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Úvod
Vládě je předkládáno zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok
2019 (dále jen „AP 2019“), který byl prvním akčním plánem, jímž se realizovala Vládní koncepce
boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním akčním plánem
současné koaliční vlády. Obsahoval proto řadu prioritních legislativních i nelegislativních úkolů,
u kterých lze předpokládat, že v jejich realizaci bude pokračováno po dobu časové působnosti
Koncepce.
Akční plán byl stejně jako v loňském roce postaven na čtyřech prioritách, jimiž jsou:
•

výkonná a nezávislá exekutiva,

•

transparentnost a otevřený přístup k informacím,

•

hospodárné nakládání s majetkem státu a

•

rozvoj občanské společnosti.

Akční plán obsahuje zejména opatření nelegislativního charakteru vyplývající ze závazků České
republiky vůči mezinárodním organizacím či iniciativám, jako například Partnerství pro otevřené
vládnutí – OGP. Jinou skupinu tvoří úkoly zabývající se systematickým a dlouhodobým sběrem
a vyhodnocováním dat o korupci v České republice. Další skupinu opatření představují některá
nelegislativní opatření zakotvená předchozími akčními plány, která však nebyla realizována
ve stanoveném termínu. Poslední skupinou jsou úkoly legislativního charakteru.
Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne ze dne 11. března 2019 č. 170,
přičemž členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo plnit opatření
uvedená v Akčním plánu a do 31. ledna 2020 zaslat ministryni spravedlnosti zprávu o stavu
a způsobu plnění úkolů obsažených v AP 2019 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 2019, který má být do 31. března 2020 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
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.
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1 Výkonná a nezávislá exekutiva
1.1 Plnění závazku v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na období let 2018 až 2020 týkajícího se zavádění principů řízení kvality
ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu komplexních
metod řízení kvality)
Popis úkolu: V oblasti výkonné a nezávislé exekutivy bude i v roce 2019 zařazeno opatření týkající
se v minulém volebním období přijatého zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o pokračování zavádění systému řízení kvality ve státní
službě, který je zároveň obsažen i v rámci závazku České republiky vůči Partnerství pro otevřené
vládnutí (dále též „OGP“). Cílem je zavést povinnou, tzv. minimální míru kvality ve služebních
úřadech, kterou doporučuje rozšířit do tzv. optimální míry řízení kvality, a to implementací metody
řízení kvality zvolené ze tří metod řízení kvality uvedených v Metodickém pokynu pro řízení
kvality ve služebních úřadech (schváleném usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018), které
jsou v praxi veřejné správy již dlouhodobě ověřeny a mají pozitivní dopad do dané organizace.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu
komplexních metod řízení kvality je plněno v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality
v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech
(schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018). Sekce pro státní službu Ministerstva
vnitra poskytuje služebním úřadům podporu formou:
-

-

konzultací v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech,
konzultací projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost,
přípravy školení pro týmy kvality služebních úřadů,
poskytnutím vzorů interních předpisů podle Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech,
poskytnutím vzorů projektů (interní projekt podle pravidel projektového řízení a alternativně
jednoduchý projekt za využití stručné šablony na zavedení minimální míry kvality;
projektový záměr a žádost o podporu Operačního programu Zaměstnanost zaměřené
na zavedení minimální míry kvality a normy ISO 9001),
přípravy webového prostředí pro účely metodické podpory a sdílení dobrých praxí,
přezkumu míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních
úřadech s již zavedenými a udržovanými systémy řízení kvality.

Pro účely zjištění stavu zavádění systému řízení kvality na jednotlivých služebních úřadech byl
v uvedeném období zpracován a služebním úřadům zaslán k vyplnění dotazník. Výstupy z něj byly
zpracovány a předloženy vládě České republiky pro informaci o stavu zavádění řízení kvality
ve služebních úřadech za rok 2018 (v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne
10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech).
V uvedeném období uskutečnila sekce pro státní službu Ministerstva vnitra školení
pro hodnotitele žádostí o podporu Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem bylo pochopení
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systému řízení kvality tak, aby věcné hodnocení předložených žádostí o podporu bylo v souladu
s požadavky Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.
V rámci Dnů otevřených dveří k projektu „Podpora profesionalizace a kvality státní služby
a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, jehož prostřednictvím je plněn úkol
zavedení řízení kvality ve služebních úřadech, měli účastníci možnost otevřených konzultací
s týmem kvality sekce pro státní službu a sdílení dobrých praxí se zaváděním řízení kvality
do úřadu.
V souladu s vládou schváleným Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech
má sekce pro státní službu Ministerstva vnitra za povinnost ke dni 30. června 2019 monitorovat
posun v procesu zavádění řízení kvality v jednotlivých služebních úřadech. Z tohoto důvodu byly
služební úřady požádány o zaslání stručné zprávy o postupu prací v této oblasti.
Většina konzultací poskytovaných sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra služebním úřadům
byla zaměřena na problematiku sestavování týmu kvality, na možnosti jeho ukotvení v rámci
organizační struktury daného úřadu, včetně možností jeho sestavení prostřednictvím interního aktu
řízení zvoleného dle zvyklostí daného úřadu.
V návaznosti na potřeby a požadavky služebních úřadů blíže specifikovat činnosti Gestora
systému řízení kvality, Manažera kvality, Interního auditora kvality, členů Týmu kvality
a doporučení vzešlá z dosavadní praxe služebních úřadů v této oblasti, byla sekcí pro státní službu
zpracována příloha již dříve publikovaného „Doporučení pro sestavování týmu kvality pro zavádění
Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a role služebního orgánu“
specifikující výše uvedenou oblast.
Procesní plnění úkolu: nerelevantní
Navazující (očekávané) aktivity:
V následujícím období bude sekce pro státní službu Ministerstva vnitra realizovat aktivity
reagující především na aktuální potřeby služebních úřadů:
-

realizace setkání zástupců služebních úřadů zabývajících se implementací systému řízení
kvality na daném úřadu k předání dosavadních zkušeností,
konzultace v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu,
konzultace projektových záměrů a žádostí o podporu Operačního programu Zaměstnanost,
příprava a realizace školení pro manažery kvality a týmy kvality služebních úřadů,
poskytnutí dalších vzorových dokumentů podle Metodického pokynu,
příprava a spuštění webového prostředí pro účely metodické podpory, sdílení praxí
či pro sdílení dobrých praxí,
přezkum míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních
úřadech s již zavedenými a udržovanými systémy řízení,
příprava školení pro zaměstnance v agendách kritérií zlepšování,
poskytnutí podkladů služebním úřadům pro zpracování plánu zlepšování,
nastavení systému ukazatelů pro průběžné vyhodnocování systému řízení kvality,
zpracování příručky pro rozvoj systému řízení kvality založenou na mezinárodní normě ISO
9001,
zpracování příručky pro rozvoj systému řízení kvality založené na inovovaném modelu CAF
2020,
příprava systému pro sdílení zkušeností ze zavádění systému řízení kvality,
příprava systému pro další systematické měření a vyhodnocování požadovaných výstupů
spojených s realizací kritérií zlepšování.
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Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Závazek je plněn v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 275
o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech a s usnesením vlády České republiky
ze dne 4. dubna 2018 č. 214 k Metodickému pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

1.2 Pokračování v činnosti pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání
Popis úkolu: V gesci Ministerstva spravedlnosti bude pokračovat činnost pracovní skupiny
k protikorupčnímu vzdělávání, která se bude i nadále zaměřovat na sbližování způsobu
vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců v oblasti boje proti korupci, dodržování etických
norem a zásad na pracovišti či řízení korupčních rizik na jednotlivých ministerstvech, jejich
podřízených organizacích a dalších správních úřadech.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Hlavní činností pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání pro rok 2019 byla revize
a aktualizace e-learningového kurzu „Korupce, etika a whistleblowing“ a příprava jeho pokračování
zaměřeného na ochranu oznamovatelů, způsob oznamování protiprávního jednání, prevenci
korupce, dary, střet zájmů a lobbing. Dále se skupina věnovala školicí činnosti (školení školitelů
protikorupční problematiky a školení na téma řízení korupčních rizik). Pracovní skupina se také
podílela na realizaci Metodického doporučení k hodnocení rezortních interních protikorupčních
programů (RIPP) v roce 2020.
Procesní plnění úkolu:
V roce 2019 pracovní skupina jednala 14x v průběhu celého roku. Během jednání provedla revizi
dosavadního kurzu „Korupce, etika a whistleblowing“ a vytvořila jeho pokračování. Oba kurzy byly
následně zpracovány Institutem pro veřejnou správu Praha a následně byly zpřístupněny veřejnosti
na jejich webových stránkách. Ke konci roku realizovala pracovní skupina školení školitelů
protikorupční problematiky a 2 školení na téma řízení korupčních rizik (dr. Žufanová z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Navazující (očekávané) aktivity:
S aktivní činností pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání je počítáno i v roce 2020, kdy je
plánováno připravit další školení. Pracovní skupina se bude mimo jiné podílet na přípravě
aktualizace školicích materiálů, e-learningu či rámcového resortního interního protikorupčního
programu (rámcového RIPP).
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl pro rok 2019 splněn, s činností pracovní skupiny se počítá i na následné období.
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1.3 Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů
Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti, v rámci naplňování mezinárodních závazků České
republiky návazně na doporučení 4. hodnotícího kola Skupiny států proti korupci (GRECO),
předloží návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: ANO
c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE
Věcné naplnění úkolu:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, byl zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády
na rok 2019.
Novela primárně vychází z doporučení GRECO, která byla vůči České republice uplatněna v rámci
4. kola hodnocení.
Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zavedení jednotného a transparentního systému
výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců
a revize institutu přísedících v trestním řízení.
V rámci sjednocení přípravy budoucích soudců se zavádí institut justičního kandidátství, které
přichází po odborné justiční zkoušce a představuje cílenou přípravu na výkon funkce soudce.
Odbornou přípravu justičního kandidáta mohou absolvovat také osoby z jiné právní praxe s profesní
zkouškou. Obsazování soudcovských míst bude probíhat ve výběrovém řízení na konkrétní
uvolněná místa v rámci obvodu krajského soudu. Do výběrového řízení se vedle justičních
kandidátů budou moci přihlásit také odborníci mimo justici. Výběr předsedů okresních, krajských
a vrchních soudů bude probíhat prostřednictvím výběrových řízení, kdy parametry výběrových
řízení budou nově stanoveny zákonem. Novela dále explicitně zakotvuje zákaz opakovaného
jmenování předsedů u téhož soudu a povinné manažerské vzdělávání pro justiční funkcionáře.
Novela v rámci úpravy vedlejší činnosti zavádí oznamovací režim vedlejší činnosti soudců
a upravuje výslovný zákaz členství soudců v politických stranách a politických hnutích.
Nad rámec doporučení GRECO se navrhuje omezení přísedících v trestních řízeních. Rozhodování
v senátu s přísedícími by mělo být omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž
zůstávají především násilné trestné činy.
Procesní plnění úkolu:
Na základě série kulatých stolů se zástupci justice pořádaných Ministerstvem spravedlnosti
na podzim roku 2018 a na počátku roku 2019 byl zpracován návrh, který byl zaslán dne 16. května
2019 do meziresortního připomínkového řízení, v rámci kterého měla jednotlivá připomínková
místa možnost sdělit své připomínky, které byly následně vypořádány a návrh byl předložen
bez rozporu dne 29. července 2019 vládě.
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Novela byla projednána jak pracovními komisemi Legislativní rady vlády (komise pro soukromé
právo, trestní právo, správní právo a komise pro hodnocení dopadů regulace),
tak i Legislativní radou vlády samotnou. Dne 12. září 2019 návrh projednala Legislativní rada
vlády, která jej vládě doporučila schválit.
Návrh byl 8. 10. 2019 projednán na jednání vlády, která jej schválila. V současnosti je návrh
před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.
Navazující (očekávané) aktivity:
Ze strany Ministerstva spravedlnosti byl úkol předložit požadovanou novelu naplněn a nyní
se předpokládá pokračování legislativního procesu v obou komorách Parlamentu. Lze očekávat,
že zástupci gestora budou poskytovat součinnost při projednávání materiálu Poslaneckou
sněmovnou včetně případného poskytnutí součinnosti při formulaci pozměňovacích návrhů.
Obdobným způsobem budou zástupci gestora participovat na projednávání materiálu Senátem.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Plnění úkolu „Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů“ proběhlo v roce 2019 úspěšně
a novela byla v říjnu 2019 předložena Poslanecké sněmovně. Během r. 2020 se touto novelou bude
dále zabývat Parlament České republiky v rámci standardního legislativního procesu a lze očekávat
nabytí účinnosti této legislativní změny 1. 1. 2021.

1.4 Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti, v rámci naplňování mezinárodních závazků České
republiky návazně na doporučení 4. hodnotícího kola GRECO, předloží návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních
exekutorů, ve znění pozdějších předpisů.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: ANO
c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE
Věcné naplnění úkolu:
Návrhem zákona má být zapracováno doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) ze čtvrté
hodnotící zprávy, bod 136, podle kterého by soudci měli mít možnost vznášet námitky proti kárným
rozhodnutím včetně odvolání z funkce. Podle doporučení je tedy vyžadováno, aby v těchto
případech mohl být podán opravný prostředek.
Návrh zákona proto obnovuje dvoustupňové kárné řízení s tím, že podle návrhu zákona má být
odvolání přípustné proti odsuzujícím a zprošťujícím rozhodnutím, proti rozhodnutí o náhradě
nákladů řízení a proti rozhodnutí o schválení dohody o vině a kárném opatření (obdoba dohody
o prohlášení viny a přijetí trestu v trestních věcech). Odvolání je oprávněn podat kárně obviněný
soudce, státní zástupce nebo soudní exekutor, navrhovatel (ve prospěch i v neprospěch kárně
obviněného) a v případě rozhodnutí o schválení dohody jsou oprávněny podat odvolání ve prospěch
i v neprospěch kárně obviněného též další subjekty, byť nebyli navrhovateli (ministr spravedlnosti,
předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce
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a předseda kontrolní komise a předseda revizní komise Exekutorské komory České republiky),
nicméně v dané věci oprávnění k podání kárného návrhu mají.
Procesní plnění úkolu:
Před zahájením meziresortního připomínkového řízení byl gestorem dne 14. ledna 2019 uspořádán
kulatý stůl – toho setkání se účastnili zástupci soudů (nejvyšších, vrchních a krajských), Nejvyššího
státního zastupitelství, Kanceláře veřejného ochránce práv, Soudcovské unie České republiky, Unie
státních zástupců a akademické obce.
Na základě kulatého stolu a dalších podkladů (včetně výstupů z konference pořádané Nejvyšším
správním soudem v r. 2018) byl vypracován materiál, který byl zaslán zástupcům odborné
veřejnosti a bylo zahájeno MPŘ (zahájeno dne 16. dubna 2019). Gestor při formulaci návrhu
vycházel – zejména pokud jde o dvojstupňovost – do značné míry ze stanoviska zástupců soudů
a státního zastupitelství.
V průběhu meziresortního připomínkového řízení Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud uplatnily
připomínky koncepčního rázu. Byly též uplatněny další připomínky. Proběhly dvě vypořádací
schůzky, připomínky byly vypořádávány též e-mailem.
Návrh změněný na základě vypořádání připomínek byl zaslán zástupcům odborné veřejnosti a byl
předložen vládě (předložen dne 5. listopadu 2019). Materiál byl projednán pracovními komisemi
Legislativní rady vlády (LRV) a byl upraven ve smyslu stanovisek komisí. Materiál byl schválen
stanoviskem předsedkyně LRV (dne 11. prosince 2019) a byl schválen vládou (dne 16. prosince
2019).
Vládní návrh zákona je nyní projednáván v 1. čtení Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk
683 (vládní návrh zákona předložen Poslanecké sněmovně dne 19. prosince 2019).
Navazující (očekávané) aktivity:
Materiál bude nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou, následně gestor očekává projednání
v Senátu. Zástupci gestora budou přítomni na schůzi příslušného výboru Poslanecké sněmovny
(ústavně-právní výbor). Lze očekávat, že zástupci gestora budou poskytovat součinnost
při projednávání materiálu Poslaneckou sněmovnou včetně případného poskytnutí součinnosti
při formulaci pozměňovacích návrhů. Obdobným způsobem budou zástupci gestora participovat
na projednávání materiálu Senátem.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Doporučení GRECO bylo do návrhu zapracováno v plném rozsahu. Úkol byl splněn ze strany
gestora a vlády, nyní je materiál projednáván Parlamentem České republiky. Gestor předpokládá,
že návrh zákona bude schválen. Účinnost nové právní úpravy má nastat dnem 1. ledna 2021
(některá ustanovení návrhu mají nabýt účinnosti dnem 1. října 2020, a to z organizačních důvodů,
tedy aby bylo usnadněno vedení kárných řízení od 1. ledna 2021 podle navrhované úpravy).
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1.5 Posílení materiálních a personálních kapacit (systemizace, financování včetně
odměňování, vzdělávání) v oblasti boje proti hospodářské trestné činnosti
(zahrnující korupční trestné činy) včetně odhalování a objasňování korupce
s mezinárodním prvkem ze strany policejních orgánů a spolupráce mezi státy
při jejím postihu
Popis úkolu: Z mezinárodních závazků vůči Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) a z výsledků dosavadních hodnocení výsledků vychází opatření spočívající v posílení
materiálních a personálních kapacit (systemizace, financování včetně odměňování, vzdělávání)
v oblasti boje proti hospodářské trestné činnosti (zahrnující korupční trestné činy) včetně
odhalování a objasňování korupce s mezinárodním prvkem ze strany policejních orgánů
a spolupráce mezi státy při jejím postihu.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: ANO
Věcné naplnění 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. Od 1. listopadu 2018 došlo
v rámci Policie České republiky k navýšení personálních kapacit o 152 míst určených na boj
se závažnými formami kriminality, mimo jiné tedy i na boj proti korupci a finanční kriminalitě.
S ohledem na to, že v průběhu roku 2019 se nepodařilo tato místa plně obsadit, nebylo prozatím
nutné dále navyšovat počty systemizovaných služebních míst.
Vedení Národní centrály boje proti organizovanému zločinu SKPV PČR (dále jen „NCOZ“)
na základě doporučení pracovní skupiny OECD posílilo materiálními zdroji odbor analytiky a odbor
korupce se zacílením na monitoring zahraničního podplácení. NCOZ od svého vzniku v roce 2016
do současnosti investuje do analytických zdrojů s cílem účinně a lépe detekovat možné podplácení
zahraničních veřejných činitelů. Rovněž akceptuje doporučení v oblasti boje proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů a investuje do odpovídajících lidských zdrojů, jejichž cílem je
účinnější odhalování případů zahraničního podplácení.
V rámci sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce NCOZ byl k zefektivnění činnosti
aktuálně předložen návrh na systemizační změnu, konkrétně je navrhováno zrušení operativního
odboru závažné hospodářské trestné činnosti a korupce jako samostatného organizačního článku
a jeho začlenění pod odbor korupce jako jeho dalšího oddělení. Tento krok je zacílen na vytvoření
plnohodnotného organizačního článku, který funkčně pokryje veškeré činnosti v souvislosti
s odhalováním, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnější hospodářské kriminality a korupce.
V oblasti vzdělávání na úseku hospodářské trestné činnosti a problematiky korupce nedošlo v roce
2019 k žádným změnám oproti minulému období. Nadále mají policisté zařazení na úseku
hospodářské trestné činnosti možnost se v rámci dalšího odborného vzdělávání vzdělávat v těchto
kurzech:
Hospodářská kriminalita – 6 týdenní soustředění určené pro policisty nově zařazené na úseku
odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality na všech úrovních.
Operativně pátrací činnost pro oblast HK – 15 denní kurz určený pro policisty se zařazením
na pracovištích NCOZ s profesní specializací hospodářská kriminalita.
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Procesní plnění úkolu:
Podpora se tak soustředila jednak na zaškolení a výcvik nově přijatých policistů a dále také
na zlepšení jejich finančního ohodnocení. Flexibilnější možnosti odměňování příslušníků
bezpečnostních sborů přinesla novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, která s účinností od 1. července 2019 zavedla novou nenárokovou složku
služebního příjmu - stabilizační příplatek a také umožňuje pružněji stanovit stupnici základních
tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. Od 1. 1. 2020 dochází k navýšení základních tarifů všech
příslušníků o cca 1500 Kč.
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 plněn.

1.6 Předložení věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách
Popis úkolu: V oblasti zdravotnictví se Ministerstvo zdravotnictví zaměří na důkladné zhodnocení
korupčních rizik v rámci přípravy věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách
s důrazem na zajištění transparentnosti veškerých rozhodovacích procesů a hospodárného nakládání
s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.
Gestor: Ministerstvo zdravotnictví
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: NE
b) vlády: NE
c) Parlamentu ČR: NE
Věcné naplnění úkolu:
Při přípravě materiálu ve fázi definice problému došlo Ministerstvo zdravotnictví k závěru, že nová
koncepce fungování zdravotních pojišťoven není realizovatelná bez zásahů do samotného systému
veřejného zdravotního pojištění upraveného zejména zákony č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Ostatně právě
právní úprava zákona č. 48/1997 Sb. přijatá původně jako „provizorní“ je častěji terčem kritiky
než obsah zákonů o zdravotních pojišťovnách.
S ohledem na rozsah celé koncepce se ovšem nejeví jako realizovatelné, aby byl věcný záměr
předložen k projednání vládě ČR do konce roku 2019, jak bylo původně plánováno. Z toho důvodu
byl v Plánu legislativních prací pro rok 2020 tento úkol nahrazen obdobným úkolem, který již
směřuje k celému systému veřejného zdravotního pojištění. Součástí věcného záměru zákona
o provádění veřejného zdravotního pojištění pak bude zhodnocení korupčních rizik systému
veřejného zdravotního pojištění v celé šíři, nikoliv pouze na úrovni zdravotních pojišťoven (spadá
sem např. problematika netransparentního stanovení spoluúčasti pacienta na tzv. nadstandardu,
výběrová řízení o uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou atd.).
Úkol byl v širším pojetí přesunut do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020.
Procesní plnění úkolu: viz věcné naplnění úkolu.
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Navazující (očekávané) aktivity: viz věcné naplnění úkolu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: viz věcné naplnění úkolu.

1.7 Předložení sektorové analýzy korupce 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 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. Jedná se o dosud
nenaplněný úkol předchozích akčních plánů.
Gestor: Ministerstvo zdravotnictví
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: NE1
Věcné naplnění úkolu:
Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo v návaznosti na „Vládní koncepci boje s korupcí na léta
2018 až 2022“ a v návaznosti na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 „Sektorovou analýzu
korupce ve zdravotnictví“.
Analýza vychází z obecného pojetí korupce, které se týká také etické roviny a zahrnuje
i problematiku střetu zájmu, klientelismu, atd. Řeší tedy nejen otázku legality, ale také legitimity.
Cílem sektorové analýzy bylo identifikovat zjevná i potenciální korupční rizika v oblasti
zdravotnictví a navrhnout k nim systémová protikorupční opatření.
Analýza se nevztahuje pouze na Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy,
ale pojímá zdravotnictví jako celek. Oblast zdravotnictví byla rozdělena do základních segmentů –
Pacienti, Poskytovatelé zdravotních služeb, Lékárny, Zdravotní pojišťovny, Soukromý sektor
(dodavatelé léčiv a zdravotnických prostředků), Ministerstvo zdravotnictví a jeho přímo řízené
organizace, Veřejně prospěšné platformy zabývající se korupcí ve zdravotnictví. Do analýzy byli
zapojeni vybraní stakehodeři z uvedených segmentů.
V rámci analýzy byly identifikovány následující rizikové oblasti:
Kontrola státní zdravotní politiky
- Nedostatečná kontrolní činnost v rámci městských a krajských nemocnic
Obsazování vedoucích pozic v nemocnicích
- Výběr osob do řídících pozic státních nemocnic

Materiálem se dne 25. března 2020 bude zabývat Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, která rozhodne o jeho
případném předložení vládě.
1
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Veřejné zakázky
- Nákupy nemocnic mimo režim veřejných zakázek
- Netransparentní dodavatelé
Spolupráce dodavatelů léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a poskytovatelů
zdravotních služeb
- Potenciální střet zájmů dodavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb
Korupce ve vztahu pacienta a poskytovatele zdravotních služeb
- Nelegální platby za ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče
- Nelegální platby konkrétnímu lékaři u ošetření nebo zákroku
- Nelegální platby za upřednostnění pacienta (nerespektování pořadníků)
Smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s pojišťovnami
- Nejasné stanovení odpovědností v rámci uzavírání smluv pojišťoven s poskytovateli
zdravotních služeb
Ke všem identifikovaným oblastem Ministerstvo zdravotnictví navrhlo konkrétní protikorupční
opatření včetně termínu plnění a gestora. V rámci analýzy jsou uvedeny také skutečnosti, které již
byly Ministerstvem zdravotnictví od roku 2018 přijaty v rámci zvyšování transparentnosti
a zamezení korupčního jednání.
Procesní plnění úkolu:
Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví má pokrývat celou oblast zdravotnictví. Analýza
se tedy nevztahuje pouze na rezort Ministerstva zdravotnictví. Z tohoto důvodu muselo být její
zpracování provedeno v několika krocích.
Nejprve jsme oblast zdravotnictví rozdělili do základních segmentů:
•
•
•
•
•
•
•

Pacienti
Poskytovatelé zdravotních služeb
Lékárny
Zdravotní pojišťovny
Soukromý sektor
• dodavatelé léčiv a zdravotnických prostředků
Ministerstvo zdravotnictví a jeho přímo řízené organizace (70 organizací)
Veřejně prospěšné platformy zabývající se korupcí ve zdravotnictví

Následně byli osloveni vybraní zástupci jednotlivých stakeholderů. Tyto zástupce jsme požádali
o spolupráci a o jejich podněty v oblasti korupce ve zdravotnictví. V návaznosti na podněty bylo
svoláno jednání za účasti všech stakeholderů a ministra zdravotnictví. V rámci jednání byly
identifikovány rizikové oblasti ve zdravotnictví z pohledu korupce. Následovala také individuální
setkání s vybranými stakeholdery k vyjasnění rizikových oblastí.
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Postup byl v návaznosti na výše uvedené následující:
Identifikace problému

Existuje korupční riziko?

Jedná se o obecný jev nebo o individuální případ?

Jaké jsou možné návrhy nápravných opatření?
Navazující (očekávané) aktivity:
Předložení analýzy na „Pracovní komisi předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy“ a „Radě vlády pro koordinaci boje
s korupcí“ Monitoring plnění přijatých opatření.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Splněno.

1.8 Předložení věcného záměru energetického zákona
Popis úkolu: Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží vládě věcný záměr energetického
zákona, který má současně s dalšími právními úpravami přinášet i změny ve výkonu státní správy
v energetice. V rámci návrhu věcného záměru se tedy bude nutné, stejně jako v předchozím
zmíněném legislativním návrhu, zaměřit na důkladné zhodnocení korupčních rizik, především
v nastavení rozhodovacích procesů včetně možností odvolání proti rozhodnutí a stanovení jasné
odpovědnosti za rozhodnutí, na transparentnost rozhodování a na následnou eliminaci
identifikovaných korupčních rizik.
Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Stav splnění úkolu na úrovni
d) gestora: NE
e) vlády: NE
f) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE
Věcné naplnění úkolu: Bude připraven věcný záměr energetického zákona, který bude upravovat
činnosti v energetických odvětvích, ochranu spotřebitelů energie, podmínky podnikání v energetice,
výkon státní správy v energetice, pravidla pro výkon regulace v energetických odvětvích atd.
Procesní plnění úkolu:
V průběhu roku 2019 probíhaly konzultace s dotčenými účastníky trhu s energií a orgány státní
správy při přípravě tezí nového energetického zákona a dne 30. 10. 2019 byly tyto teze předloženy
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vládě. Úkol (věcný záměr) bude splněn v souladu s termíny aktuálního plánu legislativních prací
vlády na rok 2020. Věcný záměr nového energetického zákona bude předložen vládě v termínu
do 30. 10. 2020.
Navazující (očekávané) aktivity:
Po schválení věcného záměru vládou budou následovat práce na tvorbě paragrafového znění.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol zatím splněn nebyl. Probíhají práce na tvorbě věcného záměru tak, aby byl vládě předložen
v souladu s aktuálním Plánem legislativních prací vlády.

