány na mezinárodní konferenci a následně na workshopech 

pro soudce. Výsledkem by mělo být vytvoření zázemí pro sestavení nových nebo vylepšení 

stávajících etických kodexů pro soudce v ČR. 

 

 

Procesní plnění úkolu:  
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Řídící výbor pro projektové řízení Ministerstva spravedlnosti schválil návrh projektu dne 16. srpna 

2018 a projekt měl být zahájen k 1. lednu 2019. Schvalovací proces se bohužel značně protáhl 

(z důvodu zrušení jiného spolufinancovaného projektu) a realizace projektu je nyní předpokládaná 

ve druhé polovině roku 2019. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Po schválení projektu by mělo dojít k: 

• uspořádání kulatých stolů a vzniku navazující pracovní komise, která vytvoří komparativní 

studii k etickým kodexům, kárné praxi a korupčním rizikům pro soudce, státní zástupce a jejich 

asistenty a čekatele, 

• uspořádání mezinárodní konference pro soudce a státní zástupce, slavnostní představení studie 

a následné zpracování do formy brožury, 

• uspořádání série menších workshopů pro soudce, státní zástupce a další pracovníky justice 

s představením brožury a praktickou diskuzí nad reálnými situacemi z praxe, 

• vytvoření praktického e-learningu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn částečně a nadále probíhá jeho plnění. V roce 2018 proběhla úspěšně příprava 

projektu Ministerstva spravedlnosti „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí 

veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, 

nicméně, vzhledem ke zrušení jiného projektu, spolufinancovaného také z fondů Evropského 

hospodářského prostoru a Norska, nebyl shora uvedený projekt, týkající se mimo jiné etického 

kodexu soudců, doposud schválen a zahájen, a to nezávisle na vůli Ministerstva spravedlnosti. 

 

1.6 Posílení materiálních a navýšení personálních kapacit pro hlubší komunikaci 

s mezinárodními platformami v oblasti korupce, a to včetně kapacit pro zvyšování 

povědomí soukromého i veřejného sektoru a kapacit pro prokazování zahraničního 

podplácení a šíření povědomí o této problematice 

Popis úkolu:  

V oblasti prokazování mezinárodní korupce a jejího přeshraničního trestání byl díky 

zvýšenému úsilí příslušných rezortů zaznamenán určitý pokrok, i nadále je však nutné soustředit 

se na posílení materiálních a personálních kapacit pro hlubší komunikaci s mezinárodními 

platformami v oblasti zahraničního podplácení a kapacit pro prokazování zahraničního 

podplácení. V souvislosti s dalšími hodnotícími mechanismy se jeví jako vhodné úkol rozšířit 

také na další relevantní protikorupční platformy a zdůraznit potřebu zvyšování povědomí 

o této problematice. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti / Nejvyšší státní zastupitelství 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Agenda byla s jedním systemizovaným místem přesunuta do Odboru střetu zájmů a boje proti 

korupci Ministerstva spravedlnosti, kam byla na základě systemizačního rozhodnutí vlády z 12. 

prosince 2018 s účinností od 1. ledna 2019  z Úřadu vlády ČR převedena agenda boje proti korupci 

. Současně bylo rozhodnuto o změně organizační struktury Ministerstva spravedlnosti s účinností od 
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1. ledna 2019 tak, že se monitoring dodržování mezinárodních závazků České republiky týkajících 

se agendy boje proti korupci převedl do Oddělení boje proti korupci Odboru střetu zájmů a boje 

proti korupci Ministerstva spravedlnosti. Koncentrace protikorupční agendy v rámci jednoho útvaru 

umožní lepší využití odborných a personálních kapacit zaměřených mimo jiné na problematiku 

mezinárodní korupce a jejího přeshraničního trestání.    

Procesní plnění úkolu:  

Vláda svým usnesením ze dne 3. prosince 2018 č. 818 schválila s účinností od 1. ledna 2019 

převedení agendy boje s korupcí z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo spravedlnosti včetně přenesení 

odpovědnosti za plnění úkolů uložených v této oblasti na ministra spravedlnosti. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Ministerstvo spravedlnosti bude i nadále průběžně vyvíjet aktivní úsilí ve věci navýšení 

personálního zajištění uvedeného úkolu.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl částečně splněn převodem protikorupční agendy z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo 

spravedlnosti, čímž bude lépe využito odborných a personálních synergických efektů.  

 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V souladu s Koncepcí rozvoje Policie ČR do roku 2020, schválenou ssnesením vlády ČR ze dne 

5. června 2017 č. 428, došlo s účinností od 1. listopadu 2018 k navýšení personálních kapacit 

Policie ČR o 1000 systemizovaných služebních míst . Z tohoto počtu je 152 míst určeno na boj se 

závažnými formami kriminality, mimo jiné tedy i na boj proti korupci a finanční kriminalitě. 

Procesní plnění úkolu:  

Navýšení personálních kapacit Policie ČR o 1000 systemizovaných služebních míst pro rok 2018 

bylo schváleno usnesením vlády ČR ze dne 17. října 2018 č. 680. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

I nadále bude probíhat průběžné vyhodnocování adekvátních personálních kapacit příslušníků 

Policie ČR v boji s korupcí. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. 
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1.7 Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a případný návrh aktualizace 

Rámcového RIPP 

Popis úkolu:  

Jedná se o přetrvávající a průběžný úkol - monitoring úrovně rezortních interních protikorupčních 

programů (RIPP) a případné předložení návrhu aktualizace Rámcového RIPP v závislosti 

na aktuálních legislativních změnách a potřebách. 

Gestor: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

• konzultace a metodická podpora správním úřadům, 

• vypracování Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP ústředních správních úřadů, 

• protikorupční vzdělávání: 

- vznik pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání, 

- vyškolení lektorů protikorupčního vzdělávání, 

• aktualizace Rámcového RIPP na základě změny legislativy (GDPR) a doporučení k řízení 

korupčních rizik, 

• aktualizace Rámcového RIPP schválena usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769. 

Procesní plnění úkolu:   

Na základě rezorty zaslaných Zpráv o plnění RIPP bylo vypracováno Vyhodnocení zpráv o plnění 

RIPP ústředních správních úřadů. Zpráva byla dána k dispozici všem rezortům.   

Z Rámcového RIPP vyplývá protikorupční vzdělávání na rezortech. Vznikla pracovní skupina 

k protikorupčnímu vzdělávání za účelem přípravy prezentací a dalších studijních materiálů 

pro školitele, kteří by lektorsky zajišťovali protikorupční vzdělávání ve své působnosti. Pracovní 

skupina připravila materiály pro školitele (jsou k dispozici na www.korupce.cz) a proškolila lektory 

v oblasti protikorupčního vzdělávání z organizací, které projevily zájem. Při dvou školeních bylo 

proškoleno 66 lektorů.  

K aktualizaci Rámcového RIPP bylo přistoupeno z důvodu potřeby implementace Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), které se dotýká 

i ochrany osobních údajů zveřejňovaných dle Rámcového RIPP (zveřejňování profesních životopisů 

a zveřejňování informací o poradcích a poradních orgánech). 

Druhou úpravou je přijetí doporučení k řízení korupčních rizik, jehož cílem je usnadnění 

a zefektivnění činnosti zaměstnanců ústředních správních úřadů při řízení korupčních rizik.  

Aktualizace Rámcového RIPP byla po proběhlém mezirezortním připomínkovém řízení předložena 

vládě  bez rozporu a schválena usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769. 

 

 

Navazující (očekávané) aktivity:  

http://www.korupce.cz/
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Monitoring implementace Rámcového RIPP se provádí každé dva roky, další bude proveden v roce 

2019.  

Bude provedena další aktualizace Rámcového RIPP v návaznosti na organizační změny účinné od 

1. ledna 2019 (Oddělení boje s korupcí bylo převedeno z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo 

spravedlnosti do Odboru střetu zájmů a boje proti korupci). Dále v ní budou promítnuty výsledky 

monitoringu a zadání ministra spravedlnosti. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn, bylo vypracováno Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP ústředních správních úřadů, 

připraveno protikorupční vzdělávání a provedena aktualizace Rámcového RIPP. 

 

1.8 Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci legislativního procesu 

Popis úkolu:  

Jedná se o přetrvávající a průběžný úkol - kontrola důslednější aplikace hodnocení dopadů regulace 

(RIA) a především hodnocení korupčních rizik (CIA) coby součásti RIA v rámci legislativního 

procesu. Hodnocení korupčních rizik je preventivně-legislativním nástrojem vládního boje 

s korupcí, proto bude i nadále pokračovat snaha o efektivní využití tohoto institutu. 

Gestor: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO - průběžně 

Věcné naplnění úkolu:  

Jedná se o přetrvávající a průběžný úkol - kontrola důslednější aplikace hodnocení dopadů regulace 

(RIA) a především hodnocení korupčních rizik (CIA) coby součásti RIA v rámci legislativního 

procesu. Hodnocení korupčních rizik je preventivně-legislativním nástrojem vládního boje 

s korupcí, proto bude i nadále pokračovat snaha o efektivní využití tohoto institutu. Oddělení 

pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR (dále jen „ORR“) v roce 2018  

pokračovalo v důsledném posuzování návrhů právních předpisů i nelegislativních materiálů 

předložených do mezirezortního připomínkového řízení v souladu s vládou schválenými Obecnými 

zásadami pro hodnocení dopadů regulace, respektive Legislativními pravidly vlády 

(http://ria.vlada.cz/dokumenty/), zatímco Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR pokračovalo 

v posuzování těchto návrhů podle metodiky CIA (http://korupce.cz/wp-

content/uploads/2018/12/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf). Za účelem důslednější 

aplikace RIA a CIA v rámci legislativního procesu ORR také v roce 2018 provedlo několik školení 

v rámci státní správy. 

Procesní plnění úkolu:  

Posuzování návrhů právních předpisů a nelegislativních materiálů je realizováno v první fázi 

v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Za rok 2018 bylo ústředními správními úřady 

zpracováno a ze strany ORR posuzováno 259 legislativních a 91 nelegislativních návrhů. ORR 

zpracovalo připomínky týkající se hodnocení dopadů regulace k 22 legislativním 

a 6 nelegislativním návrhům. Pro předsedu Legislativní rady vlády byly průběžně připravovány 

podklady k 68 žádostem o udělení výjimek z provedení hodnocení dopadů regulace zaslaných 

rezorty. Rovněž byla poskytována součinnost v dalších případech, kdy byly žádosti vyřizovány 

ze strany Odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR. Dále byly poskytovány individuální 

konzultace zpracovatelům RIA. 

http://ria.vlada.cz/dokumenty/
http://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf
http://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf
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Na jaře a na podzim proběhla série 14 seminářů (10 v dubnu a květnu, 4 v říjnu) zaměřených 

na problematiku RIA pro zaměstnance ústředních orgánů státní správy. Jarního běhu seminářů 

se účastnilo 378 a podzimního 72 účastníků z celkem 27 státních institucí. Semináře byly rozdělené 

na obecnou a zvláštní část. Smyslem obecné části bylo předat základní informace těm, kteří 

s hodnocením dopadů začínají. Cílem zvláštní části bylo zevrubně seznámit zpracovatele RIA 

se všemi částmi a aspekty zpracování přehledu dopadů a závěrečné zprávy RIA. Zvláštní 

část uzavírala prezentace Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR k CIA. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V návrhu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019 je uveden úkol „Kontrola provádění hodnocení 

korupčních rizik (CIA) v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu“. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. Důslednější aplikací RIA je zajišťováno, aby přijímaná legislativa byla založena 

na relevantních datech, konzultacích s dotčenými subjekty a aby byly transparentně a řádně 

vyhodnoceny její dopady. Dále je zabezpečováno, že ústřední orgány státní správy, které připravují 

návrhy právních předpisů a zpracovávají k nim závěrečnou zprávu RIA, postupují v souladu s 

platnými Legislativními pravidly vlády a Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace. 

Důslednější aplikací CIA je zamezováno přijímání obecně závazných právních předpisů nebo jejich 

částí, které jsou problematické z hlediska korupčního rizika, respektive přinejmenším dochází 

k identifikaci rizikových oblastí z hlediska korupčních příležitostí. Lze konstatovat, že všechny 

rezorty, které připravují návrhy právních předpisů, postupují dle metodiky CIA a dostatečným 

způsobem popisují korupční rizika v navrhovaných právních předpisech. 
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2 Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

2.1 Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

(OGP) na období let 2016 až 2018 týkající se: 

1) otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě 

veřejných konzultací, 

2) podpory rozvoje systému otevřených dat veřejné správy ČR 

Popis úkolu:  

Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných 

konzultací: 

- publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě otevřených dat, 

- aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy na základě veřejných konzultací. 

Podpora rozvoje systému otevřených dat veřejné správy ČR: 

- rozvoj standardů otevřených a propojených dat, 

- vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, 

- poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat, 

- rozvoj Národního katalogu otevřených dat, 

- rozvoj dialogu mezi institucemi veřejné správy a širokou veřejností v oblasti otevřených dat. 

 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Vyhodnocení plnění závazků bylo provedeno v Závěrečné sebehodnotící zprávě Akčního plánu 

České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018, která shrnula 

výsledky implementace tohoto třetího akčního plánu za celé období jeho působnosti s důrazem 

na výsledky dosažené v druhém roce jeho naplňování, tj. od 1. července 2017 do 30. června 2018. 

V oblasti otevřených dat se primárně cílilo na otevření prioritních datových sad a jejich doplnění 

na základě veřejných konzultací, které byly realizovány mj. formou novely nařízení vlády 

č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Závěrečná sebehodnotící 

zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 

až 2018 vyhodnotila plnění závazků souvisejících s podporou zaměstnanců veřejné správy v oblasti 

otevřených dat formou realizace školení, workshopů a konzultací pro zaměstnance státních institucí, 

rozvojem Národního katalogu otevřených dat a organizací výročních konferencí Ministerstva vnitra 

k tématu otevřených dat. V rámci nadstandartního plnění byla vypracována i Výroční zpráva o stavu 

publikace otevřených dat v ČR za rok 2017, kterou dne 6. června 2018 projednala vláda. 

Procesní plnění úkolu:  

Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2016 až 2018 shrnula výsledky implementace třetího akčního plánu za celé období 

jeho působnosti a byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 17. října 2018 č. 674. 
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Navazující (očekávané) aktivity:  

Implementace oblasti otevřených dat ve veřejné správě se bude realizovat formou vládního 

programu Digitální Česko, který byl schválen usnesením Vlády ČR ze dne 3. října 2018 č. 629. 

Oblasti otevřených dat se týká zejména oblast Informační koncepce České republiky a realizace 

Národního architektonického plánu, Národního architektonického rámce, Metodiky řízení ICT, cíle 

č. 1 Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy a dílčího cíle 5.10 Veřejný 

datový fond. Závazek také naplňuje úkol ze Strategického rámce a cíle a aktivity projektu Operační 

program zaměstnanost „Implementace strategií v oblasti otevřených dat II“. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn v rámci realizace sledování závazků Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. 

 

2.2 Předložit vládě Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

(OGP) na období let 2018 až 2020 

Popis úkolu:  

V průběhu roku 2018 budou na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. června 2016 č. 566 

formulovány nové závazky ČR vůči mezinárodní iniciativě OGP směřující k posílení 

transparentnosti veřejného sektoru a otevřeného přístupu k informacím. Na konkrétní formulaci 

závazků se budou ve spolupráci s OGP podílet jak věcně příslušné rezorty, tak v rámci veřejných 

konzultací zejména odborná veřejnost. Nové závazky Akčního plánu Partnerství pro otevřené 

vládnutí na léta 2018 až 2020 se schválením vládou stanou závazné. 

Gestor: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Pravidelná jednání Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí za účelem projednání a odsouhlasení 

harmonogramu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2018 až 2020 (dále jen „Akční plán OGP“) a plnění jeho dílčích kroků.  

Vyhlášení dvou veřejných konzultací, nejdříve s cílem získat podklady pro vytvoření nových 

závazků ČR vůči iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, které by bylo možné do Akčního 

plánu OGP zařadit, a následně s cílem uplatnění připomínek k návrhu Akčního plánu OGP ze strany 

veřejnosti. 

Pořádání dvou veřejných workshopů. Na prvním workshopu byly prezentovány obdržené návrhy 

závazků a účastníkům byla poskytnuta poslední možnost uplatnit své návrhy na závazky. 

Na druhém workshopu byly představeny a diskutovány obdržené připomínky k návrhu Akčního 

plánu OGP vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení a veřejných konzultací. 

Procesní plnění úkolu: 

Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu Akčního plánu OGP se konalo ve dnech 

6. - 20. června 2018. Celkem bylo uplatněno 34 připomínek, z toho 12 zásadních 

a 22 doporučujících. V rámci uplatněných připomínek byl navržen nový závazek, jehož zařazení 



Strana 18 (celkem 82) 

do Akčního plánu OGP Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy 

odsouhlasila. Vypořádání připomínek proběhlo individuálně s jednotlivými připomínkovými místy. 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala návrh vypořádaného Akčního plánu OGP dne 

17. července 2018 a vládě jej doporučila schválit. Materiál byl předložen vládě ke schválení 

bez rozporu. 

Vláda materiál schválila svým usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Předložit vládě roční sebehodnotící zprávu o stavu plnění závazků uvedených v Akčním plánu OGP 

do 30. listopadu 2019 a 30. listopadu 2020. 

Předložit vládě návrh navazujícího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené 

vládnutí na období let 2020 až 2022 do 31. srpna 2020. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. 

 

2.3 Zhodnocení dopadů (z hlediska korupčních rizik/protikorupčního efektu) novely 

zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích a novely volebních 

zákonů; zhodnocení činnosti/zkušeností s fungováním Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Popis úkolu:  

V roce 2017 byl na základě novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích, a novely volebních zákonů zřízen Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí. V roce 2018 budou analyzovány dopady (z hlediska 

korupčních rizik/protikorupčního efektu) přijaté právní úpravy a zhodnocena činnost a zkušenosti 

s fungováním Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 

Gestor: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen 

„ÚDHPSH“) / ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: NE 

b) vlády: NE 

Věcné naplnění úkolu:  

V rámci sběru dat, informací a zkušeností pro řádné splnění úkolu v roce 2019 byly v roce 2018 

realizovány následující aktivity:  

GrecoRC3(2018)1, Třetí hodnotící kolo, Druhá zpráva o plnění doporučení České republiky, 

„Transparentnost financování politických stran”, přijatá Skupinou GRECO na jejím 79. plenárním 

shromáždění (Štrasburk, 19. - 23. března 2018), str. 4 – 7 (odst. 21 – 32) a str. 8 (odst. 36). 

Procesní plnění úkolu:  

Kontinuální sběr dat, informací a zkušeností za účelem řádného splnění úkolu v roce 2019. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Legislativní i nelegislativní aktivity odkazující na výsledky úkolu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  
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Úkol splněn nebyl. Bude splněn dodatečně.  

ÚDHPSH vznikl de iure k 1. lednu 2017 (účinnost novely zákona o sdružování v politických 

stranách a politických hnutích, dále jen „zákon o politických stranách“), nicméně de facto byl sto 

začít vykonávat některé ze svých působností až v druhé polovině roku 2017. Nadto úkol 

předpokládá nejen zhodnocení dopadu novely zákona o politických stranách, ale i dopadu novely 

volebních zákonů. Tedy zákonů upravujících volby do Parlamentu ČR (Poslanecké sněmovny 

a Senátu), volbu prezidenta republiky, volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev 

krajů1.  

Jakkoli jsou shora uvedené novely zákona o politických stranách a volebních zákonů účinné 

od 1. ledna 2017, praxí budou ověřeny až na podzim roku 2020, kdy proběhnou volby 

do zastupitelstev krajů. Obdobně, nová pravidla hospodaření politických stran a politických hnutí 

jsou platná od 1. ledna 2017, ale jejich výroční finanční zprávy za rok 2017 byly ÚDHPSH zaslány 

až 1. dubna 2018. 

Z výše nastíněných důvodů ÚDHPSH předpokládá, že úkol bude splněn ve druhé polovině roku 

2019, kdy bude mít k dispozici dostatek praktických poznatků a dat2 ke zhodnocení korupčních 

rizik zmíněných novel zákona o politických stranách a volebních zákonů.  

 

2.4 Sběr dat pro zhodnocení dopadů (z hlediska korupčních rizik/protikorupčního 

efektu) novely zákona o střetu zájmů a zhodnocení činnosti/zkušeností s fungováním 

centrálního registru oznámení, která budou předložena v roce 2019  

Popis úkolu:  

V roce 2017 byl na základě novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, zřízen centrální registr oznámení podle zákona o střetu zájmů na Ministerstvu 

spravedlnosti. V roce 2019 pak na základě dat získaných v letech 2017 a 2018 budou analyzovány 

dopady (z hlediska korupčních rizik/protikorupčního efektu) přijaté právní úpravy a zhodnocena 

činnost a zkušenosti s fungováním centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů 

na Ministerstvu spravedlnosti. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: NE 

Věcné naplnění úkolu:  

Sběr dat ze strany Ministerstva spravedlnosti v průběhu roku 2018 probíhal zejména v oblasti 

evidence veřejných funkcionářů v Centrálním registru oznámení a kontroly plnění oznamovací 

povinnosti veřejných funkcionářů dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). V této části jsou zmíněny 

i další důležité činnosti související s dosavadní praxí.  

• Evidence veřejných funkcionářů v Centrálním registru oznámení 

                                                

1 Konání voleb do zastupitelstev krajů lze předpokládat na podzim roku 2020. 

2 Výroční finanční zprávy za roky 2017 a 2018, zprávy o financování volební kampaně do Parlamentu ČR (Poslanecké sněmovny 

a Senátu), prezidenta republiky a do Evropského parlamentu; a v neposlední řadě  

též 3 roky existence ÚDHPSH. 
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Ke dni 31. prosince 2018 bylo v Centrálním registru oznámení evidováno celkem 45 622 osob, 

přičemž u 7 827 z nich došlo k zápisu zahájení výkonu funkce v průběhu roku 2018.  

• Kontrola splnění oznamovací povinnosti  

V návaznosti na provedenou kontrolu stran splnění oznamovací povinnosti veřejných 

funkcionářů dle zákona o střetu zájmů bylo pro podezření ze spáchání přestupku dle § 23 odst. 1 

písm. e) nebo f), případně dle § 23 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů a k dalšímu postupu 

dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) postoupeno celkem 7 975 případů 

orgánům správního trestání (dle § 25 odst. 1 zákona o střetu zájmů obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností místně příslušným dle trvalého pobytu veřejného funkcionáře), z toho: 

- 167 případů pro nesplnění povinnosti učinit tzv. vstupní oznámení dle § 12 odst. 1 zákona o 

střetu zájmů v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dnů ode dne zápisu zahájení výkonu funkce 

do Centrálního registru oznámení); 

- 294 případů pro nesplnění povinnosti učinit tzv. výstupní oznámení dle § 12 odst. 3 zákona 

o střetu zájmů v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dnů ode dne zápisu ukončení výkonu 

funkce do Centrálního registru oznámení); 

- 7 437 případů pro nesplnění povinnosti učinit tzv. průběžné oznámení dle § 12 odst. 2 

zákona o střetu zájmů, respektive dle čl. II bodu 4 přechodných ustanovení zákona 

č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon o střetu zájmů a další související zákony, v zákonem 

stanovené lhůtě do 30. června 2018.  Průběžná oznámení přitom mají veřejní funkcionáři 

povinnost podávat každoročně po celou dobu výkonu funkce, a to vždy za předchozí 

kalendářní rok. V srpnu 2018 vyzvalo Ministerstvo spravedlnosti veřejné funkcionáře 

k dodatečnému splnění oznamovací povinnosti do 31. srpna 2018, neboť z celkového počtu 

33 235 osob, na které tato povinnost dopadala, ji nesplnilo 24 621 z nich. Prostřednictvím 

této výzvy se podařilo celkový počet veřejných funkcionářů s nesplněnou oznamovací 

povinností snížit k 31. srpnu 2018 na 7 568 (7 437 případů bylo postoupeno příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a 131 případů bylo postoupeno jiným 

orgánům podle zvláštních právních předpisů). Dodatečné splnění oznamovací povinnosti do 

30. srpna 2018 pak Ministerstvo spravedlnosti vyhodnotilo jako jednání, které nedosahuje 

potřebné míry společenské škodlivosti, aby bylo posouzeno jako přestupek. Dále 

Ministerstvo spravedlnosti provádělo dodatečnou kontrolu v 3 674 případech, kdy veřejný 

funkcionář sice příslušné oznámení do 30. června 2018, respektive do 31. srpna 2018 učinil, 

nicméně nezahrnul do něj celé období, na něž oznamovací povinnost dopadala - 

k celkovému vyhodnocení a následnému postoupení těchto případů přestupkovým orgánům 

dojde v první polovině roku 2019;  

- 77 případů pro podezření ze spáchání přestupku spočívajícího v uvedení neúplných nebo 

nepravdivých údajů v oznámení (u zbývajících 86 provedených kontrol tohoto charakteru 

nebylo zjištěno jednání, které by mělo znaky přestupku).  

• Sdělení evidenčnímu orgánu (Ministerstvu spravedlnosti) ze strany veřejnosti 

Dle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů má každý právo sdělit Ministerstvu spravedlnosti 

skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních 

veřejných funkcionářů evidovaných v Centrálním registru oznámení.  

