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Úvod 

Vládě je předkládáno zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci 

na roky 2021 a 2022 (dále jen „Akční plán“), který je protikorupčním dokumentem vlády České 

republiky odvozeným od Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) 

a plynule navazujícím na Akční plán boje s korupcí na rok 2020. Akční plán obsahuje řadu prioritních 

legislativních i nelegislativních úkolů, jimiž navázal na předchozí akční plány. V realizaci 

navazujících úkolů bude pokračováno po dobu časové působnosti Koncepce, tj. do konce roku 2022. 

Akční plán byl stejně jako v předchozích letech postaven na čtyřech prioritách, jimiž jsou: 

• výkonná a nezávislá exekutiva, 

• transparentnost a otevřený přístup k informacím, 

• hospodárné nakládání s majetkem státu,  

• rozvoj občanské společnosti. 

Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky dne 7. prosince 2020 č. 1273, 

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

uvedená v Akčním plánu a do 31. ledna 2022 zaslat ministryni spravedlnosti zprávu o stavu a způsobu 

plnění úkolů obsažených v Akčním plánu spadajících do jejich gesce (prezidentovi Nejvyššího 

kontrolního úřadu a řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo doporučeno postupovat 

stejně). Na základě takto získaných zpráv byl vytvořen materiál Zhodnocení plnění opatření 

uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022, který bude do 31. března 2022 

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 Pokračování legislativního procesu u návrhu novely zákona o soudech a soudcích   

Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti, v rámci naplňování mezinárodních závazků České 

republiky bude návazně na doporučení 4. hodnotícího kola GRECO na půdě Parlamentu prosazováno 

přijetí vládou schváleného návrhu novely zákona o soudech a soudcích, který doporučení GRECO 

naplňuje. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: ANO 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO 

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 

pro rok 2019. 

Novela vychází primárně z doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO), která byla vůči České 

republice uplatněna v rámci 4. kola hodnocení. 

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona bylo zavedení jednotného a transparentního systému 

výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců. 

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. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

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. 

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 
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vlády samotnou. Dne 12. září 2019 návrh projednala Legislativní rada vlády, která jej vládě 

doporučila schválit. Vláda schválila předmětný návrh zákona usnesením č. 724 ze dne 21. 10. 2019.  

Vládní návrh zákona byl následně předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 630 

(VIII. volební období). První čtení novely Poslaneckou sněmovnou proběhlo dne 11. 3. 2020. 

Následně byl návrh projednán Ústavně právním výborem, který svým usnesením doporučil tento 

návrh schválit. Druhé čtení proběhlo dne 10. 12. 2020 a ústavněprávní výbor jako garanční výbor 

tento návrh následně projednal dne 6. 1. 2021. Ve třetím čtení byl návrh dne 22. 1. 2021 schválen. 

Následně byl návrh projednán ústavněprávním výborem Senátu a schválen plénem Senátem 

s pozměňovacími návrhy dne 17. března 2021. Poslanecká sněmovna vrácený návrh 25. května 2021 

schválila. Návrh byl po podpisu prezidentem republiky dne 9. června 2021 vyhlášen ve Sbírce zákonů 

pod č. 218/2021 Sb.  

Navazující (očekávané) aktivity: -  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn přijetím zákona č. 218/2021 Sb.  

1.2 Pokračování legislativního procesu u návrhu novely zákona o řízení ve věcech 

soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 

Popis úkolu: V rámci naplňování mezinárodních závazků České republiky bude návazně 

na doporučení 4. hodnotícího kola GRECO na půdě Parlamentu prosazováno přijetí vládou 

schváleného návrhu novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů, který doporučení GRECO naplňuje. 

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. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců 

a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z doporučení Skupiny států proti 

korupci (GRECO) v rámci 4. kola hodnocení. 

Cílem novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je posílení 

záruk zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku – odvolání. 

Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to 

prostřednictvím více opatření. 

Předně mají být jinak složeny kárné senáty (způsob kreace senátů prvního stupně zůstává v zásadě 

zachován). V čtyřčlenných senátech pro řízení v prvním stupni mají být členy senátu dva soudci a dva 

přísedící – příslušníci nesoudcovských právnických profesí, konkrétně ve všech věcech jsou členy 

senátu soudce vrchního soudu a soudce krajského soudu, přičemž ve věcech soudců a státních 

zástupců jsou přísedícími státní zástupce a advokát a ve věcech soudních exekutorů soudní exekutor 

a advokát. Pětičlenné odvolací senáty mají být složeny ve věcech soudců ve všech věcech ze dvou 

soudců Nejvyššího správního soudu a dvou soudců Nejvyššího soudu, přičemž ve věcech soudců je 

pátým členem senátu soudce vrchního nebo krajského soudu, ve věcech státních zástupců přísedící 
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státní zástupce a ve věcech soudních exekutorů přísedící soudní exekutor. V prvním stupni mají 

rozhodovat vrchní soudy, ve druhém stupni Nejvyšší správní soud. 

Dále se navrhuje zavedení výslovné úpravy obdoby dohody o prohlášení viny a přijetí trestu v kárném 

řízení, a to dohody o vině a kárném opatření. Navrhuje se též zavedení možnosti podmíněného 

zastavení kárného řízení. 

Navrhuje se stanovit postup pro koordinaci navrhovatelů (kárných žalobců), aby návrh (kárnou 

žalobu) podával – pokud možno – navrhovatel (kárný žalobce), který má nejlepší přístup 

k informacím o rozhodných skutečnostech. 

Dále se v zájmu procesní ekonomie navrhuje, aby kárný soud mohl upustit od dokazování nesporných 

skutečností. 

Je též navrhováno, aby důkazy opatřené pro účely kárného řízení byly přípustné i v řízení 

o způsobilosti soudce a státního zástupce vykonávat svou funkci, a naopak. 

Také se navrhuje, aby zahájením trestního stíhání pro týž skutek proti téže osobě došlo k přerušení 

lhůt pro zánik kárné odpovědnosti a pro podání návrhu na zahájení kárného řízení (kárné žaloby). 

Kromě výše uvedených opatření je též navrhováno omezení okruhu případů, ve kterých je soudci 

nebo státnímu zástupci, kterému byl dočasně pozastaven výkon funkce, doplácena část platu, která 

mu po dobu dočasného zproštění vyplácena nebyla. Má být rovněž zrušena objektivní lhůta pro 

podání návrhu na zahájení kárného řízení ve věcech soudců a státních zástupců (z důvodu duplicitní 

úpravy s lhůtou pro zánik kárné odpovědnosti) a oprávnění předsedy okresního soudu podat návrh 

na zahájení kárného řízení proti soudci jiného okresního soudu.  

Jsou též navrhována některá další opatření, která mají přispět ke zvýšení efektivity kárných řízení, 

případně další opatření vedoucí ke zjednodušení postupů v praxi. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Vládní návrh zákona byl v VIII. volebním období předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní 

tisk č. 683. Projednání návrhu však nebylo v VIII. volebním období dokončeno. Návrh by měl být 

nyní opětovně předložen vládě, přičemž rozhodnutím předsedkyně Legislativní rady vlády byla 

návrhu udělena výjimka z meziresortního připomínkového řízení (návrh má představovat upravenou 

verzi dřívějšího vládního návrhu zákona, k němuž proběhlo připomínkové řízení).  