1.9 Sběr dat a začátek vytváření sektorových analýz korupce v oblastech exekucí,
energetiky, telekomunikací a dopravy
Popis úkolu: K účinné identifikaci možných oblastí výskytu korupce a korupčních rizik bude
přispívat i proces vytváření jednotlivých sektorových analýz korupce v oblastech exekucí,
energetiky, telekomunikací a dopravy. V roce 2019 započne proces jejich tvorby a sběru dat tak,
aby mohly být jednotlivé analýzy předloženy v co nejkomplexnější podobě v roce následujícím.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti / Ministerstvo průmyslu a obchodu / Český telekomunikační
úřad / Ministerstvo dopravy
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Ministerstvo spravedlnosti:
Věcné naplnění úkolu:
Vzhledem k sektorové analýze v oblasti exekucí byly v souladu se zadáním započaty procesy sběru
relevantních dat a byla rovněž diskutována předpokládaná struktura vypracovávané sektorové
analýzy.
Z pohledu ministerstva jako koordinátora boje proti korupci byla gestorům na vyžádání
poskytována metodická pomoc a byla uskutečněna dvě metodická a koordinační jednání.
Procesní plnění úkolu:
Úkol byl v roce 2019 naplňován průběžně. Ministerstvo spravedlnosti dále uspořádalo ve dnech
13. 6. a 19. 11. dvě metodická a koordinační jednání za přítomnosti gestorů jednotlivých
sektorových analýz. Jednání se účastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva zdravotnictví, Českého telekomunikačního úřadu a Energetického
regulačního úřadu.
Navazující (očekávané) aktivity:
V roce 2020 bude návazně na dokončení sběru dat vypracována sektorová analýza korupce v oblasti
exekucí.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Splnění úkolu vytváří příznivé předpoklady pro úspěšné dokončení procesu tvorby sektorové
analýzy v roce 2020.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu:
Věcné naplnění úkolu:
Pro sběr dat a začátek vytváření sektorových analýz korupce v oblastech energetiky
a telekomunikací byly vytvořeny pracovní skupiny a v roce 2019 se uskutečnila 2 jednání. Členy
pracovních skupin jsou zástupci odborných útvarů Ministerstva průmyslu a ochodu, Energetického
regulačního úřadu a Českého telekomunikačního úřadu. V rámci přípravné fáze byla zpracována
osnova pro sektorovou analýzu korupce v oblasti energetiky a pro sektorovou analýzu korupce
v oblasti telekomunikací a byl započat sběr dat.
Procesní plnění úkolu:
Z pohledu procesního úkol nebyl plněn.
Navazující (očekávané) aktivity:
Plnění úkolu bude pokračovat v roce 2020, a to na základě daného úkolu v Akčním plánu boje
s korupcí pro rok 2020 „Zpracování sektorových analýz korupce v oblastech energetiky
a telekomunikací“.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl v roce 2019 plněn – viz bod „Věcné naplnění úkolu“.
Ministerstvo dopravy:
Věcné naplnění úkolu:
Ve vztahu k úkolu spočívajícímu ve sběru dat a zahájení
v rezortu dopravy uvádíme, že úkol byl splněn. Potřebná
ze strany věcně příslušných odborů Ministerstva dopravy,
podřízených organizací. V roce 2019 byly rovněž zahájeny
korupce v rezortu dopravy.

prací na sektorové analýze korupce
vstupní data byla sebrána, a to jak
tak ze strany Ministerstvu dopravy
práce na samotné sektorové analýze

Procesní plnění úkolu:
Za účelem splnění úkolu spočívajícího ve sběru dat a začátku vytváření sektorové analýzy korupce
v oblasti dopravy byla v Ministerstvu dopravy ustavena zvláštní koordinační skupina
pro zpracování sektorové analýzy korupce, jejímiž členy jsou ředitelé věcně příslušných odborů
Ministerstva dopravy. Koordinační role při zpracování sektorové analýzy korupce byla svěřena
Kanceláři státního tajemníka, která shromáždila potřebná data v podobě zhodnocení korupčních
rizik, přičemž součástí shromážděných dat byly rovněž informace o scénářích jednotlivých
korupčních rizik včetně navrhovaných opatření k jejich eliminaci. Ve vztahu k některým,
Ministerstvu dopravy podřízeným organizacím bylo z důvodu nedostatečné kvality dat požadováno
dopracování zhodnocených korupčních rizik. Jednotlivé věcné odbory budou v prvním pololetí roku
2020 konzultovat vyhodnocená korupční rizika s jednotlivými regulovanými soukromoprávními
subjekty v příslušných dopravních odvětvích. Tyto subjekty tak poskytnou doplnění (korektiv)
k navrhovaným opatřením k eliminaci korupčních rizik. Aktuálně je rovněž ze strany Odboru
civilního letectví zpracovávána část sektorové analýzy korupce za dopravní oblast „letectví“, která
bude sloužit jako vzor ostatním věcným útvarům při zpracování sektorové analýzy korupce
v oblasti dopravy.
Navazující (očekávané) aktivity:
Na úkol spočívající ve sběru dat a začátku vytváření sektorových analýz korupce v oblastech
exekucí, energetiky, telekomunikací a dopravy navazuje úkol z Akčního plánu boje s korupcí na rok
2020 (to jest zpracování sektorových analýz korupce v oblastech exekucí, energetiky,
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telekomunikací a dopravy). Kancelář státního tajemníka bude v průběhu roku 2020 poskytovat
i nadále nezbytnou koordinačně metodickou podporu věcně příslušným odborům za účelem
řádného a včasného dokončení sektorové analýzy korupce v oblasti dopravy.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol lze z hlediska věcného i procesního ze strany Ministerstva dopravy i ze strany Ministerstvu
dopravy podřízených organizací vyhodnotit jako splněný.

1.10 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: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Na základě aktuálního harmonogramu každoročních aktivit probíhal monitoring úrovně
jednotlivých Rámcových rezortních interních protikorupčních programů (dále jen „RIPP“)
prostřednictvím osobních jednání se zástupci rezortů. Z monitoringů byla vypracována zpráva,
kterou následně obdrželi všichni členové Mezirezortní koordinační skupiny proti korupci dále jen
„MKS“). Monitoringu se zúčastnila všechna ministerstva a 14 správních úřadů (nově Úřad
pro přístup k dopravní infrastruktuře); pravidelně se monitoringu účastní tři podřízené organizace
Ministerstva financí – Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel a Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále se monitoringu poprvé účastnila Generální
inspekce bezpečnostních sborů, kdy nebyly vzhledem ke specifiku této organizace výsledky jejího
monitoringu do zprávy zahrnuty. Na základě požadavků vzešlých v rámci monitoringu a rovněž
z diskuze v rámci MKS připravilo Ministerstvo spravedlnosti metodické doporučení k hodnocení
rezortních interních protikorupčních programů v roce 2020, které bylo následně zveřejněno na webu
korupce.cz.
Procesní plnění úkolu:
Monitoring úrovně jednotlivých RIPP prostřednictvím osobních jednání se zástupci rezortů probíhal
dle stanoveného interního harmonogramu v měsících duben až červen 2019. Zástupci jednotlivých
rezortů byli v rámci jednotlivých jednání MKS, která se uskutečnila ve dnech 5. 4., 17. 6., 20. 9.
a 29. 11. informováni o důležitých skutečnostech souvisejících jednak s aktualizací Rámcového
rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“), která byla schválena usnesením
vlády 20. listopadu 2018 č. 769, a rovněž s proběhlými i plánovanými aktivitami pro roky 2019
a 2020.
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Navazující (očekávané) aktivity:
Do 31. března 2020 zpracují rezorty agregovanou informaci, resp. Zprávu o RIPP. Následně
do 30. dubna 2020 zašlou Zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí
na Ministerstvu spravedlnosti. Na základě zaslaných vstupů bude k 1. říjnu 2020 na webu
korupce.cz zveřejněno Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu
ústředních správních úřadů. Na základě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 bude v roce 2020
zpracována komplexní aktualizace RRIPP.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn průběžně a resorty při naplňování a vyhodnocování svých RIPP účinně spolupracují
s gesčním útvarem v rámci Ministerstva spravedlnosti.

1.11 Kontrola provádění hodnocení korupčních rizik (CIA) v rámci hodnocení
dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu
Popis úkolu: Jedná se o přetrvávající a průběžný úkol - kontrola provádění hodnocení
korupčních rizik (CIA) v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu.
Hodnocení korupčních rizik je preventivně-legislativním nástrojem vládního boje s korupcí, proto
bude i nadále pokračovat snaha o efektivní využití tohoto institutu.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Gesční útvar, kterým je Oddělení boje proti korupci Odboru střetu zájmů a boje proti korupci
Ministerstva spravedlnosti, ve sledovaném období vyhodnocoval předkládané legislativní materiály
a v případě potřeby k nim vzhledem k provedenému zhodnocení korupčních rizik uplatňoval
připomínky zásadního i doporučujícího charakteru.
Procesní plnění úkolu:
Posuzování návrhů právních předpisů a nelegislativních materiálů bylo realizováno v rámci
mezirezortního připomínkového řízení.
Navazující (očekávané) aktivity:
Jelikož se jedná o kontinuální a průběžně naplňovaný úkol, bude kontrola provádění hodnocení
korupčních rizik (CIA) prováděna i v následujících letech.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je naplňován průběžně. 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, ve většině případů
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 Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona o lobbování a souvisejícího
změnového zákona
Popis úkolu: Jedním z klíčových opatření zmiňovaných v Koncepci, které má přispět
ke zprůhlednění legislativního a rozhodovacího procesu je přijetí návrhu zákona o lobbování
(a souvisejícího změnového zákona). V tomto roce bude pokračovat již započatý legislativní proces
s cílem přijetí úpravy, která umožní veřejnosti přístup k informacím o kontaktech politiků
a vysokých úředníků (lobbovaných) s lobbisty. Cílem zmíněné úpravy je rovněž vymezit lobbování
jako aktivitu, která, pokud je vykonávána v souladu s platnými pravidly, je legitimní a prospěšná,
nikoli poškozující. Za účelem efektivní regulace lobbování v České republice bude vytvořen
registr transparentnosti, ve kterém bude moci veřejnost sledovat lobbistické kontakty mezi
lobbisty a lobbovanými směřující ke změně návrhů právních předpisů či strategických dokumentů
schvalovaných vládou. Dalším souvisejícím opatřením ke zvýšení transparentnosti legislativního
procesu je zavedení tzv. lobbistické stopy u návrhů právních předpisů tak, aby bylo možné
u konkrétního předpisu prostřednictvím elektronické Sbírky zákonů identifikovat lobbistické
kontakty. V neposlední řadě bude v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, snížena hranice hodnoty daru, u kterého má veřejný funkcionář oznamovací
povinnost.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Překladatel na základě závazků vyplývajících z Programového prohlášení vlády, Vládní koncepce
boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019 a v souladu
s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2018 č. 114, kterým byl schválen věcný záměr zákona
o lobbingu a Plánem legislativních prací vlády, předložil návrh regulace lobbování sestávající
z návrhu zákona o lobbování a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o lobbování vládě dne 16. dubna 2019. Parametry návrhu regulace jsou
následující:
▪

▪

Lobbování, lobbisty a lobbované definuje návrh zákona tak, aby byl zahrnut co nejširší okruh
osob, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat přípravu, projednávání, schvalování, změny
nebo rušení:
-

právního předpisu, který schvaluje Parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad
nebo správní úřad s celostátní působností, anebo Česká národní banka nebo

-

koncepčního dokumentu (tj. dokumentu obsahujícího koncepci rozvoje odvětví svěřeného
ústřednímu správnímu úřadu, který schvaluje vláda nebo vedoucí ústředního správního
úřadu).

Klíčovým opatřením je zřízení Registru lobbistů a lobbovaných jako informačního systému
veřejné správy, v němž budou evidováni lobbisté i lobbovaní a jimi podávané čtvrtletní zprávy
o lobbistické činnosti. Tyto zprávy pak budou veřejně přístupné, což umožní kontrolu
veřejnosti nad jejich obsahem.
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▪

Lobbisté, kteří budou chtít provozovat lobbování legálně, se budou muset registrovat.
Registraci provede Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
kterému lobbisté svůj záměr lobbovat předem ohlásí.

▪

Lobbovaní budou do Registru lobbistů a lobbovaných zapisováni orgány veřejné moci nebo
organizačními složkami státu, u kterých působí, v okamžiku, kdy získají postavení
lobbovaných.

▪

Lobbista, který hodlá lobbovat, bude mít povinnost lobbovaného upozornit na to, že je
lobbistou ve smyslu zákona o lobbování, a uvést, v čím zájmu lobbuje. Na žádost lobbovaného
bude povinen tyto skutečnosti uvést písemně.

▪

Ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu by mělo přispět také zavedení lobbistické
stopy, která bude samostatnou přílohou k návrhu právního předpisu, pokud při jeho tvorbě
nebo projednávání dojde k lobbování. Lobbistická stopa bude obsahovat jmenný seznam
lobbistů, kteří při přípravě právního předpisu u lobbovaných lobbovali, datum, kdy k lobbování
došlo, a vymezení, kterých věcí v návrhu právního předpisu se lobbování týkalo.

▪

Dohled nad plněním povinností podle navrhovaného zákona a projednávání přestupků
lobbistů a lobbovaných bude svěřeno Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí.

▪

Za spáchání přestupku může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč, resp. 100 000 Kč;
v případě lobbistů bude možné za nejzávažnější druhy přestupků uložit správní trest zákazu
činnosti nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

▪

V souladu s doporučením Skupiny států proti korupci (GRECO) se navrhuje snížení hranice
hodnoty daru povinně uváděného v oznámení o příjmech a závazcích veřejnými
funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, a to z 10 000 Kč na 5 000 Kč, a zároveň zrušení
započítávání hodnoty darů do celkové hodnoty příjmů v minimální výši 100 000 Kč za daný
kalendářní rok jako podmínky jejich evidence.

▪

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování,
novelizuje následující právní předpisy:
-

zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky;

-

zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

-

zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu;

-

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a

-

zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Procesní plnění úkolu:
Po předložení návrhu regulace předkladatelem v roce 2018 jej Legislativní rada vlády po projednání
v jejích pracovních komisích projednala dne 7. března 2019 a vrátila oba návrhy předkladateli
k dopracování. Dále po souhlasném stanovisku Evropské centrální banky ze dne 11. dubna 2019
a po revizi materiálu předkladatelem, doporučil předseda Legislativní rady vlády vládě stanoviskem
ze dne 29. dubna 2019 oba přepracované návrhy schválit.
Před jednáním vlády návrhy posoudila Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje
s korupcí k lobbingu, která materiál projednala dne 4. června 2019 a přijala k němu doporučující
stanovisko a označila oba návrhy za přínosné a značně posilující míru legislativního procesu.
Samotná Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí materiál projednala na jednání dne 16. července
2019 a nepřijala k němu žádné stanovisko.
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Vláda na svém jednání dne 30. července 2019 materiál schválila a předložila Poslanecké sněmovně
dne 23. srpna 2019.
Navazující (očekávané) aktivity:
Návrh zákona o lobbování a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o lobbování, byly dne 23. srpna 2019 předloženy Poslanecké sněmovně, čímž se dostaly
mimo sféru vlivu předkladatele. Za další aktivity ze strany předkladatele lze v souvislosti
s předloženou regulací označit možné konzultace k pozměňovacím návrhům a uplatnění
nezávazných stanovisek k nim.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Gestor splnil úkol tím, že návrh zákona o lobbování a návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, předložil vládě dne 16. dubna 2019.

2.2 Analýza k zákonu o registru smluv
Popis úkolu: V rámci zvýšení transparentnosti fungování právnických osob s majetkovou účastí
státu Ministerstvo vnitra připraví analýzu k zákonu o registru smluv, včetně plnění povinností
ze strany právnických osob s majetkovou účastí státu, kde budou shrnuty informace o tom,
jak technická a metodická podpora probíhá tak, aby mohl být stanoven další případný postup.
Ministerstva zajišťující výkon vlastnických práv u právnických osob s majetkovou účastí státu
při plnění tohoto úkolu poskytnou Ministerstvu vnitra potřebné informace a plnou součinnost.
Gestor: Ministerstvo vnitra / Ministerstva zajišťující výkon vlastnických práv u právnických osob
s majetkovou účastí státu
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Ministerstvo vnitra:
Věcné naplnění úkolu:
Akční plán boje s korupcí na rok 2019 stanovil Ministerstvu vnitra povinnost připravit analýzu
k zákonu o registru smluv, včetně plnění povinností ze strany právnických osob s majetkovou účastí
státu, kde budou shrnuty informace o tom, jak technická a metodická podpora probíhá tak,
aby mohl být stanoven další případný postup. Analýza tak obsahuje dvě hlavní části. První se týká
metodické a technické podpory, kterou vykonává Ministerstvo vnitra. Druhá se pak týká plnění
povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ze strany
právnických osob s majetkovou účastí státu, u nichž ministerstva zajišťují výkon vlastnických práv.
Povinnostmi je míněno zejm. řádné uveřejňování smluv v registru smluv, jakož i naplňování dalších
aspektů zákona.
Procesní plnění úkolu:
Za účelem sběru relevantních dat byl ministerstvům postoupen dotazník, který obsahoval dotazy
týkající se základního vymezení subjektu, uveřejňování smluv v registru smluv, dotazy týkající
se smluv uzavřených v roce 2018 a dotazy na technickou a metodickou podporu ze strany
Ministerstva
vnitra. Odpovědi pak byly analyzovány a byla sestavena závěrečná zpráva.
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Navazující (očekávané) aktivity:
Poskytování odpovědí ohledně širšího rámce problematiky těm subjektům, které se zabývají
protikorupční stránkou registru smluv. Metodická podpora subjektům, které zajišťují výkon
vlastnických práv u právnických osob s majetkovou účastí státu, a nejsou si jisty, zda jsou výjimky
aplikovány ze strany těchto osob v souladu se zákonem.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Zadání úkolu bylo naplněno. Nebyly zjištěny systémové pochyby u zkoumaných osob. Na druhou
stranu je nutné uvést, že analýza pracovala toliko s veřejnými daty a daty poskytnutými samotnými
subjekty, nejednalo se tak o podrobný regulatory compliance audit.
Ministerstvo dopravy:
Věcné naplnění úkolu:
Ve vztahu k úkolu spočívajícímu ve zpracování analýzy k zákonu o registru smluv uvádíme, že úkol
byl splněn. Ministerstvo dopravy ve věci přípravy analýzy zákona 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, (dále jen „zákon o registru smluv“) informovalo
Ministerstvo vnitra o plnění povinnosti uveřejňování uzavřených smluv v registru smluv za rok
2018 u subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, u nichž
Ministerstvo dopravy zajišťuje výkon vlastnických práv.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Plnění úkolu spočívajícího v provedení analýzy k zákonu o registru smluv zabezpečil
v Ministerstvu dopravy Odbor financí a ekonomiky. Ministerstvo dopravy informovalo gestora
úkolu, kterým je Ministerstvo vnitra, o skutečnosti, že Ministerstvo dopravy zajišťuje výkon
vlastnických práv u právnické osoby s majetkovou účastí státu pouze u Českých drah a. s., přičemž
České dráhy a. s. nejsou podle v současné době účinného zákona o registru smluv povinny
zveřejňovat smlouvy v registru.
Navazující (očekávané) aktivity:
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol lze z hlediska věcného i procesního ze strany Ministerstva dopravy i ze strany Ministerstvu
dopravy podřízených organizací vyhodnotit jako splněný.
Ministerstvo financí:
Věcné naplnění úkolu:
Ministerstvo financí zajišťuje výkon vlastnických práv u právnických osob s majetkovou účastí
státu dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv a má podle usnesení vlády ze dne 11. března
2019 č. 170 povinnost plnit opatření uvedená v Akčním plánu. V souladu s výše uvedeným jsou
za strategické společnosti s účastí Ministerstva financí zveřejňovány informace na internetových
stránkách registru smluv pod odkazem https://smlouvy.gov.cz/.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Za účelem splnění výše uvedeného úkolu byl právnickým osobám s majetkovou účastí státu
za Ministerstvo financí dne 15. 8. 2019 rozeslán dotazník, připravený Ministerstvem vnitra
podle Akčního plánu, který obsahoval základní údaje, uzavírané smlouvy a dotazy k metodické
podpoře Ministerstva vnitra. Všechny společnosti v rezortu Ministerstva financí dotazník vyplnily
a výsledky byly předány hlavnímu gestorovi úkolu (Ministerstvu vnitra).
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Navazující (očekávané) aktivity:
Pravidelná aktualizace dle požadavků Ministerstva vnitra.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol splněn.

2.3 Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Popis úkolu: V souladu s dlouhodobým zaměřením vládního boje proti korupci je i předložení
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem vnitra. Tento zákon by měl odstranit obstrukce
na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace, poskytnout přiměřenou možnost
obrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace a reagovat
na aktuální judikaturu Ústavního soudu především k podmínkám pro poskytování informací o výši
platu či odměny konkrétních pracovníků povinných subjektů. Konečná podoba novely bude závislá
na výsledku projednávání návrhu změny zákona č. 106/1999 Sb. v souvislosti s GDPR (sněmovní
tisky 138 a 139).
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
b) gestora: ANO
c) vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Cílem novelizace je odstranit některé zásadní aplikační obtíže, které se ve spojení se zákonem
č. 106/1999 Sb. vyskytují. Mezi hlavní oblasti úpravy náleží:
-

-

-

-

obrana proti zneužívání práva na informace žadateli (zneužití práva na informace bylo
do zákona doplněno jako výslovný důvod pro odmítnutí žádosti o informace a dále byla
navržena záloha na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním
informací)
administrativní zjednodušení vyřízení žádosti (v případě poskytnutí kopie dokumentu,
ve které je provedena jen ochrana osobních údajů, obchodního a bankovního tajemství,
nebude povinný subjekt povinen vydávat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, ledaže
o to žadatel výslovně požádá),
prodloužení některých lhůt - 1. lhůty pro rozhodnutí o odvolání (ruší se lhůta 15 dnů
a aplikuje se obecná úprava správního řádu), 2. lhůty, o niž lze prodloužit základní lhůtu
pro vyřízení žádosti (nyní lze lhůtu 15 dnů prodloužit o 10 dnů, nově až o 15 dnů), 3. lhůty
pro uplatnění výzvy k součinnosti s povinným subjektem (ze 7 na 10 dnů), a 4. lhůty
pro uplatnění zálohy na úhradu nákladů (ze 7 na 10 dnů),
nově se součástí návrhu zákona stala novela zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, do níž se navrhuje zapracovat některé
instituty obsažené v novele zákona č. 106/1999 Sb. a také informační příkaz.

Procesní plnění úkolu:
- návrh zákona byl předložen vládě dne 15. 4. 2019. Po projednání v komisích LRV bylo
zpracováno stanovisko předsedkyně LRV ze dne 13. 6. 2019 a návrh byl
zařazen na projednání vládou dne 1. 7. 2019. Materiál byl předložen bez rozporů
s ministerstvy, přetrvávaly však rozpory s jednotlivými kraji,
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- ministr vnitra před projednáním materiálu vládou tento z programu stáhl s tím,
že je třeba vyřešit přetrvávající rozpory. Výslovně ministr vnitra zmínil problematiku
definice veřejných institucí,
- dne 13. 5. 2019 byl návrh projednán i na pracovní komisi předsedy Rady vlády
pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy
(dále též jen „komise pro boj s korupcí“). Tato pracovní komise přijala návrh stanoviska
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, v němž doporučila návrh zákona schválit
„za předpokladu jeho dopracování ve smyslu navrhovaných změn“. Tyto navrhované změny
do značné míry vycházejí z návrhů člena zmíněné pracovní komise pana Oldřicha Kužílka.
Sama Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí však navrhované stanovisko nepřijala,
Materiál byl před opětovným předložením vládě dále upraven. Z návrhu byly vypuštěny následující
původně zamýšlené úpravy:
-

-

-

výslovná ochrana bankovního tajemství (judikatura nicméně již nyní dovozuje možnost
chránit informace pro ochranu bankovního tajemství s odkazem na zákon o bankách),
modifikace ochrany „diplomatického tajemství“ (návrh upravoval znění ochrany
bankovního tajemství, přijatého v rámci zákona č. 111/2019 Sb.),
výjimka z poskytování informací týkajících se smluv na pořizování a hospodaření
se státními hmotnými rezervami,
možnost povinného subjektu vyzvat žadatele k doložení podmínky pro provedení
tzv. testu proporcionality tam, kde je pro poskytnutí informace jeho provedení
nezbytné (reakce na platový nález Ústavního soudu, který vymezil podmínky
pro poskytování informací o platech a odměnách),
novela byla po popsaných úpravách, jakož i po zapracování požadavků plynoucích
ze stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády (zejména vypuštění institutu tzv. námitek
proti informačnímu příkazu, s jejichž zavedením návrh počítal) opětovně předložena
dne 13. září 2019 pro účely jednání vlády. Dne 30. září 2019 bylo zpracováno nové znění
stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády. Návrh zákona byl následně projednán
na schůzi vlády dne 14. října 2019 a poté byl dne 29. října 2019 předložen Poslanecké
sněmovně,
návrh je nyní veden jako sněmovní tisk č. 633 aktuálního volebního období Poslanecké
sněmovny a dosud čeká na projednání v prvním čtení.

Navazující (očekávané) aktivity:
Pokračování v legislativním procesu, resp. projednávání návrhu v orgánech Parlamentu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Splněno.

2.4 Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na období let 2018 až 2020 týkajících se: a) zlepšení výroční statistické
zprávy českého soudnictví, b) zveřejňování rozhodnutí nižších soudů ČR
Popis úkolu: Na základě Koncepce a stejně jako v předchozích letech jsou nedílnou součástí
AP 2019 i opatření v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)
na období let 2018 až 2020 týkající se zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví,
zveřejňování rozhodnutí nižších soudů.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
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Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Závazek ke zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví spočíval u dvou po sobě
navazujících výročních statistických zpráv českého soudnictví ve sběru podnětů na jejich zlepšení
prostřednictvím zveřejnění konkrétních výzev na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Podněty
byly následně v obou obdobích vyhodnoceny vzhledem ke své relevanci, kdy na základě zkušeností
z prvního období a následné interní evaluace metodologie sběru podnětů byla adekvátně upravena
výzva pro období druhé, což přineslo významné kvalitativní zlepšení obsahu obdržených podnětů.
Podněty byly následně po vyhodnocení dle své povahy vypořádány a dle možností gestora
zohledněny pro účely přípravy statistických zpráv dalších období. Výstupy shrnující obdržené
podněty byly u první zmíněné výroční statistické zprávy rovněž zveřejněny na stránkách
Ministerstva spravedlnosti. Celkově se ukázalo, že Výroční statistická zpráva, která byla průběžně
upravována na základě příchozích podnětů, je kvalitativně ve velmi pokročilém stavu, a v současné
podobě skýtá pouze minimální možnosti pro relevantní zlepšení v rámci obsahu a rozsahu.
S ohledem na výše uvedené jsou ze strany Ministerstva spravedlnosti zintenzivněny aktivity
vedoucí k horizontálnímu rozšíření disponibilních dat, které by mohly být v budoucnu použity
pro nové informační kanály české justice – např. z oblasti insolvencí. Vyhodnocení naplňování
zmíněného závazku je ve vyšší míře podrobnosti rovněž zveřejňováno na webu korupce.cz v části
věnující se implementaci Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2018 až 2020.
Závazek ke zveřejňování rozhodnutí nižších soudů je tvořen dvěma na sebe navazujícími
aktivitami. Pro úspěšné zveřejňování rozsudků okresních soudů a tím zlepšení dostupnosti
judikatury a posílení transparentnosti soudního rozhodování je nutné dokončit tzv. justiční
anonymizér. Ministerstvo v tomto smyslu již disponuje vlastním funkčním poloautomatickým
anonymizérem, jehož vývoj a testování ale stále ještě nejsou ukončeny.
Pro počáteční zveřejňování byla vytipována soudní agenda „C“ okresních soudů. Ministerstvo
spravedlnosti nejdříve analyzovalo možnost rozvoje v současnosti fungující evidence soudních
rozhodnutí vrchních a krajských soudů.
Ministerstvo spravedlnosti započalo přípravu návrhu novelizace instrukce č. 20/2002-SM, ze dne
20. 6. 2002, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských
a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury (dále jen „instrukce“), která
je pro správu soudu závazná. V rámci novelizace bude upraven způsob plošného zveřejňování
rozhodnutí v konkrétních agendách. Ministerstvo spravedlnosti rovněž přistoupilo k jednání se
současným dodavatelem systému „Judikatura“, ale jako pravděpodobnější varianta naplňování
závazku se ze strany gestora jeví vývoj nového systému s pilotním zapojením krajských soudů
a Okresního soudu v Mostě.
Procesní plnění úkolu:
Procesně probíhalo a dosud probíhá naplňování závazku ke zlepšení výroční statistické zprávy
českého soudnictví ve dvou fázích, kdy od září do ledna docházelo ke sběru podnětů k výročním
zprávám za léta 2017 a 2018. Následně byl v září 2019 publikován souhrnný materiál k veřejným
konzultacím při vytváření výroční statistické zprávy českého soudnictví za rok 2018. Obdobným
způsobem je předpokládáno vyhodnocení výsledků i za druhé závazkem sledované období.
Z hlediska procesního byl závazek v rámci svého prvního milníku týkajícího se vývoje
anonymizéru soudních rozhodnutí plněn z podstatné části, kdy byl vytvořen funkční anonymizér,
u kterého ale stále ještě probíhá jeho vývoj a testování. U druhého milníku, jehož dokončení se
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předpokládá v prosinci 2020, probíhaly průběžné přípravné práce, například prostřednictvím
započetí přípravy výše zmíněné instrukce.
Navazující (očekávané) aktivity:
Vyhodnocení naplnění obou zmíněných závazků bude provedeno v rámci Závěrečné sebehodnotící
zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2018 až 2022, která
bude vládě předložena do 30. listopadu 2020. U závazku ke zveřejňování rozhodnutí nižších soudů
se počítá s jeho opětovným zařazením do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na léta 2020 až 2022.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Zmíněné závazky byly plněny průběžně a způsob jejich naplňování byl průběžně sledován
a vyhodnocován Pracovní komisi předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému
vládnutí a transparentnosti státní správy, jejíž připomínky a doporučení byly průběžně
zohledňovány. Oba naplňované závazky mají zároveň potenciál zvýšit transparentnost soudnictví
a zlepšit jeho přístupnost a srozumitelnost nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

2.5 Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na období let 2018 až 2020 týkajících se: a) otevřených dat o vzdělávání
a vzdělávací soustavě, b) otevřených dat o školách a školských zařízeních
z informačního systému InspIS, c) otevřených dat s agregovanými zjištěními
z výstupů činnosti České školní inspekce, d) zajištění uveřejňování digitálních
obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků,
pod otevřenou licencí Creative Commons
Popis úkolu: Na základě Koncepce a stejně jako v předchozích letech jsou nedílnou součástí AP
2019 i opatření v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)
na období let 2018 až 2020 týkající se otevřených dat o vzdělávání a vzdělávací soustavě,
otevřených dat o školách a školských zařízeních z informačního systému InspIS, otevřených
dat s agregovanými zjištěními z výstupů činnosti České školní inspekce a zajištění
uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných
prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons.
Gestor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy / Česká školní inspekce
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Plnění závazků České republiky stanovených v Akčním plánu České republiky Partnerství
pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 týkající se zveřejňování otevřených dat
o vzdělávání a vzdělávací soustavě, o školách a školských zařízeních z informačního systému
InspIS, otevřených dat s agregovanými zjištěními z výstupů činnosti České školní inspekce
a zajištění uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny
z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons.
Procesní plnění úkolu: Vzhledem k charakteru úkolu není relevantní.
Navazující (očekávané) aktivity:
MŠMT bude pokračovat v realizaci projektu IS RIS, tj. nového informačního systému o vzdělávání
a vzdělávací soustavě, který bude obsahovat veškerá data v otevřených formátech. Bude i nadále
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datové sady ze současných systémů zajišťovat v otevřeném formátu pro další využití. Příjemci
podpory z veřejných prostředků z rozpočtové kapitoly 333 budou postupně zasmluvňováni
k využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.
Česká školní inspekce (ČŠI) bude postupně upravovat pro publikaci v otevřených formátech datové
sady dalších školních roků 20 a z provedených mezinárodních šetření.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
V roce 2019 MŠMT pokračovalo v řešení projektu na nový informační systém o vzdělávání
a vzdělávací soustavě IS RIS MŠMT, a to konkrétně řešilo zadávací řízení veřejné zakázky
na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT tak bylo následně zahájeno 30. 9. 2019 (zveřejněním
v NEN), které bylo vyhlášeno opakovaně po zrušení předchozího řízení na základě rozkladu MŠMT
podaného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), současně bylo v listopadu 2019
zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku Odborné konzultace a dozor při implementaci RIS
MŠMT.
V roce 2019 bylo v otevřených formátech zveřejněno:
-

katalog digitálních vzdělávacích zdrojů - https://ema.rvp.cz/

-

podpora informatického myšlení - https://www.imysleni.cz/

-

podpora rozvoje digitální gramotnosti - https://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/

-

databáze výstupů projektů OP VK - https://databaze.op-vk.cz/

MŠMT pokračovalo v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3)
ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je
v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce - obecné části. Probíhala jednání pro další
rozšíření využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA).
ČŠI v letních měsících roku 2019 realizovala kompletní publikaci datové sady inspekčních zpráv
v lokálním katalogu ČŠI (na webu ČŠI: https://www.csicr.cz/cz/Otevreny-urad-QL/Otevrenyurad/Otevrena-data/Inspekcni-zpravy-(datova-sada) a v Národním katalogu otevřených dat
(https://data.gov.cz/datov%C3%A1sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C
3%A9-sady%2FCSkolniI%2F687583481), včetně zajištění pravidelné aktualizace těchto dat
v kvartální periodě (aktualizovaná sada dat byla zveřejněna na přelomu listopadu a prosince 2019).
Současně byly realizovány různé akce publicity jako např. tzv. regionální informační panely
pro ředitele škol a celá řada dalších akcí pro nejrůznější aktéry v oblasti vzdělávání (zřizovatelé
škol, odborná veřejnost, neziskový sektor, apod.), kde je problematika zveřejňování datových sad
ČŠI prezentována. Obdobně byl také publikován článek v Informačním bulletinu ČŠI
(z 9. září 2019), který je k dispozici na:
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Informa%c4%8dn%c3%ad%20bulleti
n/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce_zari_2019.pdf
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2.6 Plnění závazku v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na období let 2018 až 2020 týkajícího se zajištění uveřejňování
digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných
prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons
Popis úkolu: Na základě Koncepce a stejně jako v předchozích letech jsou nedílnou součástí AP
2019 i opatření v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)
na období let 2018 až 2020 týkající se zajištění uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího
charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative
Commons.
Gestor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy / Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Zajištění uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny
z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: Vzhledem k charakteru úkolu není relevantní.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude plněn i v roce 2020 a používání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY
nebo BY-SA by mělo být postupně běžným standardem operačního programu Jan Amos
Komenský OP JAK, připravovaném pro nové programové období a stejně tak při poskytování
veškeré podpory z veřejných prostředků.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
V roce 2019 bylo v rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) v nových smlouvách pro žadatele a příjemce podpory uloženo povinné využívání licencí
Creative Commons ideálně ve variantě BY nebo BY-SA. MŠMT pokračovalo smluvní zavázání
příjemců podpory z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), a to prioritních
os 2 a 3.
Závazek využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA se stal
součástí Pravidel OP VVV pro žadatele a příjemce.
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) naplňuje závazek následujícím způsobem:
-

prostřednictvím Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020,
kde v opatření 6.4 „Podpora přístupu veřejnosti k otevřeným digitálním informačním
a vzdělávacím zdrojům“, jsou začleněny aktivity: Zavedení povinnosti příjemců dotačních
prostředků zajistit zveřejnění informačních a vzdělávacích výstupů podpořených z dotačních
prostředků v otevřené a online dostupné podobě a zlepšení dohledatelnosti informačních
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a vzdělávacích zdrojů financovaných z veřejných prostředků zavedením technických
opatření pro jejich snadné vyhledávání a kategorizaci,
-

Prostřednictvím povinnosti sociálních partnerů zveřejňovat analytické, vzdělávací a další
relevantní materiály pod otevřenou licencí Creative Commons, které vzniknou z finančních
prostředků poskytnutých na základě dohody Rady hospodářské a sociální dohody uzavírané
ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(od roku 2020),

-

Prostřednictvím
povinnosti
příjemců
finančních
prostředků
Operačního
programu Zaměstnanost zveřejňovat výstupy projektů, které mají vzdělávací nebo
metodický charakter, a umožnit jejich další šíření, a to na základě Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Procesní plnění úkolu:
V rámci plnění úkolu nebyl vládou projednáván žádný materiál.
Navazující (očekávané) aktivity:
Nově bude závazek rozšířen i na resortní výzkumné organizace MPSV. V rozhodnutí o poskytnutí
institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace pro rok 2020 bude Výzkumnému ústavu
práce a sociálních věcí, v. v. i., a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v. v. i, uložena podmínka
zveřejňovat výsledky výzkumu pod otevřenou licencí Creative Commons.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn průběžně.