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo za rok 2018 celkem 240 sdělení prostřednictvím 

Centrálního registru oznámení, z nichž: 

- 18 bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu (zahrnuto již ve výše uvedeném počtu 

77 postoupených), neboť vedlo ke zjištění, že veřejný funkcionář neuvedl vše tak, jak mu 
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vyplývá ze zákona o střetu zájmů, přičemž v 15 případech bylo provedenou kontrolou 

Ministerstva spravedlnosti tvrzení oznamovatele potvrzeno a ve 3 případech byly 

při kontrole zjištěny jiné nedostatky – ve většině případů sdělení směřovala na nesrovnalosti 

v oznámení o věcech nemovitých a v oznámení o činnostech (zejména podnikatelské 

aktivity veřejného funkcionáře); 

- 222 bylo vyhodnoceno jako nedůvodné, neboť neobsahovalo skutečnosti nasvědčující 

neúplnosti nebo nepravdivosti oznámení, nebo se tyto skutečnosti nepodařilo ověřit.  

• Správní orgány 

V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky má být přehled 

přestupků na úseku střetu zájmů za rok 2018 zveřejněn v termínu do 30. dubna 2019.    

• Novela zákona o střetu zájmů 

V návaznosti na požadavky praxe byla přijata poslanecká novela zákona o střetu zájmů, která 

byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 112/2018 a nabyla účinnosti dnem 30. června 2018. 

Předmětná novela přinesla následující změny: 

- úpravu rozsahu nahlížení - zveřejňovaných údajů - v případě uvolněných komunálních 

politiků již není zveřejňována část oznámení, která se týká věcí movitých a závazků; 

v případě neuvolněných komunálních politiků s výjimkou statutárních měst a jejich 

městských obvodů a městských částí  již není zveřejňována ani část oznámení, která se týká 

příjmů; 

- vznik nových podpůrných orgánů zapisujících veřejné funkcionáře do Centrálního registru 

oznámení. Konkrétně se podpůrnými orgány staly veřejné vysoké školy, Akademie věd, 

Technologická agentura ČR a Grantová agentura ČR; 

- Ministerstvu spravedlnosti bylo založeno oprávnění získávat data z katastru nemovitostí již 

v okamžiku přijetí a zaevidování oznámení veřejného funkcionáře do Centrálního registru 

oznámení. Cílem této změny má být umožnit veřejnému funkcionáři při oznamování 

nemovitých věcí v rámci vstupního oznámení tyto identifikovat pouze pomocí názvu 

katastrálního území a čísla listu vlastnictví. Všechny ostatní identifikační údaje si 

Ministerstvo spravedlnosti bude schopno obstarat z katastru nemovitostí. Tato změna 

nabývá účinnosti až 1. června 2019. 

• Závěr 

Aby bylo možné vyhodnocení spolehlivě provést, respektive z něj vyvodit relevantní závěry, 

je nezbytné v co nejširší možné míře shromáždit poznatky od jednotlivých orgánů aplikační 

praxe. S výjimkou Ministerstva spravedlnosti se jedná zejména o orgány správního trestání 

a tzv. podpůrné orgány dle § 14 odst. 2 zákona o střetu zájmů, které provádějí zápisy veřejných 

funkcionářů do Centrálního registru oznámení. Sběr dat v této oblasti nadále probíhá. Bližší 

popis je proto obsažen v bodě 6 – navazující (očekávané) aktivity. 

Procesní plnění úkolu:  

Ministerstvo spravedlnosti průběžně poskytuje metodickou podporu veřejným funkcionářům, 

podpůrným orgánům i správním orgánům v návaznosti na jejich potřebu a konkrétní dotazy. V této 

souvislosti byla mimo jiné zpracována Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle 

zákona o střetu zájmů, která je průběžně aktualizována. Ministerstvo spravedlnosti rovněž sdílí další 

důležité informace na svých internetových stránkách v rubrice „Střet zájmů a boj proti korupci“ a 

na zainteresované subjekty se obrací i např. prostřednictvím výzev ke splnění oznamovací 

povinnosti. 
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Navazující (očekávané) aktivity:  

V roce 2019 bude činnost Ministerstva spravedlnosti v této oblasti zaměřena především na činnost 

správních orgánů příslušných k řešení přestupků veřejných funkcionářů a osob, které byly 

veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů dle § 23 a násl. zákona o střetu zájmů, a to z těchto 

hledisek: 

a) kolik případů bylo řešeno a jakých přestupků dle zákona o střetu zájmů se věc týkala; 

b) jak byly případy řešeny – zda bylo přihlíženo ke konkrétním okolnostem daného případu 

a k jakým, s jakým výsledkem, včetně například toho, zda dochází k hodnocení materiálního 

znaku přestupku; 

c) výsledek řízení – v kolika případech došlo k zastavení řízení, upuštění od uložení správního 

trestu, napomenutí či uložení správního trestu ve formě pokuty a v jaké výši. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon o střetu zájmů a další související zákony, nabyl 

účinnosti dnem 1. září 2017. Přestože Odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva 

spravedlnosti již v současné době některými poznatky z praxe disponuje, aplikační praxe se teprve 

formuje. Proto bude možné vyhodnotit a porovnat záměr zákonodárce sledovaný tímto zákonem 

se skutečným stavem a v návaznosti na to navrhnout relevantní úpravy, ať již legislativního 

charakteru, nebo metodické povahy, popřípadě navrhnout další protikorupční opatření v této oblasti, 

reálně až ve druhé polovině roku 2019. 

 

2.5 Sledování realizace opatření uložených v oblasti tzv. compliance programů 

v návaznosti na novou právní úpravu 

Popis úkolu:  

V soukromém, ale i veřejném sektoru vzrůstá v souvislosti s novelou zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění 

směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících 

se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami význam tzv. compliance programů. 

Této oblasti bude v roce 2018 věnována pozornost ze strany Koncepční komise předsedy Rady 

vlády pro koordinaci boje s korupcí, a to zejména s ohledem na realizaci povinností uložených 

právnickým osobám zmíněnou směrnicí Evropského parlamentu.  

Gestor: Koncepční komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Nejvyšší státní zastupitelství připravilo Aktualizovanou metodiku Nejvyššího státního zastupitelství 

- Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Průvodce 

novou právní úpravou pro státní zástupce (dostupná zde 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5

_ZTOPO.pdf).  

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf
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Aktualizovaná verze metodiky, která byla vydána 14. srpna 2018, rozvádí pasáže o mantinelech, 

v nichž se uplatní obecný exkulpační důvod trestní odpovědnosti právnické osoby, včetně 

posuzování jeho hledisek a opatření. Rozebrána je problematika compliance management systému 

i na základě mezinárodních zdrojů a zahraničních srovnání. Uvedena jsou důležitá (první) tuzemská 

rozhodnutí, která byla v mezidobí zaznamenána a která odhalují praktický náhled na akceptovaný 

či již neakceptovaný přístup k možnostem vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti 

prostřednictvím obecného exkulpačního důvodu. S odkazem na zahraniční inspiraci je připojen 

dokument pro státní zástupce, který může pomoci při hodnocení compliance programů. Aktualizace 

vychází také z podnětných diskuzí z workshopů s právníky a manažery působícími v oblasti 

compliance, jichž se představitelé Nejvyššího státního zastupitelství zúčastnili, jakož i z přímých 

zkušeností orgánů činných v trestním řízení. 

Nejvyšší státní zastupitelství pokračovalo ve spolupráci s Justiční akademií v pořádání seminářů 

pro státní zástupce, kteří se s ohledem na svoji specializaci věnují věcem právnických osob, u nichž 

se institut vyvinění z trestní odpovědnosti nabízí k uplatnění. Rovněž byly publikovány tematicky 

zaměřené příspěvky v rezortním časopisu Státní zastupitelství. Naposledy byla problematice trestní 

odpovědnosti právnických osob a výměně zkušeností z této oblasti věnována jedna pracovní 

skupina na celorepublikové poradě vedoucích státních zástupců v říjnu 2018. 

Procesní plnění úkolu:  

Na základě iniciativy nejvyššího státního zástupce bylo v dubnu 2018 uspořádáno první jednání, 

v září 2018 druhé jednání a v únoru 2019 třetí jednání u tzv. kulatého stolu k „trestní odpovědnosti 

právnických osob a compliance“, kterého se kromě zástupců z Nejvyššího státního zastupitelství, 

Nejvyššího soudu a Policie ČR zúčastnili rovněž zástupci z řad České compliance asociace, České 

advokátní komory, České bankovní asociace, Hospodářské komory ČR, Svazu měst a obcí ČR, 

Unie podnikových právníků ČR a obchodních korporací a dalších. 

 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Z kulatých stolů vyplynula potřeba kontinuálního přístupu ke compliance programům, je proto 

plánováno pokračování v jednáních na platformě tzv. kulatého stolu, a to se zástupci orgánů 

činných v trestním řízení, státních institucí, profesních komor a podnikové komunity. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. Tématu compliance programů byla v roce 2018 věnována zvýšená pozornost, která 

vyústila ve vydání Aktualizované metodiky Nejvyššího státního zastupitelství, tematicky 

zaměřených příspěvků a také v uspořádání množství aktivit v rámci školení a kulatých stolů.  

 

2.6 Sektorová analýza zabývající se korupcí ve zdravotnictví 

Popis úkolu:  

Korupce ve zdravotnictví představuje mimořádně závažný problém z hlediska ekonomického 

i morálního. Korupční rizika existují na všech stranách řetězce pacienti – poskytovatelé zdravotních 

služeb (popřípadě lékárny) – zdravotní pojišťovny – soukromý sektor – rezort zdravotnictví. Proto 

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 při zapojení všech relevantních aktérů předloží 

sektorovou analýzu, která identifikuje zjevná i latentní korupční rizika v oblasti zdravotnictví 

s tím, že budou navržena konkrétní protikorupční opatření řešící jednotlivé vztahy výše uvedeného 

řetězce pro futuro. Tato analýza pak také bude podkladem pro předložení systémového 

a komplexního řešení eliminace korupce ve veřejném zdravotnictví. 
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Gestor: Ministerstvo zdravotnictví 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: NE 

b) vlády: NE 

c) Parlamentu: NE 

Věcné naplnění úkolu:  

Vzhledem k omezeným personálním kapacitám Oddělení interního auditu byla sektorová analýza 

zpracována pouze na úrovni Ministerstva zdravotnictví, což se ukázalo jako ne zcela vypovídající. 

Materiál nedostatečně postihoval všechny rizikové oblasti sektoru zdravotnictví, na jeho zpracování 

se podílel úzký okruh zpracovatelů a navržená opatření nereagovala na reálný stav. 

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k širšímu pojetí a ustanovení pracovní skupiny, ve které budou 

zastoupeni jednotliví aktéři celého řetězce: pacienti – poskytovatelé zdravotních služeb (popřípadě 

lékárny), zdravotní pojišťovny, soukromý sektor, a rezort zdravotnictví. Na základě výstupu 

pracovní skupiny bude vypracována komplexní sektorová analýza rezortu zdravotnictví, která bude 

reflektovat aktuální stav, bude identifikovat možné projevy korupce a vymezí opatření 

k předcházení korupčním jevům. Úkol bude splněn v průběhu roku 2019 a byl přesunut do Akčního 

plánu boje s korupcí na rok 2019. 

Procesní plnění úkolu: - 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Ustanovení pracovní skupiny, ve které budou zastoupeni jednotliví aktéři celého řetězce: pacienti, 

poskytovatelé zdravotních služeb (popřípadě lékárny), zdravotní pojišťovny, soukromý sektor a 

rezort zdravotnictví. Na základě výstupu pracovní skupiny bude vypracována komplexní sektorová 

analýza rezortu zdravotnictví, která bude reflektovat aktuální stav, bude identifikovat možné 

projevy korupce a vymezí opatření k předcházení korupčním jevům. Úkol bude splněn v průběhu 

roku 2019 a byl přesunut do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol bude realizován v plné šíři v roce 2019. 



Strana 25 (celkem 82) 

2.7 Realizace opatření souvisejících s případným schválením návrhu věcného záměru 

zákona o lobbingu 

Popis úkolu:  

V souvislosti s doporučeními GRECO ze 4. hodnotícího kola mimo jiné vyvstává potřeba řešit 

otázku posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu v České republice. 

Proto byl vládě předložen návrh věcného záměru zákona, který navrhuje zavést registr lobbistů, 

legislativní stopu a registr darů v rámci centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů. 

Na základě rozhodnutí vlády bude v roce 2018 přistoupeno k realizaci opatření schválených vládou. 

Gestor: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: NE 

c) Parlamentu: NE 

Věcné naplnění úkolu:  

Příprava návrhu zákona o lobbování a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o lobbování, se uskutečnila v souvislosti s Programovými prohlášeními vlády 

(usnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 2018 č. 26 a ze dne 27. června 2018 č. 445), Plánem 

legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a na základě usnesení vlády ČR 

ze dne 21. února 2018 č. 114 o návrhu věcného záměru zákona o lobbingu. 

Vypracování věcného záměru zákona o lobbingu předcházelo předložení materiálu Návrh opatření 

na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti 

vládě, která materiál projednala a schválila svým usnesením ze dne 15. února 2017 č. 123. 

Příprava návrhu zákona a návrhu změnového zákona byla průběžně projednávána na jednáních 

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a na jednáních pracovní komise předsedy Rady vlády 

pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu. Dalším zdrojem podkladů byl také veřejný konzultační 

proces, který předkladatel vedl jak s odbornou veřejností, tak i s neziskovým sektorem a zástupci 

profesionálních lobbistů či public relations (PR) agentur. Varianty věcného řešení byly zvažovány 

již v rámci přípravy a projednání věcného záměru zákona o lobbingu.  

Písemně byli osloveni také zahraniční partneři ze sítě European Partners against Corruption 

(EPAC) a European contact-point network against corruption (EACN) se žádostí o sdělení 

základních parametrů a nákladovosti národních úprav jednotlivých států, zkušeností s různými 

formami registrů lobbistů a efektivností zákonné regulace této oblasti. 

Procesní plnění úkolu:  

Ve dnech 5. září až 4. října 2018 proběhlo mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém k návrhu 

zákona o lobbování bylo uplatněno 171 zásadních a 205 doporučujících připomínek, k návrhu 

změnového zákona bylo uplatněno 26 zásadních a 26 doporučujících připomínek. 

Dne 27. prosince 2018 byly návrh zákona a návrh změnového zákona předloženy vládě 

s množstvím rozporů včetně rozporů se spolupředkladatelem, Ministerstvem vnitra. Do konce února 

2019 probíhala jednání s vybranými připomínkovými místy za účelem odstranění části rozporů. 

Materiálem se během ledna a února 2019 zabývaly pracovní komise Legislativní rady vlády 

(Komise pro veřejné právo I – správní právo č. 3, Komise pro veřejné právo III – pracovní právo a 

sociální věci, Komise pro soukromé právo a Komise pro hodnocení dopadů regulace). Projednání 

materiálu Legislativní radou vlády se uskutečnilo 7. března 2019. 

Navazující (očekávané) aktivity:  
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K nabytí účinnosti by mělo dojít v případě zákona o lobbování dnem 1. ledna 2021 a v případě 

změnového zákona dnem 1. ledna 2022. To platí za předpokladu, že materiál bude schválen vládou 

a následně Parlamentem ČR tak, aby byla zachována dostatečná legisvakanční lhůta pro adresáty 

nové právní normy. K řádnému fungování nového systému je také důležitá realizace projektu 

eSbírky a eLegislativy (kapitola 2.8). 

ÚDHPSH bude vydávat pravidelné výroční zprávy, které budou předkládány vládě pro informaci 

a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve kterých bude uvádět základní statistické 

sestavy, jako aktuální počty registrací, roční přírůstek nebo snížení registrací, počet právních 

předpisů, u kterých bylo v lobbistické stopě uvedeno, že byly konzultovány s lobbisty, počty 

projednávaných přestupků, náklady na provoz registru, počet podnětů upozorňujících na porušení 

regulace a shrnující popis, jakých oblastí se podněty nejvíce týkaly. Účinnost právní úpravy bude 

ÚDHPSH periodicky ověřována, poprvé za dva roky od stanovené účinnosti a dále každé tři roky. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Gestor splnil úkol tím, že vládě předložil 27. prosince 2018 návrh zákona o lobbování a návrh 

změnového zákona. Vláda se bude materiálem zabývat v roce 2019. 

 

2.8 Pokračování v realizaci projektu eSbírky a eLegislativy 

Popis úkolu:  

V návaznosti na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu včetně jeho 

elektronizace bude v roce 2018 pokračovat realizace projektu elektronické Sbírky zákonů 

a Sbírky mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů 

(eLegislativa), jenž bude mít za cíl zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti právních předpisů a vyšší 

kvalitu a efektivitu jejich tvorby. Jeho spuštění do ostrého provozu se předpokládá k 1. lednu 2020. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V lednu 2018 skončila lhůta pro podání nabídek ve dvou veřejných zakázkách na realizátora 

projektu a na verifikátora datové báze. Hodnocení nabídek bylo ukončeno v červnu 2018 

rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatelů. Obě veřejné zakázky byly po nezbytné kontrole 

ze strany dotačního orgánu úspěšně uzavřeny dne 15. října 2018 podpisem smluv s vybranými 

dodavateli a jejich zveřejněním v registru smluv. Následně byla zahájena dodavatelská fáze 

realizace projektu, jako její první krok proběhla do konce roku 2018 tvorba implementačních 

dokumentů obou dodávek. Současně probíhala jednání s Poslaneckou sněmovnou a Senátem 

na pracovní úrovni v dubnu a v květnu 2018, zástupci kanceláře Poslanecké sněmovny a Senátu 

se účastnili v červnu 2018 jednání Řídícího výboru projektu e-Sbírka a e-Legislativa. Obě instituce 

se společně s Úřadem vlády ČR intenzivně podílely na tvorbě implementační analýzy. Projekt byl 

také v březnu, červnu a září 2018 projednáván (včetně připravovaných legislativních změn) 

na podvýboru Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny pro digitalizaci justice a e-Sbírku 

a v říjnu 2018 také přímo na 27. schůzi Ústavně právního výboru. 
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Procesní plnění úkolu:  

Součástí přípravy legislativního prostředí je prosazení tzv. změnového zákona, který vytváří 

podmínky pro fungování systému eLegislativa. Tento zákon však nebyl schválen Senátem 

a vzhledem ke konci funkčního období Poslanecké sněmovny byl znovu předložen do Parlamentu 

společně s novelou zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě 

právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv), obsahující posun účinnosti o jeden rok, tj. na 1. ledna 2021. V tuto chvíli 

návrh zákona jako sněmovní tisk č. 256 očekává projednání v prvém čtení. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V roce 2019 bude pokračovat výstavba informačního systému elektronické Sbírky zákonů 

a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů (eLegislativa). 

Dodavatelská fáze je plánována na 24 měsíců. Budou také pokračovat jednání s Poslaneckou 

sněmovnou, Senátem a Úřadem vlády ČR o implementaci systému. Bude také pokračovat snaha 

o zajištění legislativních podmínek pro realizaci projektu, zejména o přijetí změnového zákona 

a novely zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, týkající se účinnosti, 

viz předchozí bod. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol je částečně splněn. Projekt eSbírka a eLegislativa je v realizaci, v říjnu 2018 byla 

zahájena realizace informačních systémů dodavateli vzešlými z otevřených veřejných 

zakázek. Předpokládaný termín dokončení projektu se posouvá na 31. prosince 

2020, aby mohla být zbývající část právní úpravy přijata a zapracována do technického řešení 

a systém e-Sbírka a e-Legislativa řádně uveden do praxe. 
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3 Hospodárné nakládání s majetkem státu 

3.1 Pokračování v uvádění zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe, vytváření 

metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky v rámci Akademie 

veřejného investování 

Popis úkolu:  

V návaznosti na aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj 

bude pokračovat v zajišťování vzdělávacího programu k zadávání veřejných zakázek, který je 

realizován v rámci Akademie veřejného investování. Jednotlivé kurzy jsou zacíleny na široké 

spektrum adresátů od začátečníků v zadávacím procesu, přes pokročilé zadavatele řešící problémy 

ve specifických oblastech zadávání až po zadavatele, u nichž je posilována kompetence vytváření 

kvalitních dokumentací o zadávacím řízení bez nadbytečných administrativních a věcných chyb. 

Specifické moduly programu jsou zaměřeny rovněž na osoby působící v orgánech zadavatele, které 

vykonávají kontrolní funkci (nejen v oblasti zadávaní veřejných zakázek). 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“), od 1. října 2016 Odbor práva veřejných zakázek (dále jen „OPVZ“) navázal na svoji 

činnost prováděnou v roce 2016 a v roce 2017 a dále v průběhu roku 2018 uváděl ZZVZ do praxe 

různými formami. Jednalo se hlavně o uveřejňování a aktualizování stávajících a nových metodik, 

uveřejňování nových stanovisek, provádění vzdělávání veřejnosti prostřednictvím vzdělávacího 

programu i provádění školení v regionech. Za naplňování úkolu uvádění ZZVZ do praxe lze 

považovat i spolupráci s dalšími resorty, kde OPVZ spolupracovalo na vzniku nových právních 

pravidel a metodických dokumentů vztahujících se k ZZVZ, a to hlavně v oblasti sociálně 

zodpovědného zadávání. Od začátku roku 2017 byl zaveden vzdělávací program pro veřejné 

zakázky. V roce 2018 byl vzdělávací program zaveden. Cílem je výrazné posílení odbornosti 

uživatelů v oblasti veřejných zakázek. Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový 

vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, 

kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou 

ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část 

ZZVZ. Program je nabízen zástupcům zadavatelů (jde o centrální orgány a jejich podřízené 

organizace, kraje, obce atd.). Jednotlivé stupně jsou zaměřeny postupně na průběžné a odborné 

vzdělávání od počátečního seznámení se ZZVZ až po konkrétní praktické semináře. Program 

směřuje k odborně zaměřeným seminářům na různé odborné oblasti. Byly pravidelně prováděny 

odborné semináře v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí na sociálně zodpovědné 

zadávání, stejně tak v součinnosti s Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí 

na veřejné nakupování, které směřuje k 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost). Dále byl 

zorganizován a zaveden do vzdělávacího programu odborný seminář k ekonomickému hodnocení 

nabídek ve veřejných zakázkách.  

V průběhu roku 2018 bylo provedeno přes 40 seminářů v rámci vzdělávacího programu.  

O vzdělávacím programu je informováno na Portálu k veřejným zakázkám na adrese 

http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-

vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ. K dispozici jsou také studijní materiály.  

http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ
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V roce 2018 se konala celá řada akcí nad rámec vzdělávacího programu, jako nejpodstatnější lze 

uvést například:  

• celorepublikový odborný seminář pro nemocnice, který se uskutečnil pro velký zájem ve dvou 

dnech. Semináři předcházelo rozsáhlé zjišťování aktuálních problémů s nákupy 

ve zdravotnictví, konzultace a několik pracovních jednání. Šlo o vysoce odborný seminář 

zaměřený na sdílení dobré praxe v oboru zdravotnictví, zaměřený jak na nákup léků, 

tak na nákup zdravotnických potřeb nebo zdravotnických zařízení;  

• OPVZ také realizovalo speciální celodenní vzdělávací akci s názvem „Den otevřených dveří“ 

pro širokou veřejnost. Akce byla zaměřena na řadu oblastí z veřejných zakázek, prakticky 

všichni lektoři (zaměstnanci OPVZ) po celý den přednášeli na různá témata.  

S ohledem na novou povinnost komunikovat v zadávacím řízení pouze elektronicky (od 18. října 

2018 došlo k faktické elektronizaci zadávacích řízení), byly vytvořeny speciální odborné metodické 

semináře zaměřené na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních a na GDPR. Také byla 

zrealizována série seminářů pro dodavatele, pro lepší orientaci v zákonu ZZVZ a jednodušší přístup 

k veřejným zakázkám.  

K naplnění úkolu metodické podpory byla zřízena a je provozována speciální emailová 

adresa pro dotazy k novému zákonu ZZVZ dotazynzzvz@mmr.cz a speciální telefonická linka. 

Jak e-mailová adresa, tak speciální telefonická linka se v praxi osvědčily a jsou běžně využívány. 

Dále jsou uveřejňovány odborné/oborové metodiky, například sociální a ekologické (zohledňující 

ekologické aspekty), a v rámci spolupráce s profesními organizacemi vznikají v současné době 

metodiky například v oblasti stavebnictví, ICT zakázek a projektových prací.  

Oblast legislativní  

Novelizace zákona ZZVZ provedená zákonem č. 368/2016 Sb. (účinná od 1. ledna 2018) - úprava 

se týká prokazování skutečného majitele (§ 122 ZZVZ). Dne 18. dubna 2017 nabylo účinnosti 

ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ v případě zadavatelů podle § 4 odst. 1 písm. a), České národní 

banky a centrálních zadavatelů. Dne 18. října 2018 nabylo toto ustanovení účinnosti i v případě 

ostatních zadavatelů. Ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ zavádí povinnost, aby písemná komunikace 

mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky elektronicky.  

Oblast stanovisek a metodik  

OPVZ i v roce 2018 vytvářel jednotné metodické prostředí pro zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. Byl aktualizován Metodický pokyn pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014-2020  v souvislosti s přijetím ZZVZ. 

Byly vytvořeny a uveřejněny další nové metodiky z oblasti zadávání veřejných zakázek. Dále 

v průběhu roku 2018 byla uveřejňována metodická stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, 

vypracovaná buď ve vlastní působnosti nebo ve spolupráci s expertní skupinou na veřejné zakázky 

nebo dalšími subjekty. OPVZ se také podílelo a spolupracovalo na přípravě metodik jiných resortů, 

například na dalších metodikách k sociálně zodpovědnému zadávání společně s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí, byly uveřejněny některé odborné metodiky a metodická stanoviska. Byly 

uveřejněny například z hlediska aktuální potřeby metodické pomůcky k elektronizaci ve veřejných 

zakázkách.  