Navazující (očekávané) aktivity:  

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny a změnou vlády nutno potvrdit/upřesnit věcné 

zadání. Dle toho bude návrh předložen znovu, event. bude předložen v upraveném znění a znovu 

rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Předpokládá se předložení návrhu vládě 

a následně Poslanecké sněmovně ve formě vládního návrhu zákona. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol má být splněn dodatečně, neboť projednávání vládního návrhu zákona, který byl vládou 

předložen v předchozím volebním období (sněmovní tisk 683, VIII. volební období), nebylo 

Poslaneckou sněmovnou dokončeno. 

1.3 Poskytování expertní součinnosti ke zpracování etického kodexu členů obou 

komor Parlamentu 

Popis úkolu: Doporučení GRECO zahrnuje také vydání etických kodexů členů obou komor 

Parlamentu a provádění souvisejících doprovodných opatření typu zpracování komentářů 

k  jednotlivým ustanovením etických kodexů, případových studií či školení dotčených osob. Jakkoliv 
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je přijetí etických kodexů členů obou komor Parlamentu jejich autonomní záležitostí, bude 

Ministerstvo spravedlnosti coby gestor plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti boje 

proti korupci aktivní při iniciaci a případné moderaci diskuze vedoucí ke zpracování etických kodexů. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

Ministerstvo spravedlnosti v roce 2020 připravilo návrh Etického kodexu poslance, který byl 

postoupen tehdejšímu předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi. Ministerstvo 

spravedlnosti návrh Etického kodexu připravilo v souladu s převažujícími preferencemi poslanců 

s akcentem na doprovodný komentář v souladu s požadavky GRECO. Současně bylo navrženo 

vytvoření Komise pro etiku coby stálého orgánu, který by poslancům v případně etických dilemat 

a souvisejících záležitostí poskytoval odbornou pomoc.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Projednání návrhu Etického kodexu poslance bylo zařazeno na program jednání Poslanecké 

sněmovny konaného dne 10. prosince 2020. Z důvodu nízkého počtu přítomných poslanců z důvodu 

přísných epidemiologických opatření navrhl předseda Poslanecké sněmovny přerušení projednávání 

návrhu Etického kodexu poslance do doby, kdy bude možné, aby se rozpravy mohli zúčastnit všichni 

poslanci. V roce 2021 na program jednání Poslanecké sněmovny již návrh Etického kodexu poslance 

zařazen nebyl, jakkoliv Ministerstvo spravedlnosti bylo připraveno poskytovat poslanců součinnost 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V průběhu roku 2022 bude Ministerstvo spravedlnosti v případě zájmu Poslanecké sněmovny 

připraveno poskytovat odbornou součinnost. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: Návrh Etického kodexu poslance včetně doprovodného 

komentáře je připraven, v průběhu roku 2022 bude Poslanecká sněmovna opětovně oslovena 

za účelem schválení Etického kodexu poslance tak, aby Česká republika splnilo příslušné doporučení 

GRECO.  

1.4 Realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí 

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

a veřejnou správu“ v oblasti etických kodexů 

Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti bude v oblasti etických kodexů realizovat projekt 

„Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, 

orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, spolufinancovaný ze zahraničních zdrojů. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 
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Věcné naplnění úkolu: 

Po věcné stránce je součástí úkolu jednak komparativní studie týkající se oblasti etických kodexů 

a dobré praxe pro soudce a státní zástupce, která zahrnuje analýzu stávajícího stavu a nejlepších 

zkušeností s obsahem a aplikací etických kodexů pro soudce a státní zástupce. Zjištěná dobrá praxe 

v zahraničí bude formulována do doporučení pro aplikaci i v České republice. 

Dále bude k uvedenému tématu uspořádána mezinárodní konference, kde budou diskutovány 

a odborné veřejnosti prezentovány výstupy komparativní studie k etickým kodexům soudců 

a státních zástupců a k dobrým i špatným zkušenostem s nimi v České republice i v zahraničí 

ale i další otázky související s touto problematikou. Cílovou skupinou konference tak jsou především 

čeští soudci a státní zástupci. Konference bude sloužit ke zvýšení jejich povědomí o nejlepší praxi 

v České republice i v zahraničí v oblasti přípravy a aplikace etických kodexů v České republice. 

Na mezinárodní konferenci bude navazovat série workshopů k etickým kodexům.  

V návaznosti na výše uvedené vypracovaná brožura, jejíž obsah bude formulován na základě 

poznatků získaných při analýze podkladů pro zpracování studie a vycházet bude i z diskusí 

proběhlých na mezinárodní konferenci k etickým kodexům. Cílovou skupinou, které bude brožura 

distribuována, budou pracovníci veřejné správy a justice, zejména státní zástupci a soudci. 

Prostřednictvím distribuce brožur bude zajištěno šíření povědomí o aktuálních poznatcích, nejlepší 

praxi a doporučeních do budoucna v oblasti etických kodexů soudců a státních zástupců. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Projektovým týmem byly připraveny podklady pro veřejnou zakázku na dodavatele komparativní 

studie v oblasti etických kodexů, jejíž vyhlášení se předpokládá na jaře 2022. Byla navázána 

spolupráce s partnery projektu Nejvyšším státním zastupitelstvím a Justiční akademií, kteří 

spolupracují na dílčích aktivitách.  

Probíhaly přípravy na zajištění konference k etickým kodexům, a to jak v rovině programové 

zahrnující návrh programu a přednášejících, tak i v rovině organizační, která zahrnuje přípravu 

na výběr konferenčních prostor, technického vybavení či cateringu.  

Navazující (očekávané) aktivity: 

Bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele komparativní studie v oblasti etických kodexů 

a po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem bude studie vypracována. Budou pokračovat 

přípravné práce pro zajištění konference k etickým kodexům. Pro tisk brožury bude vysoutěženým 

dodavatelem připravena její grafická podoba a vysoutěžen dodavatel tiskařských služeb.  

Bude připravena programová stránka i organizační zajištění pro workshopy k etickým kodexům 

soudců a státních zástupců. Tato aktivita navazuje na dodanou komparativní studii a uspořádanou 

konferenci.  

Průběžně budou realizovány veřejné zakázky pro zajištění dodávek a služeb souvisejících 

s projektem.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Došlo k posunu realizace některých aktivit z důvodu časové náročnosti realizace veřejných zakázek. 

V návaznosti na to byl aktualizován harmonogram projektu a navrženo prodloužení projektu 

až do konce roku 2023 a v této věci byla započata jednání s poskytovatelem dotace, Ministerstvem 

financí.  

Úkol prozatím splněn nebyl a jeho dílčí aktivity jsou rozloženy do celé doby trvání projektu, je 

předpokládáno, že úkol bude v plánovaném čase realizován. 
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1.5 Realizace úkolů obsažených v sektorové analýze korupce ve zdravotnictví 

Popis úkolu: V roce 2021 bude Ministerstvo zdravotnictví pokračovat v realizaci opatření 

obsažených v sektorové analýze korupce ve zdravotnictví, kterými jsou mimo jiné vyhodnocení 

nákupů, které nemocnice provádějí mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo otázka 

nelegálních plateb za ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče.  

Gestor: Ministerstvo zdravotnictví 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: NE 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Úkoly ze sektorové analýzy korupce ve zdravotnictví:  

a) Zakotvení závazného procesu výběru osob do řídících pozic státních nemocnic, jehož součástí bude 

transparentní posouzení kandidátů nezávislou komisí.  

b) Metodicky vymezit jednotný postup aplikace § 122 zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon 

č. 134/2016 Sb.) pro nemocnice, tedy ověřování skutečného vlastníka dodavatele veřejné zakázky. 