2.7 Předložení Sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství
pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020
Popis úkolu: Současně bude předložena Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: NE
Věcné naplnění úkolu:
Úkol byl zrušen prostřednictvím usnesení vlády ze dne 2. září 2019 č. 634 o změně usnesení vlády
ze dne 31. července 2018 č. 499, o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
na období let 2018 až 2020. Zmíněné usnesení zároveň ustanovilo průběžné čtvrtletní
vyhodnocování informací o stavu a způsobu plnění závazků uvedených v Akčním plánu České
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 a jejich následné
zveřejňování. Vyhodnocení informací probíhá na pracovní úrovni v rámci jejich projednání
Pracovní komisí předsedy Rady vlády pro koordinace boje s korupcí k otevřenému vládnutí
a transparentnosti státní správy. Projednané informace jsou následně zveřejňovány na webu
korupce.cz.
Procesní plnění úkolu:
Vzhledem k tomu, že dne 17. června 2019 na základě schválení Řídícím výborem Partnerství
pro otevřené vládnutí nabyla účinnosti nová pravidla, byl Ministerstvem spravedlnosti vypracován
návrh na změnu příslušného usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2018 č. 499

Strana 30 (celkem 110)

o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020,
který změnu pravidel reflektoval.
Návrh zmíněného usnesení byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení dne 8. července
2019 s termínem pro zaslání připomínek do 22. července 2019. Návrh usnesení byl po vypořádání
připomínek dne 22. srpna 2019 předložen vládě a následně na jejím jednání dne 2. září 2019
schválen jako usnesení vlády č. 634.
Navazující (očekávané) aktivity:
Vzhledem k úkolu nejsou očekávány žádné návazné aktivity.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Ačkoliv byl úkol formálně zrušen a nahrazen úkolem odlišným, zamýšlený efekt úkolu byl
v souladu s usnesení vlády ze dne 2. září 2019 č. 634 o změně usnesení vlády ze dne 31. července
2018 č. 499, o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018
až 2020, dosažen.

2.8 Pokračování v přípravě spuštění elektronické Sbírky zákonů (eSbírka)
a elektronického legislativního procesu (eLegislativa)
Popis úkolu: Ministerstvo vnitra bude i v roce 2019 pokračovat v přípravě spuštění elektronické
Sbírky zákonů (eSbírka) a elektronického legislativního procesu (eLegislativa), podle 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). Spuštění tohoto projektu bude mít za cíl zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti právních
předpisů a vyšší transparentnost jejich tvorby.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: ANO
c) Parlamentu ČR: ANO
Věcné naplnění úkolu:
V průběhu roku 2019 byla úspěšně vypracována implementační analýza projektu a akceptovány
první dodávky hardware i software pro testovací prostředí, datový model systému a redakční editor
dat mínusové osy digitalizované datové báze eŠablona. Také jsou průběžně předávány
a akceptovány jednotlivé digitalizované ročníky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
v rámci tvorby datové báze e-Sbírky. Pokračovala také jednání s Poslaneckou sněmovnou, Senátem
a Úřadem vlády o implementaci systému. Všechny tři instituce se intenzivně podílely na tvorbě
implementační analýzy i na následujících analytických pracích. Projekt byl též v lednu, březnu
a dubnu 2019 projednáván (včetně připravovaných legislativních změn) na podvýboru ústavně
právního výboru Poslanecké sněmovny pro digitalizaci justice a e-Sbírku a v únoru, květnu
a červnu 2019 také přímo na schůzích ústavně právního výboru.
Procesní plnění úkolu:
Součástí přípravy legislativního prostředí je prosazení tzv. změnového zákona, který vytváří
podmínky pro fungování systému eLegislativa. Návrh změnového zákona k zákonu o Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv byl projednán v PSP i v Senátu, který jej PSP postoupil s pozměňovacími
návrhy. Tyto pozměňovací návrhy Senátu nicméně nebyly přijaty a návrh byl dne 15. 10. 2019
schválen Poslaneckou sněmovnou ve znění postoupeném Senátu. Dne 23. 10. 2019 pak byl návrh
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podepsán prezidentem republiky a 6. 11. 2019 byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem
277/2019. V oblasti legislativního řešení zůstávají otevřeny změny jednacího řádu Senátu, které
Senát váže na přijetí jím požadovaných změn Ústavy České republiky.
Navazující (očekávané) aktivity:
V roce 2020 bude pokračovat výstavba informačního systému elektronické Sbírky zákonů
a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů (eLegislativa).
Její dokončení je plánováno do 31. 12. 2020. Budou také pokračovat jednání s Poslaneckou
sněmovnou, Senátem a Úřadem vlády o implementaci systému a o zapojení těchto institucí
do testování dodávaných nástrojů eLegislativy. Následně v roce 2021 poběží pilotní provoz
systému, který bude od 1. 1. 2022 uveden do ostrého provozu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Projekt eSbírka a eLegislativa je v souladu s plánem a legislativními požadavky. V říjnu 2018 byla
zahájena realizace informačních systémů dodavateli vzešlými z otevřených veřejných zakázek.
Nově přijatá právní úprava zavádí v roce 2021 roční pilotní provoz systému, který bude následně
od 1. 1. 2022 uveden do ostrého provozu.

2.9 Statisticko-analytické zpracování a vyhodnocování dat shromážděných
v rejstříku sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu
Popis úkolu: Jednou z nově do Koncepce zařazených oblastí byla oblast transparentnosti
udělovaných dotací a dotačního řízení. Součástí této komplexní oblasti, jejíž jednotlivé priority
budou postupně plněny je provádění statisticko-analytického zpracování a vyhodnocování dat
shromážděných v rejstříku sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu
pro efektivní zacílení státní podpory sportu, které bude provádět Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu
Zpracování a vyhodnocování dat shromážděných v rejstříku sportovních organizací žádajících
o podporu ze státního rozpočtu a jejich využití při poskytování dotací.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního
Vzhledem k charakteru úkolu není relevantní.
Navazující (očekávané) aktivity
Data budou využita při poskytování podpory ze státního rozpočtu na rok 2020. K 1. 6. 2020 dojde
k předání aktualizovaného rejstříku sportovních organizací Národní sportovní agentuře.
Celkové zhodnocení splnění úkolu
V roce 2019 probíhalo postupné zadávání dat sportovními organizacemi do připraveného rejstříku
sportovních organizací. Data byla ze strany MŠMT průběžně analyzována a bylo komunikováno
s organizacemi ohledně jejich upřesnění ev. korekcím, tak, aby odpovídala skutečnosti. Data
z rejstříku byla využita při poskytování podpory ze státního rozpočtu, u programu Můj Klub byla
data v rejstříku komparována s daty uvedenými v žádostech a případné nesrovnalosti byly obratem
s danou organizací řešeny.
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3

Hospodárné nakládání s majetkem státu

3.1 Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Popis úkolu: V rámci posilování kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu bude
pokračovat započatý legislativní proces ve formě vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony a poslaneckého návrhu ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, (sněmovní tisk č. 229).
Gestor: Úřad vlády ČR – Sekce Legislativní rady vlády
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: NE
b) vlády: NE
c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO
Věcné naplnění úkolu:
Realizace závazku z Programového prohlášení vlády spočívajícího v rozšíření kontrolní působnosti
Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu veškerého hospodaření územní samosprávné celky
a hospodaření veřejně vlastněných obchodních společností, kterým se má přispět k reformě státu
zejména se zaměřením na efektivní využívání veřejných prostředků jak ve vztahu k územním
samosprávným celkům, tak ve vztahu k potřebné reformě sociální péče, regulaci trhu práce
a stimulaci k práci, jakož i využití těchto prostředků na veřejně prospěšné účely zejména v oblasti
školství, zdravotnictví a rozvoje sportu. Možnost Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat způsob
hospodaření širšího okruhu subjektů, jejichž činnost je v některých případech financována převážně
z prostředků státního rozpočtu, je pro dosažení vytýčeného cíle významným nástrojem. Kontroly
Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), jakož i vyhodnocení kontrolních zjištění, budou představovat
významný zdroj informací jak pro zákonodárný sbor, tak pro orgány moci výkonné, zda je
s veřejnými prostředky nakládáno řádně. Návrh novely zákona navazuje na věcně související
Poslanecké sněmovně dříve předložený návrh novely Ústavy (sněmovní tisk 229), jehož účelem je
rozšířit stávající omezený ústavní rozsah kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
Procesní plnění úkolu:
Po předložení vládního návrhu novely zákona o NKÚ Poslanecké sněmovně k projednání (prosinec
2018), prošel návrh zákona 1. čtením (2/2019), následně byl rozsáhle projednáván výbory:
garančním Kontrolním výborem, Výborem pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výborem
pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Ústavně právním výborem (2 – 12/2019), které k němu
navrhly řadu pozměňovacích návrhů. Ke konci roku byl návrh v Poslanecké sněmovně
před projednáním v 2. čtení. Sekce LRV se bezprostředně podílela na obhajobě vládního návrhu
ve výborech Poslanecké sněmovny a zpracovala pozice předkladatele k jednotlivým předloženým
pozměňovacím návrhům.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je nadále plněn aktivní účastí při projednávání vládního návrhu zákona v Poslanecké
sněmovně, aktuálně byl návrh projednán ve 2. čtení a načtené pozměňovací návrhy jak z výborů,
tak z pléna Poslanecké sněmovny budou projednány garančním Kontrolním výborem 6. února 2020
a proto bude nezbytné zpracovat vyjádření k těmto pozměňovacím návrhům za předkladatele.
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Následně podklady pro obhajobu návrhu zákona ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně a dále
(v případě přijetí návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou) účast při projednávání v Senátu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Samotný úkol pokračovat v legislativním procesu u návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním
úřadu a dalších souvisejících zákonů byl po celý rok 2019 průběžně plněn, dokončen by měl být
až v roce 2020 případným přijetím Poslaneckou sněmovnou a projednáním a přijetím Senátem
a následnou publikací ve Sbírce zákonů.

3.2 Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Popis úkolu: Bude pokračovat legislativní proces u novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: ANO
c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO
Věcné naplnění úkolu:
Důvodem předložení návrhu zákona bylo plnění legislativních závazků vyplývajících z členství
České republiky v Evropské unii. Návrh zákona transponuje směrnici Evropské unie
o rozpočtových rámcích členských státu. V souvislosti s nedodržením termínu transpozice této
směrnice je proti České republice vedeno řízení o porušení smlouvy.
Tato novela je čistě technického charakteru. Na základě požadavků evropské směrnice návrh
zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem
veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace
dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
Procesní plnění úkolu:
K Návrhu zákona bylo uplatněno 15 zásadních a 23 ostatních připomínek. K materiálu bylo vydáno
doporučující stanovisko předsedy Legislativní rady vlády s návrhem drobných legislativnětechnických úprav.
Všechny připomínky byly vypořádány a materiál byl předložen vládě bez rozporu. Vláda návrh
zákona po rozpravě schválila dne 15. 8. 2018.
Poslanecká sněmovna na návrh Kontrolního výboru schválila pozměňovací návrhy k předloženému
návrhu zákona. Předmětem pozměňovacích návrhů je zmírnění pravidel schvalovacích procesů
pro územní samosprávné celky a nejmenší orgány veřejné správy a zjednodušení způsobu
vykazování výsledků finančních kontrol. Ministerstvo financí s pozměňovacími návrhy vyjádřilo
souhlas. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy – nesouhlasil se změnou v oblasti
vykazování. Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a dne 23. dubna 2019 zákon schválila.
Zákon byl vyhlášen 16. 5. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 126/2019 Sb.
Navazující (očekávané) aktivity:
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Úkol byl splněn. Zákon byl vyhlášen 16. 5. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem
126/2019 Sb.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn. Zákon byl vyhlášen 16. 5. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem
126/2019 Sb.

3.3 Vzdělávací činnost v rámci Akademie veřejného investování
Popis úkolu: Ministerstvo pro místní rozvoj bude při uvádění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokračovat ve vzdělávací činnosti v rámci
Akademie veřejného investování, včetně zařazení kurzů věnujících se dodržování nové povinnosti
veřejných zadavatelů komunikovat v zadávacích řízeních elektronicky.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Od začátku roku 2017 byl zaveden vzdělávací program pro veřejné zakázky. Od roku 2018
lze považovat vzdělávací program za zavedený. V roce 2019 je průběžně realizován a rozšiřován.
Cílem vzdělávacího programu 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 zákona o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „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 s ZZVZ až po konkrétní praktické
semináře. Program směřuje k odborně zaměřeným seminářům na různé odborné oblasti. K dispozici
jsou také studijní materiály. O vzdělávacím programu je informováno na Portálu k veřejným
zakázkám
na
adrese
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronickevzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ .
Vzdělávací činnost v roce 2019 pokračovala dosavadními kurzy. Zároveň byly zavedeny nové
moduly vzdělávání, odborné semináře týkající se elektronické komunikace v zadávacích řízeních,
seminář pro dodavatele (pro jejich snazší orientaci v zákonu o zadávání veřejných zakázek
a jednodušší přístup k veřejným zakázkám), seminář pro přípravu zadávacího řízení pro pokročilé
a také požadovaný seminář, zaměřený na kontroly veřejných zakázek (bude využíván kontrolními
subjekty, např. poskytovatelé dotací, zprostředkující subjekty, Auditní orgán, NKÚ apod.).
Procesní plnění úkolu:
Úkol nebylo potřeba projednávat na úrovni vlády, jeho plnění probíhalo na běžné pracovní úrovni.
Navazující (očekávané) aktivity:
Nadále bude probíhat průběžné vzdělávání, vzdělávací program bude i nadále rozšiřován dle plánu.
Je počítáno i s aktivitami mimo vzdělávací program vzhledem k aktuálním potřebám zadavatelů
nebo k aktuálním problémům v oblasti vzdělávání. Budou realizovány i aktivity, které se osvědčily
– tematické celodenní semináře/konference, den otevřených dveří s veřejnými zakázkami.
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Celkové zhodnocení splnění úkolu:
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).

3.4 Spolupráce se všemi dotčenými subjekty ve vytváření komplexního metodického
prostředí a zprostředkovávání přenosu zkušeností a dobré praxe v oblasti
zadávání veřejných zakázek
Popis úkolu: Ministerstvo pro místní rozvoj bude pokračovat ve spolupráci se všemi dotčenými
subjekty ve vytváření komplexního metodického prostředí a zprostředkovávání přenosu
zkušeností a dobré praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Odbor práva veřejných zakázek (dále jen „OPVZ“) se podílel a spolupracoval na přípravě metodik
jiných resortů, např. na velké metodice k sociálně zodpovědnému zadávání společně
s Ministerstvem práce a sociálních věcí (v roce 2019 aktualizace). Dále OPVZ spolupracoval
na metodice postupného zavádění koncepce BIM (Building Information Modeling) v ČR, na které
spolupracuje dlouhodobě na dlouhodobém vládním úkolu společně s Ministerstvem průmyslu
a obchodu. OPVZ spolupracuje s Českou komorou architektů na odborných metodikách k zadávání
v oblasti architektonických služeb, obdobně také s Českou komorou inženýrů a stavebních techniků.
Také ve spolupráci se aktualizuje metodika zakázek malého rozsahu v součinnosti s Rekonstrukcí
státu.
V průběhu roku 2019 byla odborným metodikám věnována podstatná část pracovní kapacity OPVZ.
Byly uveřejněny odborné metodiky a metodická stanoviska k řadě oblastí, například:
-

stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.,

-

stanovisko k registru smluv

-

metodika pro zadávání evaluací

-

sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě

-

předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

-

podepisování společných nabídek

-

podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

-

společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a ÚOHS k vymezení požadavků
na prokázání profesní způsobilosti dodavatele

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-kzakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek
Procesní plnění úkolu:
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Úkol nebylo potřeba projednávat na úrovni vlády, jeho plnění probíhalo na běžné pracovní úrovni.
Navazující (očekávané) aktivity:
Obdobně jako u úkolu 3.3 bude i nadále spolupracováno s dalšími subjekty na dalších odborných
metodikách.
Metodická činnost
Sjednocování metodik je nutné chápat jako celkovou metodickou podporu k ZZVZ, tedy včetně
navazujících metodik na textové metodiky. I nadále budou metodiky aktualizovány, doplňovány
a budou vytvářeny další 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:
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).

3.5 Veřejné konzultace ke vhodnosti současného nastavení podmínek při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a posouzení adekvátní výše hranice pro jejich
zadávání
Popis úkolu: Ministerstvo pro místní rozvoj provede veřejné konzultace ke vhodnosti
současného nastavení podmínek při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a posouzení
adekvátní výše hranice pro jejich zadávání.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Dne 11. 3. 2019 schválila vláda usnesení č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019, kterým
mj. uložila MMR uskutečnit veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Tvorba Akčního plánu
boje s korupcí na rok 2019 vychází z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022.
Akčním plánem boje proti korupci bylo MMR uloženo provedení veřejné konzultace ke vhodnosti
současného nastavení podmínek při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a posouzení
adekvátní výše hranice pro jejich zadávání.
Smyslem veřejné konzultace bylo primárně konzultovat s veřejností, zda aktuálně nastavené limity
pro povinnost zadávat v zadávacím řízení podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, (2 mil. Kč bez DPH pro služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce) jsou
nastaveny tak, aby nebránily hospodářské soutěži, nezatěžovaly všechny dotčené subjekty přílišnou
administrativní a finanční zátěží (jak zadavatele, obce, města, ale i ÚOHS, kontrolní orgány,
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poskytovatele dotace a další subjekty) a zároveň byla zajištěna dostatečná transparentnost zadávání
veřejných zakázek.
Tématy veřejné konzultace bylo:
a)

Současný stav je vyhovující a měl by být zachován

b)

Nové nastavení prahových hodnot veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“),
ať plošně, či jen pro určité kategorie veřejných zakázek

c)

Posílení metodické podpory, zejména s uveřejněním vzorových dokumentů
a postupů, které by se staly všeobecným standardem, bez nutnosti legislativních změn

Veřejná konzultace proběhla v období 13. 9. – 15. 10. 2019. V rámci veřejné konzultace bylo
osloveno celkem 68 subjektů, včetně Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, přičemž vyjádření
jsme obdrželi od 30 oslovených.
Výsledkem veřejné konzultace je, že naprostá většina respondentů byla pro zachování současných
limitů VZMR. Pro úpravu limitů se vyjádřilo Ministerstvo obrany (plošné navýšení), Úřad vlády
(plošné snížení), Hospodářská komora (preferuje zachování stávajícího nastavení, ale u některých
typů veřejných zakázek dává ke zvážení zvýšení limitů) a Sdružení místních samospráv (domnívá
se, že je nastavení limitů optimální, avšak tyto subjekty by přivítaly možnou diskuzi o jejich
navýšení).
Na základě většinového názoru odborné veřejnosti není důvod ke změně limitů pro veřejné zakázky
malého rozsahu a limity jako takové představují dostatečnou míru transparentnosti pro zadávání
veřejných zakázek.
Většina respondentů se zároveň vyjádřila kladně k návrhu MMR, který spočíval v posílení
metodické podpory veřejných zakázek malého rozsahu, zejména zveřejněním vzorových
dokumentů a postupů, které by se staly všeobecným standardem, bez nutnosti legislativních změn.
Výslovně proti se vyjádřil pouze Úřad vlády (Posílení metodické podpory pro VZMR ze strany
MMR považujeme za zcela zbytečné a nedostatečné) a Ministerstvo financí (Posílení metodické
podpory pro zadávání VZMR zveřejněním vzorových dokumentů a postupů, které by se staly
všeobecným standardem, se na Ministerstvu financí nejeví jako optimální řešení).
MMR je připraveno zpracovat veškeré dokumenty, které by měly posílit metodickou podporu
veřejných zakázek malého rozsahu a které by se staly všeobecným standardem, tedy podpůrným
podkladem pro zadavatele, zejména k tvorbě interních postupů pro veřejné zakázky malého
rozsahu, čímž by dle našeho názoru mělo dojít ke sjednocení postupů napříč celým spektrem
zadavatelů.
Procesní plnění úkolu:
Úkol (i s ohledem na to, že byl uložen usnesením vlády ČR) nebylo potřeba projednávat
na úrovni vlády, jeho provedení probíhalo na běžné pracovní úrovni.
Navazující (očekávané) aktivity:
MMR aktuálně aktualizuje v součinnosti s Rekonstrukcí státu metodiku zakázek malého rozsahu
tak, aby se jedna její část mohla stát standardním vzorem pro tvorbu interních směrnic zadavatelů
a mohlo tak dojít k případné všeobecně akceptovatelné standardizaci směrnic.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Veřejnou diskuzi jak k zakázkám malého rozsahu lze považovat za užitečnou. Limity pro VZMR
jsou dány dlouhodobě a je nutné po určitých obdobích ověřit, zda jsou i po uplynulé době nastaveny
správně. Veřejná diskuze zatím ukázala, že zadavatelé i odborná veřejnost je s limity spokojena
a posun finančních limitů oběma směry by spíše vyvolal a způsobil mezi zadavateli problémy.
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3.6 Minimalizace počtu
bez uveřejnění