Níže je uveden ilustrativní přehled metodických dokumentů uveřejněných v roce 2018:  

• metodika dodávek na komoditní burze;  

• metodika zadání veřejné zakázky Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení;  

mailto:dotazynzzvz@mmr.cz
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• metodika České komory lehkých obvodových plášťů - Metodický pokyn pro zadávání zakázky 

na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken;  

• dopad povinností vyplývající z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek;  

• základní otázky k povinně elektronické komunikaci;  

• aktualita - povinná elektronizace od 18.10_4;  

• stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích 

podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel;  

• důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavíraní smlouvy 

na veřejnou zakázku.  

OPVZ dále spolupracovalo na metodických dokumentech jiných rezortů a organizací, například:  

• s Ministerstvem práce a sociálních věcí – metodika odpovědného veřejného zadávání;  

• metodický návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design 

& Build (zpracovatel Asociace poskytovatelů energetických služeb a Šance pro budovy). 

Tato publikace byla zpracována i díky finanční podpoře Státního programu na podporu úspor 

energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2017 – Program EFEKT;  

• spolupráce/oponentura na metodické příručce pro Svaz měst a obcí – primárně určená pro menší 

obce a nové starosty; distribuci starostům provádí Svaz měst a obcí.  

K ZZVZ byla také publikována výkladová/metodická stanoviska:  

• Společná stanoviska:  

- Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže k uveřejňování smluv;  

- Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k profesní 

kvalifikaci.  

• Stanoviska expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj:  

- skutečný majitel;  

- vyloučení vítěze elektronické aukce;  

- zohlednění DPH;  

- komunikace při veřejných zakázkách malého rozsahu;  

- § 222 ZZVZ u sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti;  

- zákaz hodnocení nejnižší nabídkové ceny u služeb v oddílu 71 CPV;  

- zjednodušený režim.  

Dokončena byla i spolupráce na metodice k evaluacím, která může velmi pomoci například 

jednotlivým řídícím orgánům Evropských strukturálních a investičních fondů při řízení programů 

(předpokládané uveřejnění leden 2019). 

Metodiky jsou uveřejněny a zpřístupněny na portále na níže uvedeném odkazu: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-

zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek. 

 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek


Strana 31 (celkem 82) 

Procesní plnění úkolu:  

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím zákona 368/2016 Sb., který 

novelizoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, byl novelizován již v roce 2016, od 1. ledna 2018 došlo pouze k naplnění 

účinnosti tohoto zákona. Zákon 368/2016 Sb. prošel standardním legislativním procesem. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Metodická činnost  

Sjednocování metodik je nutné chápat jako celkovou metodickou podporu k ZZVZ, tedy včetně 

metodik navazujících na textové metodiky. I nadále budou metodiky aktualizovány, doplňovány 

a budou vytvářeny nové metodiky. Řada metodik je rozpracovaná. Pro rok 2019 bude prioritní 

spolupráce s oborovými organizacemi a z této spolupráce vzniknou dílčí doplňkové metodiky 

z jednotlivých oborů. Dále se Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive OPVZ bude podílet 

na dalších postupných úkolech – konzultace a spolupráce na metodikách k veřejným zakázkám 

v gesci Ministerstva životního prostředí nebo na úkolech týkajících se způsobu provádění 

a hospodaření staveb metodou BIM.  

Školící aktivity  

OPVZ v souvislosti s přijetím ZZVZ realizuje již od dubna roku 2016 školení pro státní úřady 

a jejich podřízené organizace, dále pro řídící orgány a zprostředkující subjekty atd. Za rok 2018 

OPVZ pouze v rámci vzdělávacího programu uskutečnilo minimálně 40 školení, na kterých bylo 

proškoleno přes 3 200 osob.  

V roce 2019 bude pokračovat stávající rozsah školení v rámci vzdělávacího programu a dále bude 

vzdělávací program rozšiřován o další specializovaná školení zaměřená buď oborově na konkrétní 

problematiku veřejných zakázek, nebo na konkrétní okruh osob. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. Metodiky a metodická stanoviska plní svůj účel, jsou hojně využívány. Vzdělávací 

program je zaveden, pravidelně prováděn, hojně navštěvován a plní svůj účel. Z hlediska celkové 

metodické podpory k ZZVZ lze konstatovat, že bylo dosaženo překročení běžné praxe 

poskytování metodické podpory (vzdělávací program, zřízení speciální telefonní linky, zřízení 

speciálního e-mailu pro dotazy k ZZVZ, pravidelná aktualizace portálu). 

 

3.2 Vypracování analýzy dat o počtu zakázek zadávaných v jednacím řízení 

bez uveřejnění, o počtu zadávacích řízení s pouze jedinou nabídkou a o využívání 

procesních postupů pro veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s přijetím 

a uváděním zákona o zadávání veřejných zakázek popisující trendy v těchto oblastech 

Popis úkolu:  

Návazně na doporučení Evropské komise vůči České republice a na podněty vznesené v rámci 

jednání pracovních komisí Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí by měla být vyhodnocena 

doposud získaná data o počtu zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, o počtu 

zadávacích řízení s pouze jedinou nabídkou a o využívání procesních postupů pro veřejné zakázky 

malého rozsahu v souvislosti s přijetím a uváděním zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe 

a popsány trendy ze zhodnocení vyplývající. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 
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Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Primárně je úkol naplňován dvěma základními způsoby. Prostřednictvím metodik a prostřednictvím 

seminářů, ať v rámci vzdělávacího programu v Akademii veřejného investování nebo speciálních 

seminářů pro dodavatele, pořádaných na míru.  

Metodiky zohledňují prakticky všechny novinky, které nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

přináší. Jde hlavně o velmi výrazné zjednodušení administrativy, případně jde o využití nového 

pravidla, že důkladně zkontrolována má být až nejlepší nabídka vybraného dodavatele a není třeba 

striktně formalizovat postupy pro zadání. Metodiky zohledňují princip nové zásady přiměřenosti, 

a to i ve vztahu k administrativnímu procesu zadání zakázky a procesu uveřejňování soutěže 

o zakázku malého rozsahu. Metodiky také akcentují možnost jednání při zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu.  

Uvedené procesy a principy se promítají i do veřejných zakázek, které jsou financovány 

z Evropských strukturálních a investičních fondů, respektive do Metodického pokynu pro oblast 

zadávání veřejných zakázek v programovém období 2014-2020, což by mělo zjednodušit zadávání 

příjemcům dotací a kontrolu veřejných zakázek kontrolním orgánům, a následně by celkové 

zjednodušení všech procesů mohlo napomoci i zrychlení čerpání dotací.  

Metodiky dotýkající se zakázek malého rozsahu jsou uveřejněny na adresách:  

• http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-

k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-

rizenim/Metodiky-obecne   

• https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-

rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek   

Pro uvedení procesů do samotného zadávání byly uspořádány semináře v jednotlivých regionech 

na úrovni krajů, které byly zaměřeny na zakázky malého rozsahu a na Metodický pokyn pro oblast 

zadávání veřejných zakázek v programovém období 2014-2020. Dále jsou pravidelně pořádány 

semináře pro oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci vzdělávacího programu.  

O vzdělávacím programu je informováno na Portálu k veřejným zakázkám na adrese: 

http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-

vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ. K dispozici jsou také studijní materiály.  

Jako další podpůrné aktivity k naplnění úkolu metodické podpory byla zřízena a je provozována 

speciální emailová adresa pro dotazy k novému zákonu ZZVZ dotazynzzvz@mmr.cz a speciální 

telefonická linka. Jak e-mailová adresa, tak speciální telefonická linka se v praxi osvědčily a jsou 

běžně provozovány. 

Oblast stanovisek a metodik  

• veřejných zakázek malého rozsahu se dotýkají i další uveřejněné metodiky/stanoviska;  

• komunikace při veřejných zakázkách malého rozsahu;  

• změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou 

zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu;  

• důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy 

na veřejnou zakázku;  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ
mailto:dotazynzzvz@mmr.cz
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• dopad povinností vyplývající z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek;  

• spolupráce/oponentura na metodické příručce pro Svaz měst a obcí – primárně určená pro menší 

obce a nové starosty; distribuci starostům provádí Svaz měst a obcí.  

Metodiky a stanoviska jsou (krom výše uvedených adres) také na adrese: http://www.portal-

vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-

skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z.   

Procesní plnění úkolu:  

Metodiky procházejí oponenturou v rámci OPVZ, Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek 

v programovém období 2014-2020 prochází běžným pracovním postupem v rámci pravidel 

Národního orgánu pro koordinaci daným jednotným metodickým prostředím. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Metodická činnost  

Sjednocování metodik je nutné chápat jako celkovou metodickou podporu k ZZVZ, tedy včetně 

metodik navazujících na textové metodiky. I nadále budou metodiky aktualizovány, doplňovány 

a budou vytvářeny případně nové metodiky.  

Školící aktivity  

OPVZ v souvislosti s přijetím ZZVZ realizuje již od dubna roku 2016 školení pro státní úřady 

a jejich podřízené organizace, běžné zadavatele (kraje/města/obce), dále pro řídící orgány 

a zprostředkující subjekty atd. V roce 2019 bude pokračovat stávající rozsah školení v rámci 

vzdělávacího programu a tedy i nadále budou pravidelně realizovány semináře k oblasti veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. Metodiky a metodická stanoviska plní svůj účel, jsou plně využívány. Vzdělávací 

program je zaveden, pravidelně prováděn, hojně navštěvován a plní svůj účel. Principy 

zjednodušení se tak postupně zavádějí nejen mezi zadavatele, ale i mezi kontrolní orgány. 

 

3.3 Vypracování zhodnocení dopadů implementace usnesení vlády České republiky 

č. 467 ze dne 21. června 2017 o povinném využití NEN 

Popis úkolu:  

Měla by být vypracována analýza vlivu elektronického zadávání prostřednictvím Národního 

elektronického nástroje (dále též „NEN“) jako centrálního elektronického nástroje pro veřejné 

zadavatele a dopadů implementace usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467, které 

pro ministerstva, ústřední správní úřady a jim podřízené orgány a organizace zavádí povinnost 

využívat NEN od 1. července 2018. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V rámci plnění úkolů Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo:  

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z
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a) analýzu dat z využívání NEN,  

b) komunikační audit – tj. vnímání NEN cílovou skupinou,  

c) výstupy z bodů a) a b) byly sepsány do hodnotící zprávy.  

Procesní plnění úkolu:  

Byla vytvořena hodnotící zpráva o prvních 6 měsících povinného využívání NEN. Tato byla 

diskutována v rámci Řídící skupiny pro elektronizaci veřejných zakázek. Členy řídící skupiny jsou 

zástupci ministerstev, územních celků a dodavatelů. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Nadále bude probíhat hodnocení dopadů využívání NEN. V souladu s usnesením vlády bude finální 

zpráva předložena do 31. března 2019. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol je splněn částečně. V návaznosti na proběhlé hodnocení lze konstatovat, že povinné využívání 

NEN zvýšilo transparentnost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. I přesto u NEN zůstávají 

z hlediska jeho využívání cílovou skupinou otevřené body, kterými jsou:  

• user usability systému,  

• user experience systému.  

Tyto otevřené body budou v průběhu roku 2019 eliminovány prostřednictvím převedení systému 

do nové technologie HTML 5. 

 

3.4 Provedení evaluace „Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů 

v rámci SSR v období 2014-2020“ 

Popis úkolu:  

V oblasti veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie bude v průběhu roku 

2018 dopracována evaluace Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci 

Společného strategického rámce v období 2014–2020 obsahující vyhodnocení způsobu 

a účinnosti naplňování jejích cílů a dodržování stanovených principů. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Akční plán boje s korupcí na rok 2017 uložil pro oblast veřejných zakázek spolufinancovaných 

ze zdrojů Evropské unie vypracovat Hodnocení Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci 

čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020. Hodnocení zpracovalo sdružení ASTRA - Asociace 

pro transparentnost, z. s., v rámci projektu Mapování rizik korupce v regionech z výzvy pro nestátní 

neziskové organizace Operačního programu Technická pomoc. Cílem analýzy bylo vyhodnotit 

relevantnost strategie z hlediska obecných protikorupčních mechanismů, mezinárodních 

doporučení, národních metodik a porovnáním s riziky identifikovanými v oblasti korupce 

a podvodů v rámci programů a projektů spolufinancovaných EU. Na základě analýzy bylo 

formulováno několik zjištění a na ně navazující doporučení3. Hlavním závěrem bylo, že opatření 
                                                

3 Všechny hlavní závěry i doporučení viz loňská podrobná zpráva o stavu a způsobu splnění úkolu obsažených v Akčním plánu boje 

s korupcí na rok 2017 nebo dostupné na: https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-

koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-Strategie-pro-boj-s-podvody-a-korupci-v.    

https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-Strategie-pro-boj-s-podvody-a-korupci-v
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-Strategie-pro-boj-s-podvody-a-korupci-v
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uvedená ve strategii v zásadě pokrývají všechna hlavní rizika identifikovaná v rámci projektů 

financovaných z prostředků Evropské Unie. Jde o rizika vztahující se k výběru projektu, kdy 

strategie uvádí opatření spojená s předcházením a ověřováním nežádoucích vazeb či střetu zájmů 

a rizika spojená s realizací projektů. Realizátor doporučil zvyšování transparentnosti cestou 

včasného, otevřeného, přehledného a snadno dostupného zveřejňování informací o všech procesech 

realizovaných jednotlivými subjekty implementační struktury včetně informací o výběru a realizaci 

jednotlivých projektů. Akční plán uložil výše zmíněné hodnocení dopracovat tak, aby obsahovalo 

vyhodnocení způsobu a účinnosti naplňování cílů strategie a dodržování stanovených principů. 

Navazující analýzu s názvem Evaluace vnímaného fungování a efektivnosti vybraných nástrojů 

JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF zpracovala společnost Deloitte Advisory, s. r. o. 

Předmětem bylo detailnější zhodnocení konkrétních nástrojů jednotného metodického prostředí 

z pohledu aktérů, kterých se nástroje dotýkají (zaměstnanci ŘO, kteří hodnotí, administrují 

či kontrolují projekty, ale i příjemci). Autoři evaluace agregovali hodnocené nástroje do třech 

skupin z hlediska vnímání jejich efektivity při zvyšování transparentnosti či snižování rizika 

podvodů a korupce a náročnosti při jejich zavádění do praxe. Ačkoliv je praxe využití většiny 

nástrojů do jisté míry problematická, většina analyzovaných nástrojů má vliv na transparentnost 

v procesech implementace pomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jako pozitivně 

vnímané nebo považované za efektivní při zvyšování transparentnosti či snižování rizika podvodů a 

korupce a bez problémů se zaváděním do praxe byly hodnoceny nástroje: 

• zveřejňování kritérií a zdůvodnění hodnocení,  

• etické kodexy a nastavení kontrolních listů - zejména v oblasti veřejných zakázek,  

• opravitelnost kritérií (odstranění vad nebo doplnění žádosti o podporu),  

• databáze hodnotitelů (střet zájmů),  

• žádost o přezkum,  

• indikátory podvodu.  

Postupy v případě podezření na nekalé jednání ze strany příjemce a postupy v případě podezření 

na nekalé jednání ze strany ŘO/ZS patří mezi nástroje, které jsou vnímány neutrálně nebo jejich 

efektivita při zvyšování transparentnosti či snižování rizika podvodů a korupce není zřejmá a jejich 

zavedení do praxe je částečně problematické. Jako neefektivní a problematické při zavádění 

do praxe se ukázaly sebehodnocení a analýza rizik ŘO a rozkrývání vlastnické struktury. 

Analýza celkově vyhodnotila popis nástrojů ve strategii jako optimální – tj. v dostatečně obecné 

rovině. Autoři evaluace doporučili další vysvětlování záměru vzniku jednotlivých nástrojů tak, 

aby bylo cílem ŘO rozpracovat implementaci těchto nástrojů do podoby, která efektivně přispívá 

ke zvyšování transparentnosti a předcházení podvodnému jednání. Na základě zjištění dobré praxe 

v průběhu programového období dále doporučují, aby gestoři relevantních metodických oblastí tyto 

příklady sdíleli s ostatními řídicími orgány a dále s orgány spolupracovali na úspěšné 

implementaci4. Tato doporučení však mají dopad na jednotlivé metodické dokumenty, nikoliv 

na strategii samotnou. 

Souhrnně lze tedy konstatovat, že strategie v kontextu současného programového období 

a zmíněných evaluací nevyžaduje aktualizaci, nicméně v souvislosti s přípravou programového 

období 2021+ bude nutné reflektovat prvky, které se ukázaly jako nefunkční či ne zcela efektivní. 

 

 

                                                

4 Celá závěrečná zpráva Evaluace vnímaného fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti 

v ESIF je k dispozici zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-

evaluaci/Evaluace-vnimaneho-fungovani-a-efektivnosti-vybran    

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-vnimaneho-fungovani-a-efektivnosti-vybran
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-vnimaneho-fungovani-a-efektivnosti-vybran
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Procesní plnění úkolu:  

Nejedná se o opatření, ale o zhodnocení existující strategie na úrovni gestora. Výsledný materiál 

tedy neprochází mezirezortním připomínkovým řízením. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Vzhledem k výsledkům evaluace je možné tento úkol považovat za splněný bez nutnosti dalších 

opatření.   

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol by splněn. 

 

3.5 Poskytování podpory a metodické pomoci uživatelům evidence skutečných majitelů 

právnických osob a svěřenských fondů 

Popis úkolu:  

V oblasti rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních korporací je nutné poskytovat 

všem dotčeným stranám metodickou podporu návazně na implementaci opatření vzešlých z úkolů 

předešlých akčních plánů boje s korupcí. V návaznosti na přijaté novely zákona č.  253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob, ve znění pozdějších předpisů, poskytne Ministerstvo spravedlnosti v roce 2018 uživatelům 

evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů veškeré nezbytné 

informace v souvislosti s (1) používáním formulářů pro zápis do evidence a (2) fungováním 

dálkového přístupu pro zákonem vymezené osoby a orgány.  

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. ledna 2018 (dále také jen „rejstříkový 

zákon“), byl k 1. lednu 2018 zřízen Informační systém skutečných majitelů, v podrobnostech viz 

§ 118b a násl. rejstříkového zákona, a též Informační systém evidence svěřenských fondů, 

v podrobnostech viz především § 65a a násl. a § 118a rejstříkového zákona.  

Ministerstvo spravedlnosti k 1. lednu 2018 zprovoznilo evidenci skutečných majitelů, včetně 

webové stránky issm.justice.cz. Na uvedené adrese je dostupný jak formulář pro zápis skutečného 

majitele, tak veškeré relevantní informace se skutečným majitelem související; nápovědy jsou 

integrovány také přímo do formuláře (který je třeba vyplnit přímo na stránkách). Na webu jsou také 

informace osvětlující pojem a význam skutečného majitele (včetně obecného režimu identifikace 

skutečného majitele), informace potřebné k podání návrhu na zápis skutečného majitele, návodné 

a vysvětlující texty k tomu, jak zacházet s aplikací, jakož i informace ke zřizování a fungování 

dálkového přístupu. Veškeré doprovodné a vysvětlující texty na stránkách ministerstva jsou 

v případě potřeby upravovány a doplňovány. Obdobně je tomu také v případě evidence svěřenských 

fondů, která byla zřízena na adrese isesf.justice.cz. Na těchto stránkách jsou také k dispozici 

veškeré relevantní informace s touto evidencí související. 
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Procesní plnění úkolu: 

Pro Informační systém skutečných majitelů (dále jen „ISSM“) je poskytována uživatelská podpora 

na e-mailové adrese issm@msp.justice.cz.  Uživatelská podpora je určena pro veřejnost a také 

pro orgány veřejné moci či oprávněné osoby, které mají zřízen zvláštní přístup do systému ISSM 

pro možnost lustrace subjektů v rejstříku skutečných majitelů. 

Po odeslání e-mailu na výše uvedenou adresu je požadavek automaticky odeslán do helpdeskového 

systému Ministerstva spravedlnosti. Helpdeskový systém přiřadí požadavku jedinečné číslo, čímž 

se vytvoří tzv. „tiket“, který je následně přidělen k řešení kompetentnímu zaměstnanci Ministerstva 

spravedlnosti. Pro další komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti není třeba, aby uživatelé měli 

vytvořen zvláštní přístup do zmiňovaného helpdesku. Veškerá další komunikace probíhá pomocí 

e-mailu, v některých případech jsou uživatelé kontaktováni telefonicky (pokud uživatelé zveřejní 

v e-mailovém požadavku telefonický kontakt). 

Technická podpora systému ISSM je určena zejména pro řešení technických 

a uživatelských problémů a pro zodpovídání dotazů ohledně funkcionalit systému či ohledně 

nejasností s procesem zápisu skutečného majitele. V souvislosti s tímto je důležité poznamenat, 

že technická podpora ISSM slouží výhradně pro řešení výše uvedených záležitostí, nikoliv 

pro právní poradenství. 

Pro účely výkonu působnosti orgánů veřejné moci a zákonných povinností vymezených osob 

umožňuje Ministerstvo spravedlnosti těmto orgánům a osobám dálkový přístup do evidence 

skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti přiděluje oprávněné osobě (respektive častěji 

oprávněným osobám) uvedeným v žádosti tzv. jedinečný identifikátor oprávněné osoby. 

Výše uvedené platí i v případě evidence svěřenských fondů, technická podpora je poskytována 

na adrese isesf@jmsp.justice.cz. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Výhledy na rok 2019 se týkají optimalizace elektronizovaného systému evidence skutečných 

majitelů a evidence svěřenských fondů po technické i věcné stránce – například napojení na další 

informační systémy veřejné správy (například propojení s veřejným rejstříkem 

a optimalizace vyhledávání údajů v evidenci svěřenských fondů). 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol začal být plněn ihned se zprovozněním evidence skutečných majitelů, tj. v lednu 2018, a byl 

kontinuálně plněn v průběhu celého roku. Poskytování technické podpory uživatelům probíhá 

samozřejmě i v roce 2019. 

 

Gestor: Finanční analytický úřad  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V souvislosti s přijetím zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalšími souvisejícími 

předpisy, především pak zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob, který se zásadním způsobem dotkl oblasti rozkrývání nejasné vlastnické struktury 

právnických osob, svěřenských fondů a jiných právních uspořádání, bylo třeba poskytnout 

veřejnosti vysvětlení nových zákonných ustanovení a povinností s nimi souvisejících. 

mailto:issm@msp.justice.cz
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Procesní plnění úkolu:  

Finanční analytický úřad upravil metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele povinnými 

osobami již ke dni 17. května 2017. Tento metodický pokyn je ke stažení na webových stránkách 

úřadu na adrese http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html. Dále Finanční 

analytický úřad vydal více než 30 písemných stanovisek zabývajících se výhradně tématem 

skutečného vlastnictví právnických osob konkrétním fyzickým i právnickým osobám. Telefonické 

konzultace k této problematice rovněž probíhaly v průběhu celého roku. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V návaznosti na tzv. 5. AML směrnici [Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843, 

ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES 

a 2013/36/EU], bude nutné ustanovení novelizovat a stejně tak změnit některé náležitosti evidence 

skutečných majitelů. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. Finanční analytický úřad průběžně komunikoval s povinnými osobami i 

právnickými a fyzickými osobami, na které tato regulace dopadá. Tímto naplnil požadavky daného 

úkolu. 

 

3.6 Pokračovat v metodické činnosti vůči povinným osobám návazně na implementaci 

novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu 

Popis úkolu:  

Finanční analytický úřad bude pokračovat v metodické činnosti vůči povinným osobám ve smyslu 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

Gestor: Finanční analytický úřad 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

V souvislosti s přijetím zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další související 

předpisy, bylo třeba poskytnout vysvětlení nových zákonných ustanovení a povinností s nimi 

souvisejících povinným osobám ve smyslu § 2 AML zákona. Především pak aktualizovat 

metodické pokyny, poskytovat výkladová stanoviska v písemné podobě, diskutovat nastalé situace 

telefonicky a účastnit se vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tuto problematiku.  

Procesní plnění úkolu:  

Finanční analytický úřad upravil metodické pokyny dotčené novelou zákona, především pak 

metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám ke dni 23. dubna 2018. 

Tento metodický pokyn je ke stažení na webových stránkách úřadu 

http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html. Dále Finanční analytický úřad vydal 

více než 100 písemných stanovisek zabývajících se výhradně problematikou AML zákona a jeho 

výkladem a některá z nich prezentoval rovněž na webu úřadu. Telefonické konzultace k této 

problematice rovněž probíhaly celý rok.  

http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
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Navazující (očekávané) aktivity:  

V návaznosti na tzv. 5. AML směrnici [Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843, 

ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES 

a 2013/36/EU], bude nutné opět novelizovat některá ustanovení AML zákona a dalších předpisů. 

V neposlední řadě pak úřad pořádal a účastnil se řady vzdělávacích a osvětových akcí, například 

setkání České bankovní asociace, České advokátní komory, Komory auditorů ČR atd.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Finanční analytický úřad průběžně komunikoval s povinnými osobami, na které tato nová regulace 

dopadá. Pro lepší orientaci zveřejnil zobecněná stanoviska a aktualizoval metodické pokyny. 

Aktivně předával informace o nové úpravě rovněž ve formě přednášek a diskuzí s povinnými 

osobami. Tímto naplnil požadavky daného úkolu.  