Zjištěnou informaci o skutečném vlastníkovi dodavatele zveřejnit (není-li čerpána z veřejného 

registru), interně prověřovat, zda u těchto osob nedochází ke střetu zájmů.  

c) Nákupy nemocnic mimo oblast veřejných zakázek – standardizace postupů v režimu zakázek 

malého rozsahu a rámcových smluv, průběžné nákupy realizovat s využitím elektronických nástrojů 

flexibilního tendrování a zavést do nich elementární prvky transparentnosti. 

Věcné naplnění úkolu: 

Úkoly stanovené v sektorové analýze korupce ve zdravotnictví nebyly splněny z důvodu probíhající 

pandemie COVID 19, která maximálně zatěžuje pracovníky Ministerstva zdravotnictví. 

 

Jednotlivé úkoly ze sektorové analýzy z hlediska jejich věcného naplnění:  

 

Ad a) Zakotvení závazného procesu výběru osob do řídících pozic státních nemocnic, jehož součástí 

bude transparentní posouzení kandidátů nezávislou komisí.  

 

Závazný proces výběru osob do řídících pozic státních nemocnic bude zajištěn formou vydání 

„Metodického pokynu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví, kterým podrobnosti 

k provádění výběrových řízení na vedoucí funkce ředitelů organizací v přímé řídící působnosti 

Ministerstva zdravotnictví". Dokument je v současné době ve stádiu zpracovávání připomínek. 

Vydání Metodického pokynu se předpokládá v průběhu měsíce února 2022.    

 

Ad b) Metodicky vymezit jednotný postup aplikace § 122 zákona o zadávání veřejných zakázek 

(zákon č. 134/2016 Sb.) pro nemocnice. 

  

Předpoklad splnění úkolu je v průběhu 1.Q.2022, v závislosti na funkčnosti Registru – Evidence 

skutečných majitelů.  

 

Ad c) Nákupy nemocnic mimo oblast veřejných zakázek – standardizace postupů v režimu zakázek 

malého rozsahu a rámcových smluv. 
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Splnění úkolu je závislé na dokončení vývoje aktuálně vytvářeného modulu (jako nástroje pro vyřešení 

problematiky nahodilých nákupů, přímých nákupů na objednávku apod.), který bude na základě 

několika jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem pro místní rozvoj (za účasti 

expertů z řad nemocničních lékárníků) inkorporován do Národního elektronického nástroje jako 

jeden z modulů. Tímto dojde k vyřešení dané problematiky a zajištění souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. Jde o proces, který je nyní mimo přímou kontrolu MZ (modul vyvíjí dodavatel 

MMR). Jakmile bude modul vyvinut, bude zpracován metodický pokyn k jeho využívání. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: -  

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkoly budou plněny jednak v závislosti na vývoji epidemie, tedy uvolnění kapacity pracovníku 

Ministerstva zdravotnictví a v návaznosti na výše uvedené okolnosti. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkoly vyplývající pro Ministerstvo zdravotnictví ze sektorové analýzy nebyly splněny 

v předpokládaném rozsahu, částečně v důsledku prioritizace agend souvisejících s pandemií COVID 

19. V hodnoceném období byly vytvořeny podmínky ke zdárnému dokončení úkolů v průběhu roku 

2022. 

1.6 Realizace opatření obsažených v sektorových analýzách korupce v oblastech 

exekucí, energetiky, elektronických komunikací a dopravy   

Popis úkolu: Na základě úkolu zakotveného Koncepcí byly od roku 2019 zahájeny přípravy 

sektorových analýz korupce v oblastech exekucí, energetiky, elektronických komunikací a dopravy. 

Tyto sektorové analýzy budou dokončeny a v letech 2021 a 2022 budou realizována protikorupční 

opatření v nich obsažená. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti / Ministerstvo průmyslu a obchodu / Energetický regulační úřad 

/ Český telekomunikační úřad / Ministerstvo dopravy 

Realizace opatření obsažených v sektorových analýzách korupce v oblasti exekucí 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

Analýza identifikuje problémy, které mají přesahy do oblasti legislativní a jsou řešitelné 

prostřednictvím změn legislativy. V této souvislosti je přitom třeba upozornit na to, že z hlediska 

korupčních rizik z materiálu mimo jiné vyplynulo, že jistá korupční rizika s sebou přináší v současné 

době účinná právní úprava volné volby soudního exekutora – jako stěžejní návrh řešení proto 

vyplynulo pokračování v diskuzi stran mechanismu výběru soudního exekutora jako opatření 

minimalizující určitou závislost exekutora na oprávněném. Způsob výběru soudního exekutora je 

přitom jedním ze základních pilířů současné právní úpravy exekučního řízení.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  
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Sektorová analýza korupce v oblasti exekucí byla zpracována na základě poznatků Odboru dohledu 

a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti a odpovědí oslovených subjektů (stavovské organizace, 

zástupci oprávněných, zástupci neziskových organizací). 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Na základě stanoviska ministra spravedlnosti bude přistoupeno k případné realizaci vybraných 

opatření.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Sektorová analýza korupce v oblasti exekucí bude jedním ze zdrojových materiálů pro přípravu 

Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2027. 

Realizace opatření obsažených v sektorových analýzách korupce v oblasti energetiky 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu / Energetický regulační úřad 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

Sektorová analýza korupce v energetice byla Ministerstvu spravedlnosti zaslána dne 11. prosince 

2020. Jako hlavní opatření zpráva identifikovala přijetí zákona o lobbingu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Z analýzy vyplývá, že na úrovni MPO a ERÚ je již ustavený a dostatečně robustní mechanismus 

pro mitigaci možných korupčních rizik. Za klíčové a systémově kultivující je identifikováno přijetí 

zákona o lobbingu, který v době předložení analýzy korupce byl předložen Poslanecké sněmovně, 

nicméně nebyla dostatečná politická shoda na tom, aby byl dokončen schvalovací proces do konce 

funkčního období.  

Aktuálně byl poslaneckou iniciativou předložen návrh zákona o vydání zákona o lobbování 

(sněmovní tisk č. 1) a je předložen do 1. čtení na 6. schůzi Poslanecké sněmovny. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Dokončení legislativního procesu zákona o lobbování. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Bude odvislé od průběhu legislativního procesu a postupu schvalování zákona o vydání zákona 

o lobbování. 

Energetický regulační úřad: 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 
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Věcné naplnění úkolu:  

Na základě úkolu z usnesení vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti 

korupci na roky 2021 a 2022 uvádíme, že v listopadu 2020 byla po vzájemné spolupráci 

ve stanoveném termínu zpracována a gestorovi úkolu odeslána finální verze sektorové analýzy. 

Sektorová analýza korupce v oblasti energetiky byla schválena gestorem a v prosinci 2020 zaslána 

Ministerstvu spravedlnosti. Opatření uvedena v Sektorové analýze korupce v oblasti energetiky 

v gesci ERÚ byla dodržována a průběžně plněna. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Na plnění úkolu se podílel zástupce úřadu v Mezirezortní koordinační skupině pro boj s korupcí 

a Oddělení interního auditu v součinnosti s odbornými útvary jednotlivých sekcí úřadu. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkol bude nadále plněn na základě usnesení vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním 

plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 a doporučení Mezirezortní koordinační skupiny pro boj 

s korupcí. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol je plněn. 