veřejných

zakázek

zadávaných

v jednacím

řízení

Popis úkolu: Všechny rezorty budou pokračovat ve snaze o minimalizaci počtu veřejných
zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU), např. nastavením vhodných
smluvních podmínek při pořizování dlouhodobého majetku.
Gestor: Jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Ministerstvo dopravy:
Věcné naplnění úkolu:
Ve vztahu k úkolu spočívajícímu v minimalizaci počtu veřejných zakázek zadávaných v JŘBU
uvádíme, že úkol byl splněn. Ministerstvo dopravy v roce 2019 nezadalo žádnou veřejnou zakázku
v JŘBU. Ministerstvu dopravy podřízené organizace uvedený úkol rovněž splnily, a to striktním
dodržováním závazných pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, interních předpisů a metodik.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Plnění úkolu spočívajícího v minimalizaci počtu veřejných zakázek zadávaných v JŘBU zabezpečil
v Ministerstvu dopravy Odbor právní. Z informací podaných Odborem právním vyplývá,
že Ministerstvo dopravy v roce 2019 nezadalo žádnou veřejnou zakázku v JŘBU. K tomuto přispěla
skutečnost, že Ministerstvo dopravy na začátku každého roku zpracovává plán veřejných zakázek,
v rámci něhož jsou nastavovány dostatečně dlouhé lhůty pro zadání veřejných zakázek a to tak,
aby se včasným zadáváním předcházelo situacím, kdy by byl zadavatel nucen použít JŘBU.
Zároveň jsou ve smluvních podmínkách v relevantních případech zakotvena opatření, která
umožňují navazující veřejné zakázky zadat v otevřené soutěži.
V rámci Ministerstvu dopravy podřízených organizací bylo plnění úkolu zabezpečeno příslušnými
organizačními útvary, které mají stanovena obecně závazná pravidla pro přípravu zadávací
dokumentace k veřejným zakázkám, stejně tak jako postupy pro plánování a evidenci zadávání
veřejných zakázek.
Navazující (očekávané) aktivity:
Ve vztahu k úkolu spočívajícímu v minimalizaci počtu veřejných zakázek zadávaných v JŘBU
uvádíme, že Ministerstvo dopravy bude daný úkol plnit i v budoucnu, a to za pomoci každoročního
zpracování plánu veřejných zakázek, čímž bude zajištěno včasné zadávání veřejných zakázek.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvu dopravy podřízené organizace konstatovaly funkčnost
nastaveného systému s tím, že z jejich strany nebyly zjištěny žádné významné nedostatky, bude
ve vztahu k požadavku minimalizovat počet veřejných zakázek zadávaných v JŘBU postupováno
napříště obdobně jako dosud.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol lze z hlediska věcného i procesního ze strany Ministerstva dopravy i ze strany Ministerstvu
dopravy podřízených organizací vyhodnotit jako splněný.
Ministerstvo financí:
Věcné naplnění úkolu:
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Jedním z protikorupčních opatření stanovených Akčním plánem boje s korupcí pro rok 2019 bylo
pokračování trendu minimalizace počtu veřejných zakázek zadávaných v JŘBU. Tento úkol je
obecně Ministerstvem financí i jeho rezortními organizacemi věcně naplňován s maximální snahou.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V rámci rezortu Ministerstva financí je k zadávání veřejných zakázek v JŘBU přistupováno
minimálně a v souladu s právními předpisy. Lze konstatovat, že úkol je obecně chápán jako trvalý.
Navazující (očekávané) aktivity:
V roce 2020 bude rovněž zachován trend minimalizace počtu zadávání veřejných zakázek v JŘBU.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Z celkového počtu zadaných veřejných zakázek v roce 2019 nebylo na Ministerstvu financí
a u rezortních organizací Finanční analytický úřad, Generální ředitelství cel, Kancelář finančního
arbitra a Státní pokladna Centrum sdílených služeb zadána žádná veřejná zakázka v JŘBU.
U rezortních organizací Generální finanční ředitelství a Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) byla zadána u každé organizace pouze 1 takováto zakázka. U první
jmenované rezortní organizace z důvodu jedinečnosti dodavatele potřebného plnění, v důsledku
čehož je JŘBU legitimním způsobem výběru dodavatele (Pozn.: Předmětná veřejná zakázka byla
v minulosti zkoumána i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, avšak bez shledání
důvodů pro zahájení správního řízení z moci úřední); u druhé jmenované rezortní organizace
z důvodu, že byl ohrožen chod agendy ÚZSVM. Tento problém byl řešen uzavřením smlouvy
v JŘBU v nezbytném rozsahu, na krizové zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického
modulu na nezbytně nutnou dobu, a to za cenu nižší, než byla jako nejnižší stanovena účastníky
v otevřeném řízení. Státní tiskárna cenin zadala v roce 2019 pouze 2 zakázky v JŘBU. V prvém
případě s odkazem na § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
neboť v předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky; ve druhém případě pak s odkazem
na § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
Úkol byl splněn.
Ministerstvo kultury:
Věcné naplnění úkolu:
Byl vydán Příkaz ministra kultury č. 26/2019, kterým se vydává závazný postup při zadávání
veřejných zakázek Ministerstvem kultury – stanovují se pravidla pro průzkum trhu v případě
záměru jednacího řízení bez uveřejnění, postupy při informování vlády ČR a zavádějí se interní
formuláře pro definování záměru veřejné zakázky.
Dále byl vydán Příkaz ministra kultury č. 28/2019, kterým se stanovují povinnosti organizací
v působnosti resortu Ministerstva kultury při zadávání veřejných zakázek na základě dokumentů
schválených vládou České republiky nebo vydaných vládou České republiky pověřenými
ministerstvy. Tímto příkazem se mj. konkretizují povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných
zakázek v JŘBU, zejména u nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v JŘBU (usnesení vlády
ČR ze dne 22. 3. 2017 č. 208) a stanovují se Pravidla společného nákupu rezortu Ministerstva
kultury.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Plnění úkolu Minimalizace počtu veřejných zakázek zadávaných v JŘBU je vázáno na řídicí
a kontrolní činnost oddělení veřejných zakázek a na součinnost s útvarem interního auditu
Ministerstva kultury (MK), zejména v kontextu řídicí kontroly vykonávané v souladu s vyhláškou
č. 416/2004 Sb.
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Navazující (očekávané) aktivity:
V lednu roku 2020 byl vydán Příkaz ministra kultury č. 2/2020, kterým se vydává závazný postup
při zadávání veřejných zakázek Ministerstvem kultury. Tímto příkazem se na Ministerstvu kultury
mj. standardizují postupy při povinném používání tzv. „Záměru veřejné zakázky“, které – jak
ukázala zkušenost z roku 2019 – vedou k dalšímu snižování počtu jednacích řízení bez uveřejnění.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
K datu 31. 12. 2019 je úkol průběžně plněn.
Ministerstvo obrany (včetně podřízených složek):
Věcné naplnění úkolu:
Ze strany Ministerstva obrany (MO) je snižování počtů jednacích řízení bez uveřejnění věnována
patřičná pozornost. V rozpočtové části MO a v působnosti řízených státních podniků
a příspěvkových organizací je používáno zcela výjimečně, pouze v případech naplnění podmínek
stanovených taxativně zákonem, a to pouze za předpokladu, nelze-li postupovat jinak.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
MO postupovalo při realizaci veřejných zakázek (VZ) zásadně v souladu se zákonem,
dle stanoveného postupu. Byly využívány také metodiky a metodická stanoviska MMR.
Rozhodování o tomto způsobu řízení závisí na druhu majetku a služeb požadovaných uživateli
a na jejich specifikacích.
Navazující (očekávané) aktivity:
MO bude při realizaci VZ i nadále zásadně postupovat v souladu se zákonem.
Zadavatelé a zpracovatelé uskuteční další kroky k minimalizaci zadávání zakázek formou přímého
zadání.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn.
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Věcné naplnění úkolu:
V roce 2019 MPSV nezadalo ani jednu podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku v JŘBU. U všech
zadávaných veřejných zakázek jednoznačně převažují zadávací řízení umožňující otevřený přístup
potenciálních dodavatelů k veřejným zakázkám MPSV.
Podřízené složky:
Úřad práce ČR (ÚP ČR) – v roce 2019 nebyla v JŘBU zadána žádná zakázka.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) − v roce 2019 nezadala žádnou veřejnou zakázku
v JŘBU, stejně jako v roce 2018. Poslední veřejnou zakázku, v tomto druhu zadávacího řízení,
zadala ČSSZ v roce 2017.
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) − s péči řádného hospodáře vyhlašuje veřejné zakázky se snahou
o minimalizaci závislosti na jednom současném dodavateli i po případném ukončení daného
smluvního vztahu, který by potenciálně mohl ve většině případů generovat následná JŘBU.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) − nezadává veřejné zakázky v JŘBU.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) − žádná z 12 vyhlašovaných veřejných zakázek
nebyla realizována v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) – veřejné zakázky bez uveřejnění nemá.
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Technická inspekce České republiky (TIČR) − nakupuje komodity přes rámcové smlouvy v rámci
MPSV. Mimo nakupuje prakticky pouze měřicí přístroje (nejsou povinnou komoditou).
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb (Centrum Zbůch) – nezadává veřejné zakázky
v JŘBU.
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích (Centrum Chrlice)
− vzhledem k restitučnímu řízení, neprovádí žádné veřejné zakázky většího rozsahu ani stavebního
charakteru. Pro provoz a chod Centra Chrlice provádí veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti
pořízení strojního zařízení a vybavení, jen pokud je potřeba starý opotřebovaný majetek nahradit
novým. Dále provádí výběrová řízení v oblasti nákupu potravin a spotřebního materiálu – na období
3 až 5 let.
Centrum sociálních služeb Kociánka (Centrum Kociánka) − veškeré veřejné zakázky, vč. veřejných
zakázek malého rozsahu jsou zveřejňovány elektronicky prostřednictvím portálu Národního
elektronického nástroje (dále jen „NEN“) a informace o vypsání veřejné zakázky je uveřejněna
na webových stránkách Centra Kociánka. Centrum Kociánka nerealizuje veřejné zakázky
bez uveřejnění. Veškeré veřejné zakázky jsou soutěženy v režimu "otevřená výzva".
Centrum sociálních služeb Hrabyně (Centrum Hrabyně) – veřejné zakázky jsou zadávány v systému
NEN.
Centrum sociálních služeb Tloskov (Centrum Tloskov) − veřejné zakázky malého rozsahu
zadáváme prostřednictvím NEN, a to otevřenou výzvou. U nadlimitní veřejné zakázky na propan
určený k vytápění a ohřevu vody využíváme služeb externího zástupce a výběrové řízení je formou
otevřeného jednání.
5. Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V rámci plnění úkolu nebyl vládou projednáván žádný materiál.
6. Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude plněn i v roce 2020, a to shodným způsobem jako v roce 2019.
7. Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn průběžně.
Ministerstvo pro místní rozvoj:
Věcné naplnění úkolu:
Počet JŘBU se od zavedení nového zákona o zadávání veřejných zakázek neustále snižuje.
Zatímco v roce 2015 bylo za resorty zadáno 1032 JŘBU, v roce 2016 625+54 JŘBU (do účinnosti
nového zákona/po účinnosti nového zákona – celkem 679), v roce 2017 265 JŘBU, v roce 2018 243
JŘBU, a v roce 2019 207 JŘBU. Trend snižování počtu JŘBU je tedy zjevný. MMR jako zadavatel
nezadalo v roce 2019 v JŘBU žádnou zakázku.
Procesní plnění úkolu:
Úkol nebylo potřeba procesně řešit, žádné JŘBU nebylo předloženo ke schválení.
Navazující (očekávané) aktivity:
I nadále budou případná JŘBU podléhat jak vnitřní diskuzi, tak stanoveným vládním pravidlům
pro jejich případné schvalování.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
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Celkově lze konstatovat, že se MMR daří snižovat počty veřejných zakázek zadávaných
v JŘBU – v roce 2019 žádné JŘBU nebylo realizováno.
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
Věcné naplnění úkolu:
V roce 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejnou zakázku zadávanou v JŘBU užívalo zcela
výjimečně. V daném roce byly touto formou zadány pouze 3 veřejné zakázky. Ve dvou případech
se jednalo o nákup zemního plynu a elektřiny na komoditních burzách, a to v souladu s § 2 zákona
č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Jedinou výjimkou, kdy byla
použita veřejná zakázka zadávaná v JŘBU, byla veřejná zakázka „Zajištění bezpečnostních služeb
objektů ministerstva“, kterou nebylo možno řešit jiným způsobem.
Z podřízených organizací v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (deset organizací)
realizovala veřejnou zakázku zadávanou v JŘBU pouze Správa úložišť radioaktivních odpadů,
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví.
Státní podniky v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu podléhající zákonu
o zadávání veřejných zakázek úkol plnily.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: Z pohledu procesního úkol nebyl plněn.
Navazující (očekávané) aktivity:
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl v roce 2019 splněn – viz bod „Věcné naplnění
úkolu“.
Ministerstvo spravedlnosti:
Věcné naplnění úkolu:
U drtivé většiny zadávaných veřejných zakázek jednoznačně převažují zadávací řízení umožňující
otevřený přístup potenciálních dodavatelů k veřejným zakázkám ministerstva. Ministerstvo
minimalizuje zadávání veřejných zakázek prostřednictvím JŘBU na nezbytné minimum.
V roce 2019 ministerstvo zadalo v JŘBU pouze jednu nadlimitní a jednu podlimitní veřejnou
zakázku:
a) Syst. č. NEN: N006/19/V00023529 Centrální nákup energií pro roky 2020 a 2021 (nadlimitní
JŘBU dle § 64 písm. c) ZZVZ)
V daném případě byl dodavatel zajištěn prostřednictvím e-aukce na komoditní burze.
b) Syst. č. NEN: N006/18/V00029478 Spisová služba - servis, podpora, údržba (podlimitní
JŘBU dle § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ)
V tomto případě se jednalo o zajištění nezbytných úprav informačního systému spisové služby,
které si vyžádaly legislativní a provozní změny. Jednalo se o zajištění nezbytných služeb
po předcházejícím marném pokusu zajištění dodavatele nového informačního systému spisové
služby v otevřeném řízení.
Co se týče organizačních složek a příspěvkových organizací resortu evidujeme pouze jednu
veřejnou zakázku zadanou v roce 2019 v JŘBU, a sice veřejnou zakázku Vězeňské služby České
republiky:
c) Syst. č. NEN N006/19/V00017309 „GŘ OL – dodávky samopalů“, zadávané
v nadlimitním JŘBU, na základě splnění podmínek stanovených v ustanovení § 64 písm. b) ZZVZ,
a sice těch, že zadavatel má důvodnou potřebu rozšíření stávajícího rozsahu dodávek, přičemž
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změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické obtíže při provozu
a údržbě pořizovaného zboží.
Za Odbor kontroly: V rámci 9 veřejnosprávních a tematických kontrol realizovaných odborem
kontroly v roce 2019 u 10 resortních OSS nebylo zjištěno, že by byla realizována jediná VZ
v režimu JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V rámci plnění úkolu nebyl vládou projednáván žádný materiál.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude ze strany ministerstva plněn i v roce 2020, a to shodným způsobem jako v roce 2019.
Odbor kontroly se bude problematice JŘBU během kontrol veřejného nakupování i nadále zabývat
a případná zjištění podrobně kontrolovat z hlediska věcné a zákonné správnosti a dodržování zásad
hospodárnosti.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Splněno.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Věcné naplnění úkolu:
Veřejné zakázky realizovat formou otevřených výběrových řízení, pouze v nezbytných, tj. zcela
specifických, případech realizovat zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Vzhledem k charakteru úkolu není relevantní.
Navazující (očekávané) aktivity:
Pokračovat v nastaveném trendu minimalizace realizace veřejných zakázek, tj. i v roce 2020
usilovat o realizaci veřejných zakázek jinou formou než formou zadávacího řízení bez uveřejnění.
Důsledně apelovat i na podřízené složky, aby realizovaly veřejné zakázky formou otevřených
výběrových řízení.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
V roce 2019 MŠMT vyhlásilo celkem 24 veřejných zakázek, všechny tyto zakázky se týkaly
vlastního úřadu, tj. žádná zakázka neměla dopad na celý resort. Žádná z těchto zakázek nebyla
realizována formou jednacího řízení bez uveřejnění.
Z hlediska celého resortu MŠMT byly formou jednacího řízení bez uveřejnění realizovány zakázky
v rámci projektu CzechElib zadávané Národní technickou knihovnou. Jednalo se o 14 nadlimitních
zakázek realizovaných formou jednacího řízení bez uveřejnění, které však byly projednávány
Pracovní skupinou pro transparentní veřejné zakázky a následně vládou České republiky a jedno
podlimitní JŘBU.
Ministerstvo vnitra:
Věcné naplnění úkolu:
V rámci resortu Ministerstva vnitra jsou nastaveny vnitřní mechanismy kontroly, kdy dle interního
aktu řízení upravujícího zadávání veřejných zakázek v resortu jsou podlimitní a nadlimitní veřejné
zakázky zadávané v JŘBU posuzovány věcně odborným útvarem ministerstva. Tento útvar rovněž
vyvíjí metodickou činnost k minimalizaci využití tohoto druhu zadávacího řízení. V rámci
Ministerstva vnitra je nastavena povinnost vyhotovit znalecký posudek mimo jiné na způsob zadání
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v případě využití jednacího řízení bez uveřejnění v případě, že je veřejná zakázka předložena
na vládu podle usnesení vlády 208/2017. Ministerstvo vnitra předkládá veřejné zakázky zadávané
v JŘBU na vládu podle usnesení vlády 208/2017 prostřednictvím věcně odborného útvaru
ministerstva, přičemž k materiálu jsou přiložena stanoviska Pracovní skupiny pro transparentní
veřejné zakázky nebo Rady vlády pro informační společnost.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V rámci resortu Ministerstva vnitra jsou nastaveny vnitřní mechanismy kontroly, kdy dle interního
aktu řízení upravujícího zadávání veřejných zakázek v resortu jsou podlimitní a nadlimitní veřejné
zakázky zadávané v JŘBU posuzovány věcně odborným útvarem ministerstva. Tento útvar rovněž
vyvíjí metodickou činnost k minimalizaci využití tohoto druhu zadávacího řízení. V rámci
Ministerstva vnitra je nastavena povinnost vyhotovit znalecký posudek mimo jiné na způsob zadání
v případě využití jednacího řízení bez uveřejnění v případě, že je veřejná zakázka předložena
na vládu podle usnesení vlády 208/2017. Ministerstvo vnitra předkládá veřejné zakázky zadávané
v JŘBU na vládu podle usnesení vlády 208/2017 prostřednictvím věcně odborného útvaru
ministerstva, přičemž k materiálu jsou přiložena stanoviska Pracovní skupiny pro transparentní
veřejné zakázky nebo Rady vlády pro informační společnost.
Navazující (očekávané) aktivity: - pokračování v nastavených procesech a mechanismech.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: - úkol plněn průběžně.
Ministerstvo zahraničních věcí:
Věcné naplnění úkolu
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) splnilo a plní stanovený úkol. Na webových stránkách MZV
i na stránkách podřízených organizací jsou průběžně zveřejňovány o veřejných zakázkách.
Ministerstvo zahraničních věcí realizovalo v roce 2019 pouze jedno JŘBU, jehož cílem bylo zadat
veřejnou zakázku s názvem „Nákup přístupu do databáze The Economist Intelligence Unit
na období 2019-2023“.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního
Ministerstvo zahraničních věcí:
-

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/verejne_zakazky_1/index
.html

-

https://www.nen.nipez.cz/profil/ministerstvo-zahranicnich-veci

Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce:
-

https://www.iir.cz/static/boj-proti-korupci

-

https://www.nen.nipez.cz/profil/UMV

Česká rozvojová agentura, organizační složka státu:
-

https://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/verejne-zakazky/

-

https://nen.nipez.cz/profil/czechaid

Česká centra, příspěvková organizace:
-

https://www.czechcentres.cz/o-nas/boj-proti-korupci/verejne-zakazky/

-

https://nen.nipez.cz/profil/ceskacentra
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Zámek Štiřín, příspěvková organizace:
-

https://www.zsti.cz/index.php

-

https://nen.nipez.cz/profil/zamekstirin

Diplomatický servis, příspěvková organizace:
-

https://www.ds.cz/verejne-zakazky/

-

https://nen.nipez.cz/profil/DS

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO Dubaj 2020, příspěvková organizace:
-

https://www.czexpo.com/vyberova-rizeni/

-

https://nen.nipez.cz/profil/kgkexpo

Navazující (očekávané) aktivity
Ministerstvo zahraničních věcí i organizace, k nimž ministerstvo plní funkci zřizovatele, průběžně
zveřejňují informace (nabídky) o veřejných zakázkách a budou i nadále plnit stanovenou povinnost.
Celkové zhodnocení splnění úkolu
Ministerstvo zahraničních věcí stanovený úkol splnilo a nadále průběžně plní.
Ministerstvo zdravotnictví:
Věcné naplnění úkolu:
V průběhu roku 2019 byl Ministerstvu zdravotnictví tento úkol plněn. V případech, kdy byly
naplněny zákonné podmínky použití Jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), byl použit tento druh zadávacího řízení.
Konkrétně se jednalo o zadání veřejné zakázky s názvem „SW maintenance, servisní podpora IS
GINIS® - aplikace eSSL, včetně provádění update/upgrade a práce podle požadavku
objednavatele“ v podlimitním řízení dle § 63 odst. 3 písm. c) a veřejné zakázky na dodávky
elektřiny a plynu kupované na komoditní burze podle § 64 písm. c) ZZVZ pro resort zdravotnictví.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Ministerstvo zdravotnictví postupovalo v souladu se ZZVZ, interním předpisem Příkazem ministra
č.4/2017 Zásady zadávání veřejných zakázek, Usnesením vlády ČR ze dne 22. 3. 2017 č. 208
o uložení povinností v souvislosti se zadávání veřejných zakázek v JŘBU, na základě spolupráce
zadavatelů a na základě výjimek a ve vztahu k přímo řízeným organizacím MZ podle Příkazu
ministra č. 13/2018 Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo řízených organizací
Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu zboží a služeb.
Navazující (očekávané) aktivity:
Z důvodu změny systemizace na Ministerstvu zdravotnictví a platné legislativy v oblasti zadávání
veřejných zakázek bude novelizován Příkaz ministra č.4/2017 Zásady zadávání veřejných zakázek.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn.
Ministerstvo zemědělství:
Věcné naplnění úkolu:
Rezort Ministerstva zemědělství (MZe) dlouhodobě usiluje o snižování počtu VZ zadávaných
v JŘBU. Tento druh řízení je využíván v souladu s § 63 a násl. ZZVZ a to pouze v nezbytných
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případech, kdy není možné vzhledem k souvisejícím právům nebo okolnostem využít jiný způsob
zadání. Většinou se jedná o úpravu aktuálně užívaných, na míru vytvořených aplikací a IT systémů.
V jednom případě bylo v souladu s § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ použito JŘBU poté, co zadavatel
v nadlimitním otevřeném řízení opakovaně neobdržel žádné nabídky.
V rezortu MZe je zaveden systém koordinace VZ, kdy je každá rezortní organizace povinna zaslat
ministerstvu záměr připravované VZ zadávané v režimu zákona ke schválení2. Informace o těchto
VZ jsou též povinně zasílány na porady vedení MZe, kde může být k připravované VZ uplatněna
výhrada. Na základě tohoto systému bylo MZe doručeno 8 záměrů VZ, kde je využito JŘBU.
Celková předpokládaná hodnota těchto VZ činí 25 190 000 Kč bez DPH.
MZe samotné použilo JŘBU v roce 2019 dvakrát, a to při nákupu elektřiny a zemního plynu
na komoditní burze v souladu s § 64 písm. c) ZZVZ. Jedná se o velmi hospodárný postup, který je
zcela v souladu s principy 3E.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je i nadále plněn způsobem jako v roce 2019.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
S ohledem na vysoký počet rezortních organizací MZe, které jsou podle § 4 odst. 1 ZZVZ
veřejnými zadavateli, lze konstatovat, že je počet JŘBU v rezortu nízký a je používán pouze
v nezbytných případech, čemuž napomáhá i zavedený systém koordinace veřejných zakázek
v rezortu MZe.
Ministerstvo životního prostředí:
Věcné naplnění úkolu:
Způsob zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu životního prostředí a všech organizacích
rezortu životního prostředí.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Veřejné zakázky zadané v JŘBU tvoří pouze malý zlomek z celkového počtu i objemu zadávaných
veřejných zakázek v rámci ministerstva i všech rezortních organizací.
Navazující (očekávané) aktivity:
Vzhledem k dlouhodobé snaze minimalizovat zadávání veřejných zakázek v JŘBU bude obdobně
postupováno i v následujícím období.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Český báňský úřad:
Věcné naplnění úkolu:
Český báňský úřad v roce 2019 nezadával žádnou veřejnou zakázku v JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Český báňský úřad v roce 2019 nezadával žádnou veřejnou zakázku v JŘBU.
Navazující (očekávané) aktivity:

2

Tato povinnost se týká od stanovených limitů i veřejných zakázek malého rozsahu.
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Český báňský úřad bude při zadávání veřejných zakázek i nadále postupovat v souladu se ZZVZ.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Český báňský úřad splnil úkol beze zbytku, když žádnou v roce 2019 realizovanou veřejnou
zakázku nezadával v JŘBU.
Český statistický úřad:
Věcné naplnění úkolu:
V roce 2019 Český statistický úřad (ČSÚ) nerealizoval ani jednu zákonnou zakázku v režimu
JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: Navazující (očekávané) aktivity: Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn bez výhrad.
Český úřad zeměměřický a katastrální:
Věcné naplnění úkolu:
Český úřad zeměměřický a katastrální ani podřízené organizační složky státu nezadaly v roce 2019
žádnou veřejnou zakázku v JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Zadávání veřejných zakázek v JŘBU není v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
používáno.
Navazující (očekávané) aktivity:
Český úřad zeměměřický a katastrální neplánuje zadávání veřejných zakázek v JŘBU
ani v nadcházejícím období.
Celkové zhodnocení plnění úkolu:
Úkol byl v resortu ČÚZK v roce 2019 splněn.
Energetický regulační úřad:
Věcné naplnění úkolu:
V roce 2019 nebyla zadána žádná veřejná zakázka v JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Proces zadávání veřejných zakázek je zajišťován v souladu s právními a vnitřními předpisy.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude nadále plněn.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Národní bezpečnostní úřad:
Věcné naplnění úkolu:
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Od počátku platnosti ZZVZ. nebylo v rámci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) realizováno
JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Navazující (očekávané) aktivity:
V dohledné době se nepředpokládá použití tohoto druhu zadávacího řízení ve smyslu ZZVZ.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl plněn zcela v souladu se zněním Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost:
Věcné naplnění úkolu:
V průběhu roku 2019 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zadal toliko dvě
veřejné zakázky v rámci JŘBU. Pro zadání obou těchto veřejných zakázek byly splněny zákonné
předpoklady a s ohledem na charakter plnění bylo využití tohoto druhu zadávacího řízení namístě.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Výše uvedené zakázky byly zadány zcela v souladu s právními předpisy. V rámci zadávání
ostatních veřejných zakázek bylo vždy postupováno tak, aby nebylo nutné využívat JŘBU.
Navazující (očekávané) aktivity:
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost bude i nadále plnit stanovený úkol
a minimalizovat počet veřejných zakázek zadávaných v JŘBU.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v průběhu roku 2019 zadal toliko dvě
veřejné zakázky v rámci JŘBU. Další minimalizace tohoto počtu nebyla s ohledem na objektivní
okolnosti předmětných zadávacích řízení možná.
Nejvyšší státní zastupitelství:
Věcné naplnění úkolu:
Za Nejvyšší státní zastupitelství je možné konstatovat, že v roce 2019 nebyla evidována žádná
veřejná zakázka zadávaná v JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: -Navazující (očekávané) aktivity: -Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:
Věcné naplnění úkolu. Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Při zadávání veřejných zakázek je postupováno podle ZZVZ a usnesení vlády České republiky
č. 427/2017 ze dne 21. června 2017, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj
při zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle vnitřního předpisu
o veřejných zakázkách.
Navazující (očekávané) aktivity:
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Úkol je plněn i nadále. Je sledován vývoj legislativy, v případě změny legislativy budou
aktualizovány vnitřní předpisy a přenastaveny procesy tak, aby odpovídaly platné legislativě.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je průběžně plněn.
Státní správa hmotných rezerv:
Věcné naplnění úkolu:
Věcné plnění úkolu zajišťují v rámci Státní správy hmotných rezerv (SSHR) útvar OZAK (Odbor
zakázek).
Veřejné zakázky jsou zadávány formou zadávacích a výběrových řízení, důvody pro použití
jednacího řízení bez uveřejnění je nutno uvádět v době před zahájením zadávacího řízení
na veřejnou zakázku.
V současné době jsou veřejné zakázky při použití JŘBU zadávány jenom za účelem
centralizovaného nákupu energií a zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy
dle ust. § 64 odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Tohoto postupu je zadavatel oprávněn užít za předpokladu, že má v úmyslu pořídit plnění, které je
svým charakterem dodávka a je kupované na komoditních burzách.
V roce 2018 administroval OZAK v souhrnu 236 veřejných zakázek, z toho byly zadávány jako
JŘBU 2 veřejné zakázky. Tyto veřejné zakázky byly zadány dle ust. § 64 odst. c) ZZVZ na dodávky
kupované na komoditních burzách za účelem centrálního nákupu elektrické energie na rok 2019
a centrálního nákupu zemního plynu na rok 2019.
V roce 2019 administroval OZAK celkem 167 veřejných zakázek, z toho byly zadávány jako JŘBU
2 veřejné zakázky. Tyto veřejné zakázky byly zadány dle ust. § 64 odst. c) ZZVZ na dodávky
kupované na komoditních burzách za účelem centrálního nákupu elektrické energie na rok 2020
a centrálního nákupu zemního plynu na rok 2020.
Procesní plnění úkolu:
Úkol nebyl podstoupen k MPŘ, všechny náležitosti procesního a právního charakteru byly splněny.
Zajištění procesních úkonů pro plnění tohoto úkolu je dáno ZZVZ a Směrnici č. 9/2016, o zadávání
veřejných zakázek v působnosti Správy, v platném znění (dále také „Směrnice č.9/2016“).
Navazující (očekávané) aktivity:
Ke stanovení postupů při realizaci veřejných zakázek vydal předseda Správy dne 3. 11. 2016
Směrnici č. 9/2016, o zadávání veřejných zakázek v působnosti Správy, kterým se stanovují
závazné postupy při zadávání veřejných zakázek, který rozpracovává jednotlivé úkony
do podrobností a v přílohách obsahuje i vzory jednotlivých úkonů. Všechny postupy při zadávání
VZ jsou v nich nastaveny tak, aby byly jednotné, transparentní a v souladu s výše uvedeným ZZVZ.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl v roce 2019 průběžně plněn a předpokládá se jeho plnění v souladu se ZZVZ, Směrnicí
č. 9/2016 i v dalších letech.
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
Věcné naplnění úkolu:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v roce 2019 nezadával žádnou veřejnou zakázku
formou jednacího řízení bez uveřejnění. V roce 2018 zadával jedinou veřejnou zakázku formou
JŘBU (smlouva byla uzavřena počátkem roku 2019).
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
SÚJB důsledně aplikuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a svůj vnitřní
předpis, VDS 057 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Rozsahem a předmětem plnění
a cenou je naprostá většina veřejných zakázek v gesci SÚJB (řádově desítky až stovky ročně)
malého rozsahu, což odpovídá charakteru činnosti SÚJB a jeho rozpočtovým možnostem.
Dle zmíněné VDS volbu druhu zadávacího řízení na základě předmětu veřejné
zakázky a její předpokládané hodnoty konzultuje příslušný odpovědný pracovník s Oddělením
veřejných zakázek před zahájením přípravy zadávacího řízení. Oddělení, popř., ve spolupráci
s Právním oddělením, závazně navrhuje formu zadávacího řízení tak, aby byly dodrženy legální
požadavky, ovšem také metodická doporučení a úkoly plynoucí z usnesení vlády. Sleduje také
plnění úkolu stanoveného Akčním plánem boje s korupcí na rok 2019 a navrhuje formu jednacího
řízení bez uveřejnění pouze ve výjimečných případech, kdy nelze využít s ohledem na předmět
zakázky jiný způsob a jsou pro to dány důvody hodné zvláštního zřetele.
Navazující (očekávané) aktivity:
SÚJB bude v budoucnu procesně postupovat jako doposud, neboť uvedený postup se osvědčil
a vede k minimalizaci, resp. úplnému opuštění tohoto způsobu zadávání veřejných zakázek.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je průběžně plněn.
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:
Věcné naplnění úkolu:
V Úřadě pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí nebylo realizováno
žádné zadávací řízení formou JŘBU. Všechny zadávací řízení jsou realizována výlučně formou
otevřených výzev, zveřejněný v prostředí Národního elektronického nástroje pro zadávání (NEN).
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Interní nařízení předsedy Úřadu.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude nadále plněn, budou dodržována pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená
nařízením předsedy Úřadu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol splněn - viz výše v textu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:
Věcné naplnění úkolu:
Jednotlivé rezorty mají povinnost minimalizovat počet veřejných zakázek zadávaných v JŘBU.
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Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Úřad průběžně postupuje v souladu s požadavky příslušných zákonů a dalších předpisů (včetně
interního organizačního předpisu Úřadu o postupu při zadávání veřejných zakázek nebo interního
protikorupčního programu).
Navazující (očekávané) aktivity: -Celkové zhodnocení plnění úkolu:
Úkol je průběžně plněn.
Úřad pro ochranu osobních údajů:
Věcné naplnění úkolu
V roce 2019 nebyla zadána žádná veřejná zakázka formou JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního
V roce 2019 nebyla zadána žádná veřejná zakázka formou JŘBU.
Navazující (očekávané) aktivity
Úkol je plněn průběžně, v současné době úřad nezvažuje využití JŘBU pro žádné zadávací řízení
veřejné zakázky.
Celkové zhodnocení splnění úkolu
Úkol byl splněn.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:
Věcné naplnění úkolu
ÚPDI v uplynulém roce nerealizoval žádnou veřejnou zakázku v režimu JŘBU.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
ÚPDI zadává veřejné zakázky převážně formou otevřených zadávacích řízení v prostředí systému
NEN a se zveřejněním na profilu zadavatele.
Navazující (očekávané) aktivity:
ÚPDI neplánuje využívat formu veřejných zakázek JŘBU.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Jak je uvedeno u věcného naplnění úkolu, v roce 2019 v ÚPDI neproběhly zmíněné majetkové
operace/postupy.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Věcné naplnění úkolu:
ÚZSVM obecně usiluje o zadávání veřejných zakázek s využitím standardních druhů zadávacích
řízení s možností otevřené hospodářské soutěže mezi dodavateli.
V konkrétním případě ÚZSVM zahájil otevřené řízení na zajištění majetkové a ekonomické agendy
ÚZSVM, které budou zajištěny informačním systémem dodaným formou služby, a to po přechodné
období po 31. 12. 2019, kdy končí stávající smlouva na služby ISMS se současným dodavatelem,
do spuštění nového ISMS vytvořeného do majetku státu. Dne 10. 10. 2019 bylo k tomuto
zadávacímu řízení zahájeno u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele, v němž, nejprve na základě zákonné blokační lhůty a později
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na základě předběžného opatření, platí pro ÚZSVM zákaz uzavřít smlouvu v tomto otevřeném
řízení. ÚZSVM tímto nepředvídaným stavem vznikl krajně naléhavý případ, který spočíval
v ohrožení chodu agendy ÚZSVM, který ÚZSVM řešil uzavřením smlouvy v JŘBU v nezbytném
rozsahu, na krizové zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu na nezbytně nutnou
dobu, a to za cenu nižší, než byla jako nejnižší stanovena účastníky v otevřeném řízení.
Dne 4. 11. 2019 bylo zahájeno další otevřené řízení k veřejné zakázce "Vytvoření, podpora a rozvoj
nového Informačního systému majetku státu", jehož cílem je vybudování a provoz zcela nového
Informačního systému majetku státu.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Navazující (očekávané) aktivity:
ÚZSVM v případech veřejných zakázek zadávaných povinně v zadávacím řízení nadále preferuje
postupy v zadávacích řízeních zaručujících silný prvek hospodářské soutěže mezi dodavateli.
ÚZSVM má zejména pro účely zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydán vnitřní předpis
Příkaz č. 1/2019, Veřejné zakázky, který je závazný pro všechny zaměstnance ÚZSVM a členy
hodnotících komisí.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
V rámci UZSVM je úkol průběžně plněn.
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV):
Věcné naplnění úkolu:
V § 52 ZZVZ, jsou vymezeny druhy zadávacího řízení. Hlava V. zákona č. 134/2016 Sb. upravuje
JŘBU, které by mělo být používáno jen zcela výjimečně.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
ÚPV JŘBU pro veřejné zakázky vypisované v režimu ZZVZ nepoužil.
Navazující (očekávané) aktivity:
ÚPV předpokládá, že JŘBU nebude používat vůbec nebo jen zcela výjimečně.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Úřad vlády ČR:
Věcné naplnění úkolu: Úřad vlády ČR zadává veřejné zakázky v JŘBU pouze v případě, kdy není
možné zadat veřejnou zakázku jiným zadávacím postupem podle ZZVZ.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: Podle usnesení vlády České republiky ze dne
22. března 2017 č. 208 o uložení povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek JŘBU,
na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek, je informace o záměru realizovat veřejnou
zakázku v JŘBU zasílána ke stanovisku Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky
a následně předložena pro informaci vládě.
V roce 2019 zadal Úřad vlády ČR v JŘBU 1 veřejnou zakázku, a to veřejnou zakázku "Nákup
datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení
výsledků výzkumných organizací v roce 2019", informace o záměru realizovat veřejnou zakázku
v JŘBU zaslána ke stanovisku Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky a dne
25. listopadu 2019 předložena pro informaci vládě. Úřad vlády ČR rovněž zaslal oznámení o zadání
veřejné zakázky v JŘBU do Věstníku veřejných zakázek i do TED (Tenders electronic daily).
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Navazující (očekávané) aktivity: Úkol je plněn Úřadem vlády ČR průběžně.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl s ohledem na shora uvedené ve sledovaném období
splněn.