 

3.7 Sledovat legislativní proces na evropské úrovni vzhledem k přípravě 5. AML 

směrnice EU a průběžně vyhodnocovat možnosti její implementace do právního řádu 

ČR, pokud by byla do konce roku 2017 (případně v roce 2018) přijata 

Popis úkolu:  

V souvislosti s přípravou 5. AML směrnice EU, která se rovněž bude zabývat úpravu povinností 

při určování skutečných majitelů a způsobu jejich evidence, je nutné pozorně sledovat legislativní 

proces na evropské úrovni a průběžně vyhodnocovat možnosti implementace do právního řádu ČR, 

pokud by nová směrnice byla do konce roku 2017 (případně v roce 2018) přijata. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti (ve vztahu k evidenci skutečných majitelů) 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 

směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (tzv. 5. AML směrnice), byla přijata 

v květnu 2018. 

V závěru roku 2017 a v průběhu první poloviny roku 2018 Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci 

s gestorem transpozice, Finančním analytickým úřadem, a Ministerstvem financí sledovalo finální 

vývoj schvalování směrnice. Společně byly též koordinovány reakce na dotazy ze strany Komise 

Evropského parlamentu týkající se možných úprav směrnice. Aktivně se Ministerstvo spravedlnosti 

věnovalo též snaze o zkvalitnění českého překladu směrnice. 

V průběhu roku 2018 proběhlo na úrovni Ministerstva spravedlnosti, Finančního analytického 

úřadu a Ministerstva financí množství jednání k otázkám spojeným s transpozicí 5. AML směrnice, 

především z hlediska podoby a způsobu změn fungování evidence skutečných majitelů. 

Zástupce Ministerstva spravedlnosti se též v roce 2018 účastnil několika zahraničních odborných 

jednání k problematice evidování skutečných majitelů (pracovní skupina organizace European 

Commerce Registers’ Forum ke skutečnému majiteli; transpoziční workshop pořádaný Evropskou 

komisí). V rámci těchto aktivit byly získávány informace o zahraničních přístupech k transpozici 

nových požadavků 5. AML směrnice. 
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V druhé polovině roku 2018 již Ministerstvo spravedlnosti, Finanční analytický úřad a Ministerstvo 

financí započaly intenzivní jednání o podobě transpozice 5. AML směrnice. 

Procesní plnění úkolu:  

Dne 19. června 2018 byla v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněna tzv. 5. AML směrnice. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Změny v legislativě plynoucí z 5. AML směrnice budou projednávány v roce 2019. Vzhledem 

ke krátké transpoziční lhůtě by měly být změny přijaty ještě v roce 2019. 

Jednou z hlavních a nosných změn 5. AML směrnice je úprava požadavků na fungování evidence 

skutečných majitelů. Z 5. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň 

některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti 

údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Dotčené rezorty vyvinuly maximální úsilí pro to, aby byly včas a v úplnosti obeznámeny s podobou 

a obsahem 5. AML směrnice. Již v průběhu projednávání na evropské úrovni byla vedena interní 

jednání o způsobu následné transpozice. Informace o problematice evidování skutečných majitelů 

byly též čerpány v rámci spolupráce se zahraničními kolegy. 

 

Gestor: Ministerstvo financí / Finanční analytický úřad 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Dne 19. června 2018 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/843, ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 

2009/138/ES a 2013/36/EU. Implementace této směrnice musí být dokončena do 10. ledna 2020.  

Procesní plnění úkolu:  

Finanční analytický úřad se aktivně účastnil projednávání věcného návrhu 5. AML směrnice 

v celém jejím průběhu, připravoval ve spolupráci s relevantními institucemi (především 

Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti) instrukce na jednotlivá jednání v souladu 

se schválenou rámcovou pozicí a tyto názory pak zástupci úřadu prezentovali na jednáních 

v Bruselu. Následně pak úřad informoval o přijetí směrnice a nejdůležitějších oblastech, kterých 

se mají dotknout změny v české legislativě, státní i soukromé instituce. V roce 2018 rovněž 

započaly práce na transpozici této směrnice do české legislativy a zástupci úřadu se zúčastnili 

1. transpozičního workshopu k tomuto předpisu.  

Navazující (očekávané) aktivity: 

V roce 2019 bude třeba dokončit transpozici směrnice i legislativní proces tak, aby směrnice byla 

řádně implementována do 10. ledna 2020.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Finanční analytický úřad průběžně sledoval vývoj znění směrnice a legislativní proces v rámci 

Evropské Unie a účastnil se všech relevantních jednání k této problematice. Úřad rovněž zahájil 

práce na novelizovaném znění AML zákona i dalších dotčených zákonů (zákon č. 300/2016 Sb., 

o centrální evidenci účtů). Tímto naplnil požadavky daného úkolu.  
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3.8 Dokončení projektu k elektronickému způsobu prodeje majetku státu 

prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem 

Popis úkolu:  

Za účelem zefektivnění zpeněžování státního majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových dokončí projekt k elektronickému způsobu prodeje prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem a splňujícího požadavky na průhledný 

a nezpochybnitelný způsob prodeje. Toto opatření přináší větší transparentnost dotčených transakcí 

a zvýšení veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem státu. 

Gestor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Toto opatření je plněno prostřednictvím elektronického aukčního systému – Nabídka majetku státu 

provozovaného na webových stránkách ÚZSVM https://www.nabidkamajetku.cz. 

Procesní plnění úkolu:  

V únoru roku 2018 byla spuštěna aplikace „Nabídka majetku státu“, která je provozována 

na webových stránkách ÚZSVM. Na jednom místě jsou uveřejněny nejen nabídky majetku státu 

pro státní instituce (v rámci tzv. vnitrostátní nabídky), ale také nabídky nepotřebného majetku státu 

veřejnosti, a to zejména formou elektronické aukce. Následně k 1. listopadu 2018:  

 

• bylo umožněno zaměstnancům ostatních státních institucí v režimu zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“), vytvářet a spravovat elektronické aukce 

v Elektronickém aukčním systému (dále jen „EAS“); 

• pro elektronické aukce byl zprovozněn systém kaucí. Nyní je možné ke každé nabídce 

požadovat pro přístup do aukce složení kauce. Tato funkcionalita umožní nabízet v EAS 

i ostatní (nemovitý) majetek státu, pro který může být složení kauce požadováno. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V roce 2019 se plánuje další drobný rozvoj aplikace na základě podnětů z běžného provozu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn. Došlo k:  

• spuštění aplikace „Nabídka majetku státu“ (na webových stránkách ÚZSVM byla spuštěna 

aplikace „Nabídka majetku státu“, která umožňuje přes modul EAS nabídku nepotřebného 

majetku státu veřejnosti i formou elektronické aukce), 

• dostupnosti EAS pro ostatní státní instituce (pracovníci všech státních institucí, kteří 

se registrovali v systému jako správci nabídek, mohou za předpokladu, že s ÚZSVM uzavřou 

„Dohodu o přístupu k EAS“, využívat modul EAS k nabídce majetku veřejnosti),  

• spuštění Elektronické aukce veškerého majetku (systém umožňuje prodej veškerého majetku, 

včetně nemovitých věcí, umožňuje požadovat u nabízeného majetku jistinu (kauci) a zpřístupnit 

nabízený majetek pouze zájemcům, kteří jistinu složili). 

 

https://www.nabidkamajetku.cz/
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3.9 Zpeněžovat majetek státu průhledným a nezpochybnitelným způsobem - 

přednostně formou veřejné dražby 

Popis úkolu:  

V Akčním plánu nadále zůstává průběžný úkol zpeněžovat majetek státu průhledným 

a nezpochybnitelným způsobem - přednostně formou veřejné dražby. 

Gestor: Jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestorů: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Plnění úkolu zveřejňovat informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, s nímž má rezort 

právo hospodařit, vyplývá rovněž z kapitoly 2 o transparentnosti Rámcového RIPP, proto lze tento 

úkol považovat za trvalý. 

Jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky se při nakládání s majetkem státu řídí především 

zákonem o majetku státu a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu 

a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je třeba 

připomenout novelu zákona o majetku státu účinnou od 1. března 2016, která odpovědnost 

za proces zpeněžování majetku z velké části přesouvá z jednotlivých organizačních složek státu 

na ÚZSVM. O konání veřejné dražby nemovitostí trvale nepotřebných od 1. března 2016 již 

nerozhodují organizační složky státu hospodařící s majetkem, ale ÚZSVM, na který přešla 

příslušnost s tímto majetkem hospodařit. Pouze v případě, že o trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto 

před 1. březnem 2016, může tento majetek zpeněžit veřejnou dražbou orgán státní správy sám. 

Co se týká přednostního využívání veřejných dražeb, plnění tohoto opatření lze jednoduše 

vyhodnotit na základě dat z portálu Centrální adresy https://www.postaonline.cz/cadrvd/, kde jsou 

dražby zejména nemovitých věcí povinně zveřejňovány.  

Procesní plnění úkolu:  

Nabídky prodeje nepotřebného majetku a pronájmu majetku státu, zejména nemovitých věcí, jsou 

zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých rezortů a jim podřízených složek. Úkol 

je rezorty plněn průběžně dle aktuální potřeby. Jednotlivá ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

se k tomuto úkolů vyjádřily následovně, přičemž odkazy na webové stránky, na kterých jsou 

veřejně dostupné nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného majetku, jsou shrnuty v příloze č. 7.1. 

Ministerstvo financí uvádí, že na ministerstvu bylo v roce 2018 vyhlášeno celkem 

28 jednokriteriálních veřejných soutěží (jediným kritériem je výše nabídnuté kupní ceny) na prodej 

majetku státu v režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 

ve znění pozdějších předpisů, 5 jednokriteriálních veřejných soutěží movitého majetku státu 

v režimu zákona o majetku státu dle § 22 odst. 1 (osobní vozidla a vybavení bývalé kuchyně) 

a 1 jednokriteriální veřejná soutěž na pronájem nemovitého majetku státu rovněž v režimu zákona 

o majetku státu dle § 27 odst. 1 (část obvodové zdi). 

Na ministerstvu jsou ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565 nabídky prodejů 

majetku státu metodou veřejné soutěže vyhlašovány zveřejněním v Hospodářských novinách, 

na webu i úřední desce ministerstva, na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz 

v oddělení nabídky pro veřejnost v souladu s § 21 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 

Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, , ve znění 

pozdějších předpisů, na úřední desce příslušné rezortní organizace, jejíž majetek je prodáván, na 

úřední desce příslušné obce  nebo příslušného kraje, kde je majetek umístěn, a na příslušném 

https://www.postaonline.cz/cadrvd/
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majetku (pokud to okolnosti dovolují). Nabídka pronájmu nemovitého majetku státu metodou 

veřejné soutěže byla zveřejněna na webových stránkách i úřední desce ministerstva v souladu 

s § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Z celkového počtu vyhlášeních veřejných soutěží na ministerstvu (bez rezortních organizací) bylo 

prodáno 36 ks majetků s celkovým výnosem 12,3 mil. Kč. U neprodaných majetků budou v roce 

2019 vyhlášena další kola veřejné soutěže. Z vyhlášené veřejné soutěže na pronájem nemovitého 

majetku byla s vybraným účastníkem uzavřena nájemní smlouva na období 4 let za celkovou cenu 

minimálně 168 912 Kč (výše nájemného bude každoročně valorizována dle míry inflace). 

• Finanční analytický úřad: http://www.financnianalytickyurad.cz/. V roce 2018 nebyl nabízen 

žádný majetek k pronájmu ani nedošlo k prodeji majetku. 

• Generální finanční ředitelství: Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu jsou zveřejňovány 

na webových stránkách Finanční správy a z nabídky je patrny i způsob prodeje nepotřebného 

majetku (http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nepotrebny-majetek). Tento odkaz je 

dále členěn na „Prodej nemovitých věcí“, „Pronájem nemovitých věcí“ a „Prodej movitých 

věcí“. Uskutečňované nabídky zahrnují nepotřebný majetek bez omezení jeho hodnoty. Ceny 

pro určení nabídek byly u výpočetní a kancelářské techniky stanoveny na základě znaleckého 

posudku. V případě prodeje vozidel se cena pro výběr nejvhodnější nabídky odvíjela 

od znaleckého posudku. V případě nepotřebného majetku, kterým byl nábytek, provedla ocenění 

ustanovená oceňovací komise. Přednostně byla při zpeněžení majetku využívána forma nejvyšší 

nabídky. 

• Generální ředitelství cel: Celní správa ČR i v roce 2018 zajišťovala plnění procesních 

povinností v oblasti veřejného nakupování stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a současně i zákonných povinností v oblasti zveřejňování nabídek prodeje 

a pronájmu majetku státu, s cílem zajištění větší transparentnosti všech takto avizovaných 

transakcí a zajištění zvýšené veřejné kontroly s nakládáním majetku státu. Informace jsou 

zveřejňovány na webových stránkách www.celnisprava.cz pod níže uvedenými odkazy: 

- veřejné zakázky: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/verejne-zakazky/Stranky/default.aspx;  

- veřejné zakázky podléhající uveřejnění podle § 212 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.: 

www.vestnikverejnychzakazek.cz;  

- veškerá dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným v režimu zákona a podléhajícím 

povinnému uveřejnění: https://nen.nipez.cz/profil/GRC;  

- nabídka nepotřebného majetku, o kterém bylo rozhodnuto podle § 14 odst. 7 zákona 

o majetku státu: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebneho-

majetku/Stranky/default.aspx. Stránka je dále členěna na nabídku organizačním složkám 

státu k bezúplatnému převodu a na nabídku právnickým a fyzickým osobám ke koupi; 

- nabídka pronájmu majetku: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmu-

majetku/Stranky/default.aspx.  

• Kancelář finančního arbitra: Kancelář v roce 2018 nezpeněžila žádný majetek státu ani 

nevyužila veřejné dražby. 

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://www.nabidkamajetku.cz/. Úkol 

byl splněn jak po teoretické stránce, úpravou metodického pokynu č. 1/2016 „Postup 

při organizaci veřejných dražeb dobrovolných“ k 31. srpnu 2018, tak po praktické stránce, kdy 

došlo k odbornému proškolení zaměstnanců a následně k výraznému navýšení počtu 

provedených veřejných dražeb. Metodika byla upravena, především se zohledněním 

http://www.financnianalytickyurad.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nepotrebny-majetek
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dosavadních zkušeností, vypracováním podrobného metodického pokynu s přílohami, v nichž je 

zahrnuta veškerá dokumentace potřebná pro prodej formou veřejné dražby. 

• Státní pokladna Centrum sdílených služeb: V roce 2018 nebyl nabízen žádný majetek 

k pronájmu ani nedošlo k prodeji majetku. 

• Státní tiskárna cenin: Státní tiskárna cenin při nakládání s majetkem státu, s nímž má právo 

hospodařit ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a § 16 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, v platném znění postupuje v souladu s tímto zákonem a Statutem Státní tiskárny cenin. 

Má-li ve svém majetku nepotřebnou nemovitou věc, zveřejňuje tuto skutečnost na Portálu 

veřejné správy (https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-majetek). 

Neprojeví-li o tuto nemovitou věc zájem žádná organizační složka státu nebo jiná státní 

organizace, je prodej nemovité věci zveřejňován na webových stránkách Státní tiskárny cenin. 

Stejně tak je na webových stránkách Státní tiskárny cenin zveřejňována nabídka prodeje 

ostatního majetku státu. V roce 2018 nebyl realizován žádný takový prodej. 

Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že ministerstvo splnilo a plní stanovený úkol. Na webových 

stránkách ministerstva 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_pronajmu.h

tml (majetek MZV určený k pronájmu), 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_odprodeji.h

tml (majetek MZV určený k odprodeji) i na stránkách podřízených organizací jsou průběžně 

zveřejňovány informace o majetku nabízeném k odprodeji. 

• Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce: 

http://www.iir.cz/static/dokumenty.  

• Česká rozvojová agentura, organizační složka státu: http://www.czechaid.cz/o-nas/zakladni-

dokumenty/.  

• Česká centra, příspěvková organizace: http://www.czechcentres.cz/o-nas/boj-proti-

korupci/majetek-a-rozpocet/.  

• Zámek Štiřín, příspěvková organizace: http://www.zsti.cz/index.php.  

• Diplomatický servis, příspěvková organizace: V současně době je prováděna rekonstrukce 

webových stránek organizace, která má být ukončena do 31. března 2019. Dosud byly 

informace o nabídce odprodeje trvale nepotřebného majetku uváděny 

na: http://www.ds.cz/uredni-deska.php, http://www.ds.cz/nemovitosti.php. 

• Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO Dubaj 2020, příspěvková organizace: 

https://www.czexpo.com/zavazne-dokumenty/.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádí, že nabídky prodeje a pronájmu majetku státu 

jsou zveřejňovány na http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodej-moviteho-a-nemoviteho-majetku-

msmt. K odprodeji byly v roce 2018 zveřejněny celkem 2 nabídky, z toho nabídka na odprodej 

osobního automobilu Škoda Fabia Kombi 1,4 TDI VIN TMBHJ46Y364512518 celkem dvakrát, 

a to v lednu a březnu 2018. Nabídky se lišily požadovanou minimální cenou, která se postupně 

snižovala (jednalo se o čtvrtou a pátou nabídku k odprodeji tohoto nepotřebného majetku; třikrát 

bylo nabízeno již v roce 2017). V květnu 2018 byla zveřejněna nabídka odprodeje osobního 

automobilu Škoda Superb 3,6 FSI V6,  VIN TMBCC93T399026258. Nabídky pronájmu prostor 

úřadu i resortních organizací jsou zveřejňovány na http://www.msmt.cz/ministerstvo/prostory-k-

pronajmu. V roce 2018 neměl resort prostory, které by nabídl k pronájmu, ani žádný pronájem 

prostor nepoptával. Na výše uvedených webových adresách jsou zveřejňovány nabídky vlastního 

úřadu i všech resortních organizací. Kromě uvedené adresy je nepotřebný majetek nabízen 

https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-majetek
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organizačním složkám státu  zveřejněním na webu ÚZSVM www.uzsvm.cz, nebo 

na twitter.com/uzsvm nebo na facebook.com/uzsvm.cz, a to podle § 19c zákona o majetku státu. 

Ministerstvo kultury uvádí, že webové stránky ministerstva jsou pod adresou www.mkcr.cz. 

Údaje o nabídkách nepotřebného majetku jsou na webových stránkách zveřejňovány podle aktuální 

situace, tj. pokud je takový majetek po splnění zákonných podmínek nabídnut k prodeji 

či k pronájmu. K tomu jsou využívány webové stránky na adrese https://www.mkcr.cz/uredni-

deska-84.html a na adrese https://www.mkcr.cz/povinne-zverejnovane-informace-82.html. 

V současné době – k datu 31. prosince 2018 – ministerstvo nenabízí k prodeji či k pronájmu žádný 

majetek. Webové adresy státních příspěvkových organizací v rezortu ministerstva jsou uvedeny 

v příloze č. 7.1. 

Plnění úkolu Průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu je vázáno pouze 

na Plán hlavních úkolů ministerstva. Jeho průběh a stav plnění bude projednáván v ročních cyklech 

v úrovni porady vedení ministerstva. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že majetek (hmotný majetek), o jehož nepotřebnosti 

pro ministerstvo rozhodl státní tajemník v ministerstvu, je primárně nabízen bezúplatně složkám 

v resortu, dále pak jiným organizačním složkám státu. Pokud nikdo z nich neprojeví o tento majetek 

zájem, je jeho nabídka zveřejněna na specializovaných webových stránkách, které spravuje 

ÚZSVM − aplikace Nabídky majetku státu. Majetek je pak zcizen fyzické, nebo právnické osobě, 

která za uvedený majetek státu nabídne nejvyšší cenu.  Nemovitý majetek (pokud se jedná 

o administrativní objekty zapsané v centrálním registru administrativních budov - CRAB) 

je převáděn na základě zákona na ÚZSVM. 

• Úřad práce ČR: V případě zbavování se nepotřebného majetku je postupováno dle zákonů, 

které upravují nakládání s majetkem státu a dále v podmínkách Úřadu práce ČR dle Směrnice 

generální ředitelky Evidence, vyřazování a likvidace majetku. Při úplatném převodu majetku 

se postupuje tzv. obálkovou metodou, kdy jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího zájemce 

je nejvyšší cenová nabídka při splnění podmínky, že kupní cena bude rovna nebo vyšší než cena 

obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení. 

• Česká správa sociálního zabezpečení: V roce 2018 nerealizovala úplatné zcizení majetku 

státu. V souladu se zákonem o majetku státu realizovala Česká správa sociálního zabezpečení 

bezúplatný převod na ÚZSVM a směnu s Magistrátem města Brno. Jedná se o následující: 

- Pozemky p. č. 3942/5, 3942/10, 3942/13, 3943 v k. ú. Jihlava −  nemovitý majetek 

pro Českou správu sociálního zabezpečení nepotřebný, předán ÚZSVM. 

- Pozemky p. č. 345/17, 345/18 v k. ú. Veveří (Brno – město) z důvodu získání pozemku 

p. č. 1385/2 v rámci směnné smlouvy. 

• Státní úřad inspekce práce: Nepotřebný majetek Státní úřad inspekce práce nabízí přednostně 

organizačním složkám státu v působnosti téhož zřizovatele nebo ústředního správního úřadu 

(Ministerstvo spravedlnosti, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Úřad 

pro mezinárodněprávní ochranu dětí). Pokud Ministerstvo spravedlnosti, Česká správa 

sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nevyužije 

nabídky, nabídne Státní úřad inspekce práce majetek jiným organizačním složkám státu buď 

přímo elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) nebo prostřednictvím CRABu 

a na webových stránkách. Pokud neprojeví v dané lhůtě zájem žádná jiná organizační složka 

státu, je majetek převáděn ve prospěch právnických osob a fyzických osob úplatným převodem. 

Státní úřad inspekce práce provede v tomto případě ocenění a zveřejní nabídku v transparentním 

výběrovém řízení. Dále zajistí uveřejnění podmínek výběrového řízení na centrální adrese 

a na svých webových stránkách. V případě, že je projeven zájem o koupi nepotřebného majetku, 

dochází k prodeji formou kupní smlouvy. V případě, že o úplatný převod majetku neprojeví 

http://www.uzsvm.cz/
http://www.mkcr.cz/
https://www.mkcr.cz/uredni-deska-84.html
https://www.mkcr.cz/uredni-deska-84.html
https://www.mkcr.cz/povinne-zverejnovane-informace-82.html
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nikdo zájem, může někdy dojít k bezúplatnému převedení ve veřejném zájmu (například 

základní škola, mateřská škola, střední škola, charita). Majetek, o který neprojevily zájem jiné 

organizační složky státu ani jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, je ekologicky 

zlikvidován. 

• Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: Nepotřebný majetek  je nabízen k bezúplatnému 

převodu dalším organizačním složkám státu. V roce 2018 k žádnému prodeji ani převodu 

nedošlo. 

• Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Nepotřebným majetkem nedisponuje. Informace 

by byly zveřejňovány na webové stránce https://www.mpsv.cz/cs/17124.    

• Výzkumný ústav bezpečnosti práce: Nepotřebným majetkem dosud nedisponoval, ale byl 

by zveřejňován na webové stránce http://www.vubp.cz/o-nas.  

• Technická inspekce ČR: V roce 2018 žádný nepotřebný majetek neprodávala ani nepřeváděla. 

Při možném prodeji by informace byla zveřejněna na webové stránce http://www.ticr.eu/.  

• Fond dalšího vzdělávání: Po využití institutu předběžné nabídky pro jiné organizační složky 

státu či příspěvkové organizace, postupuje transparentním výběrovým řízením, které zveřejňuje 

na svých webových stránkách http://www.fdv.cz/povinne-zverejnovane-informace. Fond 

dalšího vzdělávání v roce 2018 nic neprodával a žádný nepotřebný majetek v současné chvíli 

neeviduje. 

• Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch: Informaci o nepotřebném 

majetku zveřejňuje na svých webových stránkách http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/, 

prostřednictvím ÚZSVM  popřípadě rozesílá nabídku ostatním organizacím prostřednictvím 

datové schránky. V roce 2018 nebyl uskutečněn žádný prodej. 

• Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích: V roce 

2018 nezpeněžovalo majetek státu formou veřejné dražby ani jinak. 

• Centrum sociálních služeb Kociánka: Majetek zpravidla využívá po celou dobu jeho 

použitelnosti a následně vyřazuje ekologickou likvidací. V případě prodeje zveřejňuje na svých 

webových stránkách http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-nepotrebneho-

majetku/. V roce 2018 žádný majetek neprodávalo ani nepřevádělo na jinou organizaci. 

• Centrum sociálních služeb Hrabyně: Nabídky prodeje a pronájmu majetku zveřejňuje 

nejdříve na webových stránkách ÚZSVM po dobu 30 dnů, poté na webových stránkách 

organizace. V současné době nic nenabízí. V roce 2018 na stránkách ÚZSVM zveřejnilo 

centrum  nabídku 6 ks válend, které se staly  pro organizaci nepotřebným majetkem. Válendy 

byly poté  bezúplatně převedeny na Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Veslařská 

246, Brno. 

• Centrum sociálních služeb Tloskov: Nepotřebný drobný majetek nabízí k bezúplatnému 

převodu jednotlivým centrům a před prodejem též uveřejňuje na stránkách ÚZSVM a na svých 

stránkách. Veřejnou dražbu neprovádí. 

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v průběhu roku 2018 byl v rezortu ministerstva tento úkol 

plněn. V případech, kdy bylo z důvodu hospodárného postupu při hospodaření s majetkem státu 

z ekonomického hlediska přistoupeno k odprodeji majetku, byly vždy dodrženy zásady stanovené 

zákonem o majetku státu a vyhlášky c. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu 

a státních organizací s majetkem státu.  