Realizace opatření obsažených v sektorových analýzách korupce v oblasti elektronických 

komunikací  

Gestor: Český telekomunikační úřad / Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Český telekomunikační úřad: 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: NE 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

ČTÚ nedisponuje informacemi, jak bylo naloženo s převážně legislativními doporučeními, jelikož ČTÚ 

nedisponuje zákonodárnou iniciativou. Bližší informace může podat Ministerstvo průmyslu a obchodu 

jako hlavní gestor úkolu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: - 

Navazující (očekávané) aktivity: - 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: - 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

a) zveřejňování veškerých uzavřených smluv, které mají hodnotu nad 50 000 korun, 
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b) zveřejňování seznamu všech externích poradců a poradních orgánů včetně jim vyplacených 

odměn, 

c) Rezortní interní protikorupční program MPO a 

d) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy. 

 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

a) smlouvy se zveřejňují podle interních předpisů a relevantní legislativy, 

b) seznam poradců se zveřejňuje na stránkách MPO dvakrát ročně (k 15.2. a 15.8.), 

c) Rezortní interní protikorupční program se pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje, 

d) Etický kodex je dodržován a posuzuje se v rámci plnění Rezortního interního protikorupčního 

programu. 

 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Předložení Zprávy o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu boje proti korupci 

na roky 2021–2022 vládě ČR. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol je průběžně plněn. 

Realizace opatření obsažených v sektorových analýzách korupce v oblasti dopravy 

Ministerstvo dopravy: 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): -  

Věcné naplnění úkolu:  

Ve vztahu k úkolu spočívajícímu v realizaci opatření obsažených v sektorových analýzách korupce 

v oblastech exekucí, energetiky, elektronických komunikací a dopravy uvádíme, že úkol byl splněn. 

Doporučení obsažená v Sektorové analýze korupce v oblasti dopravy byla realizována. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Ve vztahu k úkolu spočívajícímu v realizaci opatření obsažených v sektorových analýzách korupce 

v oblastech exekucí, energetiky, elektronických komunikací a dopravy uvádíme, že v Sektorové 

analýze korupce v oblasti dopravy nebyla zpracovateli navrhována žádná opatření. Vzešla z ní toliko 

dvě doporučení sebraná v rámci veřejných konzultací. První z těchto doporučení se týkalo rizika 

identifikovaného v tehdejším Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy spojeného 

s veřejnými zakázkami, přičemž bylo doporučováno zvážit doplnění eliminačního opatření tohoto 

rizika o informační povinnosti vůči vedení sekce, případně i o další instrumenty jako například 

průběžné školení zaměstnanců či nahodilé posuzování malých zakázek nezávislou osobou. Druhé 

doporučení se týkalo rizik identifikovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přičemž bylo navrhováno 

konkretizovat scénáře těchto rizik a opatření k jejich eliminaci, a dále upravit riziko související 

s kontrolou reklam v terénu a vymáháním případných pohledávek přidáním slova „nelegálních“ 

(reklam). Doporučení týkající se Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy byla 

zohledněna při aktualizaci katalogu korupčních rizik Ministerstva dopravy, která proběhla v roce 

2021 v návaznosti na mimořádnou změnu systemizace Ministerstva dopravy. V rámci této 

systemizace byl Odbor pozemních komunikací zrušen a nahrazen Odborem liniových staveb 
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a silničního správního úřadu. Při identifikaci a zhodnocení korupčních rizik v tomto nově vzniklém 

útvaru byla doporučení vzešlá ze Sektorové analýzy korupce zohledněna a částečně promítnuta 

do nově nastavených opatření k eliminaci identifikovaných rizik. Doporučení týkající se Ředitelství 

silnic a dálnic ČR byla dne 11. května 2021 postoupena dopisem ministra dopravy řediteli Ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Ředitelství silnic a dálnic ČR následně aktualizovalo katalog korupčních rizik 

podle navržených doporučení. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

S ohledem na skutečnost, že doporučení vzešlá ze Sektorové analýzy korupce již byla realizována, je 

úkol spočívající v realizaci opatření obsažených v sektorových analýzách korupce v oblastech 

exekucí, energetiky, elektronických komunikací a dopravy z pohledu Ministerstva dopravy celkově 

splněn a žádné navazující aktivity tedy nejsou předpokládány. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol obsažený v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 lze z hlediska věcného 

i procesního ze strany Ministerstva dopravy i ze strany Ministerstvu dopravy podřízených organizací 

vyhodnotit jako splněný. 

1.7 Předložení návrhu energetického zákona 

Popis úkolu: Vládě České republiky bude Ministerstvem průmyslu a obchodu předložen návrh 

energetického zákona, který bude navazovat na věcný záměr energetického zákona. Při zpracování 

návrhu energetického zákona bude nutné se zaměřit na 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  

a) gestora: NE 

b) vlády: NE 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE 

Věcné naplnění úkolu:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu intenzivně pracuje na paragrafovém znění energetického zákona.  

Nový energetický zákon bude zásadně měnit legislativní prostředí trhu s energií. Zpracování tohoto 

nového legislativního rámce je vysoce náročné a je třeba jej diskutovat se zástupci celého sektoru 

energetiky. 

Předmětem nového energetického zákona jsou jednotlivé činnosti (nikoliv jen podnikatelské, jako je 

tomu dosud ve stávající úpravě energetického zákona) fyzických i právnických osob v energetickém 

sektoru. Nový energetický zákon definuje nejen tyto činnosti, ale také práva a povinnosti vyplývající 

z výkonu jednotlivých činností a nastavuje pravidla pro vzájemnou interakci subjektů působících na 

energetickém trhu. Připravovaný návrh zákona odráží nové vývojové trendy energetiky, jakými jsou 

decentralizace výroby, větší zapojování zdrojů obnovitelné energie, řízení spotřeby elektřiny, 

ukládání energie, propojování jednotlivých sektorů a další. 

Cílem nové právní úpravy je zjednodušení přístupu k oprávnění k podnikání, zavede se nová databáze 

energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení, dále institut aktivního zákazníka, nový 

subjekt v podobě energetického společenství, nové činnosti do trhu s elektřinou v podobě agregace, 
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ukládání energie a poskytování flexibility, a místo pojmu spotřebitel se zavádí pojem zákazník 

v domácnosti. Nová právní úprava pamatuje také na problematiku ochrany zákazníka a zaměřuje se 

zejména na vztah mezi zákazníky a dodavateli energií prostřednictvím nastavení transparentních 

podmínek jejich vzájemných smluv. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Návrh paragrafového znění vychází z věcného záměru energetického zákona, který schválila vláda 

dne 7. prosince 2020. Do přípravy jsou zapojeni přední odborníci z oblasti energetiky a zástupci státní 

správy. Prvotní návrh byl rozeslán k připomínkám odborné veřejnosti v srpnu loňského roku. 