3.7 Veřejné konzultace za účelem zhodnocení fungování Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Popis úkolu: Ve snaze o nastavení efektivního a transparentního procesu zadávání veřejných
zakázek od jejich přípravy až po případný přezkum uskuteční Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj veřejné konzultace za účelem zhodnocení
fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zejména z hlediska případné potřeby revize
postupu přijímání podnětů, délky celého rozhodovacího procesu a způsobu rozhodování
v druhoinstančním řízení, a to s přihlédnutím k relevantní právní úpravě.
Gestor: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
ÚOHS realizoval ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v průběhu roku 2019 veřejné
konzultace za účelem zhodnocení fungování ÚOHS zejména z hlediska případné potřeby revize
postupu přijímání podnětů, délky celého rozhodovacího procesu a způsobu rozhodování
v druhoinstančním řízení, a to s přihlédnutím k relevantní právní úpravě.
ÚOHS na základě Vládní koncepce a úkolu obsaženého v Akčním plánu stanovil okruh témat, která
jsou předmětem konzultací a která se svým rozsahem shodují s úkolem uloženým v Akčním plánu:
1. Podávání podnětů v oblasti veřejných zakázek k ÚOHS
2. Délka rozhodovacího procesu před ÚOHS (zejm. ve druhém stupni a celková lhůta pro vydání
rozhodnutí)
3. Způsob rozhodování v druhoinstančním řízení
Veřejné konzultace měly písemnou a ústní část, podrobná zpráva o jejich průběhu je přílohou
tohoto dokumentu.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
ÚOHS po pečlivém uvážení identifikoval 89 subjektů, které s žádostí o zapojení do veřejných
konzultací oslovil. Jednalo se jednak o subjekty, které jsou připomínkovými místy podle
Legislativních pravidel vlády, dále zástupce dodavatelů i zadavatelů v podobě profesních
a zájmových svazů a organizací a v neposlední řadě jednotlivé odborníky, kteří se pohybují
v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Subjektům byl rozeslán materiál s tématy veřejných konzultací a úvodem do problematiky, spolu
s výzvou k zapojení do veřejných konzultací v podobě zaslání písemných připomínek.
Po shromáždění vyjádření oslovených subjektů a vyhodnocení obdržených odpovědí ÚOHS
přistoupil k realizaci ústního projednání, na kterém proběhla diskuze o předmětných tématech.
Navazující (očekávané) aktivity:
Na základě písemných a ústních připomínek vznesených v rámci konzultací ÚOHS přijal v lednu
2020 vnitřní předpis, který mj. stanoví požadavky na členství v rozkladové komisi.
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V zájmu zajištění objektivity, nestrannosti, nezávislosti a odbornosti rozkladového řízení ÚOHS
vymezil požadavky pro jmenování členem Komise tak, že člen musí být bezúhonný. Dalšími
požadavky jsou ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s působností ÚOHS a praxe
v oblasti relevantní pro činnost rozkladové komise v délce minimálně 5 let. Podmínka je naplněna,
pokud z dosavadního působení fyzické osoby je zřejmý vztah k působnosti ÚOHS a správního
rozhodování v teoretické nebo praktické rovině. Zároveň byla zřízena komise pro posuzování
návrhů na jmenování člena Komise, která je složena z místopředsedů a představených ÚOHS, která
posuzuje splnění požadavků kladených na člena Komise.
Rovněž v rámci technické novely Ministerstvo pro místní rozvoj nově zakotvuje v zákoně
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, možnost poskytnout
dokumentaci o veřejné zakázce ÚOHS prostřednictvím elektronického nástroje.
ÚOHS dále na základě zmíněných veřejných konzultací zváží přijetí případných dalších opatření
s pozitivním vlivem na jeho fungování obecně.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Zadaný úkol byl splněn, konání veřejných konzultací účastníci hodnotili pozitivně, zejména jako
platformu k odborné diskuzi subjektů, které se pohybují v prostředí zadávání veřejných zakázek.

3.8 Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
a zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů
Popis úkolu: V roce 2019 bude primárně v gesci Ministerstva financí ve spolupráci
s Ministerstvem spravedlnosti pokračovat implementace tzv. 5. AML směrnice. Ministerstvo
financí v této souvislosti předloží návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů a dalších relevantních předpisů, např.: zák. č. 300/2016 Sb.,
o centrální evidenci účtů.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: gestora: ANO
b) vlády: NE
c) Parlamentu ČR: NE
Věcné naplnění úkolu:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony
a zákonem o evidenci skutečných majitelů (dále jen „návrh zákona“) obsahuje ustanovení
transponující Směrnici 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 jako celek (dále jen „V. AML
směrnice“) a dílčí části Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května
2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.
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Kromě transpozice směrnic návrh zákona zohledňuje též nadnárodní hodnocení Výboru expertů
pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) ve věci
implementace Mezinárodních standardů v boji proti praní peněz, financování terorismu a šíření
zbraní hromadného ničení (Doporučení FATF), které proběhlo v roce 2018. Návrh také reflektuje
požadavky vyplývající z potřeb praxe.
Procesní plnění úkolu:
Předložený návrh zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením ve dnech
27. června až 26. července 2019. Celkem bylo uplatněno 489 připomínek, z toho 274 zásadních.
Návrh zákona byl předložen vládě dne 11. prosince 2019 s jedním rozporem ze strany Ministerstva
průmyslu a obchodu. Rozpor se týká příslušnosti živnostenských úřadů k posuzování bezúhonnosti
skutečných majitelů právnických osob a některých dalších osob v řídící struktuře u některých
živností a evidenci těchto živností. Návrh byl ve dnech 7. až 21. ledna 2020 projednán pracovními
komisemi Legislativní rady vlády.
Navazující (očekávané) aktivity:
V současné době probíhá úprava návrhu gestorem podle stanovisek pracovních komisí Legislativní
rady vlády. Projednání návrhu Legislativní radou vlády je předběžně plánováno na 6. února 2020.
Zároveň by měla proběhnout jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu k odstranění rozporu.
Po projednání návrhu Legislativní radou vlády bude upravený návrh projednán vládou a po jeho
schválení bude předložen Parlamentu České republiky k projednání. K nové právní úpravě bude
Finanční analytický úřad poskytovat metodickou podporu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn na úrovni resortu předložením vládě dne 11. prosince 2019, přičemž termín
předložení návrhu byl prodloužen s ohledem na velmi vysoký počet zásadních připomínek
uplatněných v mezirezortním řízení a náročnost vypořádání těchto připomínek. Schválení návrhu
vládou lze očekávat v blízké budoucnosti.

3.9 Aktualizace metodiky určení skutečného majitele v souladu s ustanoveními
5. AML směrnice
Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem předloží
návrh novely zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, ve znění
pozdějších předpisů, tak, aby reflektoval požadavky 5. AML směrnice a v souvislosti s tímto upraví
i podpůrné dokumenty, především pak metodiky k určení skutečného majitele, včetně stanovení
způsobu určení skutečného majitele právnických osob s majetkovou účastí státu. Finanční
analytický úřad rovněž bude pokračovat ve své metodické činnosti vůči povinným osobám
se zohledněním nastalých změn v mezinárodních standardech v této oblasti.
Gestor: Finanční analytický úřad / Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestorů: NE
Ministerstvo spravedlnosti:
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. V. AML směrnice)
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vymezení skutečného majitele nezměnila, avšak posun ve využití tohoto institutu, jakož i nové
požadavky na evidování skutečného majitele, vedly Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci
s Ministerstvem financí a Finančním analytickým úřadem k přípravě nového zákona o evidenci
skutečných majitelů. Tento návrh je v současné době projednáván v pracovních komisích LRV
pod čj. OVA 1196/19.
V rámci nového zákona je též podrobně upravena definice skutečného majitele (která se přesune
ze stávajícího § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.). Ačkoli nedochází k obsahové úpravě vymezení,
jsou některé aspekty definice nově normovány podrobněji a jasněji, a to s ohledem na kontext
nového zákona a potřeby praxe.
Cílem je stanovit přesnější pravidla, která mají být při zjišťování a určování skutečného majitele
aplikována.
V rámci důvodové zprávy k výše uvedenému návrhu zákona jsou podrobně veškeré aspekty pojmu
skutečného majitele vysvětleny. Důvodová zpráva se též detailně věnuje pojmům významným
při určování skutečného majitele a jeho vztahu k posuzované právnické osobě – jsou zavedeny
pojmy struktura vztahů, řetězení, větvení. Příslušné části důvodové zprávy, i s ohledem na jejich
metodický a ilustrativní charakter, lze považovat za základ pro budoucí aktualizaci metodiky
pro určování skutečného majitele, kterou pro potřeby povinných osob (ve smyslu zákona
č. 253/2008 Sb.) vydává Finanční analytický úřad.
V tuto chvíli však, s ohledem na to, že V. AML směrnicí se vymezení ani zjišťování skutečného
majitele nezměnilo, není dán důvod pro aktualizaci metodiky určení skutečného majitele.
Aktualizaci bude možné provést, až bude přijat nový zákon (tj. patrně v průběhu roku 2020).
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Plnění úkolu závisí na přijetí nové legislativy. V současné době (únor 2020) je návrh
před schválením vládou.
Navazující (očekávané) aktivity:
Požadavky V. AML směrnice týkající se skutečného majitele byly zpracovány v rámci návrhu
zákona o evidenci skutečných majitelů a doprovodného změnového zákona.
Po přijetí uvedených předpisů lze předpokládat, že bude aktualizována i předmětná metodika
Finančního analytického úřadu (určená pro povinné osoby); tato otázka je však zcela v gesci
Finančního analytického úřadu.
Návazně budou také aktualizovány a doplněny metodické informace o skutečném majiteli
a jeho určování pro veřejnost (nyní dostupné na webové stránce evidence skutečných majitelů,
viz zde: https://issm.justice.cz/obecne-informace).
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Potřeba revidování či aktualizace metodiky k určování skutečného majitele v roce 2019 nenastala,
jelikož V. AML směrnice se vymezení skutečného majitele nedotkla. Došlo však ke komplexnímu
přepracování pojetí vymezení skutečného majitele, jakož i k jeho zpřesnění. Tento krok nebyl
vyvolán přímo V. AML směrnicí, ale vzešel z iniciativy gestorů národních přepisů s cílem zlepšení
a vyjasnění jejich aplikace.
Znění úkolu by tedy bylo přesnější formulovat nikoli ve vazbě na V. AML směrnici, ale ve vazbě
na novou vnitrostátní úpravu.
Aktualizace metodických materiálů se pak odvíjí od přijetí aktuálně projednávaných legislativních
změn. K přijetí oněch zákonů dojde pravděpodobně na konci roku 2020, takže revize metodických
informací bude moci být provedena v roce 2021.
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Finanční analytický úřad / Ministerstvo financí:
Věcné naplnění úkolu:
Jak vyplývá ze znění tohoto úkolu v Akčním plánu, Kapitola 3 - Hospodárné nakládání s majetkem
státu, předpokladem pro aktualizaci metodiky určení skutečného majitele je vypracování legislativy,
transponující příslušná ustanovení 5. AML směrnice, týkající se problematiky skutečného majitele
a registru skutečných majitelů, do vnitrostátní legislativy. V době přípravy AP 2019 byl předpoklad,
že tato implementace bude provedena novelizací zákona o veřejných rejstřících. Nicméně
po posouzení celé problematiky došlo Ministerstvo spravedlnosti, jako gestor zákona o veřejných
rejstřících, k závěru, že se jedná o velmi komplexní a složitou problematiku a bylo rozhodnuto řešit
ji novým samostatným zákonem. Na konci roku 2019 předložilo Ministerstvo spravedlnosti vládě
návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který, mimo jiné transponuje příslušná ustanovení
5. AML směrnice.
Procesní plnění úkolu:
Úkol byl v průběhu roku přehodnocen (viz výše).
Navazující (očekávané) aktivity:
Zpracování metodiky bude probíhat až v roce 2020, v návaznosti na přijetí zákona
o evidenci skutečných majitelů, protože bez znalosti věcného řešení, obsaženého v legislativním
návrhu, by byla taková metodika příliš obecná a neplnila by svůj účel.
V průběhu roku 2019 Finanční analytický úřad alespoň poskytoval metodickou podporu
jak povinným osobám, tak dalším subjektům, v této oblasti, a to formou výkladových stanovisek,
konzultací a přednášek.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl v průběhu roku přehodnocen (viz výše).

3.10 Pokračování legislativního procesu u návrhu zákona o výběru osob do řídících
a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační
zákon)
Popis úkolu: V roce 2019 bude dále v rámci Parlamentu České republiky pokračovat legislativní
proces vládního návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických
osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon). Principem navrhované právní úpravy
je transparentní výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí
státu na základě objektivních kritérií a pod veřejnou kontrolou. Jde o pravidla spočívající zejména
v nastavení výběrových řízení do řídících orgánů a nominačního procesu v případě dozorčích
orgánů, zveřejňovací povinnosti (zveřejňování nominantů, zápisů z jednání Výboru pro personální
nominace atd.). K větší transparentnosti by měl přispět také institut povinného zdůvodnění
odchýlení se od doporučení Výboru pro personální nominace.
Gestor: Úřad vlády ČR
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: NE
b) vlády: NE
c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO
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Věcné naplnění úkolu:
Návrh zákona navazuje na věcně obdobný návrh zákona, který byl předložen v předchozím
volebním období Ministerstvem financí, jemuž vláda Bohuslava Sobotky uložila jej zpracovat, ale
nakonec tento návrh na své schůzi 5. dubna 2017 sice projednala, ale neschválila. Obsahem
předkládaného návrhu zákona je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob
do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu (obchodní korporace, státní podniky
nebo státní organizace), která spadá do působnosti tohoto ministerstva, otevřené transparentní
výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré
personální nominace nejen do řídících, ale i dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit Výboru pro personální nominace, který je
následně projedná a zaujme k nim stanovisko. Navržený zákon proto dále upravuje i postavení,
složení a působnost Výboru pro personální nominace, který bude poradním orgánem vlády. Takto
už ostatně funguje Výbor pro personální nominace nyní, ale dosud jen na základě usnesení vlády,
přičemž navržená úprava má jeho existenci a působnost stabilizovat.
Procesní plnění úkolu:
Po předložení vládního návrhu nominačního zákona Poslanecké sněmovně k projednání (červen
2018), prošel návrh zákona 1. čtením (1/2019), následně byl projednáván Hospodářským výborem
Poslanecké sněmovny (2 – 3/2019) a také pracovní skupinou předsedy Poslanecké sněmovny
pro protikorupční legislativu (5/2019), kde byl napříč většinou poslaneckých klubů zastoupených
v Poslanecké sněmovně dohodnut kompromisní pozměňovací návrh doplňující navrženou úpravu
za účelem dosažení větší podpory návrh zákona při projednání v plénu PS. Návrh zákona poté
prošel 2. čtením (9/2019), projednáním na garančním Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny
(9/2019) a následně byl 27. září 2019 ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou schválen. Senát návrh
zákona 30. října 2019 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a ta jej v tomto znění
Senátu dne 3. prosince 2019 finálně schválila. Schválený nominační zákon již byl publikován
pod č. 353/2019 Sb. Sekce LRV se bezprostředně podílela na obhajobě vládního návrhu
ve výborech Poslanecké sněmovny, Senátu a zpracovala pozice předkladatele k jednotlivým
předloženým pozměňovacím návrhům i podklady pro projednávání v plénu Poslanecké sněmovny
a Senátu.
Navazující (očekávané) aktivity:
Další navazující aktivitou pro rok 2020 musí být zřízení Výboru pro personální nominace,
jmenování jeho členů a zpracování a schválení Statutu a jednacího řádu Výboru pro personální
nominace (pozn. vláda Výbor zřídila, jmenovala jeho členy a schválila Statut a Jednací řád Výboru
na své schůzi dne 27. ledna 2020).
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl v roce 2019 splněn a ukončen schválením a publikací nominačního zákona.

3.11 Zahájení debaty o přesunu problematiky řešení majetkových soudních sporů
ze státních institucí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM)
Popis úkolu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových společně s Ministerstvem financí
a ostatními ústředními orgány státní správy zahájí debatu o zefektivnění převzetí jednání v řízení
před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věcech týkající
se majetku státu namísto příslušných organizačních složek ÚZSVM. Touto centralizací
zastupování státu ve věcech týkajících se majetku státu by došlo ke zvýšení transparentnosti
a zároveň účelnosti, hospodárnosti a efektivity při vynakládání finančních prostředků státu.
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Gestor: ÚZSVM / Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestorů: ANO
Věcné naplnění úkolu:
ÚZSVM jako organizační složka státu ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 201/2002 Sb. jedná
v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány,
a současně disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců pro právní zastupování
ostatních organizačních složek státu a zároveň bohatými zkušenostmi v oblasti nakládání
s majetkem státu. Zastupování organizačních složek státu ÚZSVM zajistí velké úspory,
a to zejména v nákladech vynakládaných na právní zastupování externími advokátními kancelářemi,
neboť je poskytováno bezplatně.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
ÚZSVM se písemně obrátil na všechny ústřední orgány státní správy s nabídkou na poskytnutí
součinnosti ze strany ÚZSVM, a to v souladu se zákonem č. 201/2002 Sb., ve věci právního
zastupování. Tato nabídka spolupráce v oblasti právního zastupování Úřadem byla směřována nejen
na ústřední orgány státní správy, ale také na ostatní organizační složky státu v jednotlivých
resortech. Zastupování organizační složky státu ÚZSVM v řízení před soudem, rozhodčím
orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věcech týkajících se majetku namísto této
příslušné organizační složky je pak realizováno na základě zápisu o dohodě podle ustanovení
§ 6 zákona č. 201/2002 Sb.
Navazující (očekávané) aktivity:
Vzhledem k tomu, že uvedený úkol byl za rok 2019 splněn (debata byla efektivně zahájena)
a z nového Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 již nevyplývá, nebude dále tímto způsobem
realizován.
Úkol je však plněn i nadále, tj. majetkové spory jsou předávány státními institucemi na ÚZSVM,
což jednoznačně vyplývá z narůstající agendy dohodnutých jednání podle § 6 zákona
č. 201/2002 Sb.
7. Celkové zhodnocení splnění úkolu:
V rámci UZSVM byl úkol splněn.

3.12 Zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžení majetku státu
průhledným a nezpochybnitelným způsobem – přednostně formou veřejné
dražby
Popis úkolu: Na základě dosavadních pozitivních zkušeností bude vláda pokračovat
ve zveřejňování nabídek nepotřebného majetku transparentním elektronickým způsobem
a zavádění elektronického způsobu prodeje movitého i nemovitého majetku státu prostřednictvím
elektronického systému spravovaného ÚZSVM. V součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj
budou zahájeny práce na vybudování elektronického dražebního systému pro zpeněžování
nepotřebného majetku státu. Společně s tímto budou zahájena jednání s Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem financí, popř. dalšími zainteresovanými stranami ohledně možnosti využívání
elektronického dražebního systému i pro prodej majetku územních samosprávných celků. Tyto
kroky přispějí k rozšíření prodeje majetku formou veřejné dražby, která je vládou preferována jako
průhledný a nezpochybnitelný způsob realizace majetku. Zpeněžení majetku dražbou bude
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podpořeno i nově vznikajícím zákonem o dražbách, který se oproti současné úpravě výrazněji
zaměřuje na elektronický způsob prodeje.
Gestor: Jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestorů: ANO
Ministerstvo dopravy:
Věcné naplnění úkolu:
Ve vztahu k úkolu spočívajícímu ve zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžení majetku
státu průhledným a nezpochybnitelným způsobem – přednostně formou veřejné dražby uvádíme,
že úkol byl splněn. Ministerstvo dopravy v roce 2019 nenabízelo žádný prodej a pronájem
ani nezpeněžovalo majetek státu. Ministerstvu dopravy podřízené organizace uvedený úkol rovněž
splnily, a to striktním dodržováním zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetku státu)
a využíváním internetových portálů pro zpeněžení majetku státu.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Plnění úkolu spočívajícího ve zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžení majetku státu
průhledným a nezpochybnitelným způsobem – přednostně formou veřejné dražby zabezpečil
v Ministerstvu dopravy Odbor vnitřní správy. Z informací podaných Odborem vnitřní správy
vyplývá, že Ministerstvo dopravy v roce 2019 nenabízelo žádný prodej a pronájem
ani nezpeněžovalo majetek státu, a to z toho důvodu, že Ministerstvo dopravy v daném období
nespravovalo majetek státu, který by byl nepotřebný pro stát ve smyslu ustanovení § 19c zákona
č. 219/2001 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
V rámci Ministerstvu dopravy podřízených organizací bylo plnění úkolu zabezpečeno příslušnými
organizačními útvary, přičemž nepotřebný majetek byl zpravidla převeden na jinou organizační
složku státu, případně zpeněžen prostřednictvím certifikovaných internetových aukčních portálů
(například aukčního portálu ÚZSVM, serveru centralniadresa.cz, nebo internetového aukčního
portálu Proebiz System).
Navazující (očekávané) aktivity:
Ve vztahu k úkolu zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžovat majetek státu průhledným
a nezpochybnitelným způsobem – přednostně formou veřejné dražby uvádíme, že v případě,
že by se jakýkoli majetek státu, s nímž je Ministerstvo dopravy příslušné hospodařit, stal
nepotřebným pro stát ve smyslu ustanovení § 19c zákona č. 219/2001 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, bude přikročeno
k jeho pronájmu či převodu v souladu s právním řádem. V daném případě by pronájem či převod
takového majetku státu zajišťoval Odbor vnitřní správy v součinnosti s dalšími útvary Ministerstva
dopravy. Vzhledem k tomu, že Ministerstvu dopravy podřízené organizace konstatovaly funkčnost
nastaveného systému i ve vztahu k tomuto úkolu s tím, že z jejich strany nebyly zjištěny žádné
významné nedostatky, bude při zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžování majetku
státu postupováno napříště obdobně jako dosud.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol lze z hlediska věcného i procesního ze strany Ministerstva dopravy i ze strany Ministerstvu
dopravy podřízených organizací vyhodnotit jako splněný.
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Ministerstvo financí:
Věcné naplnění úkolu:
Na Ministerstvu financí bylo v roce 2019 vyhlášeno celkem 36 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, 9 nabídek na bezúplatný převod
ostatním organizačním složkám státu, ve smyslu zákona o majetku státu. O čtyři nabídky
bezúplatného převodu projevily zájem jiné organizační složky státu a dlouhodobý hmotný majetek
byl na tyto instituce převeden.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Na Ministerstvu financí jsou ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 17. 5. 2006 č. 565 nabídky
prodejů majetku státu metodou veřejné soutěže vyhlašovány zveřejněním v Hospodářských
novinách, na webu i úřední desce ministerstva, na úřední desce příslušné organizace, jejíž majetek
je prodáván, na úřední desce příslušné obce/kraje, kde je majetek umístěn a na příslušném majetku
(pokud to možnosti dovolují).
Co se týče bezúplatných převodů, došlo v roce 2019 k uzavření „Zápisu o podmínkách přístupu
k Elektronickému aukčnímu systému“ mezi Ministerstvem financí a ÚZSVM. To umožňuje nabízet
nepotřebný majetek, o který neprojevily zájem jiné organizační složky státu, průhledným
a nezpochybnitelným způsobem, formou veřejné elektronické aukce na portálu ÚZSVM
www.nabidkamajetku.cz. Nabídky jsou zveřejňovány i na webu a úřední desce Ministerstva financí.
Navazující (očekávané) aktivity:
Výše popsaným způsobem bude postupováno i v roce 2020. V tomto roce dojde i na základě
uzavřeného „Zápisu o podmínkách přístupu k Elektronickému aukčnímu systému“ k veřejným
elektronickým aukcím na prodej nepotřebného movitého majetku - případě autoprovozu minimálně
v 7 případech, v základní vyhlašované ceně 449 700,- Kč. Tyto nabídky budou zveřejněny
i na webu a úřední desce Ministerstva financí.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Z celkového počtu vyhlášených veřejných soutěží (viz výše) bylo prodáno 29 majetků s celkovým
výnosem 19,915 mil. Kč. U neprodaných majetků budou v roce 2020 vyhlášena další kola veřejné
soutěže. V roce 2019 byly realizovány i bezúplatné převody na ostatní organizační složky státu.
Elektronické aukce budou realizovány v roce 2020. Zpeněžování majetku státu
a zveřejňování nabídek jeho prodeje a pronájmu na webových stránkách rezortních organizací:
-

Finanční analytický úřad: http://www.financnianalytickyurad.cz/
V roce 2019 nebyl nabízen žádný majetek k pronájmu ani nedošlo k prodeji majetku.

-

Generální finanční ředitelství: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nepotrebnymajetek. Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu jsou zveřejňovány. Na základě znaleckého
posudku se stanovuje cena prodávaných vozidel, v případě kancelářského nábytku ocenění
provádí ustanovená oceňovací komise apod. Při zpeněžení majetku se přednostně využívá formy
nejvyšší nabídky.

-

Generální ředitelství cel: Celní správa ČR i v roce 2019 zajišťovala plnění stanovených
procesních a zákonných povinností v oblasti prodeje, pronájmu a zpeněžení majetku státu
s cílem zajištění maximální transparentnosti všech takto avizovaných transakcí
a zajištění veřejné kontroly s nakládáním majetku státu. Informace jsou zveřejňovány
na internetových stránkách www.celnisprava.cz pod níže uvedenými odkazy.

Strana 62 (celkem 110)

Nabídka nepotřebného majetku, o kterém bylo rozhodnuto podle § 14 odst. 7 zákona o majetku
státu, o nepotřebnosti, je zveřejňován pod odkazem
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 nepotřebného majetku
k pronájmu je zveřejňována pod odkazem
www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmu-majetku/Stranky/default.aspx.
-

Kancelář finančního arbitra nezajistila za rok 2019 žádnou nabídku prodeje nebo pronájmu
majetku státu a veřejné dražby.

-

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: ÚZSVM nabízí k prodeji movitý
a nemovitý majetek prostřednictvím Elektronického aukčního systému na adrese
https://www.nabidkamajetku.cz/. Současně vydáním vyhlášky č. 54/2019 Sb., která s účinností
od 1. června 2019 novelizuje vyhlášku č. 62/2001 Sb., byla dána povinnost inzerce všem
organizačním složkám státu a státním organizacím v působnosti zastupování majetku státu
v případě prodeje hmotného nemovitého majetku a movitého majetku na internetových
stránkách ÚZSVM. UZSVM oslovilo Ministerstvo pro místní rozvoj s nabídkou možné
spolupráce v oblasti možnosti využívání elektronického dražebního systému i pro prodej
majetku územních samosprávných celků dopisem pod č. j. UZSVM/A/25773/2019-OMMR
ze dne 21. 5. 2019. Prostřednictvím veřejných dražeb v období leden až listopad 2019 bylo
prodáno 120 nemovitých položek.

-

Státní pokladna Centrum sdílených služeb: V roce 2019 nebyl nabízen žádný majetek
k pronájmu ani nedošlo k prodeji majetku.

-

Státní tiskárna cenin: Při nakládání s majetkem státu, s nímž má právo Státní tiskárna cenin
hospodařit ve smyslu ustanovení § 2, odst. 2 a § 16 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním
podniku, postupuje v souladu s tímto zákonem a statutem. Má-li ve svém majetku nepotřebnou
nemovitou věc, zveřejní tuto skutečnost na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/otevrenadata/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. Zde jsou rovněž zveřejňovány nabídky prodeje
či pronájmu ostatního majetku https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku.
V roce 2019 nebyl realizován žádný prodej formou veřejné dražby.