Ministerstvo vydalo k upřesnění postupu při nakládání s majetkem státu, se kterým mají příslušnost 

hospodařit organizační složky státu a státní organizace v resortu ministerstva, „Pokyn 

https://www.mpsv.cz/cs/17124
http://www.vubp.cz/o-nas
http://www.ticr.eu/
http://www.fdv.cz/povinne-zverejnovane-informace
http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/
http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-nepotrebneho-majetku/
http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-nepotrebneho-majetku/
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pro organizační složky státu a státní organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví" 

č. j. 16210/2016/OMS. 

Aktuálně platný Pokyn pro organizační složky státu a státní organizace v působnosti ministerstva 

dostatečně postihuje oblast průhledného a nezpochybnitelného postupu při zpeněžování majetku 

státu a není třeba jej aktualizovat. 

Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že již od roku 2017 platí nová resortní instrukce č. j. MSP-

87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, ve znění pozdějších 

předpisů, která obsahuje povinnost „zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu“ v § 26 

- § 28 ohledně prodeje, respektive v § 33 ohledně pronájmu. Povinnost zveřejňovat nabídky prodeje 

i pronájmu majetku státu by měla být v rezortu justice jednotlivými organizačními složkami státu 

na základě povinnosti stanovené ve zmíněné instrukci standardně realizována.  

Při zpeněžení majetku je možné postupovat v souladu s § 22 zákona o majetku státu, jak formou 

výběrového řízení („Při úplatném převodu hmotné věci se vhodný zájemce o koupi, s nímž bude 

organizační složka jednat o uzavření smlouvy, zjistí ve výběrovém řízení.“), tak formou veřejné 

dražby („Věc lze rovněž prodat ve veřejné dražbě.“). Výše zmíněná instrukce organizačním 

složkám v resortu justice umožňuje konat veřejnou dražbu. Přípustné je, v souladu se zákonem, jak 

výběrové řízení, tak veřejná dražba.  

Ve spolupráci s Odborem investic a majetku je vykonáván dohled nad postupem organizačních 

složek státu při převodech majetku státu projednávaných v resortní Komisi pro nakládání 

s majetkem z pozice přizvaného účastníka. Je kontrolována správnost postupu organizačních složek 

státu, které prostřednictvím ministerstva zasílají žádosti o schválení převodu nemovitého majetku 

na Ministerstvo financí. 

V roce 2018 ministerstvo nedisponovalo majetkem, který by byl určen k prodeji, a tedy k užití 

dražby pro zpeněžení zatím nedošlo. 

Postup nakládání s majetkem státu upravuje zákon o majetku státu, rezortní instrukce č. 3/2017, 

č. j.: MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu a Pokyn 

ministerstva č. j.: 192/2013-OSU-OSU, o pravidlech a postupech při hospodaření s majetkem státu, 

ke kterému má příslušnost hospodařit ministerstvo, vždy v aktuálním znění. 

Ministerstvo vnitra uvádí, že ministerstvo již od března 2011 (v případě dočasně nepotřebného 

majetku od dubna 2013) zajišťuje rezortní zveřejňování nabídek nepotřebného majetku 

na webových stránkách ministerstva (http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-

majetku.aspx), tzn. včetně nabídek nepotřebného majetku státu, se kterým jsou příslušné hospodařit 

jednotlivé rezortní organizační složky státu  a státní příspěvkové organizace, s výjimkou státního 

podniku Česká pošta, který příslušné nabídky zveřejňuje na vlastních webových stránkách 

(www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti; 

www.reality.cz/firma/DLU/pronajem/). Nabídky nepotřebného majetku státu jsou dále (současně) 

centralizovaně inzerovány v rámci Policie ČR (www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-

majetku.aspx) a Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz/nepotrebny-majetek.aspx). 

Jednotlivé resortní organizační složky státu a státní příspěvkové organizace pak podle objemu 

nabízeného majetku zřídily speciální odkazy na svých webových stránkách (namátkou 

www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem; https://www.institutpraha.cz/stredisko-benesov/moznost-

pronajmu-prostor/; http://www.suz.cz/nakladani-s-majetkem/nabidka-majetku/; 

www.zsmv.cz/majetek/; http://www.archives.cz/zao/uredni/odprodej_majetku/index.php), případně 

při nízkém celkovém ročním počtu nabídek tyto zveřejňují na svých (online) úředních deskách. 

Nabídka rezortního nemovitého majetku je souběžně zveřejňována na dalších internetových 

serverech, například serveru Centrální adresa (www.centralniadresa.cz), nebo veřejných realitních 

http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx
http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx
http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti
http://www.reality.cz/firma/DLU/pronajem/
http://www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx
http://www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx
http://www.hzscr.cz/nepotrebny-majetek.aspx
http://www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem
https://www.institutpraha.cz/stredisko-benesov/moznost-pronajmu-prostor/
https://www.institutpraha.cz/stredisko-benesov/moznost-pronajmu-prostor/
http://www.suz.cz/nakladani-s-majetkem/nabidka-majetku/
http://www.zsmv.cz/majetek/
http://www.archives.cz/zao/uredni/odprodej_majetku/index.php
http://www.centralniadresa.cz/
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serverech Reality.cz (www.reality.cz), Realitymix.cz (http://realitymix.centrum.cz/) 

či Hyperreality.cz (www.hyperreality.cz). 

Odbor správy majetku pokračoval v odprodeji majetku fyzickým a právnickým osobám. Odprodej 

je realizován jednotlivými rezortními organizačními složkami státu a státními příspěvkovými 

organizacemi vždy po celkovém právním a ekonomickém zhodnocení hospodárnosti dalšího 

nakládání s dotčeným majetkem státu a po provedení příslušných procesních postupů dle zákona 

o majetku státu (nepotřebný majetek je dle svého charakteru primárně nabízen v rámci státu 

prostřednictvím webových stránek ÚZSVM nebo Centrálního registru administrativních budov). 

V rámci prvotních analýz formy naložení s nepotřebným majetkem státu je pak zvažováno jeho 

případné (nekomerční) využití ve veřejném zájmu s ohledem na odvozené dopady do veřejných 

rozpočtů (například u silniční pozemků převáděných územním samosprávným celkům, vysloužilé 

výzbrojní techniky potřebné pro účely zajištění činnosti sborů dobrovolných hasičů apod.). 

Jednotlivé resortní organizační složky státu a státní příspěvkové organizace při převodech 

nepotřebného majetku státu postupují podle obecně závazných právních předpisů, metodiky 

ministerstva, svých interních předpisů a povahy prodávaného majetku. Jednotlivé formy převodů 

nepotřebného majetku státu jsou vždy voleny s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých 

případů (například schvalovací působnost ministerstva nebo odborných ministerstev dle zákona 

o majetku státu; právní a technické povědomí potencionálního okruhu zájemců apod.). Povinnost 

zveřejňovat nabídky prodeje i pronájmu majetku státu je tedy v ministerstvu jednotlivými 

organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi standardně realizována. 

Transparentnost celého procesu odprodeje nepotřebného majetku je pak dovršována zveřejňováním 

příslušných majetkoprávních smluv dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů), přičemž dle metodického doporučení ministerstva je obecně žádoucí 

zveřejňování i těch smluv, které požívají příslušné zákonné výjimky. Vyhodnocení nakládání 

s nepotřebným majetkem státu ministerstvo provádí souhrnně, každoročně v návaznosti 

na provedení a vyhodnocení jednotlivých inventur dle zvláštních právních předpisů. 

Ministerstvo již před uložením předmětného úkolu vydalo metodická doporučení nakládání 

s nepotřebným majetkem státu zahrnující mimo jiné postupy při zjišťování zájemců o převod 

nepotřebného majetku státu k zajištění hospodárnosti a transparentnosti celého procesu, jejichž 

plnění se průběžně monitoruje jak v rámci výkonu koordinační funkce ministerstva jako ústředního 

správního úřadu, tak v rámci jeho dozorových činností dle zákona o majetku státu. Metodická 

doporučení jsou průběžně aktualizována v návaznosti na změny v dotčených právních předpisech 

a na základě zkušenosti z předchozích let. Ze statistického hlediska lze, při zohlednění doposud 

nedokončených vyhodnocení příslušných inventur v rámci jednotlivých organizačních složek státu 

a státních příspěvkových organizací, konstatovat, že v průběhu roku 2018 byly do vlastnictví 

fyzických a právnických osob na základě 8 majetkoprávních smluv převedeny jednotlivé nemovité 

věci nebo jejich soubory, přičemž celkový příjem činil cca 41 660 000 Kč. Bezplatně byl 

na samosprávné územní celky a fyzické nebo právnické osoby dle ustanovení § 60a zákona 

o majetku státu převeden nemovitý majetek v účetní hodnotě cca 22 371 000 Kč ve 4 kompletních 

souborech (celkem cca 36 pozemků, silničních pozemků a souvisejících objektů). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že v průběhu roku 2018 ministerstvo nerealizovalo 

žádný prodej nepotřebného majetku.  

Podřízené organizace v působnosti ministerstva, které v roce 2018 zpeněžovaly nepotřebný 

majetek, postupovaly v souladu se zákonem o majetku státu. Nepotřebný majetek nabízely 

standartním způsobem ostatním složkám státu prostřednictvím ÚZSVM. V případě jejich nezájmu 

pak majetek nabízely ve veřejném výběrovém řízení na svých webových stránkách.   

http://www.reality.cz/
http://realitymix.centrum.cz/
http://www.hyperreality.cz/
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Státní podniky v zakladatelské působnosti ministerstva zpeněžují majetek státu průhledným 

a nezpochybnitelným způsobem v souladu s platnými právními předpisy, a to nejen formou 

veřejných dražeb, ale například také formou veřejných soutěží o nejvhodnější nabídku. 

Státní podniky v likvidaci zpeněžují majetek veřejnou dražbou. Jiným způsobem může likvidátor 

postupovat jenom se souhlasem Ministerstva financí (u státních podniků založených dle zákona 

č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů), nebo po předchozím souhlasu 

zakladatele (u státních podniků založených dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Státní podniky založené dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou ze zákona povinny nepotřebnou nemovitou věc zveřejnit na „Portálu veřejné správy“ 

za účelem informovanosti organizačních složek státu a jiných státních organizací o možnosti převzít 

takovou nemovitou věc do jejich příslušnosti hospodařit. Teprve neprojeví-li žádná s těchto 

organizací v jednoměsíční lhůtě o nepotřebný majetek zájem, může s ním státní podnik nakládat 

podle dalších ustanovení zákona, podrobně rozpracovaných Opatřením č. 24/2016 ministra 

průmyslu a obchodu, kterým se upravuje metodický postup při výkonu zakladatelské funkce 

ministerstva vůči státním podnikům. 

Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že z pohledu transparentnosti je v Akčním plánu uveden 

úkol využívat u prodeje trvale nepotřebného majetku státu přednostně veřejnou dražbu. Tato forma 

prodeje je jediným způsobem, který má svá pravidla jednoznačně uvedená ve speciálním právním 

předpisu – v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Nebrání-li 

prodeji okolnosti, v důsledku nichž je výhodnější nebo logičtější využít jiný způsob prodeje 

(například prodej pozemku ve vlastnictví státu, na němž stojí stavba jiného vlastníka, tomuto 

vlastníkovi), měl by být trvale nepotřebný majetek státu realizován veřejnou dražbou.  

Ministerstvo jako orgán státní správy je dražebníkem podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 

č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tedy může připravit a provést 

veřejnou dražbu samo. Ministerstvo realizovalo v roce 2018 dvě dražby pozemků v katastrálním 

území Karviná-město, o jejichž trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto před 1. březnem 2016. Další 

majetek, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto po tomto datu, po splnění podmínek 

uvedených v zákoně o majetku státu převádí na ÚZSVM, který tento majetek následně realizuje. 

Plnění úkolu uvedeného v Akčním plánu týkajícího se realizace nepotřebného majetku státu se tak 

týká zejména ÚZSVM. 

S ohledem na novelu zákona o majetku státu účinnou od 1. března 2016, kdy jediným subjektem 

oprávněným realizovat majetek, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto po 1. březnu 2016, 

je ÚZSVM, bude ve stále větší míře odpovědným za plnění tohoto úkolu ÚZSVM, který 

je „dražebníkem ze zákona“. Ministerstvo působí mj. i jako metodický orgán pro všechny subjekty, 

které jsou dražebníkem podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů, tedy i pro ÚZSVM. V této souvislosti pravidelně pořádá pro ÚZSVM školení 

k problematice veřejných dražeb, jejich přípravě a vlastní realizaci. 

Ministerstvo zemědělství uvádí, že v rámci ministerstva zodpovídá za zveřejňování nabídek 

prodeje a pronájmu majetku státu Odbor vnitřní správy, který při nakládání s majetkem postupuje 

v souladu se zákonem o majetku státu a prováděcí vyhlášky ministerstva financí k tomuto zákonu 

č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. 

Movitý majetek vedený v účetní evidenci ministerstva, prohlášený stanoveným způsobem 

na základě §14 odst. 7 zákona o majetku státu za nepotřebný, se považuje za trvale nepotřebný 

pro stát po neúspěšné nabídce k využití dalším organizačním složkám státu podle §19 odst. 3 

zákona o majetku státu. 
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Jedná-li se o majetek komerčně využitelný, je stanovena výše jeho kupní ceny. Následně 

je nepotřebný majetek nabízen k prodeji na úřední desce ministerstva, a to jak v elektronické 

podobě na webových stránkách www.eagri.cz, sekce Nabídka nepotřebného majetku, tak i na úřední 

desce ve foyer budovy ministerstva a rovněž na portále uzsvm.cz. Lhůta pro vyvěšení nabídek činí 

14 kalendářních dní. Doba se počítá ode dne následujícího po dni, kdy dojde k fyzickému vyvěšení 

a zveřejnění na úřední desce. Obdobná lhůta je stanovena pro výběr vhodného zájemce. 

V odůvodněných případech jsou potencionální zájemci oslovováni i přímo prostřednictvím e-mailu. 

V roce 2018 prodalo ministerstvo 45 položek drobného majetku, především zastaralý nábytek 

a elektrospotřebiče. Obálkovou metodou byly prodány 4 osobní automobily, jejichž celková 

prodejní cena činila 254 166 Kč. 

• Státní pozemkový úřad: Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) zveřejňuje seznam 

obsahující nepropachtované/nepronajaté pozemky čtvrtletně na úřední desce místně příslušné 

organizační jednotky a je-li to vhodné a možné na úředních deskách příslušných obecních úřadů 

a dále pak na webových stránkách SPÚ (www.spucr.cz), včetně data uveřejnění nabídky 

pozemků k propachtování či pronájmu. Rovněž na svých webových stránkách, na své 

elektronické úřední desce a na úředních deskách místně příslušných obcí zveřejňuje či zajišťuje 

zveřejnění veřejných nabídek pozemků k vypořádání restitučních nároků oprávněných osob. 

V tomto případě se však nejedná o prodej majetku, nýbrž o naturální restituci formou 

bezúplatného převodu náhradních pozemků. V případě veřejných nabídek dle §12 zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či veřejné obchodní soutěže dle § 13 téhož zákona zveřejňuje 

SPÚ tyto prodeje na svých webových stránkách a na své elektronické úřední desce. Od 1. srpna 

2016 zveřejňuje údaje o majetku prodávaném dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí. 

Provozní majetek SPÚ je zveřejňovaný prostřednictvím webových stránek ÚZSVM, MZe – 

e-AGRI, SPÚ, Centrální adresy a Bazoš. 

Prodej a pronájem majetku publikuje SPÚ na svých webových stránkách www.spucr.cz a dále 

pak na své elektronické úřední desce: https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/uredni-

desky/ministerstvo-zemedelstvi/. 

Prodej provozního majetku je publikovaný na webových stránkách: www.uzsvm.cz, 

https://portal.mze.cz/ssl/web/portal_mze, www.spucr.cz, https://www.postaonline.cz/cadrvd/, 

www.bazos.cz. 

V roce 2018 SPÚ realizoval převody pozemků zejména v rámci naturálního vypořádání 

restitučních nároků. Bylo uzavřeno celkem 1 380 smluv o bezúplatném převodu nemovitostí 

podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů.  Těmito smlouvami bylo převedeno 2 697 pozemků 

o celkové výměře 1 454 ha. Předmětnými smlouvami byl vypořádán restituční nárok ve výši 

104,08 mil. Kč. Smlouvami o bezúplatném převodu se nejedná o zpeněžení majetku státu 

formou dražby, nýbrž o vypořádání restitučních nároků vyplývající ze zákona. 

Kromě vypořádání restitučních nároků SPÚ realizoval zejména nárokové žádosti, tzn. SPÚ 

je dle zákona povinen převést státní majetek do vlastnictví jiné osoby splňující zákonné 

podmínky. Žádné veřejné nabídky podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebyly v roce 2018 

vyhlášeny. 

Za rok 2018 byl mimo veřejnou dražbu (jedná se přímé převody na žadatele splňující zákonné 

podmínky pro bezúplatné i úplatné převody) převeden tento objem majetku: 

http://www.eagri.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/nabidka-nepotrebneho-majetku/
http://www.spucr.cz/
https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/
https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/
http://www.uzsvm.cz/
https://portal.mze.cz/ssl/web/portal_mze
http://www.spucr.cz/
https://www.postaonline.cz/cadrvd/
http://www.bazos.cz/
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- v režimu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 7157 pozemků v celkové výměře 527 

ha, 

- v režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 

ve znění pozdějších předpisů, 442 pozemků v celkové výměře cca 65,5 ha a 184 položek 

hmotného investičního majetku, 

- v režimu zákona o majetku státu SPÚ realizoval pouze převody v rámci státu, nejedná 

se tedy odstátnění majetku. 

Zveřejněním na výše uvedených webových stránkách bylo formou výběrového řízení prodáno 

82 kusů movitého majetku (vozidla, mobilní telefony, PC technika, nábytek).  

Za rok 2018 bylo formou veřejné nabídky nebo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 

převeden tento objem majetku: 

- v režimu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3 pozemky v celkové výměře 16,9 ha 

(jednalo se dokončení převodů v návaznosti na veřejné nabídky vyhlášené v předchozích 

letech), 

- v režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 

ve znění pozdějších předpisů, 20 pozemků v celkové výměře cca 4,5 ha a 8 položek 

hmotného investičního majetku. 

V roce 2018 bylo pronajato 31 467 pozemků, respektive jejich částí. Dále byla pronajímána 

plocha budov (kancelářské či jiné prostory) o celkové výměře 1483,28 m2.   

• Lesy ČR: Prodej veškerého nemovitého majetku státu, se kterým mají Lesy ČR právo 

hospodařit, probíhá transparentním způsobem, kdy je nepotřebný nemovitý majetek 

před realizací převodu zveřejňován na Portálu veřejné správy v souladu s ustanovením zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Převod nemovitého majetku 

Lesy ČR v maximální možné míře realizují transparentní formou veřejné soutěže otevřené 

pro všechny zájemce, kdy jediným kritériem pro výběr vítězné nabídky je výše nabízené ceny. 

Tyto veřejné soutěže jsou zveřejňovány na webových stránkách podniku (https://lesycr.cz/o-

nas/prodej-nepotrebneho-majetku/) a realitním serveru Sreality (https://www.sreality.cz/), 

ke zveřejnění nabídek jsou rovněž v nejvyšší možné míře využívány i úřední desky obcí. Tento 

způsob prodeje je maximálně transparentní, přičemž další neopominutelnou výhodou je rovněž 

skutečnost, že jej Lesy ČR zajišťují vlastními silami bez vynakládání prostředků či riskantního 

využívání jiných subjektů kupříkladu v aukcích či veřejných dražbách. Forma veřejných soutěží 

se rovněž využívá pro realizaci pronájmů a pachtů majetku zejména v případech atraktivního 

majetku nebo majetku, o jehož pronájem (pacht) projevilo zájem více uchazečů. Také 

nepotřebný movitý majetek Lesy ČR prodávají transparentní formou veřejných soutěží. 

Prodej majetku prostřednictvím dražeb byl v minulosti předmětem soudních sporů. Záležitost 

konzultoval za Lesy ČR generální ředitel s ministrem zemědělství a bylo přijato opatření tento 

způsob prodejů minimalizovat. Státní podnik se domnívá, že i bez využití veřejných dražeb 

realizuje prodeje nepotřebného majetku transparentně a v soutěžním prostředí, tedy tak, 

aby dosáhl nejpříznivějších cen s ohledem na dostatečnou informovanost trhu a vytvoření 

soutěžního prostředí.  

Prodeje a pronájmy majetku, které jsou dle vnitřních předpisů realizovány formou výběrového 

řízení, jsou standardně zveřejňovány na webových stránkách www.lesycr.cz/o-nas/prodej-

nepotrebneho-majetku/ a na realitním portálu www.Sreality.cz a jsou vyhlašovány z úrovně 

místně příslušné organizační jednotky, v jejíž působnosti se převáděný majetek nachází. 

https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
https://www.sreality.cz/
http://www.lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
http://www.lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
http://www.sreality.cz/
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• Ostatní rezortní organizace: Ostatní rezortní organizace zveřejňují prodej a pronájem majetku 

státu nejčastěji na svých webových stránkách a na Centrální adrese, pokud zákon neukládá jiný 

způsob nakládání s majetkem. Další častou formou zveřejnění je umístění inzerce na převážně 

bezplatné inzertní webové stránky (www.hyperinzerce.cz, www.bazos.cz, 

www.inzercezdarma.cz, www.muj-bazar.cz, www.verejnedrazby.cz), na stránky ÚZSVM, 

na stránky systému CRAB nebo na realitních serverech (www.reality.cz, www.realdrazby.cz, 

www.reality.idnes.cz, www.reality.bazos.cz, www.realitymix.cz, www.sreality.cz). Méně 

častou formou je inzerce v denním tisku. Národní zemědělské muzeum a Střední odborné 

učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum mají prostory, které pronajímají veřejnosti. 

Nabídka je pak inzerována na stránkách těchto organizací:  

https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina/svatby, 

https://www.nzm.cz/muzeum-lesnictvi-myslivosti-a-rybarstvi-zamek-ohrada/pronajmy, 

https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/o-nas/pronajmy, 

http://souvnasavrky.cz/pro-vsechny/ubytovani-stravovani. 

Formou veřejné dražby a elektronické aukce byl podle poskytnutých informací prodán majetek 

v celkové hodnotě 1 523 208 Kč. 

Některé rezortní organizace v roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu 

neuskutečnily. Patří mezi ně Česká akademie zemědělských věd, Česká plemenářská inspekce, 

Mateřská škola Klásek, Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, Státní veterinární ústav Praha, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Výzkumný ústav 

lesního hospodářství a myslivosti a Zařízení služeb Ministerstva zemědělství. 

Co se týče využívání veřejných dražeb, rezort ministerstva využívá tuto možnost v případě, 

že se jedná o nejhospodárnější a nejefektivnější variantu s ohledem na finanční a administrativní 

náklady takového prodeje. 

Ministerstvo obrany uvádí, že zveřejňování nabídek prodeje nepotřebného majetku státu probíhá 

průběžné na webových stránkách http://www.onnm.army.cz a pronájem nepotřebných nemovitostí 

na webových stránkách http://www.ahnm.army.cz. Nabídka prodeje movitého majetku je dále 

zveřejněna v Obchodním věstníku v elektronické i tištěné podobě. Nabídka prodeje nemovitého 

majetku je zveřejněna také na www.centralniadresa.cz, na úředních deskách měst a obcí, na jejichž 

území se nachází nabízený nemovitý majetek a v celostátním deníku Právo.  

Movitý majetek je odprodáván formou veřejné soutěže, nemovitý formou výběrového řízení 

na zjištění zájemce o koupi a v některých případech i formou vyhlášení dražby dobrovolné.  

Nemovitý majetek: od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 bylo vyhlášeno 8 výběrových řízení 

na zjištění zájemce o koupi 171 nepotřebných nemovitostí a uskutečněna 1 dražba dobrovolná 

k prodeji nepotřebných nemovitostí.  

Movitý majetek: od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 bylo vyhlášeno 15 veřejných soutěží.  

Státní podniky zveřejňují nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného majetku na svých webových 

stránkách:  

• Vojenské lesy a statky ČR, s. p.: http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-

nepotrebneho-majetku.   

• Vojenský technický ústav, s. p.: http://www.vtusp.cz/prodej-majetku.   

• LOM Praha, s. p.: http://www.lompraha.cz/prodej-majetku.   

• VOP CZ, s. p.: http://www.vop.cz/cz/kategorie/prodej-majetku.aspx.   

• Vojenský výzkumný ústav, s. p.: http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/.  

http://www.hyperinzerce.cz/
http://www.bazos.cz/
http://www.inzercezdarma.cz/
http://www.muj-bazar.cz/
http://www.verejnedrazby.cz/
http://www.reality.cz/
http://www.realdrazby.cz/
http://www.reality.idnes.cz/
http://www.reality.bazos.cz/
http://www.realitymix.cz/
http://www.sreality.cz/
https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina/svatby
https://www.nzm.cz/muzeum-lesnictvi-myslivosti-a-rybarstvi-zamek-ohrada/pronajmy
https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/o-nas/pronajmy
http://souvnasavrky.cz/pro-vsechny/ubytovani-stravovani
http://www.onnm.army.cz/
http://www.ahnm.army.cz/
http://www.centralniadresa.cz/
http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku
http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku
http://www.vtusp.cz/prodej-majetku
http://www.lompraha.cz/prodej-majetku
http://www.vop.cz/cz/kategorie/prodej-majetku.aspx
http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/


Strana 53 (celkem 82) 

Ministerstvo dopravy uvádí, že nabídky prodeje majetku státu, ke kterému ministerstvu náleží 

příslušnost nebo právo hospodaření, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 

ministerstva a ostatních organizací tak, aby po dobu aktuálnosti nabídek na ně mohli potenciální 

zájemci reagovat. 