K návrhu se sešlo velké množství připomínek a komentářů (řádově až tisíce) od zástupců subjektů 

působících na trhu s elektřinou, na trhu s plynem, z oblasti teplárenství a od Energetického 

regulačního úřadu. V současné době ministerstvo tyto připomínky a komentáře zpracovává. Složitost 

a komplexita přípravy návrhu nového energetického zákona a také nutnost reagovat na současný 

vývoj situace na trhu s energií vyžaduje značnou časovou náročnost. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu také aktuálně analyzuje, jaké legislativní změny by bylo třeba 

provést v souvislosti s ukončením dodávek dominantního nezávislého dodavatele elektřiny a plynu, 

které se dotklo 900 000 zákazníků. Jedná se zejména o změny ustanovení k režimu dodavatele 

poslední instance, možné zavedení institutů pro posouzení rizikovosti chování obchodníků s energií 

či obecně o opatření pro zvýšení ochrany zákazníků.   

V rámci příprav paragrafového znění se pravidelně schází paralelně několik pracovních skupin, 

jejichž výstupy jsou podkladem pro novou právní úpravu v určitých oblastech. Jedná se např. 

o legislativní pracovní skupinu k tématu lokální a komunitní energetiky, dále pracovní skupinu 

k problematice DataHubu či pracovní skupina řešící aktuální energetickou krizi a problematiku 

dodavatele poslední instance. Těchto jednání se pravidelně zúčastní nejen zástupci státní správy, ale 

také zástupci napříč celým sektorem energetiky.  

Předpokládáme, že návrh energetického zákona bude vložen do mezirezortního připomínkového 

řízení v polovině tohoto roku a vláda jej projedná do 31. prosince 2022. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol s termínem předložení vládě do konce roku 2021 nebylo možné splnit z důvodu komplexity 

přípravy nového energetického zákona. Zákon bude zcela zásadně měnit legislativní prostředí trhu s 

energií. Zpracování tohoto nového legislativního rámce je vysoce náročné a je třeba jej diskutovat se 

zástupci celého sektoru energetiky.  

Návrh energetického zákona byl proto zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2022 

s termínem předložení vládě do 31. prosince 2022. 

1.8 Pokračování v činnosti pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání   

Popis úkolu: V gesci Ministerstva spravedlnosti bude pokračovat v činnost pracovní skupiny 

k protikorupčnímu vzdělávání, která se bude i nadále zaměřovat na přípravu podkladů 

k protikorupčnímu vzdělávání či jiných materiálů s protikorupční problematikou (např. řízení 

korupčních rizik). 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni:  

a) gestora: ANO 
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b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Náplní činnosti pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání pro rok 2020 byla příprava nového 

Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“) včetně jeho příloh.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Ministerstvem spravedlnosti byl vypracován aktualizovaný návrh nového RRIPP, který byl 

konzultován se členy pracovní skupiny. Připomínky byly zapracovány a vypořádány.  Výsledný 

dokument byl odeslán k vyjádření členům pracovní skupiny a následně schválen. 

Kromě videokonference probíhala práce na novém RRIPP též formou individuálních konzultací 

korespondenční a telefonickou formou. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Pracovní skupina k protikorupčnímu vzdělávání bude ve své činnosti pokračovat i v roce 2021. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:    

Úkol byl splněn, činnost pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání v roce 2021 pokračovala.    

1.9 Zpracování komplexní aktualizace Rámcového rezortního interního 

protikorupčního programu (RRIPP) 

Popis úkolu: V gesci Ministerstva spravedlnosti bude pokračovat činnost pracovní skupiny 

v přípravě aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) s cílem 

jeho racionalizace včetně zajištění větší uživatelské přívětivosti, odstranění duplicit a nadbytečných 

ustanovení. Na základě získaných poznatků následně Ministerstvo spravedlnosti připraví materiál pro 

jednání vlády. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: částečně ANO  

b) vláda: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

Na základě vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních 

správních úřadů, podnětů od členů MKS, dalších podkladů, požadavků a v závislosti na aktuálních 

legislativních změnách se přistoupilo k aktualizaci RRIPP.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Z výše uvedených podnětů vyplynula potřeba upřesnění a zjednodušení RRIPP, přesunutí či sloučení 

některých podkapitol dle návaznosti a úprava terminologie. Dále byla doplněna doporučení, jak 

stanovit (a řešit) úkoly plynoucí z daných kapitol. Došlo k rozšíření a zpřesnění rozsahu informací 

o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech. 

Je navrženo velké množství změn, takže místo k aktualizaci stávajícího RRIPP se přistoupilo 

k vytvoření nového. Na jeho tvorbě se podíleli členové pracovní skupiny k protikorupčnímu 

vzdělávání. Vzhledem ke koronavirové pandemii, mohla se pracovní skupina scházet pouze formou 
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videokonference, což stěžovalo její práci. Příprava RRIPP se tak prodloužila, v současnosti je RRIPP 

připraven k předložení do mezirezortního připomínkového řízení. 

 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Příprava RRIPP se prodloužila z důvodu pandemie Covid-19, v současné fázi je RRIPP připraven 

k předložení do mezirezortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek bude předložen 

ke schválení vládě.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol je splněn částečně, RRIPP bude předložen do mezirezortního připomínkového řízení v březnu 

2022.   
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2 Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

2.1 Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona o lobbování a návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování  

Popis úkolu: Je nutné aktivně podporovat přijetí návrhu zákona o lobbování (sněmovní tisk č. 565) 

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

(sněmovní tisk č. 566) tak, aby mohl být již započatý legislativní proces úspěšně dokončen. 

Prosazením regulace lobbování by došlo k přijetí jednoho z významných protikorupčních opatření 

současné vlády, které má ambici kultivovat podmínky a pravidla výkonu této činnosti, která je, ať už 

skrytě, nebo otevřeně součástí procesu přijímání většiny důležitých legislativních i nelegislativních 

opatření. Cílem návrhu je pozitivně vymezit to, co lobbování je, a pomoci tak všem aktérům, aby se 

vyhnuli činnostem, které nemohou a nemají být považovány za legitimní způsob prosazování dílčích 

zájmů v rámci veřejné debaty, ale za projevy korupce. Přijetím regulace lobbování by mělo dojít 

ke zvýšení transparentnosti nejen na vládní, ale i na parlamentní úrovni. 

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: 

Cílem navrhované regulace bylo stanovení pravidel pro lobbování a jeho vymezení coby standardní 

aktivity v rámci legislativního a rozhodovacího procesu na centrální úrovni. Základními kritérii 

pro podobu řešení regulace lobbování jsou zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti ve vazbě 

na přiměřenost zvoleného řešení jak z hlediska legislativního, tak celkové nákladovosti, a dále 

posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu a veřejné kontroly v této oblasti. 

Cílem navrhovaných opatření bylo omezení nežádoucích jevů s lobbováním často spojených, jako 

jsou korupce, střet zájmů nebo klientelismus.  

Základním východiskem předloženého návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu 

bylo stanovit parametry regulace lobbování, které povedou k tomu, aby se existující, standardně 

fungující subjekty k takové činnosti přihlásily, a zároveň byly postihovány ty, které lobbistickou 

činnost fakticky provádějí, nicméně ji realizují záměrně netransparentně, mimo rámec stanovených 

pravidel. Dojde k odlišení standardního, legitimního a přínosného lobbování coby distribuce 

informací a dat veřejným funkcionářům na jedné straně, od zákulisního, záměrně netransparentního 

lobbování probíhajícího všemi možnými prostředky na straně druhé.  