Ministerstvo kultury:
Věcné naplnění úkolu:
Webové stránky Ministerstva kultury 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. 12. 2019 – MK nenabízí k prodeji či k pronájmu žádný majetek.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Plnění úkolu Průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu je vázáno pouze
na Plán hlavních úkolů MK. Jeho průběh a stav plnění je projednáván ve čtvrtročních cyklech
v úrovni porady vedení MK.
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Navazující (očekávané) aktivity:
V případě jakékoli změny v nakládání s majetkem státu, s nímž hospodaří MK, bude příslušná
informace zveřejněna na výše uvedených webových adresách.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
K datu 31. 12. 2019 je úkol průběžně plněn.
Ministerstvo obrany (včetně podřízených složek):
Věcné naplnění úkolu:
Probíhá průběžné zveřejňování nabídek prodeje nepotřebného majetku státu 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. Nabídka prodeje nemovitého majetku je zveřejněna také na www.centralniadresa.cz,
www.uzsvm.cz/nabidka-majetku (od 1. 6. 2019), na úředních deskách měst a obcí, na jejichž území
se nachází nabízený nemovitý majetek, dále v celostátním deníku Právo a od 19. února 2019
i na dvou veřejných realitních portálech www.sreality.cz a www.hypperreality.cz.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
MO zveřejňuje zamýšlené dispozice s veškerým nepotřebným nemovitým a movitým majetkem
na stránkách MO http://www.army.cz na hlavní liště s názvem „Armáda prodává nepotřebný
majetek“, která odkazuje na stránky příslušného odboru http://www.onnm.army.cz. Pronájmy
nepotřebných nemovitostí jsou i nadále zveřejňovány na webových stránkách Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem MO http://www.ahnm.army.cz v rubrice „Nabídky – Nemovitosti
k pronájmu“.
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 2019 do 31. prosince 2019 bylo vyhlášeno 8 výběrových řízení
na zjištění zájemce o koupi 174 nepotřebných nemovitostí. V tomto roce nebyla uskutečněna žádná
dražba dobrovolná k prodeji nepotřebných nemovitostí.
Movitý majetek: od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 bylo vyhlášeno 17 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-nepotrebnehomajetku
Vojenský technický ústav, s.p.: http://www.vtusp.cz/prodej-majetku
LOM Praha, s. p.: http://www.lompraha.cz/prodej-majetku
VOP, s. p.: http://www.vop.cz/cz/kategorie/prodej-majetku.aspx
Vojenský výzkumný ústav, s. p.: http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude plněn i nadále průběžným zveřejňováním nabídek prodeje a pronájmu nepotřebného
majetku státu na webových stránkách ministerstva, nabídka prodeje movitého majetku bude dále
zveřejňována i v Obchodním věstníku a nabídka prodeje nepotřebných nemovitostí bude
zveřejňována i na Centrální adrese, na stránkách ÚZSVM, na veřejných portálech www.sreality.cz
a www.hyperreality.cz, na úředních deskách měst a obcí, na jejichž území se nachází nabízené

Strana 64 (celkem 110)

nemovitosti a v celostátním deníku Právo. V roce 2020 bude snahou rezortu obrany najít vhodný
nemovitý majetek pro způsob jeho prodeje i prostřednictvím vyhlášení dražby dobrovolné.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol spadající do oblasti hospodárného nakládání s majetkem státu byl splněn průběžným
zveřejňováním nabídek prodeje majetku státu na webových stránkách a v dalších mediích
zmiňovaných v bodě č. 4 resp. č. 6 a na stránkách MO http://www.army.cz na hlavní liště s názvem
„Armáda prodává nepotřebný majetek“, která odkazuje na stránky příslušného odboru
http://www.onnm.army.cz. Pronájmy nepotřebných nemovitostí byly zveřejňovány na webových
stránkách Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO http://www.ahnm.army.cz v rubrice
„Nabídky – Nemovitosti k pronájmu“. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 nabyla účinnost vyhláška
č. 54/2019 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací, bylo navíc
od 1. 6. 2019 povinně uveřejňováno zjišťování zájemců o koupi hmotné nemovité věci na základě
výběrového řízení i na stránkách ÚZSVM.
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Věcné naplnění úkolu:
Majetek (hmotný majetek) o jehož nepotřebnosti pro MPSV rozhodla státní tajemnice v MPSV 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
internetových 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 v souladu se zákonem o majetku státu na ÚZSVM.
Podřízené složky:
ÚP ČR − v případě zbavování se nepotřebného majetku je postupováno dle zákonů, které upravují
nakládání s majetkem státu a dále v podmínkách ÚP ČR dle Směrnice GŘ 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. V průběhu celého roku 2019 byly de facto nabízeny pouze služební auta.
Ve většině případů prohlašuje ÚP ČR majetek za nepotřebný až v momentě, kdy už nezbývá nic
jiného, než jeho likvidace.
ČSSZ − postupuje při nakládání se svěřeným majetkem v souladu s platnou legislativou, zejména
pak se zákonem o majetku a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zákonné předpisy
jsou implementovány do vnitřních aktů řízení. S ohledem na Akční plán boje s korupcí na rok 2019
provedla ČSSZ proškolení zaměstnanců majetkových útvarů ČSSZ s dikcí na transparentní
nakládání s nepotřebným majetkem, zejména pak doporučení využití nově vzniklého dražebního
portálu na stránkách ÚZSVM.
SÚIP − nakládá s nepotřebným majetkem zásadně v těchto postupných krocích:
1) Nabídka bezúplatného převodu jednotlivým organizačním složkám státu (dále jen „OSS“)
v rámci rezortu MPSV (elektronicky - datové schránky).
2) Nabídka bezúplatného převodu dalším OSS (elektronicky - datové schránky, emailem,
prostřednictvím CRAB a zveřejněním na webových stránkách SÚIP).
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3) Nabídka ve prospěch právnických nebo fyzických osob – vždy úplatným převodem, zveřejnění
nabídky, transparentní výběrové řízení (ocenění dlouhodobého majetku vždy znaleckým
posudkem, ocenění drobného dlouhodobého majetku zaměstnanci SÚIP).
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách SÚIP v sekci „Úřední
deska“ a na centrální adrese České pošty.
ÚMPOD − v současné době nemá ÚMPOD žádné položky týkající se nabídky prodeje, pronájmu
nebo zpeněžení majetku státu; pokud by je měl, byly by nabízeny přednostně bezúplatně dalším
organizačním složkám státu. V roce 2019 k žádnému prodeji ani převodu nedošlo.
VÚPSV – nehospodaří s majetkem státu.
VÚBP − nehospodaří s majetkem státu.
TIČR − v loňském roce žádný nepotřebný majetek neprodávala, ani nepřeváděla. Při možném
prodeji by informace byla zveřejněna na internetových stránkách (viz příloha).
Centrum Zbůch − informace o nepotřebném majetku by byla zveřejněna na internetových stránkách
Centra Zbůch (viz příloha), prostřednictvím ÚZSVM. Prodej majetku státu by přicházel pouze
v případě nepotřebnosti a po předchozím schválení zřizovatele (MPSV). Žádný takový majetek není
evidován. Příležitostný pronájem je realizován pouze u rekreačně-rehabilitačního zařízení Sazamov,
a to pouze v termínech, kdy není využit zaměstnanci nebo klienty Centra Zbůch. Cena za pronájem
v tomto zařízení odpovídá ceně v místě obvyklé.
Centrum Chrlice − nepotřebný majetek státu, který mají, neprodávají, nepronajímají ani nedraží
(restituční řízení).
Centrum Kociánka − nabídky na prodej a pronájem majetku jsou zveřejňovány na webových
stránkách Centra Kociánka a organizace spadající do působnosti MPSV jsou o nabídce převodu
majetku informovány také e-mailem.
Centrum Hrabyně − v roce 2019, na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem
státu, došlo k bezúplatnému převodu osobních automobilů Škoda Rapid a Škoda Octavie mezi
Centrem Hrabyně a ČSSZ.
Centrum Tloskov − nepotřebný drobný majetek nabízí k bezúplatnému převodu jednotlivým
centrům a před prodejem též uveřejňují na stránkách ÚZSVM a na stránkách Centra Tloskov.
Veřejnou dražbu zatím neprovádí, neboť se jedná o drobný majetek.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V rámci plnění úkolu nebyl vládou projednáván žádný materiál.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude plněn i v roce 2020, a to shodným způsobem jako v roce 2019.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn průběžně.
Ministerstvo pro místní rozvoj:
Věcné naplnění úkolu:
Z pohledu transparentnosti je v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 uveden úkol:
… pokračovat ve zveřejňování nabídek nepotřebného majetku transparentním elektronickým
způsobem a zavádění elektronického způsobu prodeje movitého i nemovitého majetku státu
prostřednictvím elektronického systému spravovaného Úřadem pro zastupování státu
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ve věcech majetkových. … Tyto kroky přispějí k rozšíření prodeje majetku formou veřejné dražby,
která je vládou preferována jako průhledný a nezpochybnitelný způsob realizace majetku.
Zpeněžení majetku dražbou bude podpořeno i nově vznikajícím zákonem o dražbách, který se
oproti současné úpravě výrazněji zaměřuje na elektronický způsob prodeje.
Z hlediska kompetencí a činnosti oddělení veřejných dražeb (dále jen „OVD“) vymezené
ve Zvláštní části Organizačního řádu MMR tento úkol v roce 2019 již nepříslušel OVD, neboť
v roce 2019 MMR již nezpeněžovalo žádný trvale nepotřebný majetek ČR, k němuž je MMR
příslušné hospodařit, veřejnou dražbou. Nad rámec kompetencí OVD (za oddělení hospodářské
správy) připravilo oddělení veřejných dražeb převod trvale nepotřebných pozemků v k. ú. Vršovice
na dále jen ÚZSVM. Nabídka těchto pozemků byla zveřejněna na webových stránkách ÚZSVM
dne 20. 5. 2019.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
MMR jako orgán státní správy je dražebníkem podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, tedy může připravit a provést veřejnou dražbu samo. Podle ustanovení
§ 19b zákona o majetku státu však v případě, že bylo v rámci příslušné organizační složky
rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti hmotné nemovité věci a tento majetek nebude převzatý jinou
organizační složkou v působnosti téhož zřizovatele nebo ústředním správním úřadem, bude tento
majetek převeden na ÚZSVM. Pouze v případě, že o trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto
před 1. 3. 2016, může tento majetek zpeněžit veřejnou dražbou orgán státní správy sám.
MMR již nemá žádný hmotný nemovitý majetek, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto
před 1. 3. 2016 a který by byl vhodný pro zpeněžení veřejnou dražbou. Plnění tohoto úkolu
uvedeného v Akčním plánu týkajícího se realizace nepotřebného majetku státu se tak týká zejména
ÚZSVM.
Navazující (očekávané) aktivity:
S ohledem na novelu zákona o majetku státu účinnou od 1. 3. 2016 (zákon č. 51/2016 Sb.),
kdy jediným subjektem oprávněným realizovat majetek, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo
rozhodnuto po 1. 3. 2016, je ÚZSVM, bude ve stále větší míře odpovědným za plnění tohoto úkolu
ÚZSVM, který je „dražebníkem ze zákona“. Zveřejňování nabídek trvale nepotřebného majetku
MMR je v souladu se Zvláštní částí Organizačního řádu plně v kompetenci Oddělení
hospodářských služeb.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
OVD nad rámec svých kompetencí a povinností pomohlo splnit úkol zveřejňování nabídek trvale
nepotřebného nemovitého majetku elektronickým způsobem na stránkách ÚZSVM.
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
Věcné naplnění úkolu:
V průběhu roku 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabídky nepotřebného nemovitého
a movitého majetku zveřejňovalo na internetových stránkách ministerstva a na stránkách ÚZSVM,
a to v souladu s ustanovením zákona o majetku státu. V daném roce byly zveřejněny nabídky
4 osobních motorových vozidel. Nabídka pronájmu majetku nebyla v roce 2019 realizována.
Podřízené organizace v působnosti MPO, které v roce 2019 nabízely prodej nepotřebného majetku,
postupovaly v souladu se zákonem o majetku státu. Nepotřebný majetek nabízely prostřednictvím
ÚZSVM. V případě jejich nezájmu pak majetek nabízely ve veřejném výběrovém řízení
na svých webových stránkách.
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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 MPO
vůči státním podnikům.
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).
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Z pohledu procesního úkol nebyl plněn.
Navazující (očekávané) aktivity:
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl v roce 2019 splněn – viz bod „Věcné naplnění úkolu“.
Ministerstvo spravedlnosti:
Věcné naplnění úkolu:
Nemovitý majetek, stane-li se nepotřebným pro Ministerstvo spravedlnosti, je v souladu s § 19b
odst. 1 zákona o majetku státu bezplatně převádět ÚZSVM. U movitých věcí, které mohou dále
sloužit svému účelu, je postup v souladu s tímtéž zákonem uskutečňován zveřejněním nabídky
majetku na webových stránkách ÚZSVM nejprve OSS. Pokud by žádná OSS neprojevila zájem, byl
by majetek nabídnut k prodeji, primárně ve veřejné dražbě. Tuto variantu (úplatnou nabídku) jsme
však již mnoho let nevyužili, neboť o veškerý použitelný námi nabízený nepotřebný majetek dosud
projevili zájem OSS a byl jim tedy bezplatně převeden k dalšímu užívání.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V rámci plnění úkolu nebyl vládou projednáván žádný materiál.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude plněn i v roce 2020, a to shodným způsobem jako v roce 2019
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn průběžně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Věcné naplnění úkolu:
Zveřejňování nabídek majetku k odprodeji nebo pronájmu na webových stránkách úřadu.
Zpeněžování majetku státu transparentním způsobem nejlépe prostřednictvím veřejné dražby.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Vzhledem k charakteru úkolu není relevantní
Navazující (očekávané) aktivity:
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Průběžné zveřejňování nabídek majetku k odprodeji nebo pronájmu v rámci resortu i v dalším
období, tj. v roce 2020. V případě odprodeje upřednostnění veřejné dražby.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Nabídky
prodeje
a
pronájmu
majetku
státu
jsou
zveřejňovány
na http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodej-moviteho-a-nemoviteho-majetku-msmt.
Nabídky
pronájmu
prostor
úřadu
i
resortních
organizací
jsou
zveřejňovány
na http://www.msmt.cz/ministerstvo/prostory-k-pronajmu. Na těchto webových adresách jsou
zveřejňovány nabídky vlastního úřadu i všech resortních organizací.
Kromě uvedené adresy je nepotřebný majetek nabízen 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.
V roce 2019 nedošlo k prodeji či pronájmu movitého majetku. V případě nemovitého majetku došlo
k uzavření nájemních smluv se Saským státem v budově Lužického semináře a k uzavření nových
nájemních smluv s provozovateli tiskového centra a nehtového studia v objektu Senovážné 24.
Ve všech případech šlo o navázání na původní nájemní vztahy, neboť předmětné prostory byly
danými subjekty dlouhodobě užívány. Prodej není z hlediska zákona o majetku státu možný, trvale
nepotřebný nemovitý majetek je převáděn na ÚZSVM, který dále realizuje jakékoli majetkoprávní
dispozice včetně případného prodeje.
Ministerstvo vnitra:
Věcné naplnění úkolu:
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) již od března 2011 (v případě dočasně nepotřebného
majetku od dubna 2013) zajišťuje rezortní zveřejňování nabídek nepotřebného majetku
na internetových
stránkách
ministerstva
(http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidkamajetku.aspx), tzn. včetně nabídek nepotřebného majetku státu, s kterým jsou příslušné hospodařit
jednotlivé rezortní organizační složky státu (OSS) a státní příspěvkové organizace (SPO),
s výjimkou státního podniku Česká pošta, který příslušné nabídky zveřejňuje na vlastních
internetových
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 České republiky (www.policie.cz/web-nabidky-azakazkyodprodej-majetku.aspx) a Hasičského záchranného sboru České republiky
(www.hzscr.cz/nepotrebnymajetek.aspx). Jednotlivé resortní OSS a SPO pak podle objemu
nabízeného majetku zřídily speciální odkazy na svých internetových stránkách (namátkou
www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem; https://www.institutpraha.cz/stredisko-benesov/moznostpronajmu-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, např. 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). Odprodej je realizován jednotlivými rezortními OSS
a SPO 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
internetových 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
(např. u silniční pozemků převáděných územním samosprávným celkům, vysloužilé techniky
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potřebné pro účely zajištění činnosti sborů dobrovolných hasičů apod.). Jednotlivé resortní OSS
a SPO při převodech nepotřebného majetku státu postupují podle obecně závazných právních
předpisů, metodiky Ministerstva vnitra, svých interních předpisů a povahy prodávaného majetku.
Jednotlivé formy převodů nepotřebného majetku státu jsou vždy voleny s ohledem na konkrétní
okolnosti jednotlivých případů (např. 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 vnitra jednotlivými OSS a SPO 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.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Ministerstvo vnitra 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 OSS a SPO, konstatovat,
že v průběhu roku 2019 došlo v rámci celého resortu k uzavření celkem 4 majetkoprávních smluv
(3x kupní smlouva, 1x směnná smlouva), na jejichž základě byly do vlastnictví fyzických
a právnických osob převedeny jednotlivé nemovité věci nebo jejich soubory za celkovou kupní
cenu ve výši cca 9,321.239,- 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 41,392.874,- Kč. Jedná se o 6 případů převodů (pozemky, silniční pozemky
a související objekty) zpravidla na města a městské části v Praze.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je ministerstvem plněn dlouhodobě a pokračování v jeho plnění je jednou z priorit
ministerstva i pro další období, tj. rok 2020. Ve věci „Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019“
odbor správy majetku, který je v rámci Ministerstva vnitra gestorem zejména ve vztahu k bodu
3. Hospodárné nakládání s majetkem státu, konkrétně úkolu „Zveřejňování nabídky prodeje
a pronájmu a zpeněžení majetku státu průhledným a nezpochybnitelným způsobem - přednostně
formou veřejné dražby“. Transparentnost celého procesu nakládání s majetkem státu bude i nadále
jednou z priorit ministerstva v akčních plánech boje s korupcí v dalším období.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn v rámci stanoveného zadání. Trvalou snahou ministerstva je zajištění co největší
míry transparentnosti příslušných procesů při nakládání s nepotřebným majetkem státu a v tomto
smyslu jsou průběžně analyzovány nové možnosti dosažení tohoto cíle.
Ministerstvo zahraničních věcí:
Věcné naplnění úkolu
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MZV splnilo a plní stanovený úkol. Na webových stránkách MZV i na stránkách podřízených
organizací jsou průběžně zveřejňovány informace o majetku nabízeném k odprodeji.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního
Seznam primárních internetových stránek, na kterých je prodej a pronájem majetku inzerován je
uveden v příloze 7.1 „Přehled odkazů na webové stránky – nabídky prodeje a pronájmu
nepotřebného majetku“.
Navazující (očekávané) aktivity
MZV i organizace, k nimž plní MZV funkci zřizovatele, průběžně zveřejňují informace (nabídky)
o prodeji a pronájmu majetku státu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu
MZV stanovený úkol splnilo a průběžně plní.
Ministerstvo zdravotnictví:
Věcné naplnění úkolu:
V průběhu roku 2019 byl v rezortu ministerstva zdravotnictví 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 zákona o majetku státu
a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací
s majetkem státu.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Ministerstvo zdravotnictví vydalo k upřesnění postupu při nakládání s majetkem státu, se kterým
mají příslušnost hospodařit organizační složky státu a státní organizace v resortu Ministerstva
zdravotnictví, „Pokyn“ č. j. 16210/2016.
Navazující (očekávané) aktivity:
Aktuálně platný Pokyn č. j. 16210/2016 dostatečně postihuje oblast průhledného
a nezpochybnitelného postupu při zpeněžování majetku státu a není třeba jej aktualizovat. Plnění
tohoto úkolu bude sledováno i v následujících obdobích.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn.
Ministerstvo zemědělství:
Věcné naplnění úkolu:
Na základě Akčního plánu se stanovuje pokračovat ve zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu
majetku státu a jejich realizaci průhledným a nezpochybnitelným způsobem; při zpeněžení majetku
za tímto účelem přednostně využívat formy veřejné dražby. Opatření přináší větší transparentnost
těchto transakcí a zvýšení veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem státu.
V rámci Ministerstva zemědělství 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 zemědělství, prohlášený stanoveným
způsobem na základě §14 odst. 7 zákona o majetku státu za nepotřebný, se považuje za trvale

Strana 71 (celkem 110)

nepotřebný pro stát po neúspěšné nabídce k využití dalším organizačním složkám státu
podle § 19 odst. 3 zákona o majetku státu.
Jedná-li se o majetek komerčně využitelný, je stanovena výše jeho kupní ceny. Následně je
nepotřebný majetek nabízen k prodeji na úřední desce Ministerstva zemědělství, a to jak
v elektronické podobě na internetových stránkách www.eagri.cz, sekce Nabídka nepotřebného
majetku, tak i na úřední desce ve foyer budovy Ministerstva zemědělství 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. Formou elektronické aukce ÚZSVM byl nabízen
vybraný IT majetek a investiční majetek z jednotlivých regionů.
Pronájem nemovitého majetku, u nějž bylo rozhodnuto o dočasně nepotřebnosti pro MZe a jiné
organizační složky či státní organizace, se realizuje v souladu s Příkazem ministra č. 2/2016
a postupem pro uzavírání smluvních vztahů při užívání nebytových prostor v budovách
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ministerstvo zemědělství vydaný
příkazem ministra zemědělství č. 40/2008. Případné přenechání do užívání právnické nebo fyzické
osoby na základě smlouvy o nájmu je řešeno formou poptávkového řízení o nájmu, které je
zveřejňováno s ohledem na umístění majetku a místní podmínky a zvyklosti (využity bývají
prostředky el. komunikace, úřední deska úřadu, obecních úřadů apod.).
Pronájem nebytových prostor v administrativních objektech je realizován po projednání v souladu
s usnesením vlády ze dne 9. března 2015 č. 171, k návrhu Statutu Vládní dislokační komise
a regionálních dislokačních komisí, v platném znění. Článek II odst. 2 písm. b) přílohy citovaného
usnesení vlády stanoví, že dislokační komise rozhodují v mezích své teritoriální působnosti
o návrzích na dispozice s administrativními budovami nebo o hospodárnějším rozmístění
zaměstnanců státních institucí či o možnosti poskytnutí pronájmu soukromým subjektům. Objem
pronajatého nemovitého majetku je dán dle sumarizace všech uzavřených smluvních vztahů a z nich
odvozené přibližné poskytnuté podlahové plochy (k nájmu i bezúplatnému užívání)
ve spravovaných nemovitostech v průběhu roku 2019 (cca 15.000 m2).
V roce 2019 prodalo Ministerstvo zemědělství 31 položek drobného majetku, především zastaralý
nábytek a elektrospotřebiče. Na základě výběrového řízení byl prodán jeden osobní automobil,
jehož prodejní cena činila 192 000,- Kč, publikován byl na stránkách ÚZSVM.
Formou aukce přes ÚZSVM, byla odprodána 1 položka za prodejní cenu 596,- Kč.
Státní pozemkový úřad
Státní pozemkový úřad (SPÚ) je při své činnosti a nakládání s majetkem státu vázán speciálními
právními předpisy, zejména zákonem č. 503/2012 Sb., 229/1991 Sb., 428/2012 Sb., 139/2002 Sb.,
92/1991 Sb., 219/2000 Sb., které přesně vymezují nakládání s majetkem státu a způsoby jeho
odstátnění. SPÚ zveřejňuje seznam obsahující nepropachtované 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 internetových stránkách SPÚ, 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. či veřejné
obchodní soutěže dle § 13 téhož zákona zveřejňuje SPÚ tyto prodeje na svých webových stránkách
a na své elektronické úřední desce. Od 1. 8. 2016 zveřejňuje údaje o majetku prodávaném
dle z. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí.
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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 SPÚ: https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/urednidesky/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 2019 SPÚ realizoval převody pozemků zejména v rámci naturálního vypořádání restitučních
nároků. V roce 2019 bylo uzavřeno celkem 615 smluv o bezúplatném převodu podle zákona
č. 229/1991 Sb. (formou veřejné nabídky, mimo veřejnou nabídku, plnění rozhodnutí soudů).
Těmito smlouvami bylo převedeno 1 226 pozemků o celkové výměře 875 ha a byl vypořádán
restituční nárok ve výši 58,96 mil. Kč (nejedná se 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.
Za rok 2019 byl mimo veřejnou dražbu (jedná se o přímé převody na žadatele splňující zákonné
podmínky pro bezúplatné i úplatné převody) převeden tento objem majetku:
-

v režimu zákona č. 503/2012 Sb., 6339 pozemků o celkové výměře 531,8 ha,

-

v režimu zákona č. 229/1991 Sb., byly v rámci spoluvlastnictví, směn a nezbytných investičních
výstaveb převedeny pozemky o celkové výměře 172,47 ha,

-

v režimu zákona č. 44/1988 Sb., bylo nárokově pro účely těžby prodáno celkem 96,53 ha,

-

v režimu zákona č. 92/1991 Sb., již SPÚ od 1. 8. 2016 s účinností zákona č. 185/2016 Sb.
prodej majetku nerealizuje a tato kompetence přešla na Ministerstvo financí,

-

v režimu zákona č. 219/2000 Sb., SPÚ realizoval pouze převody v rámci státu, nejedná se tedy
o odstátnění majetku. Mimo stát byl v průběhu tohoto roku majetek pouze prostřednictvím
úřední desky SPÚ nabízen.

Zveřejněním na výše uvedených webových stránkách bylo formou výběrového řízení prodáno
12 kusů movitého majetku (vozidla, mobilní telefony, PC technika, nábytek).
Lesy České republiky (LČR)
Prodeje a pronájmy nemovitého majetku, které jsou dle vnitřních předpisů LČR realizovány formou
výběrového řízení, jsou standardně zveřejňovány na internetových stránkách www.lesycr.cz
a na realitním portálu www.Sreality.cz a jsou vyhlašovány z úrovně místně příslušné organizační
jednotky, v jejíž působnosti se převáděný majetek nachází. Obdobně v souladu s vnitřními předpisy
LČR jsou prodeje nepotřebného movitého majetku realizovány formou výběrových řízení a jsou
standardně zveřejňovány na internetových stránkách www.lesycr.cz , v případě prodeje vozidel
rovněž na portálu www.Sauto.cz.
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Prodej veškerého nemovitého majetku státu s právem hospodařit LČR probíhá transparentním
způsobem, když je nepotřebný nemovitý majetek před realizací převodu zveřejňován na Portálu
veřejné správy v souladu s ustanovením zákona č. 77/1997 Sb.
Převod nemovitého majetku LČR v maximální možné míře realizují transparentní formou veřejné
soutěže otevřené pro všechny zájemce, kdy jediným kritériem pro výběr vítězné nabídky je výše
nabízené ceny.
Vyhlašované veřejné soutěže jsou zveřejňovány na webových stránkách podniku a realitním serveru
Sreality, ke zveřejnění nabídek jsou rovněž v nejvyšší možné míře využívány i úřední desky obcí.
Takový způsob prodeje je maximálně transparentní, přičemž další neopominutelnou výhodou je
rovněž skutečnost, že jej LČR zajišťují vlastními silami bez vynakládání prostředků či rizikového
využívání jiných subjektů ve veřejných dražbách. Přímé prodeje nemovitého majetku jsou
realizovány pouze ve výjimečných případech existence předkupního práva, veřejného zájmu nebo
majetku ve funkčních celcích za předpokladu, že o tento majetek projevil zájem pouze jediný
subjekt.
Také nepotřebný movitý majetek LČR prodávají transparentní formou veřejných soutěží, přičemž
postup při prodeji movitého majetku probíhá v souladu s Kolektivní smlouvou LČR, podle níž je
pouze věcně či hodnotově vymezená část movitého majetku realizována výběrovým řízením
či přímým prodejem zaměstnancům státního podniku.
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
subjektů.
Prodej majetku s právem hospodařit LČR prostřednictvím dražeb byl v minulosti předmětem
soudních sporů. Záležitost konzultoval generální ředitel LČR 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 LČR realizovány formou výběrového
řízení, jsou standardně zveřejňovány na internetových stránkách www.lesycr.cz/o-nas/prodejnepotrebneho-majetku/ a na realitním portálu www.Sreality.cz a jsou vyhlašovány z úrovně místně
příslušné organizační jednotky, v jejíž působnosti se převáděný majetek nachází.
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
internetové stránky (www.hyperinzerce.cz, www.bazos.cz, www.inzercezdarma.cz, www.mujbazar.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
https://www.souvnasavrky.cz/sluzby/ubytovani-a-stravovani/
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Formou veřejné dražby a elektronické aukce byl podle poskytnutých informací prodán majetek
v celkové hodnotě 16 342 578 Kč.
Některé rezortní organizace v roce 2019 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu
neuskutečnily. Patří mezi ně Česká akademie zemědělských věd, Mateřská škola Klásek, Střední
odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a Výzkumný ústav veterinárního lékařství.
Seznam primárních internetových stránek, na kterých je prodej a pronájem majetku inzerován je
uveden v příloze 7.1 „Přehled odkazů na webové stránky – nabídky prodeje a pronájmu
nepotřebného majetku“.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je i nadále plněn způsobem jako v roce 2019.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu rezort Ministerstva zemědělství plní.
Co se týče využívání veřejných dražeb, rezort Ministerstva zemědělství využívá tuto možnost
v případě, že se jedná o nejhospodárnější a nejefektivnější variantu s ohledem na finanční
a administrativní náklady takového prodeje.
Ministerstvo životního prostředí:
Věcné naplnění úkolu: způsob zveřejňování prodejů i pronájmu majetku státu je prováděn
transparentně na Ministerstvu životního prostředí i všech organizacích rezortu životního prostředí
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního - podrobný popis postupu nabídek prodeje a pronájmu
a zpeněžení majetku státu s ohledem na transparentnost:
a) Informace o nepotřebném movitém majetku jsou v rámci bezúplatného převodu uveřejňovány
pro organizační složky státu a státní organizace na webových stránkách
https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku.cz .
b) Pokud o nabízený majetek neprojeví zájem žádná z organizačních složek státu nebo státních
organizací, nepotřebný majetek se nabízí k prodeji formou výběrového řízení pro podání
nejvýhodnější nabídky právnickým a fyzickým osobám – veřejnosti - prostřednictvím webových
stránek Ministerstva životního prostředí v sekci „Úřední deska“ a současně je tento majetek
nabízen na webových stránkách https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku.cz .
c) Nemovitý majetek je veden v databázi „CRAB“ a „CEDR“ (Centrální evidence dotací
z rozpočtu), v případě jeho nepotřebnosti je jeho nakládání výhradně v kompetenci ÚZSVM.
Při zpeněžení majetku zatím nevyužíváme formy veřejné dražby.
d) Obdobný postup platí i pro všechny organizace rezortu životního prostředí.
Navazující (očekávané) aktivity:
Vzhledem k dlouhodobé snaze o transparentní způsob nakládání s majetkem státu bude obdobně
postupováno i v následujícím období a postup bude rozšířen o formu veřejné dražby.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Český báňský úřad:
Věcné naplnění úkolu:
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Český báňský úřad nabídky nepotřebného majetku státu, se kterým je oprávněn hospodařit,
zveřejňoval v roce 2019 průběžně na webových stránkách státní báňské správy - Úvodní
stránka/Nepotřebný majetek (http://www.cbusbs.cz/cs/component/k2/item/52) a také na portále
ÚZSVM. Nabídky veškerého nepotřebného majetku byly určeny nejprve ostatním organizačním
složkám státu a následně také fyzickým a právnickým osobám. V jednom případě byl realizován
bezúplatný převod služebního automobilu na jediného zájemce – Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina. O další nabízený nepotřebný majetek (morálně zastaralé, značně opotřebené nebo zcela
nefunkční prostředky IT, elektrospotřebiče a kancelářské vybavení) nebyl žádný zájem. Veřejná
dražba nebyla s ohledem na charakter a hodnotu nepotřebného majetku realizována. Nabídka
pronájmu movitého či nemovitého majetku nebyla učiněna, neboť ČBÚ vhodným nepotřebným
majetkem nedisponoval.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Nabídky prodeje nepotřebného majetku byly na webu státní báňské správy a ÚZSVM zveřejněny
v únoru, dubnu a červenci 2019.
Navazující (očekávané) aktivity:
Český báňský úřad bude v rámci nakládání s nepotřebným majetkem postupovat i nadále
transparentním způsobem, a to v souladu se zákonem o majetku státu. Bude zveřejňovat nabídky
prodeje příp. pronájmu nepotřebného majetku nejen na portále ÚZSVM, příp. CRAB,
ale i na webových stránkách státní báňské správy.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn a plněn v souladu s platnými právními a interními předpisy, s Akčním plánem
a s RIPP Státní báňské správy.
Český statistický úřad:
Věcné naplnění úkolu:
Nepotřebný majetek určený k bezúplatnému převodu OSS a státním organizacím a nepotřebný
majetek určený k prodeji je zveřejňován na internetových stránkách úřadu www.czso.cz, v rubrice
„O ČSÚ” – „Nabídka nepotřebného majetku“
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabidka_nepotrebneho_majetku).
Nabídka nepotřebného majetku je vždy zveřejněna ve stejných lhůtách také na webových stránkách
ÚZSVM - nabidkysi.uzsvm.cz.
V I. čtvrtletí 2019 byla zveřejněna:
-

jedna nabídka nepotřebného majetku k převodu organizačním složkám státu - osobní automobil
a to v období 24. 1. -14. 2 2019,

-

jedna nabídka k prodeji výpočetní techniky v období 30. 1. - 22. 2. 2019.