V ministerstvu zabezpečuje plnění úkolu Odbor vnitřní správy, který ve sledovaném období 

odpovídal za hospodaření s majetkem a průběžné zveřejňování nabídek k prodeji majetku státu. 

Z informace podané Odborem vnitřní správy vyplývá, že za sledované období roku 2018 žádný 

majetek státu nebyl zpeněžen. 

V rámci ministerstvu podřízených organizací bylo plnění úkolu zabezpečeno příslušnými 

organizačními útvary, přičemž informace o prodávaném majetku jsou zveřejňovány buď přímo 

na jejich webových stránkách, nebo nepřímo prostřednictvím elektronické aukce na webových 

stránkách ÚZSVM, případně prostřednictvím certifikovaných aukčních portálů. Ministerstvo 

provedlo kontrolu zveřejňování informací o prodeji majetku státu ze strany jemu podřízených 

organizací, přičemž byl shledán jeden méně závažný nedostatek, když státní podnik CENDIS 

na svých webových stránkách nezveřejnil informace o prodeji majetku (v minulosti, včetně 

sledovaného období roku 2018, nebylo zpeněžování majetku státu touto organizací vůbec 

realizováno). Zjištěný nedostatek byl již oznámen a po dohodě s vedením státního podniku 

CENDIS bude v průběhu roku 2019 odstraněn. 

Ministerstvo životního prostředí uvádí, že plnění cílů Akčního plánu prostřednictvím 

transparentnosti je v rezortu ministerstva zabezpečováno průběžným zveřejňováním dvou druhů 

informací -  informací o veřejných prostředcích a informací o systému rozhodování. Zveřejňování 

těchto informací je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními 

předpisy ministerstva (například zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a všechny související právní a prováděcí předpisy a akty řízení vlády (usnesení 

vlády), zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a dále 

v souladu s příslušnými interními předpisy ministerstva, zejména se směrnicí ministerstva č. 5/2013 

pro postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v podmínkách resortu ministerstva). 

Rezort ministerstva nakládá s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit v souladu 

se zákonem o majetku státu.  

Informace o nepotřebném movitém majetku jsou v rámci nabídky státním institucím zveřejňovány 

na webových stránkách „ÚZSVM“. Pokud o nabízený majetek neprojeví zájem žádná ze státních 

institucí, nepotřebný majetek se nabízí k prodeji formou výběrového řízení právnickým a fyzickým 

osobám prostřednictvím webových stránek ministerstva v sekci „Úřední deska“ a současně je tento 

majetek nabízen na Úřední desce Městské části Praha 10. Nemovitý majetek je veden v databázi 

„CRAB“ a „CEDR“, v případě jeho nepotřebnosti je jeho nakládání výhradně v kompetenci 

ÚZSVM. Při zpeněžení majetku nevyužíváme formy veřejné dražby. 

Na základě ověření v rámci metodického vedení ministerstvo konstatuje, že taktéž všechny rezortní 

organizace ministerstva postupují při nakládání s nepotřebným majetkem dle zákona (viz příloha 

č. 7.1). 

Český statistický úřad uvádí, že nepotřebný majetek určený k bezúplatnému převodu 

organizačním složkám státu a státním organizacím a nepotřebný majetek určený k prodeji je 

zveřejňován na webových stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz, v rubrice „O ČSÚ“ 

- „Nabídka nepotřebného majetku“. Odkaz: 

https://www.czso.cz/csu/czso/nabidka_nepotrebneho_majetku. 

http://nabidkysi.uzsvm.cz/
http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska
http://crab.uzsvm.cz/
http://cedr.mfcr.cz/
http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/nabidka_nepotrebneho_majetku
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Nabídka nepotřebného majetku je vždy zveřejněna ve stejných lhůtách také na webových stránkách 

ÚZSVM – nabidkysi.uzsvm.cz. 

V I. čtvrtletí 2018 bylo zveřejněno: 

• tři nabídky nepotřebného majetku k bezúplatnému převodu organizačním složkám státu – 

výpočetní technika v období 1. březen 2018 – 22. březen 2018, 

• osobní automobily, a to v období 1. březen 2018 – 22. březen 2018 a 7. březen 2018 – 

28. březen 2018.  

V II. čtvrtletí 2018 bylo zveřejněno: 

• jedna nabídka nepotřebného majetku k prodeji – výpočetní technika v období 7. červen 2018 – 

27. červen 2018.     

Ve III. čtvrtletí 2018 bylo zveřejněno: 

• šest nabídek nepotřebného majetku k  převodu organizačním složkám státu - výpočetní 

technika, a to v období 28. červen 2018 – 20. červenec 2018, 29. červen 2018 – 

23. červenec 2018, 3. červenec 2018 – 26. červenec 2018, 10. červenec 2018 – 

31. červenec 2018, 2. srpen 2018 – 17. srpen 2018 a 7. srpen 2018 – 27. srpen 2018.  

• jedna nabídka k  prodeji výpočetní techniky v období 7. září 2018 – 27. září 2018. 

Ve IV. čtvrtletí 2018 bylo zveřejněno:  

• dvě nabídky k  prodeji výpočetní techniky v období 10. říjen 2018 – 31. říjen 2018 a v období 

7. listopad 2018 – 28. listopad 2018. 

Ve IV. čtvrtletí 2018 nebyla zveřejněna žádná nabídka nepotřebného majetku k  převodu 

organizačním složkám státu. 

Sledování plnění probíhá pravidelně k poslednímu dni každého čtvrtletí. Informace o plnění úkolu 

je vkládána do aplikace Českého statistického úřadu „Kontrola úkolu“ a informace o plnění 

je rovněž zasílána elektronicky řediteli odboru Kanceláře předsedy Českého statistického úřadu. 

Český úřad zeměměřický a katastrální uvádí, že v roce 2018 neuskutečnil žádný prodej majetku. 

Podřízené organizační složky státu prodaly v roce 2018 pouze movité věci, a to v celkovém objemu 

677 000 Kč, z toho 604 000 Kč byly příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku. Jednalo 

se o nepotřebný majetek, o který neprojevily zájem jiné organizační složky státu (automobily starší 

než 10 let, zastaralá výpočetní technika a starý nábytek). 

Správní úřady v resortu nezpeněžovaly v roce 2018 nepotřebný majetek státu formou veřejné 

dražby, avšak při prodeji majetku státu postupovaly průhledným a nezpochybnitelným způsobem. 

Organizační složky státu postupovaly při nabídkách a následném prodeji nepotřebného majetku 

státu v souladu s ustanoveními § 22 zákona o majetku státu, s ustanovením § 21 a násl. vyhlášky 

č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, 

ve znění pozdějších předpisů, a podle vnitřního předpisu - Opatření předsedy, kterým se stanovují 

pravidla uveřejňování nabídek prodeje a nájmu majetku státu právnickým a fyzickým osobám. 

Zjišťování zájemců prováděly organizační složky státu na základě výběrových řízení, jejichž 

podmínky uveřejnily na svých webových stránkách v části „Nabídky majetku“ a dalším vhodným 

způsobem, zpravidla vyvěšením na úřední desce své či jiného místního úřadu. Hlavním kritériem 

pro výběr vhodného zájemce byla vyšší nabídnutá kupní cena. 

Český báňský úřad uvádí, že nabídky nepotřebného majetku státu, se kterým je oprávněn 

hospodařit, zveřejňoval v roce 2018 průběžně na webových stránkách státní báňské správy 

(http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebny-majetek.html) a také na portále 

http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebny-majetek.html
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ÚZSVM.  Bylo rozhodnuto o nepotřebnosti movitého majetku, jehož celková pořizovací hodnota 

činila 1 262 866,28 Kč (včetně 660 205 Kč za služební automobil). Jednalo se o morálně zastaralé, 

značně opotřebené nebo zcela nefunkční prostředky IT, drobné elektrozařízení a kancelářské 

vybavení. Ostatní organizační složky státu neprojevily o nabízený majetek zájem. Z okruhu 

fyzických či právnických osob byl zájem pouze o osobní automobil (rok výroby 2006), který byl 

následně odprodán s celkovým výnosem 64 000 Kč. Zájemce o koupi byl vybrán ve výběrovém 

řízení. Veřejná dražba nebyla s ohledem na charakter a hodnotu nepotřebného majetku realizována.  

Nabídka pronájmu movitého či nemovitého majetku nebyla učiněna, neboť Český báňský úřad 

vhodným nepotřebným majetkem nedisponoval. 

Nabídky prodeje nepotřebného majetku byly na webu státní báňské správy a ÚZSVM zveřejněny 

v červenci a srpnu 2018. 

Úřad průmyslového vlastnictví uvádí, že jednotlivé rezorty na svých webových stránkách 

zveřejňují nabídky prodeje nepotřebného majetku nebo nabídky pronájmu zejména nemovitých 

věcí. Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví o nepotřebnosti majetku se ukládá 

řediteli ekonomického odboru zajistit příslušný postup podle platné právní úpravy. Podle zákona 

o majetku státu je nepotřebný majetek v prvním kroku nabídnut bezúplatně státním institucím na 

webových stránkách ÚZSVM v odkazu „Nabídka majetku státním institucím“, pro jejich případné 

další využití. Majetek, o který nebyl projeven zájem státními institucemi, je dále nabízen zájemcům 

k odkoupení prostřednictvím zveřejnění na webových stránkách www.centralniadresa.cz a současně 

na úřední desce a na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.cz v odkazu 

„ÚPV“ – „Úřední deska“ http://upv.cz/cs/upv/uredni-deska/Uredni-vyveska.html. (jedná 

se o veškerý nepotřebný majetek bez omezení výše jeho ceny). 

Úkol je plněn průběžně dle aktuální potřeby. Vzhledem k hodnotě nabízeného majetku bylo 

vyhodnoceno, že nabízení zpeněžení majetku formou veřejné dražby by nebylo účelné. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvádí, že zveřejňuje průběžně seznam smluv za každé 

pololetí na svých oficiálních webových stránkách v sekci: „Informační centrum“ v podsekci 

„Majetek ÚOHS nabízený k odprodeji“: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetek-uohs-

nabizeny-k-odprodeji.html. 

Správa státních hmotných rezerv uvádí, že věcné plnění úkolu zajišťují tři útvary. Jedná 

se o Odbor příprav pro krizové stavy, Odbor majetku a Odbor logistiky. 

Nabídky prodeje majetku státu jsou zadávány formou výběrových řízení na prodej trvale 

nepotřebného majetku státu a tyto jsou zveřejňovány jednak na webu Správy státních hmotných 

rezerv (http://www.sshr.cz/Stranky/default.aspx) a také na webových stránkách ÚZSVM 

(https://www.nabidkamajetku.cz) a České pošty (https://www.centralniadresa.cz). 

Při prodeji se postupuje podle zákona o majetku státu. 

• Odbor příprav pro krizové stavy  

Prodeji trvale nepotřebných pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc 

a mobilizačních rezerv předchází rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku státu. Trvale 

nepotřebný majetek se nabízí nejprve organizačním složkám státu a státním organizacím. Pokud 

není o nepotřebný majetek ze strany organizačních složek státu a státních organizací zájem, 

nabízí se k odprodeji klasickým výběrovým řízením. V roce 2018 se v odboru uskutečnil prodej 

trvale nepotřebného vyčleněného majetku za celkovou kupní cenu ve výši 750 996,01 Kč 

bez DPH. Kupní smlouvy na prodej majetku jsou uloženy na Intranetu Správy státních 

hmotných rezerv a jeden originál se předává do registru smluv na Odbor právní.  

Pronájmy pohotovostních zásob se uskutečňují na základě požadavků právnických nebo 

fyzických osob a územních samosprávných celků. Tyto pronájmy bývají realizovány 

http://www.centralniadresa.cz/
http://www.upv.cz/
http://upv.cz/cs/upv/uredni-deska/Uredni-vyveska.html
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetek-uohs-nabizeny-k-odprodeji.html
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetek-uohs-nabizeny-k-odprodeji.html
http://www.sshr.cz/Stranky/default.aspx
https://www.nabidkamajetku.cz/
https://www.centralniadresa.cz/
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na komerční bázi. Výběrová řízení se na pronájmy nevyhlašují, odbor pouze reaguje 

na požadavky subjektů, které mají o pronájem zájem. V roce 2018 byly realizovány pronájmy 

pohotovostních zásob za celkové nájemné ve výši 1 248 434,00 Kč. Smlouvy o nájmu jsou 

uloženy na Intranetu Správy státních hmotných rezerv a jeden originál se předává do registru 

smluv na Odbor právní. 

• Odbor majetku 

Při prodeji nepotřebného nemovitého a movitého majetku se majetek nejprve nabízí 

organizačním složkám státu a až poté je nabídnut k odprodeji standardním výběrovým řízením. 

V roce 2018 uskutečnil odbor prodej nepotřebného nemovitého majetku v celkové ceně 

27 769 760 Kč. Příjmy z prodeje movitých věcí činily 262 155 Kč. Dále odbor vykázal za rok 

2018 za pronájem celkové příjmy 26 797 224,26 Kč plynoucí z 58 nájemních smluv. V roce 

2018 odbor nerealizoval žádné bezúplatné převody majetku na organizační složky státu. Prodeji 

nepotřebného majetku předchází rozhodnutí o jeho nepotřebnosti, které se zveřejní na Intranetu. 

Konkrétní podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Správy státních 

hmotných rezerv a v Obchodním věstníku, případně na úředních deskách obce, kde se majetek 

nachází a na vytipovaných úředních deskách okolních obcí. 

Nájemní vztah vzniká také na základě požadavku budoucího nájemce o pronájem adresovaného 

Odboru logistiky, který zváží vhodnost možnosti pronájmu a předá požadavek na uzavření 

nájemní smlouvy odboru. 

Pro zajištění transparentních procesů byly rozhodnutími předsedy Správy státních hmotných 

rezerv ustanoveny tyto komise:  

- Rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 42 ze dne 6. září 2016, 

o jmenování stálých komisí pro zajištění prodeje nepotřebného nemovitého majetku (stálá 

komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek při prodeji nepotřebného 

nemovitého majetku a dále stálá komise pro stanovení vyhlašované minimální ceny 

při prodeji nepotřebného nemovitého majetku státu), 

- Rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 48 ze dne 30. listopadu 2017, 

o jmenování stálé škodní komise, 

- Rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 41 ze dne 3. listopadu 2017, 

o jmenování stálých komisí pro zajištění prodeje nepotřebného movitého majetku (stálá 

komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek při prodeji nepotřebného 

movitého majetku a dále stálá komise pro stanovení vyhlašované minimální ceny při prodeji 

nepotřebného movitého majetku státu), 

- Rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 40 ze dne 3. listopadu 2017, 

o jmenování majetkové komise. 

Ve výše uvedených komisích jsou zastoupení zaměstnanci Správy státních hmotných rezerv 

napříč odbory. Z každého jednání komise je pořízen zápis, který je stvrzen všemi účastníky 

jednání. 

• Odbor logistiky 

V roce 2018 bylo na základě návrhu odboru vydáno 1 rozhodnutí o nepotřebnosti movitého 

majetku (drobný dlouhodobý hmotný majetek). Prostřednictvím Odboru majetku byl 

nepotřebný majetek Správy státních hmotných rezerv nabízen organizačním složkám státu, 

případně následně nabízen k prodeji standardním výběrovým řízením se zveřejněním nabídek. 
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Na nepotřebný nemovitý majetek Správy státních hmotných rezerv, ve vztahu ke skladovým 

kapacitám středisek a poboček Správy státních hmotných rezerv, podává odbor návrh 

na rozhodnutí o jeho nepotřebnosti (trvalé nebo dočasné) k řešení na Odbor majetku, přičemž 

konečné rozhodnutí o nepotřebnosti nemovitého majetku vydává předseda Správy státních 

hmotných rezerv. Nepotřebný nemovitý majetek Odbor majetku nabízí organizačním složkám 

státu. 

Pronájmy nemovitého majetku (vnitřní a vnější skladové plochy Správy státních hmotných 

rezerv) jsou realizovány po rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv o jeho trvalé 

nebo dočasné nepotřebnosti. Probíhají na základě žádosti potencionálního nájemce. V případě 

souhlasu ředitele odboru s pronájmem, je žádost nájemce postoupena formou interního sdělení 

na Odbor majetku, do jehož působnosti náleží uzavírání nájemních smluv. Součástí sdělení 

je i návrh výše ceny služeb spojených s nájmem (ostraha, manipulace atd.). Tyto ceny vyplývají 

z Cenové mapy odboru, která však má pouze doporučující charakter. Cenová mapa 

je zpracována na základě skutečných nákladů na ostrahu a manipulaci. Proces uzavření nájemní 

smlouvy je pak plně v působnosti Odboru majetku, přičemž odbor je v rámci oběhu spisu 

k nájemním smlouvám povinným připomínkovým místem. 

K 31. prosinci 2018 odbor registruje 41 nájemních smluv vztahujících se ke skladovým 

kapacitám Správy státních hmotných rezerv. S ohledem na vytíženost skladových kapacit odbor 

nezveřejňuje nabídky pronájmu, jen reaguje na požadavky zájemců. 

Ke stanovení postupů při nakládání s majetkem státu vydal předseda Správy státních hmotných 

rezerv dne 23. prosince 2015 Směrnici č. 11 o hospodaření Správy státních hmotných rezerv 

s dlouhodobým majetkem státu (ve znění pozdějších aktualizací – 2. května 2016 a 1. června 

2017) a k ní byl následně dne 27. května 2016 vydán Metodický pokyn ředitele Sekce 

majetkové a právní (novelizovaný 1. června 2017), kterým se stanovují závazné postupy 

při hospodaření Správy státních hmotných rezerv s dlouhodobým majetkem státu, který 

rozpracovává jednotlivé úkony do podrobností a v přílohách obsahuje i vzory jednotlivých 

úkonů.  Všechny postupy při nakládání s majetkem státu jsou v nich nastaveny tak, aby byly 

jednotné, transparentní a v souladu s uvedeným zákonem o majetku státu a  při zohlednění změn 

provedených zákonem č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon o majetku státu, a některé další 

zákony. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvádí, že je připraven ke zveřejňování nabídek prodeje nebo 

pronájmu majetku státu, s nímž hospodaří, formou uvedení na svých webových stránkách 

www.sujb.cz (https://www.sujb.cz/aktualne/) a na svém profilu na sociální síti Facebook 

(https://www.facebook.com/St%C3%A1tn%C3%AD-%C3%BA%C5%99ad-pro-jadernou-

bezpe%C4%8Dnost-129692543846872/). V posledních letech Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

neprováděl prodej ani pronájem majetku, s výjimkou prodeje ojetých služebních vozů. Jejich prodej 

probíhal s využitím zprostředkovatelských služeb autobazaru. Ke zveřejnění nabídky došlo 

na webových stránkách zprostředkovatele (https://www.tipcars.com/ds/kapauto/index.php), což se 

jevilo být účelnějším v zájmu rychlého prodeje. 

Výběr zprostředkovatele probíhal v souladu s interními předpisy pro provádění veřejných zakázek 

malého rozsahu. O zprostředkování prodeje byla uzavřena písemná zprostředkovatelská smlouva. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost všechny smlouvy, včetně této, zveřejňuje v registru smluv. 

Národní bezpečnostní úřad uvádí, že v roce 2018 prostřednictvím internetové aukce společnosti 

TotalCar s.r.o., IČ 24699071 prodal 1 ks havarovaného služebního vozidla. 

Energetický regulační úřad uvádí, že dne 18. července 2018 byl nepotřebný majetek nabízen 

prostřednictvím Centrální adresy České pošty, webových stránek ÚZSVM a rozesláním nabídky 

č. j. 07008-1/2018-ERU organizačním složkám státu a státním organizacím. Prolink: 

http://www.sujb.cz/
https://www.sujb.cz/aktualne/
https://www.facebook.com/St%C3%A1tn%C3%AD-%C3%BA%C5%99ad-pro-jadernou-bezpe%C4%8Dnost-129692543846872/
https://www.facebook.com/St%C3%A1tn%C3%AD-%C3%BA%C5%99ad-pro-jadernou-bezpe%C4%8Dnost-129692543846872/
https://www.tipcars.com/ds/kapauto/index.php
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http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku. Dále se odvolává 

na Rozhodnutí ředitele Sekce provozní Energetického regulačního úřadu č. 1/L/2018, č. j. 04453-

4/2018-ERU. 

Soupisy nepotřebného majetku sestavené Oddělením hospodářské správy a Odborem ICT, byly 

projednány v likvidační komisi a na základě závěru likvidační komise a na základě rozhodnutí 

ředitele Sekce provozní Energetického regulačního úřadu byl nepotřebný majetek vyřazen 

z evidence majetku. 

Úřad vlády ČR uvádí, že zpracovává novelizaci vnitřního předpisu, Směrnice vedoucího Úřadu 

vlády ČR k hospodaření s majetkem, který reflektuje zákon o majetku státu a vyhlášku č. 62/2001 

Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 

pozdějších předpisů. Směrnice k hospodaření s majetkem doplňuje výchozí právní a interní 

předpisy, a upravuje povinnosti věcných útvarů Úřadu vlády ČR, do jejichž působnosti patří vlastní 

hospodaření s majetkem. V souladu s ustanoveními zákona o majetku státu a Směrnice 

k hospodaření s majetkem jsou nabídky nepotřebného majetku Úřadu vlády ČR průběžně 

zveřejňovány na webových stránkách ÚZSVM (http://nabidkySI.uzsvm.cz) a webových stránkách 

„Vláda České republiky“ v sekci „Úřad vlády“, podsekci „Poskytování informací“, podsekci 

„Nabídka majetku“, „Nabídka nepotřebného majetku státu v hospodaření Úřadu vlády ČR – 

organizačním složkám státu“ (http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-majetku/nabidka-

nepotrebneho-majetku-134056/). Jedná-li se o majetek evidovaný v CRAB, provádí se nabídka 

prostřednictvím CRAB. 

Neprojeví-li zájem o trvale nepotřebný majetek organizační složka státu či státní organizace, 

je majetek nabízen k úplatnému převodu vlastnického práva na jinou právnickou či fyzickou osobu. 

Úřad vlády ČR zjišťuje zájemce o koupi formou výběrového řízení následovně. Nabídka k prodeji 

je zveřejňována na webových stránkách „Vláda České republiky“ v sekci „Úřad vlády“, podsekci 

„Poskytování informací“, podsekci „Nabídka majetku“, „Nabídka nepotřebného majetku státu 

v hospodaření Úřadu vlády ČR – prodej právnickým nebo fyzickým osobám“ 

http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidkamajetku/nabidka-nepotrebneho-majetku-statu-v-

hospodareni-uradu-vlady-cr-_-prodejpravnickym-nebo-fyzickym-osobam-134696/ a současně 

podle povahy prodávaného majetku a podle místních podmínek ještě jedním způsobem (například 

na centrální adrese www.centralniadresa.cz/cadr, inzercí apod.) vždy se lhůtou zveřejnění nejméně 

15 dnů. Nabídka trvale nepotřebného majetku obsahuje informace o podmínkách výběrového řízení. 

Při úplatném převodu majetku se cena sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase 

obvyklá. Přednostně je vybrán uchazeč s nejvyšší nabídkou ceny, pokud nejsou stanovena další 

kritéria pro výběr zájemce. V případě rovnosti nabídek je učiněn písemný dotaz na možnost zvýšení 

nabídky ceny. Pokud nedojde ke zvýšení konkurenčních nabídek, je zájemce vybrán losem 

3 člennou komisí, kterou určuje ředitel Odboru technického a provozního. Doklady o provedení 

nabídky, doklady o způsobu výběru zájemce a ostatní důležité skutečnosti se zakládají do spisu 

o nepotřebnosti majetku. 

V případě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti hmotné nemovité věci včetně příslušenství nacházející 

se na území státu anebo o trvalé nepotřebnosti práva stavby, je tento majetek neprodleně bezúplatně 

převeden zápisem na ÚZSVM s výjimkou případů uvedených v § 19b, odst. 1 zákona o majetku 

státu. 

Úřad vlády ČR v roce 2018 nevydal rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku státu, se kterým je 

příslušný hospodařit ve smyslu § 19b odst. 5 zákona o majetku státu a rovněž nepřenechal dočasně 

nepotřebný majetek státu nebo jeho část do užívání právnické nebo fyzické osobě (pronájem) 

ve smyslu § 27 zákona o majetku státu. 

Plnění úkolu probíhá průběžně dle aktuální potřeby. Nabídky nepotřebného majetku jsou 

zveřejňovány v souladu se zákonem o majetku státu a vnitřním předpisem. Novelizaci Směrnice 

http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku
http://nabidkysi.uzsvm.cz/
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-majetku/nabidka-nepotrebneho-majetku-134056/
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-majetku/nabidka-nepotrebneho-majetku-134056/
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidkamajetku/nabidka-nepotrebneho-majetku-statu-v-hospodareni-uradu-vlady-cr-_-prodejpravnickym-nebo-fyzickym-osobam-134696/
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidkamajetku/nabidka-nepotrebneho-majetku-statu-v-hospodareni-uradu-vlady-cr-_-prodejpravnickym-nebo-fyzickym-osobam-134696/
http://www.centralniadresa.cz/cadr
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k hospodaření s majetkem předchází vnitřní připomínkové řízení v souladu s Pokynem vedoucího 

Úřadu vlády ČR, kterým se stanoví pravidla pro připomínková řízení k vnitřním předpisům Úřadu 

vlády ČR. Transparentnost celého procesu je pak dovršována zveřejňováním příslušných 

majetkoprávních smluv dle zákona o registru smluv a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR 

k aplikaci zákonu o registru smluv. 