Návrh zákona o lobbování (sněmovní tisk č. 565) definoval lobbování a stanovil jeho rozsah 

pozitivním i negativním způsobem, a dále vymezil okruhy lobbistů a lobbovaných. Návrh zákona 

zřizoval registr lobbistů a lobbovaných a stanovil postupy při zápisu do registru a při výmazu. 

Do registru měly být v administrativně méně náročné variantě ve smyslu komplexního 

pozměňovacího návrhu prostřednictvím prohlášení lobbisty zapisovány údaje o kontaktech lobbistů 

s lobbovanými, a to ve čtvrtletní periodicitě. Smyslem registru lobbistů a lobbovaných mělo být 

v uživatelsky přívětivé formě vytvořit podmínky pro to, aby veřejnost získala ucelený obrázek 

o probíhajících lobbistických kontaktech.  
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (sněmovní 

tisk č. 566) přinášel zejména právní zakotvení institutu tzv. lobbistické stopy. Lobbistickou stopu by 

mělo být možné v průběhu celého legislativního procesu sledovat a průběžně doplňovat 

až do publikování návrhu právního předpisu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv podle zákona 

č. 222/2016 Sb. Na konci celého legislativního procesu bude veřejně přístupný a trvalý dokument, 

který bude přehledně zachycovat autorství jednotlivých částí právního předpisu.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Dne 10. 12. 2020 se oběma sněmovními tisky zabývalo plénum Poslanecké sněmovny, které schválilo 

postoupení návrhů do 2. čtení, přičemž rozhodlo o jejich přikázání k projednání Ústavně právnímu 

výboru a Stálé komisi pro Ústavu. Současně bylo schváleno prodloužení lhůty na projednání 

ve 2. čtení, a to na 80 dní. Ústavně právní výbor následně podpořil přijetí komplexního 

pozměňovacího návrhu a několika dalších pozměňovacích návrhů. Oba návrhy byly následně 

ve znění pozměňovacích návrhů postoupeny k projednání ve 3. čtení, které však již nestihlo být 

z důvodu konce volebního období dokončeno.  

Navazující (očekávané) aktivity:  

Podle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 budou návrh zákona o lobbování 

a doprovodný změnový zákony předloženy vládě do prosince 2022.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Přestože oba návrhy nestihly být Parlamentem ČR schváleny, tak ve znění komplexního 

pozměňovacího návrhu představují základ návrhů, které budou předloženy do konce roku 2022.  

2.2 Informační osvěta zákonodárců v oblasti regulace lobbování  

Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti bude poskytovat součinnost v průběhu schvalování zákona 

o lobování a zejména aktivně informovat zákonodárce za účelem zvýšení osvěty týkající se 

předmětného návrhu regulace. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Zástupci Ministerstva spravedlnosti v průběhu roku 2021 aktivně informovali poslance zejména 

za účelem objasnění změn, ke kterým docházelo prostřednictvím komplexního pozměňovacího 

návrhu. Současně zástupci Ministerstva spravedlnosti zpracovávali a odůvodňovali stanoviska 

předkladatele k jednotlivým pozměňovacím návrhům.    

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Zástupci Ministerstva spravedlnosti se aktivně účastnili zejména jednání Ústavně právního výboru 

a jednání Pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny pro posouzení legislativy v otázkách 

protikorupčních opatření, na kterých informovali zákonodárce zejména o změnách návrhů zákonů 

na základě předložených pozměňovacích návrhů. 

Navazující (očekávané) aktivity: 
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Relevantní informace o smyslu a účelu regulace lobbování budou v roce 2022 prezentovány zejména 

v souvislosti s předložení návrhu nové právní úpravy. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn, nicméně návrh regulace lobbování nestihl být Poslaneckou sněmovnou schválen.  

2.3 Pokračování v přípravě a následné spuštění elektronické Sbírky zákonů (eSbírka) 

a elektronického legislativního procesu (eLegislativa)  

Popis úkolu: Důležité legislativní opatřením, které z hlediska boje proti korupci přinese další zvýšení 

transparentnosti legislativního procesu, a jehož implementace je ze strany Ministerstva vnitra 

dlouhodobě připravována, tím je spuštění elektronické Sbírky zákonů (eSbírka) a elektronického 

legislativního procesu (eLegislativa). V roce 2021 by měl probíhat pilotní provoz a ostrý provoz by 

měl být spuštěn se vstupem příslušného zákona 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) v účinnost dne 1. ledna 2022. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Do 31. prosince 2021 byla dodána kompletní IT infrastruktura, digitalizace Sbírek zákonů (datová 

báze právních předpisů a jejich úplných znění), základní nástroj editoru eLegislativy a portál eSbírky 

pro přístup k informacím o právním řádu České republiky, kde již probíhá jen vypořádání 

akceptačních výhrad. Dále bylo v roce 2021 úsilí soustředěno zejména na systém eLegislativa a jeho 

pokročilý editor pro tvorbu a projednání právních předpisů. Také byla téměř dokončena technická 

integrace a byla zahájena "business" integrace na systémy jednotlivých institucí účastnících se 

legislativního procesu. Z důvodu potřeby zapracování indikovaných víceprací požadovaných 

partnery projektu nebo vynucených legislativními změnami a také z důvodu limitované součinnosti 

partnerů při realizaci projektu mimo jiné v důsledku pokračující pandemie nemoci Covid-19 byly 

posunuty některé milníky projektu na rok 2022 a kompletní akceptace díla na říjen 2022. S ohledem 

na požadavek Poslanecké sněmovny na 18 měsíců ověřovacího provozu před spuštěním do ostrého 

provozu budou účinnost zákona č. 222/2016 Sb. a plný ostrý provoz systému e-Sbírka a e-Legislativa 

pravděpodobně posunuty na 1. 1. 2024. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Je připravován vládní návrh zákona obsahující posun ostrého provozu na 1. 1. 2024, který bude 

odeslán do legislativního procesu v průběhu února 2022. V oblasti legislativního řešení zůstávají 

otevřeny změny jednacího řádu Senátu, které je třeba přijmout v návaznosti na zásadní modernizaci 

a elektronizaci nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů zavedenou zákonem 

č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Návrh novely zákona č. 107/1999 Sb., 

o jednacího řádu Senátu, byl do Parlamentu předložen již potřetí, přičemž poslední návrh (sněmovní 

tisk č. 979) nebyl do konce volebního období Poslanecké sněmovny v roce 2021 projednán. Možnost 

projednání návrhu negativně ovlivnilo zejména období pandemie Covid-19, kdy se Parlament 

při projednávání návrhů zákonů soustředil primárně na projednávání návrhů souvisejících s touto 

mimořádnou situací. 
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Navazující (očekávané) aktivity:  

V průběhu roku 2022 bude probíhat dílčí dolaďování dat a nástrojů portálu eSbírka. eSbírka bude 

připravena poskytovat pilotní přístup k informacím o právu České republiky široké veřejnosti v rámci 

pilotního provozu od července 2022. V oblasti eLegislativy byl dokončen základní editor pro tvorbu 

právních předpisů, intenzivně probíhá tvorba pokročilého editoru a portálové a integrační části 

eLegislativy. Předpokládaným termínem dokončení této části je aktuálně červen 2022. Následně 

poběží do konce září 2022 pilotní provoz systému, který bude od října 2022 až do spuštění ostrého 

provozu pokračovat ověřovacím provozem. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

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. 