Ve II. čtvrtletí 2019 nebyla zveřejněna žádná nabídka.
Ve III. čtvrtletí 2019 byla zveřejněna:
-

jedna nabídka nepotřebného majetku k převodu organizačním složkám státu, a to od 12. 9.
do 2. 10. 2019.

Ve IV. čtvrtletí 2019 byla zveřejněna:
-

jedna nabídka nepotřebného majetku k převodu organizačním složkám státu, a to od 2. 10.
do 17. 10. 2019. Dále nebyla zveřejněna žádná nabídka k prodeji majetku. V roce 2019 nebyl
žádný majetek nabízen formou veřejné dražby.
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Procesní plnění úkolu:
Sledování plnění probíhá pravidelně k poslednímu dni každého čtvrtletí. Informace o plnění úkolu
je vkládána do aplikace ČSÚ "Kontrola úkolů" a informace o plnění je rovně zasílána elektronicky
řediteli odboru Kanceláře předsedy ČSÚ.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude pokračovat na základě Usnesení vlády české republiky ze dne 9. Prosince 2019 č. 873
o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn bez výhrad.
Český úřad zeměměřický a katastrální:
Věcné naplnění úkolu:
Český úřad zeměměřický a katastrální neuskutečnil v roce 2019 žádný prodej majetku. Podřízené
OSS prodaly v roce 2019 pouze movité věci, a to v celkovém objemu 630 tis. Kč, z toho 590 tis. 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
techniku a starý nábytek.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
OSS v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nezpeněžovaly v roce 2019 majetek
státu formou veřejné dražby, ale v několika případech využily elektronický aukční systém, který
spravuje ÚZSVM. Prostřednictvím tohoto aukčního systému byla nabídnuta nepotřebná služební
vozidla. Při nabídkách a následném prodeji nepotřebného majetku státu, o který neprojevily zájem
jiné OSS ani státní organizace, postupovaly v souladu s ustanoveními § 22 zákona o majetku státu,
s ustanovením § 21 a následujícími vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a podle Opatření
předsedy, kterým se stanovují pravidla uveřejňování nabídek prodeje a nájmu majetku státu
právnickým a fyzickým osobám, které bylo aktualizováno s účinností od 1. 6. 2019 v návaznosti
na vyhlášku č. 54/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování zájemců o nepotřebný majetek určený k prodeji právnickým nebo fyzickým osobám
prováděly OSS na základě výběrových řízení, jejichž podmínky uveřejnily na svých internetových
stránkách v části „Nabídky majetku“ a na webových stránkách ÚZSVM, v první polovině roku
2019 i dalším vhodným způsobem, zpravidla vyvěšením na úřední desce své či jiného místního
úřadu. Hlavním kritériem pro výběr vhodného zájemce byla vyšší kupní cena.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je plněn průběžně, je vnímán jako trvalý.
Celkové zhodnocení plnění úkolu:
Úkol byl v resortu ČÚZK v roce 2019 splněn.
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Energetický regulační úřad:
Věcné naplnění úkolu:
a) Rozhodnutí ředitele sekce provozní ERÚ č. 1/L/2019, č. j. 03097-4/2019-ERU.
- V období od 14. 5. 2019 do 13. 6. 2019 byl nepotřebný majetek nabízen prostřednictvím Centrální
adresy České pošty, webových stránek ÚZSVM a rozesláním nabídky do datových schránek
organizačním složkám státu a státních organizací.
- Nepotřebný majetek byl od 25. 6. 2019 do 23. 7. 2019 opět nabízen k bezúplatnému převodu
prostřednictvím Centrální adresy České pošty, uveřejněn na stránkách ÚZSVM a zasláním nabídky
do datových schránek organizačních složek státu a státních organizací,
- Oceněný nepotřebný majetek se v současné době (od 20. 12. 2019 do 17. 1. 2020) nabízí
k odprodeji na stránkách ÚZSVM, na stránkách ERÚ a úřední desce ERÚ.
b) Rozhodnutí ředitele sekce provozní ERÚ č. 2/L/2019, č. j. 11298-4/2019-ERU.
- V období od 4. 12. 2019 do 31. 12. 2019 byl nepotřebný majetek nabízen prostřednictvím
Centrální adresy České pošty, webových stránek ÚZSVM a rozesláním nabídky do datových
schránek organizačním složkám státu a státních organizací.
- Dne 18. 12. 2019 bylo předáno nabízené vozidlo Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského
kraje.
- Zbývající nepotřebný majetek bude po provedené inventarizaci za rok 2019 znovu nabízen
organizačním složkám a státním organizacím.
Prolink: http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Na základě soupisů nepotřebného majetku sestaveného oddělením hospodářské správy a odborem
ICT bylo projednáno v likvidační komisi a z rozhodnutí ředitele sekce provozní ERÚ vyřazeno
z evidence majetku.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude nadále plněn výše uvedeným způsobem dle stanoveného procesu vyřazování
nepotřebného majetku ERÚ v roce 2020.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Národní bezpečnostní úřad:
Věcné naplnění úkolu:
Transparentní prodej nepotřebného majetku NBÚ, po neúspěšné nabídce ostatním OSS, je zakotven
v interních aktech řízení. V podmínkách NBÚ lze považovat nepotřebný majetek za opotřebený
dlouhodobým užíváním a většinou je i technicky zastaralý. Od roku 2018 je prodej takového
majetku uskutečňován prostřednictvím elektronické nabídky ÚZSVM. NBÚ za posuzované období
nerealizoval žádný komerční pronájem majetku státu.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Navazující (očekávané) aktivity:
Případná nabídka nepotřebného majetku spolu s následným prodejem bude i nadále uskutečňována
prostřednictvím ÚZSVM formou elektronické aukce.
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Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl plněn zcela v souladu se zněním Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost:
Věcné naplnění úkolu:
V průběhu roku 2019 nedošlo k nabídce prodeje ani pronájmu ani ke zpeněžení majetku státu
ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2019 nedošlo k nabídce prodeje ani pronájmu
ani ke zpeněžení majetku státu ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost, není k dispozici procesní pohled na realizaci tohoto opatření.
Navazující (očekávané) aktivity:
Pokud dojde k situaci, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost bude nabízet
prodej nebo pronájem anebo zpeněžovat majetek státu, učiní tak průhledným a nezpochybnitelným
způsobem, a to přednostně formou veřejné dražby.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Vzhledem k tomu, že ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
nedošlo v průběhu roku 2019 k nabídce prodeje ani pronájmu ani ke zpeněžení majetku státu, není
možné splnění tohoto úkolu hodnotit.
Nejvyšší státní zastupitelství:
Věcné naplnění úkolu:
Za Nejvyšší státní zastupitelství je možné konstatovat, že v roce 2019 nebyl proveden prodej
majetku. Jestliže Nejvyšší státní zastupitelství disponuje trvale nepotřebným či nefunkčním
majetkem určeným k vyřazení, postupuje v souladu se zákonem o majetku státu. Pokud je majetek
využitelný a může doplnit svůj účel, je přednostně nabízen jiným organizačním složkám
(bezúplatný převod majetku) a dále prostřednictvím webového portálu ÚZSVM.
Procesní plnění úkolu: -Navazující (očekávané) aktivity:
V budoucnu bude postupováno stejným způsobem, jako doposud viz „Věcné plnění úkolu“.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:
Věcné naplnění úkolu:
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Nepotřebný majetek je nejprve nabídnut organizačním složkám státu formou nabízecího dopisu,
zveřejněním na webových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)
a zveřejněním na portálu Nabídka majetku státu spadající pod ÚZSVM. V případě, že žádná
z organizačních složek státu neprojeví o nabízený majetek zájem, majetek je oceněn a nabídnut
prostřednictvím webových stránek RRTV k prodeji fyzickým nebo právnickým osobám. Pokud
neprojeví zájem ani žádná fyzická nebo právnická osoba, majetek je ekologicky zlikvidován.
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Při zveřejňování nabídky majetku státu je postupováno dle vnitřního předpisu o hospodaření
s majetkem RRTV a dle platné legislativy.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je plněn i nadále. Je sledován vývoj legislativy, v případě změny legislativy budou
aktualizovány vnitřní předpisy a přenastaveny procesy tak, aby odpovídaly platné legislativě.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je plněn průběžně.
Státní správa hmotných rezerv:
Věcné naplnění úkolu:
Věcné plnění úkolu zajišťují v rámci SSHR tři útvary. Jedná se o OPKS, OMAJ a OLOG.
Při prodeji se postupuje podle zákona o majetku státu.
OPKS - Prodeji trvale nepotřebných pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc
předchází rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku státu. Trvale nepotřebný majetek se nabízí
nejprve organizačním složkám státu a státním organizacím. V případě, kdy organizační složky státu
a státní organizace neprojeví o tento majetek zájem, nabízí se k odprodeji klasickým výběrovým
řízením právnickým a fyzickým osobám. V rámci odboru je jmenována předsedou Správy komise
pro vyhodnocení nabídek výběrového řízení, která má ustanovených 5 členů (včetně jejich
náhradníků). Minimální cena za odprodej jednotlivých položek tohoto majetku je cenou v místě
a čase obvyklou, která je stanovena odborným znaleckým posudkem. V roce 2019 se na odboru
uskutečnil úplatný převod trvale nepotřebného majetku organizačním složkám státu a státním
organizacím za celkovou kupní cenu ve výši 21.791.350,80 Kč bez DPH a prodej trvale
nepotřebného majetku právnickým a fyzickým osobám za celkovou kupní cenu ve výši
22.327.115,20 Kč bez DPH.
Pronájmy pohotovostních zásob se uskutečňují na základě požadavků právnických nebo fyzických
osob a územních samosprávných celků. Tyto pronájmy bývají realizovány na komerční bázi a jsou
poskytovány ve smyslu Metodického pokynu ředitele Sekce státních hmotných rezerv č. 1 ze dne
15. 7. 2014, kterým se stanoví pravidla pro poskytnutí státních hmotných rezerv formou zápůjčky,
nájmu a výpůjčky. Veřejná řízení se na pronájmy nevyhlašují, OPKS pouze reaguje na požadavky
subjektů, které mají o pronájem zájem. V roce 2019 byly realizovány pronájmy pohotovostních
zásob za celkové nájemné ve výši 1.023.898,- Kč.
OMAJ - při prodeji nepotřebného nemovitého a movitého majetku v OMAJ se majetek nejprve
nabízí organizačním složkám státu (dále jen OSS) a až poté je nabídnut k odprodeji standardním
výběrovým řízením (dále jen VŘ).
V roce 2019 uskutečnil OMAJ prodej nepotřebného nemovitého majetku v celkové ceně 14.130.502
Kč bez DPH. Příjmy z prodeje movitých věcí činily 525.808 Kč.
Dále OMAJ vykázal za rok 2019 za pronájem celkové příjmy 25.506.716,60 Kč bez DPH plynoucí
z 50 nájemních smluv.
V roce 2019 realizoval OMAJ bezúplatné převody majetku v celkové hodnotě 32.582.382,54 Kč
bez DPH na OSS.
Prodeji nepotřebného majetku předchází rozhodnutí o jeho nepotřebnosti, které se zveřejní
na intranetu SSHR, v záložce rozhodnutí předsedy a na portále ÚZSVM.
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Konkrétní podmínky VŘ jsou zveřejněny na webových stránkách SSHR a na webových stránkách
ÚZSVM a případně v obchodním věstníku (dále jen OV), případně na úředních deskách obce,
kde se majetek nachází a na vytipovaných úředních deskách okolních obcí.
Nájemní vztah vzniká na základě požadavku budoucího nájemce o pronájem adresovaného OLOG,
který zváží vhodnost i možnost pronájmu a předá požadavek na uzavření nájemní smlouvy útvaru
OMAJ.
Pro zajištění transparentních procesů byly rozhodnutími předsedy „SSHR“ ustanoveny tyto komise:
-

rozhodnutí předsedy "SSHR" č. 28 ze dne 28. ledna 2019 (č. j. 14827/18-SSHR) o jmenování
Komise pro stanovení ceny nalezeného movitého majetku (za účelem zabezpečení efektivního
a transparentního postupu při nakládání s movitým majetkem státu, se kterým je příslušná
hospodařit „SSHR“),

-

rozhodnutí předsedy "SSHR" č. 34 ze dne 12. dubna 2019 (č. j. 04352/19-SSHR) o jmenování
Komise pro prodej nepotřebného nemovitého majetku (za účelem zabezpečení efektivního
a transparentního postupu při nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu, k němuž
má „SSHR“ právo hospodařit),

-

rozhodnutí předsedy "SSHR" č. 40 ze dne 5. června 2019 (č. j. 06281/19-SSHR) o jmenování
Komise pro nakládání s majetkem státu (za účelem zabezpečení efektivního a transparentního
postupu při nakládání s nalezeným movitým majetkem státu, k němuž má „SSHR“) právo
hospodařit),

-

rozhodnutí předsedy "SSHR" č. 46 ze dne 22. července 2019 o jmenování Komise
pro nakládání s majetkem státu (za účelem stanovení efektivního a transparentního postupu
při nakládání s nemovitým majetkem státu, se kterým je příslušná hospodařit „SSHR“, a který
se nachází v areálu sila v Blovicích a dále za účelem stanovení ceny nalezeného majetku
ve skladovém areálu Chrást),

-

rozhodnutí předsedy "SSHR" č. 54 ze dne 18. září 2019 (č. j. 12304/19-SSHR) o jmenování
Komise pro prodej nepotřebného movitého majetku (za účelem zabezpečení efektivního
a transparentního postupu při nakládání s nepotřebným movitým majetkem státu, k němuž má
„SSHR“ právo hospodařit),

-

rozhodnutí předsedy „SSHR“ č. 65 ze dne 7. listopadu 2019 o jmenování stálé škodní komise,

-

rozhodnutí předsedy "SSHR" č. 72 ze dne 6. prosince 2019 (č. j. 14098/19-SSHR) o jmenování
ad hoc Komise pro ocenění nalezeného majetku charakteru ICT (v souladu s ustanovením části
C, čl. II., odst. 4 Směrnice předsedy „SSHR“ č. 1 ze dne 28. února 2019 o hospodaření
„SSHR“, ve znění pozdějších změn, a za účelem zabezpečení efektivního a transparentního
postupu při nakládání s nalezeným movitým majetkem státu, k němuž má „SSHR“ právo
hospodařit),

-

ve výše uvedených komisích jsou zastoupení zaměstnanci „SSHR“ napříč odbory,
tzn. „OMAJ“, odboru ekonomického (dále jen „OE“), „OLOG“, „oddělení právního (dále jen
„OdPR“), odboru informatiky (dále jen „OI“) a odboru komunikace a procesního řízení (dále
jen „OKP“). Z každého jednání komise je pořízen zápis, který je stvrzen všemi účastníky
jednání.

Ke stanovení postupů při nakládání s majetkem státu vydal předseda „SSHR“ dne 28. února 2019
směrnici číslo 1 o hospodaření „SSHR“ s dlouhodobým majetkem státu a k ní byl následně dne
30. září 2019 vydán pokyn ředitele Sekce majetkové a právní, kterým se stanovují závazné
postupy hospodaření „SSHR“ s dlouhodobým majetkem státu, který rozpracovává jednotlivé
postupy do podrobností a v přílohách obsahuje vzory jednotlivých úkonů. Všechny postupy
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při nakládání s majetkem státu jsou v nich nastaveny tak, aby byly jednotné, transparentní
a v souladu s uvedeným zákon o majetku státu a při zohlednění změn provedených zákonem číslo
51/2016 Sb. náprava zákona.
OMAJ se podílí na nastavení procesu systému inventarizace majetku a závazků SSHR, kterým je
stanoven plán inventarizací a zodpovědnost za jejich provedení a vyhodnocení. Vydává vnitřní
pokyny SSHR v této oblasti. V roce 2015 byla vydána směrnice předsedy SSHR číslo 8 ze dne
24. června 2015 o inventarizaci majetku a závazků SSHR. Každoročně jsou vydány pokyny OMAJ
k provedení inventarizace majetku ústředí, ochraňovatelů a DHM na střediscích. V roce 2019 byl
dne 29. září 2019 vydán příkaz předsedy číslo 16 ze dne 29. srpna 2019 k provedení inventarizace
majetku a závazků SSHR za rok 2019.
OLOG - OLOG ve vztahu k majetku (movitému i nemovitému) umístěnému na střediscích
a pobočkách SSHR podává návrh na rozhodnutí o jeho nepotřebnosti (trvalé nebo dočasné)
na OMAJ, který řeší veškerou související administraci.
Pronájmy nemovitého majetku (vnitřní a vnější skladové plochy SSHR) jsou realizovány
po rozhodnutí předsedy SSHR o jeho trvalé nebo dočasné nepotřebnosti. Probíhají na základě
žádosti potencionálního nájemce. V případě souhlasu Ř OLOG s pronájmem, je žádost nájemce
postoupena formou interního sdělení na OMAJ, 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 OLOG, 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 OMAJ, přičemž OLOG je v rámci oběhu spisu
k nájemním smlouvám povinným připomínkovým místem.
K 31. 12. 2019 OLOG registruje 32 nájemních smluv vztahujících se ke skladovým kapacitám
SSHR.
S ohledem na vytíženost skladových kapacit OLOG nezveřejňuje nabídky pronájmu, jen reaguje
na požadavky zájemců.
Procesní plnění úkolu:
Úkol nebyl podstoupen k MPŘ, všechny náležitosti procesního a právního charakteru byly splněny.
Zajištění procesních úkonů pro plnění tohoto úkolu je dáno Směrnicí č. 1 o hospodaření SSHR
s dlouhodobým majetkem státu (viz následující bod 6).
Navazující (očekávané) aktivity:
Ke stanovení postupů při nakládání s majetkem státu vydal předseda Správy dne 28. 2. 2019
Směrnici č. 1 o hospodaření SSHR s majetkem státu. Ke Směrnici byl vydán Pokyn Ř SeMP č. 21
ze dne 30. 9.2019, kterým se upřesňují a doplňují postupy stanovené Směrnicí předsedy č. 1 ze dne
28. 2. 2019.
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.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl v roce 2019 průběžně plněn a předpokládá se jeho plnění na základě zákona o majetku
státu, Směrnice č. 1 a navazujícího Pokynu ředitele „Sekce majetkové a právní“ i v dalších letech.
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
Věcné naplnění úkolu:
SÚJB je připraven ke zveřejňování nabídek prodeje nebo pronájmu majetku státu, s nímž hospodaří,
formou uvedení na svých internetových 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 SÚJB neprováděl prodej ani pronájem majetku, s výjimkou prodeje ojetých
služebních vozů. Jejich prodej probíhal s využitím zprostředkovatelských služeb autobazaru.
Ke zveřejnění
nabídky
došlo
na
stránkách
zprostředkovatele
(https://www.tipcars.com/ds/kapauto/index.php), což se jevilo být účelnějším v zájmu rychlého
prodeje.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Výběr zprostředkovatele probíhal v souladu s interními předpisy pro provádění veřejných zakázek
malého rozsahu (viz výše). O zprostředkování prodeje byla uzavřena písemná zprostředkovatelská
smlouva. SÚJB všechny smlouvy, včetně této, zveřejňuje v registru smluv.
Navazující (očekávané) aktivity:
SÚJB bude v budoucnu zveřejňovat nabídky prodeje nebo pronájmu majetku státu, s nímž
hospodaří,
formou
uvedení
na
svých
internetových
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-jadernoubezpe%C4%8Dnost-129692543846872/).
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol je průběžně plněn.
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:
Věcné naplnění úkolu:
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zveřejňuje nabídku
k prodeji majetku na svých webových stránkách - https://www.udhpsh.cz/nabidka-nepotrebnehomajetku
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Tento postup je popsán v interním dokumentu Úřadu.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol bude nadále plněn, budou dodržována pravidla stanovená nařízením předsedy Úřadu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol splněn - viz výše v textu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:
Věcné naplnění úkolu:
Jednotlivé rezorty mají povinnost průběžně zveřejňovat na svých oficiálních webových stránkách
kompletní seznam nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, se kterým má právo hospodařit,
a při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.
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Procesní plnění úkolu: Úřad zveřejňuje průběžně seznam smluv za každé pololetí na svých
oficiálních webových stránkách v sekci: Informační centrum v podsekci Majetek ÚOHS nabízený
k odprodeji:
Specifikace majetku nabízeného k odprodeji: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetekuohs-nabizeny-k-odprodeji.html
Navazující (očekávané) aktivity:-Celkové zhodnocení plnění úkolu:
Úkol je průběžně plněn.
Úřad pro ochranu osobních údajů:
Věcné naplnění úkolu:
V provozu příslušná rubrika na webových stránkách úřadu, kde jsou v případě prodeje
nepotřebného majetku nebo pronájmu nabídky zveřejňovány, avšak vzhledem k rozsahu majetku
úřadu je četnost zveřejňovaných nabídek minimální. Za rok 2019 nebyla žádná dispozice
s nepotřebným majetkem realizována.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
V provozu příslušná rubrika na webových stránkách úřadu, kde jsou v případě prodeje
nepotřebného majetku nebo pronájmu nabídky zveřejňovány, avšak vzhledem k rozsahu majetku
úřadu je četnost zveřejňovaných nabídek minimální. Za rok 2019 nebyla žádná dispozice
s nepotřebným majetkem realizována.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je plněn průběžně, avšak v současné době úřad nenabízí žádný majetek k prodeji
ani k pronájmu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:
Věcné naplnění úkolu:
V uplynulém roce nebyl realizován žádný prodej ani pronájem majetku.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Zatím nedošlo k žádnému prodeji ani pronájmu majetku státu.
Navazující (očekávané) aktivity:
V případě prodeje či pronájmu majetku státu bude přednostně využíváno formy veřejné dražby
s tím, že nepotřebný majetek bude zveřejněn na internetových stránkách.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Jak je uvedeno u věcného naplnění úkolu, v roce 2019 v ÚPDI neproběhly zmíněné majetkové
operace/postupy.
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Věcné naplnění úkolu:
UZSVM nabízí k prodeji movitý a nemovitý majetek prostřednictvím Elektronického aukčního
systému na https://nabidkamajetku.cz.
Současně vydáním vyhlášky č. 54/2019 Sb., která s účinností od 1. června 2019 novelizuje
vyhlášku č. 62/2001 Sb., byla dána povinnost inzerce všem organizačním složkám státu a státních
organizací v působnosti ZMS v případě prodeje hmotného nemovitého majetku a movitého majetku
na internetových stránkách ÚZSVM.
Prostřednictvím veřejných dražeb v období leden až listopad 2019 bylo prodáno 120 nemovitých
položek.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Přijetí vyhlášky č. 54/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
Navazující (očekávané) aktivity:
UZSVM oslovilo MMR s nabídkou možné spolupráce v oblasti možnosti využívání elektronického
dražebního systému i pro prodej majetku územních samosprávných celků dopisem
pod č. j. UZSVM/A/25773/2019-OMMR ze dne 21. 5. 2019.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
V rámci UZSVM je úkol průběžně plněn.
Úřad průmyslového vlastnictví:
Věcné naplnění úkolu:
Jednotlivé rezorty na svých webových stránkách a příp. i na webových stránkách ÚZSVM
zveřejňují nabídky prodeje nepotřebného majetku nebo nabídky pronájmu zejm. dočasně
nepotřebných nemovitostí.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Rozhodnutím předsedy ÚPV 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 „Nabídky pro státní instituce“, pro jejich případné další využití. Majetek, o který nebyl
takto projeven zájem státními institucemi, je dále nabízen zájemcům k odkoupení prostřednictvím
zveřejnění na webových stránkách Centrální adresy www.centralniadresa.cz a současně na úřední
desce a na webových stránkách ÚPV https://upv.cz/cs/upv/uredni-deska.html (jedná
se o 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.
Navazující (očekávané) aktivity:
V uvedeném postupu bude ÚPV i nadále pokračovat.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn.
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Úřad vlády ČR:
Věcné naplnění úkolu:
Úřad vlády ČR v reakci na novelizaci zákona o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací
s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, provedl aktualizaci vnitřního předpisu, směrnice
vedoucího Úřadu vlády ČR č. 16/2019 k hospodaření s majetkem státu.
V souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
a směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 16/2019 jsou nabídky nepotřebného majetku státu
v hospodaření Úřadu vlády ČR průběžně zveřejňovány na internetových stránkách www.vlada.cz
v sekci „úřad vlády“ – „Nabídka majetku“ a na internetových stránkách ÚZSVM.
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Nabídka k prodeji je zveřejňována na www.vlada.cz a současně podle povahy prodávaného majetku
a podle místních podmínek i jiným vhodným způsobem. Při úplatném převodu majetku se cena
sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Zájemce je vybrán formou
výběrového řízení a přednostně je vybrán zájemce s nejvyšší nabídkou ceny. V případě rovnosti
nabídek je zájemce vybrán losem.
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
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Dodržování stanoveného postupu je průběžně ověřováno podle zákona č 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, formou průběžných řídících kontrol, jejichž provádění na Úřadu vlády ČR
upravuje v návaznosti na zákon o finanční kontrole směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 4/2016
o finanční kontrole.
Navazující (očekávané) aktivity:
Úkol je plněn Úřadem vlády ČR průběžně.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl s ohledem na shora uvedené ve sledovaném období splněn.

3.13 Vzdělávací činnost - veřejné dražby
Popis úkolu: Pro podporu prodeje majetku veřejnou dražbou bude Ministerstvo pro místní rozvoj
připravovat a realizovat vzdělávací akce pro dražebníky.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestorů: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Z pohledu transparentnosti je v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 uveden úkol:
…Pro podporu prodeje majetku veřejnou dražbou bude Ministerstvo pro místní rozvoj připravovat
a realizovat vzdělávací akce pro dražebníky
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OVD připravuje semináře pro dražebníky a osoby, jichž se dražba dotýká. Semináře jsou zaměřené
nejen na základní právní rámec dražeb, ale i na možné způsoby zpeněžení majetku a rozdíly mezi
nimi. Jsou připravované zejména s důrazem na zpeněžení veřejného majetku, tedy majetku státu
a územních samosprávných celků.
Procesní plnění úkolu:
OVD v roce 2019 připravilo 11 seminářů týkajících se problematiky způsobů zpeněžování majetku
a veřejných dražeb. Kromě těchto jednodenních seminářů zajišťuje OVD vícedenní semináře
pro ÚZSVM. V roce 2019 jich bylo celkem 7.
Navazující (očekávané) aktivity:
MMR působí mj. i jako metodický orgán pro všechny subjekty, které jsou dražebníkem podle
zákona, tedy i pro ÚZSVM. V této souvislosti pravidelně pořádá pro ÚZSVM školení
k problematice veřejných dražeb, jejich přípravě a vlastní realizaci (viz výše).
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
OVD bude i v roce 2020 pořádat semináře a školení na uvedená témata. Vzhledem k současné
přípravě nového zákona o veřejných dražbách tak budou připravovány semináře a školení
i s ohledem na připravovanou legislativu.

3.14 Předložení návrhu věcného záměru stavebního zákona
Popis úkolu: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci předložení věcného záměru stavebního
zákona na základě zhodnocení korupčních rizik nastaví jasně definované rozhodovací procesy
a transparentní a jednoduše uchopitelná pravidla územního a stavebního řízení tak, aby byla
omezena míra nežádoucí diskrece v některých procesech a tím i riziko vzniku korupčního prostředí.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Základní cíle rekodifikace veřejného stavebního práva obecně:
-

zrychlit a zefektivnit povolovací procesy ve všech právních předpisech, které upravují
nebo se dotýkají veřejného stavebního práva v České republice,

-

reforma stavební správy, sjednocení stavebních úřadů a vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu
jako ústředního orgánu státní správy,

-

redukovat
dotčené
orgány
do Nejvyššího stavebního úřadu,

-

zohlednit nové technologie, zejména digitalizaci a elektronizaci veřejné správy včetně využití
technologie BIM,

-

řešit personální obsazení a technické vybavení Nejvyššího stavebního úřadu, prověření
možnosti lepšího finančního ohodnocení úředníků.

s cílem

maximální

integrace

dotčených

orgánů

Věcný záměr stavebního zákona obsahuje z hlediska věcných řešení sedm základních
a nejdůležitějších částí:
A. Institucionální změny
- struktura Nejvyššího stavebního úřadu
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- působnost dotčených orgánů
B. Elektronizace stavební agendy
C. Změny související s územním plánováním
D. Procesní změny
E. Změny stavebního práva hmotného
Kromě těchto základních témat řeší věcný záměr ještě:
F. Změny v soudním přezkumu
- obecně
- v řízeních o správních žalobách
- územně plánovací dokumentace
G. Finanční (ekonomické) změny
Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:
Dne 8. října 2018 bylo mezi MMR a Hospodářskou komorou ČR uzavřeno „Memorandum
o spolupráci na projektu rekodifikace veřejného stavebního práva České republiky“.
Pro přehlednost jsou uvedeny následující skutečnosti:
-

6. 2. 2019 byl věcný záměr stavebního zákona předložen do meziresortního připomínkového
řízení,

-

27. 2. 2019 skončilo meziresortní připomínkové řízení,

-

18. - 22. 3. 2019 konferenční vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení,

-

25. 3. - 04/2019 vypořádání rozporů,

-

30. 4. 2019 Věcný záměr stavebního zákona byl zaslán Úřadu vlády k projednání Legislativní
radou vlády (dále jen „LRV“),

-

27. 5. 2019 návrh zákona byl projednán v AD HOC komisi LRV,

-

18. 6. 2019 stanovisko Předsedkyně LRV,

-

24.
6.
2019
Věcný
č. 448 ze dne 24. června 2019.

záměr

projednán

a

schválen

usnesením

vlády

Navazující (očekávané) aktivity:
Dne 24. 6. 2019 vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona usnesením
č. 448 a vymezila v něm základní zadání nové právní úpravy spočívající v:
-

snížení administrativní zátěže související s územní přípravou, umisťováním, povolováním
a užíváním staveb,

-

dosažení maximální integrace dotčených orgánů do soustavy státní stavební správy,

-

přijímání územně plánovací dokumentace formu právního předpisu.