Český telekomunikační úřad uvádí, že ke zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu 

dochází průběžně (http://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku). 

Úřad pro ochranu osobních údajů uvádí, že na svých webových stránkách má v provozu 

příslušnou rubriku, ve které jsou v případě prodeje nepotřebného majetku nebo jeho pronájmu 

nabídky zveřejňovány, avšak vzhledem k rozsahu majetku Úřadu pro ochranu osobních údajů je 

četnost zveřejňovaných nabídek minimální. Za rok 2018 nebyla žádná dispozice s nepotřebným 

majetkem realizována. Prolink: https://www.uoou.cz/nabidka-majetku/ds-3747/p1=3747. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uvádí, že hospodaření s majetkem, který byl Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání označen jako nepotřebný, se řídí příslušnými zákonnými 

ustanoveními, především pak zákonem o majetku státu včetně jeho prováděcích předpisů 

(především pak vyhlášky č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu).  

Nabídka užívání nebo požívání nemovitého majetku, který se eviduje v CRABu, jiným 

organizačním složkám, se provádí prostřednictvím tohoto registru (http://crab.uzsvm.cz/). Nabídka 

užívání, požívání nebo převzetí ostatního majetku jiným organizačním složkám se provádí 

na webových stránkách ÚZSVM (http://nabidkySI.uzsvm.cz). Je-li to účelné, uskutečňuje Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání nabídku jiným organizačním složkám souběžně i jiným vhodným 

způsobem.  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejňuje nabídky k úplatnému převodu právnickým nebo 

fyzickým osobám na svých webových stránkách www.rrtv.cz  v kategorii „Aktuality“ – 

„Nepotřebný majetek“ s uvedením minimální kupní ceny a s informacemi, jak postupovat v případě 

zájmu o nabízený majetek. Uveden je i způsob hodnocení obdržených nabídek. 

Postupy vedoucí ke zpeněžování majetku státu průhledným způsobem jsou upraveny vnitřním 

služebním předpisem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uvádí, že dne 6. srpna 

2018 bylo předsedou ÚDHPSH přijato pod č. j.: UDH-879/2018 Opatření proti korupčnímu jednání 

a chování zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 

Transparentní nakládání s majetkem ÚDHPSH je řešeno v čl. V odst. 2 písm. e) zmíněného opatření 

a dále také v Příloze č. 1 – Katalog korupčních rizik (Téma: Správa majetku Úřadu, 

zajišťování provozu Úřadu) předmětného opatření. 

Seznam neupotřebitelného majetku je veřejně přístupný na webových stránkách ÚDHPSH: 

https://www.udhpsh.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku/. 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře uvádí, že s ohledem na krátkou dobu jeho fungování 

nerealizoval v uplynulém roce žádný prodej ani pronájem majetku. V případě prodeje či pronájmu 

majetku státu bude přednostně využíváno formy veřejné dražby s tím, že nepotřebný majetek bude 

zveřejněn na webových stránkách. 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost uvádí, že prozatím nenabízel 

k prodeji nebo pronájmu žádný majetek státu. Na jeho webových stránkách je zařazena záložka 

„Nabídka prodeje a pronájmu majetku státu“ (https://nukib.cz/cs/uredni-deska/nabidka-prodeje-a-

pronajmu-majetku-statu/). 

http://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku
https://www.uoou.cz/nabidka-majetku/ds-3747/p1=3747
http://crab.uzsvm.cz/
http://nabidkysi.uzsvm.cz/
http://www.rrtv.cz/
https://www.udhpsh.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku/
https://nukib.cz/cs/uredni-deska/nabidka-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu/
https://nukib.cz/cs/uredni-deska/nabidka-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu/
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Úkol bude průběžně plněn, a to prostřednictvím nabídky na webových stránkách spravovaných 

gestorem. Rozhodnutí o využití konkrétní formy zpeněžení majetku bude podmíněno 

jak požadavkem plynoucím z usnesení vlády na přednostní využití formy veřejné dražby, 

tak charakterem zpeněžovaného majetku. 

Navazující (očekávané) aktivity:   

Jelikož je úkol zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného majetku zakotven 

v Rámcovém RIPP, nebyl duplicitně zařazen do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019. 

V Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byl ponechán pouze úkol uložený jednotlivým 

rezortům a jejich podřízeným složkám „Zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžení 

majetku státu průhledným a nezpochybnitelným způsobem – přednostně formou veřejné dražby“.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Plnění úkolu i v roce 2018 potvrdilo, že skutečně dochází ke zvýšení transparentnosti procesu 

zcizování a pronajímání majetku státu, zintenzivnění veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem 

státu a předcházení korupčních rizik. Úkol byl téměř všemi rezorty splněn a bude plněn průběžně 

i nadále. 



Strana 61 (celkem 82) 

4 Rozvoj občanské společnosti 

4.1 Plnění závazků z Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

(OGP) na období let 2016 až 2018 v oblasti podpory dobrovolnictví a posilování 

bezpečnosti na místní úrovni  

Popis úkolu:  

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 

až 2018 stanoví závazky spadající svým věcným zaměřením i do oblasti rozvoje občanské 

společnosti. Jsou jimi podpora dobrovolnictví a posilování bezpečnosti na místní úrovni. 

Konkrétní realizace těchto závazků bude spočívat v předložení Koncepce rozvoje dobrovolnictví 

a dále realizaci několika synergických aktivit posilujících bezpečnost na místní úrovni, 

např. stanovení pravidel pro sdílení a zveřejňování informací o kriminalitě v takové podobě, která 

by nepřispívala k sekundární viktimizaci obětí, nebo možnost uzavírání smluv pro sdílení informací 

o kriminalitě se samosprávami podle stanovených pravidel. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Vyhodnocení plnění závazků bylo provedeno v Závěrečné sebehodnotící zprávě Akčního plánu 

České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018, která shrnula 

výsledky implementace tohoto třetího akčního plánu za celé období jeho působnosti s důrazem 

na výsledky dosažené v druhém roce jeho naplňování, tj. od 1. července 2017 do 30. června 2018. 

V oblasti podpory dobrovolnictví se sledovalo naplnění celkem 5 závazků – rozeslání návrhu 

zákona o dobrovolnictví a jeho podpoře do meziresortního připomínkového řízení, zaslání návrhu 

zákona o dobrovolnictví a jeho podpoře k projednání vládě ČR, zahájení analytické fáze zpracování 

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR, vytvoření návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR 

pracovní skupinou a finální podoba Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. V oblasti 

posilování bezpečnosti na místní úrovni se sledovalo naplnění celkem 4 závazků, a to – stanovení 

pravidel pro sdílení a zveřejňování informací o kriminalitě v takové podobě, která by nepřispívala 

k sekundární viktimizaci obětí, možnost uzavírání smluv pro sdílení informací o kriminalitě 

se samosprávami podle stanovených pravidel, zprovoznění platformy pro zveřejňování informací 

o kriminalitě a realizace dotačních řízení v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. S ohledem 

na administrativní průtahy v procesu přípravy veřejné zakázky na vypracování analytických 

podkladů pro tvorbu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR (v rámci projektu Koncepce rozvoje 

dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti 

dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, 

který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky), se její finální podoba a předložení 

do vlády předpokládá v termínu do konce roku 2019. Ostatní závazky byly realizovány v rámci 

sledovaného období třetího akčního plánu a doloženy měřitelnými ukazateli. 

Procesní plnění úkolu:  

Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2016 až 2018 shrnula výsledky implementace třetího akčního plánu za celé období 

jeho působnosti a byla schválena usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 674. Návrh zákona 
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o dobrovolnictví byl vypracován a předložen Legislativní radě vlády ke stanovisku, usnesením 

vlády však byl úkol k předložení tohoto návrhu zákona nakonec zrušen. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Předložení Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR do vlády; realizace projektu Koncepce rozvoje 

dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti 

dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724; 

pokračování v realizaci dotačních programů souvisejících s posilováním bezpečnosti na místní 

úrovni. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol lze, v rámci realizace sledování závazků Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018, považovat za splněný. 

 

4.2 Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období 

Popis úkolu:  

Rok 2017 byl posledním rokem realizace Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017. 

Pro navazující období a pro novou vládu je nezbytné připravit protikorupční strategický 

dokument na navazující období, který bude obsahovat priority nové vlády v oblasti boje 

s korupcí, bude řešit dlouhodobě nesplněné protikorupční priority, zdůrazní mezinárodní závazky 

České republiky vůči mezinárodním organizacím a bude obsahovat opatření, na kterých 

je prokazatelný společenský zájem. Protikorupční strategický dokument musí vznikat v součinnosti 

a dialogu s relevantními protikorupčními aktéry. Základní odbornou kapacitu by vedle Úřadu vlády 

ČR a zástupců věcně příslušných rezortů měli představovat členové Rady vlády pro koordinaci boje 

s korupcí a pracovních komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, tj. zástupci 

orgánů činných v trestním řízení, municipalit, neziskových organizací, sociálních partnerů, 

akademické obce, profesních komor zřízených ze zákona či odborné veřejnosti. Prostřednictvím 

jejich účasti je tak rozvíjena účast veřejnosti na tvorbě protikorupční politiky. Hlavní roli 

při přípravě navazujícího protikorupčního strategického dokumentu má z hlediska svého zaměření 

zejména Koncepční komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. 

Gestor: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Návrh protikorupčního strategického dokumentu Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 

až 2022 (dále jen „Koncepce“) byl vypracován na základě vládou projednaných Východisek, která 

byla připravována dlouhodobě, a to za rozsáhlé expertní spolupráce mezi orgány veřejné správy, 

neziskovým sektorem a akademickou sférou, jakož i na základě Programového prohlášení vlády 

přijatého usnesením vlády ČR ze dne 27. června 2018 č. 445. 

Příprava návrhu Koncepce byla diskutována na jednáních Koncepční komise předsedy Rady vlády 

pro koordinaci boje s korupcí a na jednáních Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. 

Odsouhlasená stanoviska byla do návrhu Koncepce zapracována. 
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Procesní plnění úkolu:  

Návrh Koncepce byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení dne 23. srpna 2018 

s termínem pro zaslání připomínek do 6. září 2018. Z 93 oslovených připomínkových míst 

se vyjádřilo 58 připomínkových míst, přičemž připomínky uplatnilo 23 připomínkových míst, 

15 z nich mělo připomínky zásadní a 8 doporučující. V rámci vypořádání připomínek vznikly tyto 

rozpory: 

- Krajské úřady Pardubického a Jihočeského kraje a Sdružení místních samospráv ČR 

nesouhlasily s rozšířením kompetencí NKÚ prostřednictvím novely zákona č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Krajský úřad Pardubického kraje požadoval zpracování nového zákona o svobodném přístupu 

k informacím. 

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasil se záměrem vlády zhodnotit efektivitu 

činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přijetím případných nápravných opatření.  

Následně návrh Koncepce projednala Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Rada vlády 

pro koordinaci boje s korupcí ve svém stanovisku vládě doporučila materiál schválit ve znění 

předkládaném ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády. 

Vláda schválila návrh Koncepce svým usnesením ze dne 17. prosince 2018 č. 855. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Vypracovávat jednoleté akční plány boje s korupcí, které již budou obsahovat konkrétní zadání 

jednotlivých protikorupčních opatření pro dané období a stanoví jasnou gesci za plnění těchto 

opatření. 

Pravidelně hodnotit úroveň plnění úkolů zakotvených v Koncepci a jednoletých akčních plánech 

boje s korupcí formou každoročního sebehodnocení schváleného vládou a rovněž v rámci 

nezávislého hodnocení ze strany příslušných mezinárodních organizací a iniciativ a odborné 

veřejnosti. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. 

 



 

5 Souhrnný přehled 

  

1. Výkonná a nezávislá exekutiva 

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření 
Gesce /  

spolugesce 

Stav splnění úkolu 

na úrovni gestora 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

vlády 

Poznámka 

Implementace zákona o státní službě včetně plnění 

závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018  

Ministerstvo vnitra ANO ANO 

 

Analýza zaměřená na srovnání jednotlivých aspektů 

činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců 

a úředníků územních samosprávných celků  

Ministerstvo vnitra ANO ANO 

 

Plnění úkolů zakotvených ve Strategickém rámci 

rozvoje veřejné správy do roku 2020 

Ministerstvo vnitra ANO ANO 
 

Implementace doporučení 4. hodnotícího kola GRECO 

ve vztahu ke státním zástupcům 

Ministerstvo 

spravedlnosti / 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

částečně ANO 

  

Zahájení odborné diskuze o přijetí etického kodexu 

soudců 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

částečně ANO 
  

Posílení materiálních a navýšení personálních kapacit 

pro hlubší komunikaci s mezinárodními platformami 

v oblasti korupce, a to včetně kapacit pro zvyšování 

povědomí soukromého i veřejného sektoru a kapacit 

Ministerstvo 

spravedlnosti / 

Nejvyšší státní 

zastupitelství / 

částečně ANO 
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pro prokazování zahraničního podplácení a šíření 

povědomí o této problematice 

Ministerstvo vnitra 

Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a případný 

návrh aktualizace Rámcového RIPP 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

ANO ANO 

 

Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci 

legislativního procesu 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

ANO 
 

 

 

2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření 
Gesce /  

spolugesce 

Stav splnění úkolu 

na úrovni gestora 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

vlády 

Poznámka 

Plnění závazků v Akčním plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 

2016 až 2018 týkající se: 

1) otevření prioritních datových sad veřejné správy 

a jejich doplnění na základě veřejných konzultací,  

2) podpory rozvoje systému otevřených dat veřejné 

správy ČR 

Ministerstvo vnitra ANO ANO 

 

Předložit vládě Akční plán České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2018 až 2020 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

ANO ANO 
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a legislativu 

Zhodnocení dopadů (z hlediska korupčních 

rizik/protikorupčního efektu) novely zákona 

o sdružování v politických stranách a politických 

hnutích a novely volebních zákonů; zhodnocení 

činnosti/zkušeností s fungováním Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí  

Úřad pro dohled nad 

hospodařením 

politických stran 

a politických hnutí / 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

NE NE Úkol bude plněn 

ve druhé polovině 

roku 2019, kdy bude 

k dispozici dostatek 

praktických poznatků 

a dat. 

Sběr dat pro zhodnocení dopadů (z hlediska korupčních 

rizik/protikorupčního efektu) novely zákona o střetu 

zájmů a zhodnocení činnosti/zkušeností s fungováním 

centrálního registru oznámení, která budou předložena 

v roce 2019 

Ministerstvo 

spravedlnosti / Ministr 

pro lidská práva, 

rovné příležitosti 

a legislativu 

ANO NE Úkol bude plněn 

ve druhé polovině 

roku 2019, kdy bude 

k dispozici dostatek 

praktických poznatků 

a dat. 

Sledování realizace opatření uložených v oblasti 

tzv. compliance programů v návaznosti na novou právní 

úpravu 

Koncepční komise 

předsedy Rady vlády 

pro koordinaci boje 

s korupcí 

ANO   

Sektorová analýza zabývající se korupcí ve zdravotnictví Ministerstvo 

zdravotnictví 

NE NE Bylo přistoupeno 

k širšímu zpracování 

analýzy a ustanovení 

pracovní skupiny. 

Realizace opatření souvisejících s případným 

schválením návrhu věcného záměru zákona o lobbingu 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

ANO NE 

Vládě byly předloženy 

návrh zákona o 

lobbování a návrh 
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a legislativu změnového zákona, 

kterými se vláda bude 

zabývat v roce 2019. 

Pokračování v realizaci projektu eSbírky a eLegislativy  Ministerstvo vnitra  ANO ANO  

 

3. Hospodárné nakládání s majetkem státu 

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření 
Gesce /  

spolugesce 

Stav splnění úkolu 

na úrovni gestora 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

vlády 

Poznámka 

Pokračování v uvádění zákona o zadávání veřejných 

zakázek do praxe, vytváření metodik, vzdělávání 

zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky v rámci 

Akademie veřejného investování 

Ministerstvo 

pro místní rozvoj 

ANO  

 

Vypracování analýzy dat o počtu zakázek zadávaných 

v jednacím řízení bez uveřejnění, o počtu zadávacích 

řízení s pouze jedinou nabídkou a o využívání 

procesních postupů pro veřejné zakázky malého rozsahu 

v souvislosti s přijetím a uváděním zákona o zadávání 

veřejných zakázek popisující trendy v těchto oblastech 

Ministerstvo 

pro místní rozvoj 

ANO 

  

Vypracování zhodnocení dopadů implementace 

Usnesení vlády České republiky č. 467 ze dne 21. června 

2017 o povinném využití NEN 

Ministerstvo 

pro místní rozvoj 

ANO ANO 

 

Provedení evaluace „Strategie pro boj s podvody 

a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR v období 2014-

2020“ 

Ministerstvo 

pro místní rozvoj 

ANO 
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Poskytování podpory a metodické pomoci uživatelům 

evidence skutečných majitelů právnických osob 

a svěřenských fondů 

Ministerstvo 

spravedlnosti, / 

Finanční analytický 

úřad 

ANO 

  

Pokračovat v metodické činnosti vůči povinným osobám 

návazně na implementaci novely zákona č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu 

Finanční analytický 

úřad 

ANO 

  

Sledovat legislativní proces na evropské úrovni 

vzhledem k přípravě 5. AML směrnice EU a průběžně 

vyhodnocovat možnosti její implementace do právního 

řádu ČR, pokud by byla do konce roku 2017 (případně 

v roce 2018) přijata 

Ministerstvo 

spravedlnosti / 

Ministerstvo financí / 

Finanční analytický 

úřad 

ANO 

  

Dokončení projektu k elektronickému způsobu prodeje 

majetku státu prostřednictvím elektronického systému 

garantovaného státem 

Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

ANO 

  

Zpeněžovat majetek státu průhledným 

a nezpochybnitelným způsobem - přednostně formou 

veřejné dražby 

Jednotlivé rezorty 

a jejich podřízené 

složky 

ANO 

  

 

4. Rozvoj občanské společnosti 

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření 
Gesce /  

spolugesce 

Stav splnění úkolu 

na úrovni gestora 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

vlády 

Poznámka 
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Plnění závazků z Akčního plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 

2016 až 2018 v oblasti podpory dobrovolnictví 

a posilování bezpečnosti na místní úrovni  

Ministerstvo vnitra ANO ANO 

 

Návrh protikorupčního strategického dokumentu 

na navazující období 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu  

ANO ANO 

 



 

6 Seznam zkratek 

 

AML zákon  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu 

Akční plán     Akční plán boje s korupcí na rok 2018 

Akční plán OGP  Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené 

vládnutí na období let 2018 až 2020 

Analýza  Analýza jednotlivých aspektů činnosti, práv 

a povinností státních zaměstnanců a úředníků územních 

samosprávných celků ve vztahu k protikorupčnímu 

působení 

BIM Informační model budovy  

CIA      Hodnocení korupčních rizik 

CPV  Společný slovník pro veřejné zakázky  

CRAB      Centrální registr administrativních budov 

ČR      Česká republika  

EAS     Elektronický aukční systém 

eKLEP      Elektronická knihovna legislativního procesu  

ESIF      Evropské strukturální a investiční fondy 

EU      Evropská unie 

GDPR      Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

GRECO     Skupina států proti korupci 

HTML      Hypertext Markup Language 

ICT      informační a komunikační technologie 

ISSM      Informační systém skutečných majitelů 

IT      Informační technologie 

JMP      Jednotné metodické prostředí 

Koncepce     Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 

MZe      Ministerstvo zemědělství 

NEN      Národní elektronický nástroj  

OECD      Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OGP  Partnerství pro otevřené vládnutí  

OPVZ  Odbor práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní 

rozvoj  

ORR  Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů 

regulace Úřadu vlády ČR 
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rejstříkový zákon  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských 

fondů 

RIA      Hodnocení dopadů regulace  

RIPP      Rezortní interní protikorupční program 

SPÚ      Státní pozemkový úřad  

Strategický rámec Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 

republiky pro období 2014 – 2020 

ÚDHPSH  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí 

UNCAC      Úmluva proti korupci  

ÚPV      Úřad průmyslového vlastnictví 

ÚZSVM     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Východiska  Východiska pro vytvoření protikorupčního 

strategického dokumentu České republiky pro období 

po roce 2017 

zákon o majetku státu  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon o odpovědnosti za přestupky Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 

zákon o politických stranách  Zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon 

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony novely zákona o sdružování 

v politických stranách a politických hnutích 

zákon o střetu zájmů  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zhodnocení   Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu 

pro boj s korupcí na rok 2018 

ZZVZ      Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
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7 Přílohy 

7.1 Přehled odkazů na webové stránky – nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného 

majetku 

 

Ministerstvo dopravy a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo dopravy: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky 

• CENDIS, s. p. – Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy: 

https://www.mdcr.cz/CENDIS 

• Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.: https://www.cdv.cz/uredni-deska-majetek/ 

• Centrum služeb pro silniční dopravu: http://www.cspsd.cz/prodej-a-pronajem-majetku 

• Drážní inspekce: http://www.dicr.cz/nepotrebny-majetek 

• Drážní úřad: https://www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/informace-o-

pronajmech-a-prodejich-nepotrebneho-majetku 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Nabidka-

nepotrebneho-majetku 

• Ředitelství vodních cest ČR: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/majetek-k-prodeji-a-

pronajmu 

• Řízení letového provozu ČR, s. p.: 

http://www.rlp.cz/obchod/ProdejPronajem/Stranky/default.aspx 

• Správa železniční dopravní cesty, s. o.: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-

nm.html 

• Státní fond dopravní infrastruktury: http://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-

informace/opatreni-proti-korupci/informace-z-oblasti-nakladani-s-majetkem/ 

• Státní plavební správa: http://www.plavebniurad.cz/organizace/nepotrebny-majetek 

• Úřad pro civilní letectví: http://www.caa.cz/urad/zverejneni-nabidek-prodeje-a-pronajmu 

• Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod: 

https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc

=true&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode= 

 

Ministerstvo financí a jemu podřízené složky  

• Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-

zakazky 

• Finanční analytický úřad: http://www.financnianalytickyurad.cz/ 

• Generální finanční ředitelství: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/nepotrebny-majetek 

• Generální ředitelství cel: Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách 

www.celnisprava.cz pod níže uvedenými odkazy: 

- veřejné zakázky: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/verejne-zakazky/Stranky/default.aspx  

- veřejné zakázky podléhající uveřejnění podle § 212 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.: 

www.vestnikverejnychzakazek.cz  

- veškerá dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným v režimu zákona a podléhajícím 

povinnému uveřejnění: https://nen.nipez.cz/profil/GRC  

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky
https://www.mdcr.cz/CENDIS
https://www.cdv.cz/uredni-deska-majetek/
http://www.cspsd.cz/prodej-a-pronajem-majetku
http://www.dicr.cz/nepotrebny-majetek
https://www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/informace-o-pronajmech-a-prodejich-nepotrebneho-majetku
https://www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/informace-o-pronajmech-a-prodejich-nepotrebneho-majetku
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Nabidka-nepotrebneho-majetku
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Nabidka-nepotrebneho-majetku
http://www.rvccr.cz/informacni-servis/majetek-k-prodeji-a-pronajmu
http://www.rvccr.cz/informacni-servis/majetek-k-prodeji-a-pronajmu
http://www.rlp.cz/obchod/ProdejPronajem/Stranky/default.aspx
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm.html
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm.html
http://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/opatreni-proti-korupci/informace-z-oblasti-nakladani-s-majetkem/
http://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/opatreni-proti-korupci/informace-z-oblasti-nakladani-s-majetkem/
http://www.plavebniurad.cz/organizace/nepotrebny-majetek
http://www.caa.cz/urad/zverejneni-nabidek-prodeje-a-pronajmu
https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc=true&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode=
https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc=true&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode=
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky
http://www.financnianalytickyurad.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nepotrebny-majetek
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nepotrebny-majetek
http://www.celnisprava.cz/
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/verejne-zakazky/Stranky/default.aspx
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/GRC
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- nabídka nepotřebného majetku, o kterém bylo rozhodnuto podle § 14 odst. 7 zákona 

o majetku státu: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebneho-

majetku/Stranky/default.aspx. Stránka je dále členěna na nabídku organizačním složkám 

státu k bezúplatnému převodu a na nabídku právnickým a fyzickým osobám ke koupi 

- nabídka pronájmu majetku: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmu-

majetku/Stranky/default.aspx  

• Kancelář finančního arbitra: Kancelář v roce 2018 nezpeněžila žádný majetek státu 

ani nevyužila veřejné dražby. 

• Státní pokladna Centrum sdílených služeb: V roce 2018 nebyl nabízen žádný majetek 

k pronájmu ani nedošlo k prodeji majetku. 

• Státní tiskárna cenin, s. p.: https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-

majetek  

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://www.nabidkamajetku.cz/  

 

Ministerstvo kultury a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo kultury: https://www.mkcr.cz/uredni-deska-84.html; 

https://www.mkcr.cz/povinne-zverejnovane-informace-82.html 

• Česká filharmonie: http://www.rudolfinum.cz/pronajem-a-nahravani/ 

• Husitské muzeum v Táboře: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-

vstupne/ 

• Institut umění – Divadelní ústav: ne.  

• Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana: http://www.ktn.cz/zverejnovani-

nabidek-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu 

• Moravská galerie v Brně: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-

galerie/sluzby/pronajmy/umeleckoprumyslove-muzeum.aspx 

• Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: 

http://www.mjakub.cz/pronajmy?idm=142 

• Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi: ne.   

• Muzeum Romské kultury: http://www.rommuz.cz/o-muzeu/povinne-udaje/ 

• Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: ne.   

• Muzeum umění Olomouc: ne.  

• Moravská zemská knihovna v Brně: https://www.mzk.cz/o-knihovne/pronajmy-prodeje 

• Moravské zemské muzeum: http://www.mzm.cz/pronajmy-prostoru/ 

• Národní divadlo: https://www.narodni-divadlo.cz/cs 

• Národní filmový archiv: ne.  

• Národní galerie v Praze: http://www.ngprague.cz/nabidky-pronajmu 

• Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: ne.  

• Národní knihovna České republiky: http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-

informace/nabidka-nepotrebneho-majetku 

• Národní muzeum: http://www.nm.cz/Pronajmy-prostor/ 

http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebneho-majetku/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebneho-majetku/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmu-majetku/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmu-majetku/Stranky/default.aspx
https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-majetek
https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-majetek
https://www.nabidkamajetku.cz/
https://www.mkcr.cz/uredni-deska-84.html
https://www.mkcr.cz/povinne-zverejnovane-informace-82.html
http://www.rudolfinum.cz/pronajem-a-nahravani/
http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/
http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/
http://www.ktn.cz/zverejnovani-nabidek-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu
http://www.ktn.cz/zverejnovani-nabidek-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/sluzby/pronajmy/umeleckoprumyslove-muzeum.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/sluzby/pronajmy/umeleckoprumyslove-muzeum.aspx
http://www.mjakub.cz/pronajmy?idm=142
http://www.rommuz.cz/o-muzeu/povinne-udaje/
https://www.mzk.cz/o-knihovne/pronajmy-prodeje
http://www.mzm.cz/pronajmy-prostoru/
https://www.narodni-divadlo.cz/cs
http://www.ngprague.cz/nabidky-pronajmu
http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/nabidka-nepotrebneho-majetku
http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/nabidka-nepotrebneho-majetku
http://www.nm.cz/Pronajmy-prostor/
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• Národní památkový ústav: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-

instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku; https://www.npu.cz/cs/npu-a-

pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/verejne-zakazky 

• Národní technické muzeum: http://www.centralniadresa.cz/cadr/   

• Národní ústav lidové kultury: ne.  

• Pražský filharmonický sbor: ne.   

• Památník Lidice: http://www.lidice-memorial.cz/sluzby/pronajem-prostor-a-ubytovani/ 

• Památník národního písemnictví: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pronajem-

prostor 

• Památník Terezín: https://www.pamatnik-terezin.cz/prodej-a-pronajem-majetku-statu 

• Slezské zemské muzeum: http://www.szm.cz/rubrika/162/pronajem/aktualni-nabidka-

pronajmu.html 

• Technické muzeum v Brně: ne. 

• Uměleckoprůmyslové museum v Praze: ne.   

• Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-

prohlidka-muzea/najmy-prostor/ 

 

Ministerstvo obrany a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo obrany: http://www.onnm.army.cz; http://www.ahnm.army.cz, 

www.centralniadresa.cz 

• LOM Praha, s. p.: http://www.lompraha.cz/prodej-majetku 

• Vojenské lesy a statky ČR, s. p.: http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-

nepotrebneho-majetku 

• Vojenský technický ústav, s. p.: http://www.vtusp.cz/prodej-majetku  

• Vojenský výzkumný ústav, Brno: http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/ 

• VOP CZ, s. p.: http://www.vop.cz/cz/kategorie/prodej-majetku.aspx 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/cs/17124   

• Centrum Kociánka: http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-

nepotrebneho-majetku/ 

• Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch: 

http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/ 

• Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.csshrabyne.cz/o-organizaci/nabidka-

nepotrebneho-majetku.html 

• Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích: 

http://www.centrumchrlice.cz/ 

• Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/nepotreb_majetek.html 

• Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/nabidky-prodeje-a-

pronajmu-majetku-statu/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu.htm 

• Fond dalšího vzdělávání:  http://www.fdv.cz/povinne-zverejnovane-informace  

• Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/nepotrebny-majetek/ 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/verejne-zakazky
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/verejne-zakazky
http://www.centralniadresa.cz/cadr/
http://www.lidice-memorial.cz/sluzby/pronajem-prostor-a-ubytovani/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pronajem-prostor/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pronajem-prostor/
https://www.pamatnik-terezin.cz/prodej-a-pronajem-majetku-statu
http://www.szm.cz/rubrika/162/pronajem/aktualni-nabidka-pronajmu.html
http://www.szm.cz/rubrika/162/pronajem/aktualni-nabidka-pronajmu.html
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/najmy-prostor/
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/najmy-prostor/
http://www.onnm.army.cz/
http://www.ahnm.army.cz/
http://www.centralniadresa.cz/
http://www.lompraha.cz/prodej-majetku
http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku
http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku
http://www.vtusp.cz/prodej-majetku
http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/
http://www.vop.cz/cz/kategorie/prodej-majetku.aspx
https://www.mpsv.cz/cs/17124
http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-nepotrebneho-majetku/
http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-nepotrebneho-majetku/
http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/
http://www.csshrabyne.cz/o-organizaci/nabidka-nepotrebneho-majetku.html
http://www.csshrabyne.cz/o-organizaci/nabidka-nepotrebneho-majetku.html
http://www.centrumchrlice.cz/
http://www.tloskov.eu/nepotreb_majetek.html
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu.htm
http://www.fdv.cz/povinne-zverejnovane-informace
http://www.suip.cz/nepotrebny-majetek/
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• Technická inspekce ČR: http://www.ticr.eu/ 

• Úřad práce ČR: http://portal.mpsv.cz/web/upcr-nabidka-nepotrebneho-majetku 

• Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: http://www.umpod.cz/urad/nepotrebny-majetek  

• Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: http://www.vubp.cz/o-nas 

• Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.: https://www.mpsv.cz/cs/17124 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj a jemu podřízené složky 

• https://www.postaonline.cz/cadrvd/  

• Centrum pro regionální rozvoj ČR: http://www.crr.cz/cs/media/povinne-

informace/otevrena-data/ 

• Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3459 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-

deska/nepotrebny-majetek/nabidka-nepotrebneho-majetku-mpo--168421/ 

• Agentura pro podnikání a inovace: https://www.agentura-api.org/o-api/povinne-

zverejnovane-informace  

• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: 

https://www.czechinvest.org/cz/O-CzechInvestu/Povinne-informace-cs/Nabidka-majetku 

• Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: https://www.czechtrade.cz/o-

czechtrade/zverejnovane-informace/povinne-informace; 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-czechtrade/2-5-zverejnovane-

informace/nabidka-majetku.pdf 

• Česká obchodní inspekce: Movitý majetek ČOI nikdy nepronajímala, ani nepronajímá. 

https://www.coi.cz/o-coi/nabidka-nepotrebneho-majetku - nepotřebný majetek; 

https://www.coi.cz/o-coi/pronajem-nemovitosti - pronajímaný majetek  

• Český metrologický institut: https://www.cmi.cz/node/782 (resp. 

https://www.cmi.cz/node/887) 

• Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva: http://www.cuzzs.cz/cs/nabidka-majetku 

• ČPP Transgas, s. p.:  http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-pronajmu/; 

http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-prodeji/; 

http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/pozemky/ 

• Diamo, s. p.: https://www.diamo.cz/cs/nabidka-majetku 

• Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.: 

https://ezu.cz/?gclid=EAIaIQobChMI2OqohNjW4AIVihDTCh24yACzEAAYASAAEgKC

6fD_BwE  

• Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.: https://www.ftzu.cz/  

• Palivový kombinát Ústí, s. p.:  http://www.pku.cz/prodeje-a-pronajmy/prodej-a-pronajem-

nemovitosti/ 

• Puncovní úřad: http://www.puncovniurad.cz/cz/povinne-informace.aspx (bod 24) 

• Správa úložišť radioaktivních odpadů: https://www.surao.cz/povinne-informace 

• Státní energetická inspekce: http://www.cr-sei.cz/?page_id=3458 

• Strojírenský zkušební ústav, s. p.: https://www.szutest.cz/ostatni2  
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https://www.coi.cz/o-coi/nabidka-nepotrebneho-majetku
https://www.coi.cz/o-coi/pronajem-nemovitosti
https://www.cmi.cz/node/782
https://www.cmi.cz/node/887
http://www.cuzzs.cz/cs/nabidka-majetku
http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-pronajmu/
http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-prodeji/
http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/pozemky/
https://www.diamo.cz/cs/nabidka-majetku
https://ezu.cz/?gclid=EAIaIQobChMI2OqohNjW4AIVihDTCh24yACzEAAYASAAEgKC6fD_BwE
https://ezu.cz/?gclid=EAIaIQobChMI2OqohNjW4AIVihDTCh24yACzEAAYASAAEgKC6fD_BwE
https://www.ftzu.cz/
http://www.pku.cz/prodeje-a-pronajmy/prodej-a-pronajem-nemovitosti/
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• Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.: https://www.tzus.cz/prodeje-a-pronajmy  

• Textilní zkušební ústav, s. p.: https://www.tzu.cz/   

• Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: 

http://www.unmz.cz/urad/nabidka-nepotrebneho-majetku-r1014 

• Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.: http://www.vvud.cz/o-spolecnosti/ 

 

Ministerstvo spravedlnosti a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo spravedlnosti: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173   

 

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy a jemu podřízené složky 

• http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodej-moviteho-a-nemoviteho-majetku-msmt – tato 

adresa je centrální pro celý rezort včetně rezortních organizací. 

• http://www.msmt.cz/ministerstvo/prostory-k-pronajmu – tato adresa je centrální pro celý 

rezort včetně rezortních organizací.  

 

Ministerstvo vnitra a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx 

• Nabídka rezortního nemovitého majetku je souběžně zveřejňována na dalších internetových 

serverech, například serveru Centrální adresa (www.centralniadresa.cz), nebo veřejných 

realitních serverech Reality.cz (www.reality.cz), Realitymix.cz 

(http://realitymix.centrum.cz/) či Hyperreality.cz (www.hyperreality.cz).  

• Bytová správa Ministerstva vnitra: www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem 

• Česká pošta, s. p.: www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti; 

www.reality.cz/firma/DLU/pronajem/  

• Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: www.hzscr.cz/nepotrebny-

majetek.aspx 

• Institut pro veřejnou správu Praha: https://www.institutpraha.cz/stredisko-

benesov/moznost-pronajmu-prostor/  

• Policejní prezidium ČR: www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx 

• Správa uprchlických zařízení: http://www.suz.cz/nakladani-s-majetkem/nabidka-majetku/ 

• Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra: www.zsmv.cz/majetek/; www.zsmv.cz/majetek-

kategorie/movity-majetek-automobily-zajistene-v-trestnim-rizeni/ 

• Zemský archiv v Opavě: http://www.archives.cz/zao/uredni/odprodej_majetku/index.php 

 

Ministerstvo zahraničních věcí:  

• Ministerstvo zahraničních věcí: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_pron

ajmu.html (majetek MZV určený k pronájmu), 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_odpr

odeji.html (majetek MZV určený k odprodeji) 

• Česká centra, p. o.: http://www.czechcentres.cz/o-nas/boj-proti-korupci/majetek-a-rozpocet/ 
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• Česká rozvojová agentura, organizační složka státu: http://www.czechaid.cz/o-

nas/zakladni-dokumenty/ 

• Diplomatický servis, p. o.: V současně době je prováděna rekonstrukce webových stránek 

organizace, která má být ukončena do 31. března 2019. Dosud byly informace o nabídce 

odprodeje trvale nepotřebného majetku uváděny na: http://www.ds.cz/uredni-deska.php; 

http://www.ds.cz/nemovitosti.php 

• Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce: 

http://www.iir.cz/static/dokumenty/ 

• Zámek Štiřín, p. o.: http://www.zsti.cz/index.php 

• Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO Dubaj 2020, p. o.: 

https://www.czexpo.com/zavazne-dokumenty/ 

 

Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo zdravotnictví: řeší přes ÚZSVM.  

• Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky: http://www.azvcr.cz/  

• BALMED Praha, s. p.: http://www.balmed.cz/ 

• Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno: http://www.cktch.cz/  

• Dětská psychiatrická nemocnice Louny: http://www.detska-psychiatricka-nemocnice-

louny.cz/  

• Dětská psychiatrická nemocnice Opařany: https://www.dpnoparany.cz/nabidka-trvale-

nepotrebneho-majetku/aktualni/ 

• Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš: https://www.dpn-

velkabites.cz/dokumenty/nepotrebny-majetek 

• Endokrinologický ústav: www.endo.cz  

• Fakultní nemocnice Brno: https://www.fnbrno.cz/odprodej-majetku/t3602; 

https://www.fnbrno.cz/nabidka-pronajmu-pozemku-a-nebytovych-prostor/t5428 

• Fakultní nemocnice Hradec Králové: https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/odprodej-

majetku; https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/poptavkova-rizeni 

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: https://www.fnkv.cz/ 

• Fakultní nemocnice Olomouc: https://www.fnol.cz/nepotrebny-majetek.asp 

• Fakultní nemocnice Ostrava: http://www.fno.cz/organizacni-struktura/nabidka-

nevyuzitelneho-majetku  

• Fakultní nemocnice Plzeň: https://www.fnplzen.cz/prodej-majetku; 

https://www.fnplzen.cz/node/213 

• Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: https://iweb3.fnusa.cz/nabidka-nepotrebneho-

majetku/   

• Fakultní nemocnice v Motole: http://www.fnmotol.cz/o-nas/provozne-technicky-usek/ 

• Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé: http://www.hamzova-

lecebna.cz/cz/p/nepotrebny-majetek/ 

• Horské lázně Karlova Studánka, s. p.: http://horskelazne.cz/  

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze: 

http://www.hygpraha.cz/Default.aspx  

• Institut klinické a experimentální medicíny: https://www.ikem.cz/cs/ 
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• Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/cinnosti-

a-sluzby/pronajem-skolicich-prostor; https://www.ipvz.cz/  

• Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy: http://www.uzis.cz/   

• Koordinační středisko transplantací: http://www.kst.cz/ 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích: 

http://www.khscb.cz/index.php  

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně: 

http://www.khsbrno.cz/  

• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech: 

http://www.khskv.cz/index.htm  

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě: http://www.khsjih.cz/  

• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: 

http://www.khshk.cz/news.php  

• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci: 

http://www.khslbc.cz/hospodareni/ 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: 

http://www.khsova.cz/  

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci: 

http://www.khsolc.cz/uvod.aspx  

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích: 

https://www.khspce.cz/  

• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: http://www.khsplzen.cz/  

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: 

http://www.khsstc.cz/obsah/nabidka-nepotrebneho-majetku-khs_522_1.html  

• Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem: 

http://www.khsusti.cz/  

• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně: http://www.khszlin.cz/  

• Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov: http://www.janov.cz/index.php/uredni-

deska/nepotrebny-majetek 

• Léčebné lázně Lázně Kynžvart: https://www.lazne-kynzvart.cz/cs/  

• Masarykův onkologický ústav: https://www.mou.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku/s54  

• Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů: 

https://www.nconzo.cz/cs/,  https://www.nconzo.cz/cs/nabidka-prostor-k-pronajmu  

• Národní lékařská knihovna: https://nlk.cz/  

• Národní ústav duševního zdraví: http://www.nudz.cz/  

• Nemocnice Na Bulovce: http://bulovka.cz/o-nemocnici/najem-prostoru-nnb/; 

http://bulovka.cz/o-nemocnici/nabidka-nepotrebneho-majetku/ 

• Nemocnice Na Homolce: https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-nabidka-

nepotrebneho-majetku/ 

• Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: https://cervenydvur.cz/?page_id=1807 

• Psychiatrická léčebna Šternberk: https://www.plstbk.cz/index.php/pronajem-nebytovych-

prostor; http://www.plstbk.cz/index.php/nabidky-nepotrebneho-majetku 
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• Psychiatrická nemocnice Bohnice: https://www.bohnice.cz/o-nemocnici/nabidka-

prebytecnych-zasob/ 

• Psychiatrická nemocnice Brno: http://www.pnbrno.cz/povinne-zverejnene-

informace/nabidka-nepotrebneho-materialu/ 

• Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod: http://www.plhb.cz/content/nakladani-s-

nepotrebnym-majetkem 

• Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice: 

http://www.plhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid

=87&lang=cs 

• Psychiatrická nemocnice Jihlava: http://www.plj.cz/  

• Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: http://www.plkosmonosy.cz/nabizime.html  

• Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské: http://www.pnmo.cz/  

• Psychiatrická nemocnice v Dobřanech: https://www.pldobrany.cz/  

• Psychiatrická nemocnice v Kroměříži: http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/nabidka-

neupotrebitelneho-majetku 

• Psychiatrická nemocnice v Opavě: http://www.pnopava.cz/  

• Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů: nezveřejňují.  

• Rehabilitační ústav Hrabyně: http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-

udaje/nabidka-nepotrebneho-majetku/ 

• Rehabilitační ústav Kladruby: http://www.rehabilitace.cz/  

• Revmatologický ústav: http://www.revma.cz/cs/verejna-nabidka-majetku 

• Státní léčebné lázně Bludov, s. p.: http://www.lazne-bludov.cz/ – majetek lázní zařazen do 

privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 

ve znění pozdějších předpisů.  

• Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.: https://www.janskelazne.com/  

• Státní ústav pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/nabidky-

nepotrebneho-majetku 

• Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/  

• Thomayerova nemocnice: http://www.ftn.cz/  

• Ústav hematologie a krevní transfuze: https://www.uhkt.cz/ustav  

• Ústav pro péči o matku a dítě: https://www.upmd.cz/o-nas/verejne-zakazky/ 

• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: http://www.uzis.cz/  

• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: http://www.vfn.cz/o-nemocnici/nabidka-

nepotrebneho-majetku-1/  

• Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://www.zuova.cz/Home/Page/aktualni-nabidka 

• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: http://www.zuusti.cz/  

 

Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-

zemedelstvi/nabidka-nepotrebneho-majetku/  

• Česká akademie zemědělských věd: V roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem majetku 

státu neuskutečnily. http://www.cazv.cz/ 
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• Česká plemenářská inspekce:  V roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu 

neuskutečnily. http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/prodej-nepotrebneho-majetku/  

• Lesy ČR, s.p.: https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/ 

• Mateřská škola Klásek, s.p.o.: V roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu 

neuskutečnily. http://www.msklasek.cz/ 

• Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, s.p.: V roce 2018 žádný prodej ani nový 

pronájem majetku státu neuskutečnily. http://www.mtd-ustrasice.cz/aktualne/ 

• Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.: https://www.nhkladruby.cz/prodej-a-

pronajem-majetku  

• Národní zemědělské Muzeum, s.p.o.: https://www.nzm.cz/  

• Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond: http://www.pgrlf.cz/o-spolecnosti/  

• Povodí Labe, s.p.: http://www.pla.cz/zverejnenimajetku/ 

• Povodí Moravy, s.p.: http://www.pmo.cz/cz/nabidky/prodej-majetku 

• Povodí Odry, s.p.:  https://www.pod.cz/  

• Povodí Ohře, s.p.: http://www.poh.cz/index.asp 

• Povodí Vltavy, s.p.: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/  

• Státní pozemkový úřad: http://www.spucr.cz/nabidky/?url=nabidky 

• Státní veterinární správa ČR: https://www.svscr.cz/  

• Státní veterinární ústav Jihlava, s.p.o.: https://www.postaonline.cz/cadrvd/ 

• Státní veterinární ústav Olomouc, s.p.o.: https://www.postaonline.cz/cadrvd/ 

• Státní veterinární ústav Praha, s.p.o.: V roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem 

majetku státu neuskutečnily. https://www.svupraha.cz/prodej-a-pronajem-majetku/ 

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce: https://www.postaonline.cz/cadrvd/ 

• Státní zemědělský intervenční fond: http://www.szif.cz/  

• Státní zkušebna strojů, a.s.: https://www.statnizkusebna.cz/ 

• Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum: http://souvnasavrky.cz/ 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: https://www.uzsvm.cz/ 

• Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: 

http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/prodmajmen 

• Ústav zemědělské ekonomiky a informací, s.p.o.: http://www.uzei.cz/nabidka-majetku-uzei-

k-odkoupeni/ 

• Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.: https://www.vri.cz/ 

• Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.: V roce 2018 žádný prodej ani 

nový pronájem majetku státu neuskutečnily. www.vulhm.cz/ 

• Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.: http://www.vumop.cz/ 

• Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.: https://www.vupp.cz/ 

• Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.: V roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem 

majetku státu neuskutečnily. https://www.vurv.cz/index.php?p=index&site=default   

• Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.: V roce 2018 žádný prodej ani nový pronájem 

majetku státu neuskutečnily. http://www.vuzt.cz/  

• Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: http://www.vuzv.cz/  

• Zařízení služeb Ministerstva zemědělství, s.p.o.: V roce 2018 žádný prodej ani nový 

pronájem majetku státu neuskutečnily. http://zsmze.cz/ 

• Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.: http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/ 

• Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.: http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/ 
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Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené složky 

• Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/uredni_deska; 

https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc

=true&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode= 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:  

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/nabidka-nepotrebneho-majetku/ 

• CENIA, česká informační agentura životního prostředí: 

http://www1.cenia.cz/www/nepotrebny-majetek 

• Česká geologická služba:  

http://www.geology.cz/extranet/onas/nabidky-majetku 

• Česká inspekce životního prostředí:  

http://www.cizp.cz/Nabidka-nepotrebneho-majetku 

• Český hydrometeorologický ústav:  

http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-nepotrebneho-majetku 

• Správa jeskyní České republiky:  

https://administration.caves.cz/nabidka-prodeje-a-pronajmu 

• Správa Krkonošského národního parku:  

Prodeje: https://www.krnap.cz/nepotrebny-nadbytecny-majetek/ 

Pronájmy: https://www.krnap.cz/pronajmy-nabidky/ 

• Správa Národního parku Šumava:  

http://www.npsumava.cz/cz/1038/sekce/uredni-deska/ 

https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-2475-0-85/ 

• Správa Národního parku České Švýcarsko:  

http://www.npcs.cz/nabidka-prodeje-pronajmu 

• Správa Národního parku Podyjí:  

Nabídky pronájmu: http://www.nppodyji.cz/pronajem 

Nabídky prodeje: http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku 

• Státní fond životního prostředí ČR: https://www.sfzp.cz/  

• Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.: 

Nehospodaří s majetkem státu. 

• Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.:  

https://www.vuv.cz/files/pdf/o_ustavu/ipp_nabidky_prodeje_a_pronajmu_majetku.pdf 

 

Český báňský úřad: http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebny-

majetek.html 

 

Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/nabidka_nepotrebneho_majetku 

 

Český telekomunikační úřad: https://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku  

 

Český úřad zeměměřický a katastrální: http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Nabidky-

majetku.aspx 

 

Energetický regulační úřad: http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku 

 

https://www.mzp.cz/cz/uredni_deska
https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc=true&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode
https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc=true&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/nabidka-nepotrebneho-majetku/
http://www1.cenia.cz/www/nepotrebny-majetek
http://www.geology.cz/extranet/onas/nabidky-majetku
http://www.cizp.cz/Nabidka-nepotrebneho-majetku
http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-nepotrebneho-majetku
https://administration.caves.cz/nabidka-prodeje-a-pronajmu
https://www.krnap.cz/nepotrebny-nadbytecny-majetek/
https://www.krnap.cz/pronajmy-nabidky/
http://www.npsumava.cz/cz/1038/sekce/uredni-deska/
https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-2475-0-85/
http://www.npcs.cz/nabidka-prodeje-pronajmu
http://www.nppodyji.cz/pronajem
http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku
https://www.sfzp.cz/
https://www.vuv.cz/files/pdf/o_ustavu/ipp_nabidky_prodeje_a_pronajmu_majetku.pdf
http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebny-majetek.html
http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebny-majetek.html
https://www.czso.cz/csu/czso/nabidka_nepotrebneho_majetku
https://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku
http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Nabidky-majetku.aspx
http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Nabidky-majetku.aspx
http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku


Strana 82 (celkem 82) 

Generální inspekce bezpečnostních sborů: http://www.gibs.cz/nabidky-a-zakazky/odprodej-

majetku  

 

Národní bezpečnostní úřad: https://www.nbu.cz/cs/prodej-nepotrebneho-majetku/  

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: https://nukib.cz/cs/uredni-

deska/nabidka-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu/  

 

Nejvyšší kontrolní úřad: https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/smlouvy/ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: https://www.rrtv.cz/cz/static/aktuality/nepotrebny-

majetek/index.htm 

 

Správa státních hmotných rezerv: http://www.sshr.cz/nabidky-a-

zakazky/movity_majetek/Stranky/default.aspx; http://www.sshr.cz/nabidky-a-

zakazky/nemovity_majetek/Stranky/default.aspx 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost: https://www.sujb.cz/aktualne/; 

https://www.facebook.com/St%C3%A1tn%C3%AD-%C3%BA%C5%99ad-pro-jadernou-

bezpe%C4%8Dnost-129692543846872/; https://www.tipcars.com/ds/kapauto/index.php 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetek-

uohs-nabizeny-k-odprodeji.html  

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí: 

https://www.udhpsh.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku/  

 

Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/nabidka-majetku/ds-3747/p1=3747 

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře: v roce 2018 nebyl realizován prodej či pronájem. 

 

Úřad průmyslového vlastnictví: http://upv.cz/cs/upv/uredni-deska/Uredni-vyveska.html  

 

Úřad vlády ČR: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-majetku/nabidka-nepotrebneho-

majetku-134056/; http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidkamajetku/nabidka-nepotrebneho-

majetku-statu-v-hospodareni-uradu-vlady-cr-_-prodejpravnickym-nebo-fyzickym-osobam-134696/   
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