V letních měsících r. 2019 byl vytvořen draft paragrafového znění nového stavebního zákona.
Pracovní verze paragrafového znění byly v průběhu září – listopadu 2019 projednávány
v pracovních skupinách k rekodifikaci veřejného stavebního práva.
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Rekodifikace veřejného stavebního práva se dotýká působnosti a pravomoci řady dalších ústředních
orgánů státní správy a dotčených orgánů, jakož i práv a zájmů územních samosprávných celků
i dotčených osob.
Stavební zákon přináší na jedné straně sjednocení a posílení kompetencí státní správy
(zejména posílení koncentrovaných, nezávislých a kompetenčně, odborně a technicky vybavených
stavebních úřadů) a na druhé straně posiluje postavení a odpovědnost samospráv (zejména
v oblastech strategie, koncepce, územně plánovací dokumentace, kvality prostředí, obrazu města,
péče o kulturní dědictví, vytváření společenského konsenzu a formulování veřejného zájmu).
Společně se stavebním zákonem je paralelně projednáván také změnový zákon, který vyplývá
z návrhů věcně příslušných resortů.
Meziresortní připomínkové řízení k návrhu stavebního zákona a návrhu „změnového zákona“ bylo
zahájeno 25. listopadu 2019. Termín pro zasílání připomínek skončil dne 23. prosince 2019.
Vypořádání připomínek má dle aktualizovaného harmonogramu přípravy stavebního zákona
proběhnout do konce března 2020. Předpokládá se korespondenční vypořádání připomínek,
prezenční vypořádání proběhne na úrovni náměstků. Po té bude následovat standardní legislativní
proces, tzn. projednání návrhu zákona v komisích a plénu LRV a úpravy dle připomínek LRV,
schválení návrhu zákona vládou, projednání zákona v Poslanecké sněmovně ČR a v Senátu ČR.
Zákon bude nabývat účinnosti postupně od roku 2021 do roku 2023.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Zadaný úkol byl splněn. Věcný záměr zákona se stal východiskem pro paragrafované znění
stavebního zákona a změnového zákona. Věcný záměr navázal na materiály MMR, které projednala
vláda dne 4. 9. 2018 (č. j. 746/18) s názvem „Rekodifikace veřejného stavebního práva, Informace
o hlavních směrech a cílech rekodifikace, Ministerstvo pro místní rozvoj, srpen 2018“ a materiál
„Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který dne 18. září 2017 projednala
tehdejší vláda pod č. j. 988/17.
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4

Rozvoj občanské společnosti

4.1 Předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
Popis úkolu: V rámci dlouhodobého úsilí a s vědomím potřeby vytvoření komplexní právní úpravy
v této oblasti bude vládě předložen návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Nezbytnost přijetí
komplexní legislativy v tomto případě vychází nejen z výsledků domácích analýz,
ale i z mezinárodních doporučení. Tvorba národní právní úpravy je o to aktuálnější, že souběžně
na půdě Evropské unie probíhá proces vyjednávání o návrhu směrnice Evropského parlamentu
a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která směřuje k nastavení jednotného
minimálního standardu pro ochranu oznamovatelů ve vybraných rizikových sektorech napříč
členskými státy Evropské unie. Součástí tohoto návrhu směrnice budou ustanovení upravující jak
podmínky přiznání ochrany před postihem a požadavky na vytvoření účinné ochrany oznamovatelů,
tak nastavení kanálů pro přijímání oznámení a pravidel pro proces jejich prošetřování. Nově
vytvářená národní úprava bude předložena již v souladu s principy tohoto návrhu směrnice.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
b) vlády: NE
c) Parlamentu ČR: NE
Věcné naplnění úkolu:
Předkladatel ke dni předložení tohoto dokumentu pracuje na transpozici směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“)
do českého právního řádu.
Ačkoliv předkladatel zpracoval a vládě dne 18. února 2019 ke schválení předložil návrh zákona
o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o ochraně oznamovatelů, které částečně reflektovaly požadavky směrnice, bylo podle
Legislativních pravidel vlády potřebné oba návrhy z projednání vládou stáhnout a zpracovat nové
návrhy, které plně zohlední požadavky směrnice.
Níže jsou proto uvedeny klíčové parametry návrhu směrnice:
•

Věcná působnost:

Směrnice stanoví společné minimální normy pro ochranu osob, které oznamují tato porušení práva
EU:
a) porušení spadající do oblasti působnosti aktů EU (uvedených v příloze směrnice), která se
týkají těchto oblastí: zadávání veřejných zakázek; finanční služby, finanční produkty a trhy,
předcházení praní peněz a financování terorismu; bezpečnost výrobků a jejich soulad
s předpisy; bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí; radiační ochrana a jaderná
bezpečnost; bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; veřejné
zdraví; ochrana spotřebitele; ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí
a informačních systémů;
b) porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže
upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
c) porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory a porušení týkající se
vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů
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právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří
předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
•

Osobní působnost:

Směrnice se vztahuje na následující oznamující osoby pracující v soukromém nebo veřejném
sektoru, které získaly informace o porušení v pracovním kontextu:
-

osoby, které mají status pracovníka ve smyslu čl. 45 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, včetně
státních zaměstnanců;

-

osoby, které mají status osob samostatně výdělečně činných ve smyslu článku 49 Smlouvy
o fungování EU;

-

akcionáře a osoby náležejících do správního, řídicího nebo dohledového orgánu podniku, včetně
nevýkonných členů, jakož i dobrovolníků a placených či neplacených stážistů;

-

veškeré osoby, které pracují pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů
a dodavatelů.

-

oznamující osoby, které oznamují nebo zveřejňují informace o porušení získané v rámci
pracovního poměru, který mezitím skončil.

-

osoby, jejichž pracovní poměr má teprve začít, jestliže byly informace o porušení získány
během přijímacího řízení či jiných předsmluvních jednání.

•

Podmínky ochrany oznamujících osob: Oznamující osoby budou mít podle směrnice nárok
na ochranu jestliže:
a) měly oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době
oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti této směrnice;
a podaly oznámení buď vnitřním nebo vnějším oznamovacím kanálem, nebo oznámení
přímo zveřejnili.

•

Vnitřní oznamovací kanál: Povinnost zřídit vnitřní oznamovací kanál dopadá jak
na soukromý, tak veřejný sektor. Povinně jej zřídí „právní subjekty v soukromém sektoru“ s 50
a více zaměstnanci, přičemž tuto povinnost bude možné delegovat na třetí osobu a pro subjekty
s 50 až 249 zaměstnanci bude možné zdroje na agendu ochrany oznamovatelů sdílet.

•

Vnější oznamovací kanál: Oznamovatelé budou moci podat oznámení také skrze vnější
oznamovací systém; členské státy EU budou mít podle směrnice povinnost určit příslušné
orgány k přijímání takových oznámení. V České republice bude za tím účelem zřízena Agentura
na ochranu oznamovatelů jako organizační útvar Ministerstva spravedlnosti. Mimo přijímání
oznámení bude poskytovat informace a vykonávat poradenství ve věcech ochrany
oznamovatelů.

•

Zveřejnění: Oznamovatelé budou moci využít i přímé zveřejnění informací v případě, že:
o oznámili vnitřním kanálem a/nebo vnějším kanálem a současně nebylo přijato žádné
vhodné opatření nebo
o měli oprávněné důvody se domnívat, že porušení práva, které oznámili, může představovat
bezprostřední ohrožení veřejného zájmu či bude existovat riziko odvetných opatření a/nebo
slabé vyhlídky účinného řešení.

•

Ochrana oznamovatelů:
o Obecný zákaz postihu (zákaz odvetných opatření) vůči oznamovatelům. Ve směrnici je
demonstrativně uveden výčet: zákaz propuštění z pracovního poměru, převedení na nižší
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pozici, nepovýšení, snížení mzdy, změna pracovní doby, neposkytnutí odborné přípravy,
nátlaku či diskriminace a další.
o Obrácené důkazní břemeno bude oznamovatelům svědčit v řízeních u civilního soudu,
např. ve sporech o platnost rozvázání pracovního poměru. Žalovaná strana bude muset
v takovém případě prokázat, že k rozvázání pracovního poměru nedošlo v souvislosti
s oznámením.
o Zákaz vzdání se práv a prostředků nápravy stanovených ve směrnici a zákaz jejich
omezení žádnou dohodou ani jinou formou nebo podmínkami pracovního nebo obdobného
poměru.
Procesní plnění úkolu:
Ministerstvo spravedlnosti dne 18. února 2019 předložilo vládě návrh zákona o ochraně
oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona
o ochraně oznamovatelů. Uvedené návrhy vznikaly současně v průběhu legislativního procesu
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
(dále jen „směrnice“) se snahou o maximální zohlednění znění návrhu směrnice, a to z důvodu
politického rozhodnutí.
Legislativní rada vlády však na svém jednání dne 18. dubna 2019 přerušila projednávání obou
předložených návrhů do doby, než bude přijata směrnice; to se stalo dne 23. října 2019 a Česká
republika je povinna do dvou let od uvedeného data požadavky směrnice transponovat do českého
právního řádu.
Jakkoliv oba výše citované návrhy zákonů částečně reflektovaly návrh směrnice, její finální verze
doznala takových úprav, které by znamenaly podstatnou změnu uvedených návrhů. Proto bylo
v souladu s Legislativními pravidly vlády nezbytné předložit zcela nový návrh zákona o ochraně
oznamovatelů a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně
oznamovatelů, a to tak, aby byly před jejich předložením vládě nejdříve rozeslány
do meziresortního připomínkového řízení. Tento postup byl aprobován vládou schváleným Plánem
legislativních prací vlády na rok 2020.
Navazující (očekávané) aktivity:
Ke dni předložení tohoto dokumentu pracuje předkladatel na transpozici směrnice do českého
právního řádu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Předkladatel splnil daný úkol zpracováním návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, které však
byly z rozhodnutí ministryně spravedlnosti a v souladu s vládou schváleným Plánem legislativních
prací vlády na rok 2020 staženy z projednání vládou.
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4.2 Plnění závazku v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na období let 2018 až 2020 týkajícího se zvyšování povědomí
o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)
Popis úkolu: Návrh zákona o ochraně oznamovatelů rovněž doplňuje nově přijatý závazek v rámci
Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) obsahující nelegislativní úkoly spočívající mimo jiné
ve zvyšování povědomí o problematice oznamovatelů a ve změně vnímání fenoménu oznamování
protiprávního jednání ve společnosti.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Vzhledem k úzké provázanosti většiny aktivit závazku na vypracování a schválení nového zákona
o ochraně oznamovatelů, který má být vládě předložen do konce září 2020 a který bude zároveň
transponovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byl prozatím průběžně naplňován pouze
milník závazku k pořádání akcí k problematice ochrany oznamovatelů, kdy tyto akce byly cíleny
především na prostředí státní správy a okrajově se zástupci gestora účastnili rovněž aktivit
směřujících k získávání informací pro účely následného zpracování komparativní analýzy regulace
whistleblowingu v ČR a v zahraničí.
Procesní plnění úkolu:
V rámci osvěty, která probíhá příležitostně i před započetím koordinované osvětové kampaně
navázané na projednávání a přijetí nového zákona o ochraně oznamovatelů, se zástupci Ministerstva
spravedlnosti jako řečníci zúčastnili veřejného diskusního fóra s názvem „Oznamovatel – hrdina
nebo práskač?“ pořádaného Nadačním fondem proti korupci dne 19. února 2019 od 16:00 v centru
DOX.
Zástupce Ministerstva spravedlnosti vystoupil na workshopu „Whistleblowing (nejen) ve státní
správě pořádané Transparency International – Česká republika dne 13. března 2019 od 9.00 hod.
v sídle Anglo-americké univerzity.
Dne 30. srpna 2019 se uskutečnilo jednání pracovní komise k whistleblowingu, na kterém byly
pod vedením zástupců Ministerstva spravedlnosti projednávány jednotlivé články návrhu Směrnice
Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a byly
diskutovány jednotlivé možnosti jejich implementace v rámci vládního návrhu zákona o ochraně
oznamovatelů.
Dne 26. září 2019 proběhlo další jednání pracovní komise k whistleblowingu, na kterém byly
pod vedením zástupců Ministerstva spravedlnosti projednány zbývající články návrhu Směrnice
Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, které nebyly
projednány na jednání předchozím, a rovněž byly diskutovány jednotlivé možnosti jejich
implementace v rámci vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.
Ve čtvrtek 17. října 2019 zástupce Ministerstva spravedlnosti aktivně vystoupil na konferenci
Business Integrity Forum, kterou pořádala Transparency International ČR společně s EY Česká
republika. Mezi tématy byla rovněž problematika whistleblowingu a diskutován byl také příslušný
návrh evropské směrnice.
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V souvislosti se zpracováváním komparativní analýzy (milník 3) se zástupce Ministerstva
spravedlnosti z Odboru střetu zájmů a boje proti korupci zúčastnil jednání platformy Network
of European Integrity of Whistleblowing Authorities (NEIWA), které se konalo v termínu
2. 12. 2019 v Paříži a navazující konference k ochraně oznamovatelů pod záštitou Úřadu
pro ochranu práv (Défenseur des Droits), jejímž hlavním cílem bylo zvýšení povědomí o institutu
ochrany oznamovatelů včetně podání informace o směrnici.
Jednání platformy NEIWA, kterou založili zástupci úřadu ombudsmana v Nizozemsku v polovině
roku 2019 v reakci na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne
23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice), se zúčastnili
především zástupci veřejného sektoru, kteří jsou nebo budou prošetřovateli oznámení protiprávních
jednání – NEIWA byla ustavena pro pomoc členským státům s implementací směrnice, zároveň
však funguje jako platforma, která se zabývá praktickými dopady právní úpravy do praxe.
Na konferenci pořádané Úřadem pro ochranu práv (Défenseur des Droits) patřili mezi hosty
např. oznamovatelka v případu Mediator, zakladatelé platformy NEIWA, zástupkyně Transparency
International, či francouzská ministryně spravedlnosti.
V průběhu roku 2019 rovněž probíhala intenzivní příprava realizace projektu v programu Good
Governance financovaného z fondů EHP a Norska, který by měl být zahájen od 1. 5. 2020 a v rámci
kterého by mělo být realizováno množství aktivit směřujících k naplnění milníků 1 a 2.
Navazující (očekávané) aktivity:
Vyhodnocení naplnění závazku bude provedeno v rámci Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního
plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2018 až 2022, která bude vládě
předložena do 30. listopadu 2020. U závazku se rovněž počítá s jeho opětovným zařazením
do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl naplňován průběžně s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o problematice ochrany
oznamovatelů a o společenském přínosu jejich činnosti a rovněž již v přípravných fázích umožnit
věcnou a informovanou debatu o možných podobách připravovaného zákona o ochraně
oznamovatelů a o jeho jak sociálních tak i ekonomických přínosech a dopadech.

4.3 Vytvoření plánu koordinované mediální prezentace seznamující veřejnost
s výsledky boje proti korupci
Popis úkolu: Z činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí rovněž vzešel podnět
na vytvoření plánu koordinované mediální prezentace seznamující veřejnost s výsledky boje
proti korupci na jednotlivých úrovních zainteresovaných aktérů. K tomuto účelu bude využito
stávajících komunikačních kanálů mezi zástupci tiskových oddělení jednotlivých dotčených aktérů.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
a) gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu:
Tvorba „plánu koordinované mediální prezentace seznamující veřejnost s výsledky boje
proti korupci“ (dále jen „plán mediální prezentace)“ probíhala v průběhu roku 2019 na úrovni
gestora. Samotná medializace konkrétních výsledků boje proti korupci byla realizována na úrovni
Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s tiskovým
oddělením téhož ministerstva.
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Procesní plnění úkolu:
V průběhu roku 2019 byl úkol plněn v rámci Ministerstva spravedlnosti na úrovni příslušného
odboru. Následně se dne 22. ledna 2020 uskutečnilo jednání zástupců tiskových odborů
jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR, kde byl navržen a schválen další postup při plnění
tohoto úkolu. Materiál obsahující nadresortní plán mediální prezentace byl následně odeslán
jednotlivým resortům k vyjádření, po zapracování připomínek bude materiál předložen na jednání
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí dne 25. března 2020.
Navazující (očekávané) aktivity:
Neformální pracovní skupina vzniklá pro potřeby plnění tohoto úkolu se opět sejde ve druhé
polovině roku 2020. Vyhodnocení plnění úkolů, které budou nadresortním plánem mediální
prezentace uloženy, proběhne v lednu 2021.
Celkové zhodnocení splnění úkolu:
Úkol byl splněn dodatečně v březnu 2020.

Strana 95 (celkem 110)

5

Souhrnný přehled

1. Výkonná a nezávislá exekutiva
Gesce /
spolugesce

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora

Ministerstvo vnitra

Ano

Ministerstvo spravedlnosti

Ano

Ministerstvo spravedlnosti

Ano

Ano

Ministerstvo spravedlnosti

Ano

Ano

Ministerstvo vnitra

Ano

Ano

Předložení věcného záměru zákona o zdravotních
Ministerstvo zdravotnictví
pojišťovnách

Ne

Ne

Předložení sektorové analýzy korupce ve zdravotnictví.

Ano

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
Plnění závazku v Akčním plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018
až 2020 týkajícího se zavádění principů řízení kvality
ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování
nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality)
Pokračování
v
činnosti
pracovní
skupiny
k protikorupčnímu vzdělávání
Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů, ve znění pozdějších předpisů
Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních
zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších
předpisů
Posílení
materiálních
a
personálních
kapacit
(systemizace,
financování
včetně
odměňování,
vzdělávání) v oblasti boje proti hospodářské trestné
činnosti (zahrnující korupční trestné činy) včetně
odhalování a objasňování korupce s mezinárodním
prvkem ze strany policejních orgánů a spolupráce mezi
státy při jejím postihu

Ministerstvo zdravotnictví

Stav splnění
úkolu na úrovni
vlády

Poznámka

Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Sběr dat a začátek vytváření sektorových analýz korupce / Ministerstvo průmyslu a
v oblastech exekucí, energetiky, telekomunikací obchodu / Český
a dopravy
telekomunikační úřad /
Ministerstvo dopravy
Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a případný
Ministerstvo spravedlnosti
návrh aktualizace Rámcového RIPP
Kontrola provádění hodnocení korupčních rizik (CIA)
v rámci
hodnocení
dopadů
regulace
(RIA) Ministerstvo spravedlnosti
v legislativním procesu
Předložení věcného záměru energetického zákona

Ne

Ne

Ano

Ano
Ano
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2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím
Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření

Gesce /
spolugesce

Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona
Ministerstvo spravedlnosti
o lobbování a souvisejícího změnového zákona
Ministerstvo vnitra /
Ministerstva zajišťující
Analýza k zákonu o registru smluv
výkon vlastnických práv u
právnických osob s
majetkovou účastí státu
Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo vnitra
ve znění pozdějších předpisů.
Plnění závazků v Akčním plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018
Ministerstvo spravedlnosti
až 2020 týkajících se:
- zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví
- zveřejňování rozhodnutí nižších soudů
Plnění závazků v Akčním plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018
až 2020 týkajících se:
- otevřených dat o vzdělávání a vzdělávací soustavě
- otevřených dat o školách a školských zařízeních Ministerstvo školství
z informačního systému InspIS
mládeže a tělovýchovy /
- otevřených dat s agregovanými zjištěními z výstupů Česká školní inspekce
činnosti České školní inspekce
- zajištění uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího
charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků,
pod otevřenou licencí Creative Commons
Plnění závazku v Akčním plánu České republiky Ministerstvo školství
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 mládeže a tělovýchovy /
až 2020 týkajícího se zajištění uveřejňování digitálních Ministerstvo práce a

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora

Stav splnění
úkolu na úrovni
vlády

Ano

Ano

Poznámka

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano
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obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny
z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative
Commons
Předložení Sebehodnotící zprávy Akčního plánu České
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let
2018 až 2020
Pokračování v přípravě spuštění elektronické Sbírky
zákonů (eSbírka) a elektronického legislativního procesu
(eLegislativa)
Statisticko-analytické zpracování a vyhodnocování dat
shromážděných v rejstříku sportovních organizací
žádajících o podporu ze státního rozpočtu

sociálních věcí

Ministerstvo spravedlnosti

Ne

Ministerstvo vnitra

Ano

Ano

Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy

Ano

Ano
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3. Hospodárné nakládání s majetkem státu
Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů
Vzdělávací činnost v rámci Akademie veřejného
investování
Spolupráce se všemi dotčenými subjekty ve vytváření
komplexního metodického prostředí a zprostředkovávání
přenosu zkušeností a dobré praxe v oblasti zadávání
veřejných zakázek
Veřejné konzultace ke vhodnosti současného nastavení
podmínek při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a posouzení adekvátní výše hranice pro jejich
zadávání
Minimalizace počtu veřejných zakázek zadávaných
v JŘBU

Gesce /
spolugesce

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora

Stav splnění
úkolu na úrovni
vlády

Úřad vlády ČR – Sekce
Legislativní rady vlády

Ne

Ne

Ministerstvo financí

Ano

Ano

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Ano

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Ano

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Ano

Jednotlivé rezorty a jejich
podřízené složky
Úřad pro ochranu
Veřejné konzultace za účelem zhodnocení fungování hospodářské soutěže /
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Ministerstvo pro místní
rozvoj
Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
Ministerstvo financí
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zák.
č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů

Poznámka

Ano

Ano

Ano

Ne
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Aktualizace metodiky určení skutečného majitele
v souladu s ustanoveními 5. AML směrnice
Pokračování legislativního procesu u návrhu zákona
o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační
zákon)
Zahájení debaty o přesunu problematiky řešení
majetkových soudních sporů ze státních institucí
na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM)
Zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžení
majetku státu průhledným a nezpochybnitelným
způsobem – přednostně formou veřejné dražby
Vzdělávací činnost - veřejné dražby
Předložení návrhu věcného záměru stavebního zákona

Finanční analytický úřad /
Ministerstvo spravedlnosti

Ne

Úřad vlády ČR

Ne

Úřad pro zastupování
státu ve věcech
majetkových /
Ministerstvo financí

Ano

Jednotlivé rezorty a jejich
podřízené složky

Ano

Ministerstvo pro místní
rozvoj
Ministerstvo pro místní
rozvoj

Ne

Ano
Ano
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4. Rozvoj občanské společnosti
Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření

Gesce /
spolugesce

Předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
Plnění závazku v Akčním plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018
až 2020 týkajícího se zvyšování povědomí o
problematice oznamovatelů protiprávního jednání
(whistleblowerů)
Vytvoření plánu koordinované mediální prezentace
seznamující veřejnost s výsledky boje proti korupci

Ministerstvo spravedlnosti

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora
Ano

Ministerstvo spravedlnosti

Ano

Ministerstvo spravedlnosti

Ano

Stav splnění
úkolu na úrovni
vlády

Poznámka

Splněno dodatečně
v březnu 2020.
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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 2019

Akční plán OGP

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí na období let 2018 až 2020

AP 2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019

BIM

Informační model budovy

BY

Varianta licence Creative Commons

BY-SA

Varianta licence Creative Commons

CIA

Hodnocení korupčních rizik

CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu.

CRAB

Centrální registr administrativních budov

ČR

Česká republika

ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

EU

Evropská unie

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GRECO

Skupina států proti korupci

HTML

Hypertext Markup Language

ICT

informační a komunikační technologie

InspIS

informační systém České školní inspekce

ISSM

Informační systém skutečných majitelů

IS

Informační systém

IT

Informační technologie

JŘBU

Jednací řízení bez uveřejnění

k. ú.

katastrální území

Koncepce

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022

LČR

Lesy ČR

LRV

Legislativní rada vlády

MK

Ministerstvo kultury

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MO

Ministerstvo obrany

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe

Ministerstvo zemědělství

NBÚ

Národní bezpečnostní úřad

NCOZ

Národní centrála boje proti organizovanému zločinu

NEN

Národní elektronický nástroj

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OGP

Partnerství pro otevřené vládnutí

OLOG

Odbor logistiky

OMAJ

Odbor majetku

OPKS

Odbor příprav pro krizové stavy

OP

operační program

OP JAK

OP Jan Amos Komenský

OP VK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VVV

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OPVZ

Odbor práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní
rozvoj

OSS

Organizační složka státu

OVD

Oddělení veřejných dražeb

RIA

Hodnocení dopadů regulace

RIS

Rozpočtový informační systém

RIPP

Rezortní interní protikorupční program

RRIPP

Rámcový rezortní interní protikorupční program

SPÚ

Státní pozemkový úřad

SSHR

Státní správa hmotných rezerv

SÚIP

Státní úřad inspekce práce

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

TIČR

Technická inspekce České republiky

ÚMPOD

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

ÚPČR

Úřad práce České republiky

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

ust.

ustanovení

ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VÚBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

VÚPSV

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
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zákon o majetku státu

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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Přílohy

7.1 Přehled odkazů na webové stránky – nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného
majetku
Ministerstvo financí a jemu podřízené organizace:
Finanční analytický úřad: http://www.financnianalytickyurad.cz/
Generální finanční ředitelství: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nepotrebny-majetek
Generální ředitelství cel: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebnehomajetku/Stranky/default.aspx,
www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmu-majetku/Stranky/default.aspx (pronájem)
Státní tiskárna cenin: https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku
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/povinnezverejnovane-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-prodejea-pronajmu-majetku-statu
Moravská
galerie
v Brně:
http://www.moravska-galerie.cz/moravskagalerie/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/nabidkanepotrebneho-majetku
Národní muzeum: https://www.nm.cz/spoluprace/pronajmy1
Národní muzeum v přírodě: ne
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Národní
památkový
ústav:
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku,
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovaneinformace/verejne-zakazky
Národní technické muzeum: https://www.postaonline.cz/cadrvd/
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
pronajmu.html

muzeum:

http://www.szm.cz/rubrika/162/pronajem/aktualni-nabidka-

Technické muzeum v Brně: ne
Uměleckoprůmyslové museum v Praze: https://www.upm.cz/pronajmy/
Ministerstvo obrany a jemu podřízené složky:
Ministerstvo obrany: http://www.onnm.army.cz (prodej), http://www.ahnm.army.cz (pronájem)
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-nepotrebnehomajetku
Vojenský technický ústav, s.p.: http://www.vtusp.cz/prodej-majetku
Vojenský výzkumný ústav, s. p.: http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/
VOP, 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/web/cz/nabidka-nepotrebneho-majetku
Centrum
majetku/

Kociánka:

http://www.centrumkocianka.cz/domovska-stranka/prehled-nepotrebneho-

Centrum
pobytových
a
http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/

terénních

sociálních

služeb

Zbůch:

Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.csshrabyne.cz/o-organizaci/nabidka-nepotrebnehomajetku.html
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
http://www.centrumchrlice.cz/nepotrebny-majetek-statu/ms-1171/p1=1171

v Brně-Chrlicích:

Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/nepotreb_majetek.html
Česká správa sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/nepotrebny-majetek
Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/nepotrebny-majetek/
Technická inspekce České republiky: https://www.ticr.eu/inpage/nepotrebny-majetek/
Úřad práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/nabidka-nepotr.-majetku
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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.vupsv.cz/o-nas/
Ministerstvo pro místní rozvoj: řeší prostřednictvím ÚZSVM
Ministerstvo průmyslu a obchodu: řeší prostřednictvím ÚZSVM
Ministerstvo spravedlnosti: pouze bezplatné převody majetku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodejmoviteho-a-nemoviteho-majetku-msmt (prodej), http://www.msmt.cz/ministerstvo/prostory-kpronajmu (pronájem)
Ministerstvo vnitra a jemu podřízené složky:
Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx)
Bytová správa ministerstva vnitra: www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem
Česká pošta: www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti
Institut pro veřejnou správu Praha: https://www.institutpraha.cz/stredisko-benesov/moznostpronajmu-prostor/
Policie České republiky: www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazkyodprodej-majetku.aspx
Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra: http://www.suz.cz/nakladani-s-majetkem/nabidkamajetku/
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra: www.zsmv.cz/majetek/
Zemský archiv v Opavě: http://www.archives.cz/zao/uredni/odprodej_majetku/index.php
Ministerstvo zahraničních věcí a jemu podřízené složky
Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_pronajmu.
html (majetek MZV určený k pronájmu)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_odprodeji.
html (majetek MZV určený k odprodeji)
Česká rozvojová agentura, organizační složka státu: https://www.czechaid.cz/o-nas/zakladnidokumenty/
Česká
centra,
příspěvková
korupci/majetek-a-rozpocet/

organizace:

Diplomatický servis, příspěvková organizace:
https://www.ds.cz/nabidka-nemovitosti/

https://www.czechcentres.cz/o-nas/boj-protihttps://www.ds.cz/movity-majetek-prodej/,

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO Dubaj 2020, příspěvková organizace:
https://www.czexpo.com/zavazne-dokumenty/
Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce: http://www.iir.cz/static/dokumenty
Zámek Štiřín, příspěvková organizace: https://www.zsti.cz/index.php
Ministerstvo zdravotnictví: řeší prostřednictvím ÚZSVM
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Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené složky:
Ministerstvo
zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/nabidka-nepotrebneho-majetku/
Česká akademie zemědělských věd: http://www.cazv.cz/
Lesy ČR, s.p.: https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/
Mateřská škola Klásek, s.p.o.: http://www.msklasek.cz/
Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, s.p.: http://www.mtd-ustrasice.cz/aktualne/
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.: https://www.nhkladruby.cz/prodej-a-pronajemmajetku
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.: http://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: www.crab.cms
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.: https://www.svupraha.cz/o-nas/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
http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/prodmajmen

biopreparátů

a

léčiv:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, s.p.o.: http://www.uzei.cz/nabidka-majetku-uzei-kodkoupeni/
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.: https://www.vri.cz/
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.: 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.: http://www.vurv.cz/
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.: http://www.vuzt.cz/
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Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: http://www.vuzv.cz/
Zařízení služeb Ministerstva zemědělství, s.p.o.: http://zsmze.cz/
Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.: http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/
Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.: http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/
Ministerstvo životního prostředí: řeší prostřednictvím ÚZSVM
Český báňský úřad: http://www.cbusbs.cz/cs/component/k2/item/52
Český statistický úřad: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabidka_nepotrebneho_majetku
Český telekomunikační úřad: http://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku
Energetický regulační úřad: http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku
Státní úřad pro jadernou bezpečnost: https://www.sujb.cz
Úřad pro dohled nad hospodařením politických
https://www.udhpsh.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku

stran

a

politických

hnutí:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetekuohs-nabizeny-k-odprodeji.html
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://nabidkamajetku.cz
Úřad průmyslového vlastnictví: https://upv.cz/cs/upv/uredni-deska.html
Úřad vlády ČR: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=953
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