Z důvodu potřeby zapracování indikovaných víceprací požadovaných partnery projektu nebo 

vynucených legislativními změnami a také z důvodu limitované součinnosti partnerů při realizaci 

projektu mimo jiné v důsledku pokračující pandemie nemoci Covid-19 byly posunuty některé milníky 

projektu na rok 2022 a kompletní akceptace díla na říjen 2022. Kvůli požadavku Poslanecké 

sněmovny na 18 měsíců testování před spuštěním do ostrého provozu se očekává posun účinnosti 

zákona č. 222/2016 Sb. na 1. 1. 2024. 

2.4 Pokračování legislativního procesu u transpozičního návrhu novely zákona 

o svobodném přístupu k informacím 

Popis úkolu: Ministerstvo vnitra bude pokračovat v legislativním procesu návrhu transpoziční 

novely zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o právu na informace o životním 

prostředí a zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), jehož účelem bude především 

implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) o otevřených datech a opakovaném 

použití informací veřejného sektoru. Hlavní z navrhovaných změn bude zpřesnění pojmu povinný 

subjekt, které vychází z obsahového vymezení povinných subjektů v judikatuře Ústavního soudu. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: NE 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE 

Věcné naplnění úkolu: 

Ministerstvo vnitra předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Účelem 

předkládaného návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného 

sektoru (dále jen „směrnice“). Termín pro transpozici do českého právního řádu stanovila směrnice 

do 17. července 2021. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  
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Návrh zákona byl Ministerstvem vnitra zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na 

rok 2020 již v roce 2020, vláda jej schválila usnesením vlády ze dne 29. března 2021 č. 318 

a Poslanecké sněmovně byl návrh předložen jako sněmovní tisk č. 1194, kde však neprošel ani prvním 

čtením. Pouze určitá část materie byla uzákoněna v rámci zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Projednávání 

sněmovního tisku č. 1194 bylo ukončeno s koncem 8. volebního období Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Ministerstvo vnitra připravuje nový návrh zákona. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Předložení nového návrhu zákona, dokončení legislativního procesu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Splněno částečně. 

2.5 Zpracování metodiky k zadávání veřejných zakázek a zveřejňování smluv 

v krizových situacích, včetně možností zkrátit zadávací řízení, prevence či řešení 

následků krize  

Popis úkolu: Je žádoucí aby, ve spoluprací Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra byla 

zpracována zvláštní metodika (příp. metodiky) k zadávání veřejných zakázek a zveřejňování 

relevantních smluv, ale i v budoucích případech v rámci vyhlášeného nouzového (krizového) stavu 

nebo v případě odvracení a likvidace následků jakýchkoliv jiných mimořádných událostí. Veřejná 

správa má v krizových situacích naprosto legitimně v rámci příslušných zákonů možnost využívat 

všechny zákonné instrumenty, které nabízí právní úprava veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní 

rozvoj a Ministerstvo vnitra by tedy měly vhodně doplnit své metodické prostředí a zaměřit se na 

metodickou pomoc veřejným zadavatelům a těm, kteří v krizových situacích zveřejňují smlouvy 

v registru smluv. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj / Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

1) MMR připravilo a uveřejnilo řadu metodik, týkajících se zadávání v nouzovém (krizovém) stavu. 

Zároveň MMR pravidelně provádělo semináře na téma zadávání ve stavu nouze/krize, které byly 

přímo zaměřeny na zadávání ve stavu nouze, na možnosti zadavatelů i dodavatelů v zadávacích 

řízeních. Metodiky byly uveřejněny na Portálu k veřejným zakázkám a po jejich dopracování 

a aktualizaci v roce 2021 upozornilo zadavatele i dodavatele na celkový souhrn metodik, 

stanovisek a doporučení v aktualitách na Portálu k veřejným zakázkám (https://portal-

vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni-k-zzvz/doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-

dobe-koronavirove-nakazy/). 

Byly uveřejněny následující metodiky: 

• Zkrácení zadávacího řízení 

• Podmínky uzavření smlouvy 

• Využívání online elektronické komunikace v zadávacím řízení 

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni-k-zzvz/doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy/
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni-k-zzvz/doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy/
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni-k-zzvz/doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy/
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• Doporučení ke změnám v nouzovém stavu 

• Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek 

Dále byly uveřejněny další pomocné a užitečné informace: 

• Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv 

• Informace ÚOHS k možnosti nákupu i bez zadávacího řízení 

• Sdělení KOMISE: Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných 

zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID 19 

 

2) Věcný popis naplnění úkolu v gesci Ministerstva vnitra je uveden samostatně v rámci hodnocení 

plnění úkolu č. 2.6.  

   

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úkoly nebylo potřeba projednávat na úrovni vlády, jeho plnění probíhalo na běžné pracovní úrovni. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

I nadále bude probíhat školicí činnost, případně budou metodiky i nadále doplňovány a aktualizovány 

o další informace a další metodické materiály, např. v součinnosti se spolugestorem úkolu, 

Ministerstvem vnitra. MMR v tomto ohledu uvažuje o souhrnné metodice, která by shrnula stávající 

metodiky, a metodiky by tak byly uveřejněny v jednom souhrnném přehledném celku. Ministerstvo 

vnitra musí dopracovat metodiku na uveřejňování smluv v registru smluv v průběhu roku 2022. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Metodiky a metodická stanoviska jednoznačně splnila svůj účel, jsou (byly) hojně využívány, stejně 

tak vzdělávací činnost formou školení online. 

2.6 V rámci zpracovávané metodiky ke zveřejňování smluv v krizových situacích 

zahrnout problematiku jednotného označování zveřejňovaných smluv 

Popis úkolu: Ministerstvo vnitra v rámci své metodiky ke zveřejňování smluv v krizových situacích 

zahrne postupy, aby ti, jimž plynou povinnosti ze zákona o registru smluv, v rámci povinně 

uveřejňovaných informací ve formátu otevřených dat jednotným způsobem uveřejňovali informaci / 

klíčová slova jasně identifikující takové smlouvy. 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Úkol byl zpracován doplněním Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv, kde je nyní 

uvedeno, že za účelem naplnění Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 doporučujeme 

v krizových situacích jednotně označovat zveřejňované smlouvy tak, jak bude aktuálně uvedeno 
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na webu registru smluv. Např. v případě povodně se smlouva, která bude uzavřena v souvislosti 

s povodněmi, označí slovem „povodně“. Mimořádné události menšího významu doporučujeme 

označovat slovem „mimořádná událost“ [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení 

smlouvy) uveďte slovo "mimořádná událost"]. Mimořádnou událostí se v kontextu příslušné 

legislativy myslí jakékoliv škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. Kromě zvýšení transparentnosti a prevence korupčního jednání má 

toto opatření napomoci k identifikaci a následnému omezení umělého neúměrného navyšování cen 

zboží a služeb v době mimořádných událostí, což je jev, se kterým jsme se v minulosti setkali. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Úkol byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Je umožněno jednotné označování smluv uzavřených v krizových situacích, což může pomoci při 

datové analýze. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn, a to podle zadání a ve stanoveném termínu. 

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

na období let 2020 až 2022 týkajících se: zveřejňování rozhodnutí nižších soudů, 

konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data 

agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních 

titulů 

Popis úkolu: Česká republika v rámci svého členství v mezinárodní iniciativě Partnerství 

pro otevřené vládnutí (dále též „OGP“) bude v souladu s principy otevřeného vládnutí pokračovat 

ve vytváření, implementaci a vyhodnocování jednotlivých akčních plánů a závazků v nich 

obsažených. V souvislosti s oblastí transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím se v rámci 

Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 jedná 

o závazek ke zveřejňování anonymizovaných meritorních rozhodnutí nižších soudů on-line, závazek 

k uskutečnění konzultací k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované 

databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů. 

Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: ANO  

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Úkol zveřejňování rozhodnutí nižších soudů, tj. okresních, krajských a vrchních online byl zatím 

naplněn pouze částečně. V současné době databáze rozhodnutí obsahuje prvostupňová soudní 

rozhodnutí v civilní agendě a rozhodnutí o trestných činech podle § 331–333 trestního zákoníku. 

Postupně bude docházet k rozšiřování kategorií zveřejňovaných rozhodnutí. Již proběhla příprava 
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aplikace pro zveřejňování odvolacích agend krajských a vrchních soudů, přičemž se pracovalo 

zejména na tom, aby rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně na sebe v databázi odkazovala. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

MPŘ k zákonu č. 218/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích probíhalo 

od 16. 4. 2019 do 20. 5. 2019. LRV dne 12. 9. 2019 doporučila vládě schválit návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Vláda usnesením ze dne 8. 10. 2019 č. 724 

schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Návrh zákona byl 

rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2019. Během druhého čtení dne 10. 12. 2020 byly 

podané pozměňovací návrhy, obsahující rovněž nový § 118a, zapracovány jako tisk 630/3. Návrh 

zákona byl schválen ve třetím čtení dne 22. 1. 2021 (usnesení č. 1465). Poslanecká sněmovna 

postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 51 a Senát následně návrh zákona vrátil 

sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 143). O návrhu zákona vráceném Senátem bylo 

hlasováno 25. 5. 2021 a sněmovna zákon přijala (usnesení č. 1663). Zákon byl doručen prezidentovi 

k podepsání dne 26. 5. 2021 a prezident zákon podepsal 1. 6. 2021. Schválený zákon byl poté odeslán 

k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2021. 

Úkol, resp. závazek, byl naplňován na základě Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl schválen usnesením vlády České 

republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Plnění závazku bylo průběžně vyhodnocováno Pracovní 

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

státní správy. Průběžné zprávy o aktuálním stavu naplňování závazků byly ve čtvrtletní periodicitě 

zveřejňovány na webových stránkách: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-1-

zverejnovani-rozhodnuti-nizsich-soudu/. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Jak již bylo uvedeno shora, s účinností od 1. 7. 2022 dojde ke změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech 

a soudcích, který zakotvuje zákonnou povinnost zveřejňovat soudní rozhodnutí online. Již proběhla 

příprava aplikace pro zveřejňování odvolacích agend krajských a vrchních soudů, přičemž se 

pracovalo zejména na tom, aby rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně na sebe v databázi 

odkazovala. Dalším plánovaným krokem bude rozšíření zveřejňovaných rozhodnutí o rozhodnutí 

okresních soudů v trestních věcech s výjimkou rozhodnutí, kde bylo rozhodnuto trestním příkazem. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol zveřejňování rozhodnutí nižších soudů online byl zatím naplněn pouze částečně. Budoucí 

rozšiřování kategorií zveřejňovaných rozhodnutí musí být provedeno s ohledem na technické 

možnosti aplikace a na zvýšení administrativního vytížení justičního personálu. Pro každou novou 

kategorii zveřejňovaných rozhodnutí musí dojít k aktualizaci aplikace týkající se optimalizace 

databáze a algoritmů anonymizace. Shora uvedená optimalizace aplikace jsou časově náročné, a proto 

se nám jeví vhodné přidávat kategorie zveřejňovaných rozhodnutí postupně, také s ohledem 

na zachování vysoké úrovně ochrany osobních údajů osob, kterých se rozhodnutí týkají. 

Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze 

poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO  

b) vlády: - 

https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-1-zverejnovani-rozhodnuti-nizsich-soudu/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-1-zverejnovani-rozhodnuti-nizsich-soudu/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-1-zverejnovani-rozhodnuti-nizsich-soudu/
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c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Ve dnech 21. června a 30. září 2021 Ministerstvo spravedlnosti uskutečnilo dvě kola konzultací 

k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů 

a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů. Jednání se zúčastnili jak zástupci státní správy 

a státem zřizovaných institucí (Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zemědělský intervenční fond, Akademie věd 

ČR, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR), samosprávy (Asociace krajů ČR, Sdružení 

místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR), tak občanské společnosti (Frank Bold, Hlídač státu, 

Oživení, Transparency International ČR) a soukromého sektoru (Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR). Návazně Ministerstvo spravedlnosti začalo práce na dokumentu 

shrnujícím výsledek konzultací a další možné kroky. V rámci konzultací byla diskutována jak 

možnost vytvoření nového jednotného informačního systému, která byla většinou účastníků 

odmítnuta, tak možnost vytvoření a využití tzv. otevřené formální normy pro oblast dotací. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Úkol, resp. závazek, byl naplňován na základě Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl schválen usnesením vlády České 

republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Plnění závazku bylo průběžně vyhodnocováno Pracovní 

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

státní správy. Průběžné zprávy o aktuálním stavu naplňování závazků byly ve čtvrtletní periodicitě 

zveřejňovány na webových stránkách: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-5-

konzultace-k-moznosti-vytvoreni-souhrnne-verejne-pristupne-open-data-agregovane-databaze-

poskytovatelu-a-prijemcu-verejnych-prostredku-z-dotacnich-titulu/. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Dokument shrnující výsledek konzultací a další možné kroky bude dle harmonogramu dokončen 

do konce srpna 2022. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl v roce 2021 naplňován průběžně a veškeré aktivity s termínem ukončení v roce 2021 byly 

úspěšně dokončeny. Naplňování úkolu bude pokračovat rovněž v roce 2022. 

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

na období let 2020 až 2022 týkajícího se otevřených dat o vzdělávání a vzdělávací 

soustavě 

Popis úkolu: V rámci svého členství v OGP bude ČR pokračovat ve vytváření, implementaci 

a vyhodnocování jednotlivých akčních plánů a závazků v nich obsažených. V souvislosti s oblastí 

transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím se v rámci Akčního plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 jedná o závazek ke zveřejňování 

otevřených dat o vzdělávání a vzdělávací soustavě. 

Gestor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-5-konzultace-k-moznosti-vytvoreni-souhrnne-verejne-pristupne-open-data-agregovane-databaze-poskytovatelu-a-prijemcu-verejnych-prostredku-z-dotacnich-titulu/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-5-konzultace-k-moznosti-vytvoreni-souhrnne-verejne-pristupne-open-data-agregovane-databaze-poskytovatelu-a-prijemcu-verejnych-prostredku-z-dotacnich-titulu/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-5-konzultace-k-moznosti-vytvoreni-souhrnne-verejne-pristupne-open-data-agregovane-databaze-poskytovatelu-a-prijemcu-verejnych-prostredku-z-dotacnich-titulu/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-5-konzultace-k-moznosti-vytvoreni-souhrnne-verejne-pristupne-open-data-agregovane-databaze-poskytovatelu-a-prijemcu-verejnych-prostredku-z-dotacnich-titulu/
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b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

MŠMT přijalo ke dni 3. 11. 2020 rozhodnutí ukončit projekt Resortního informačního systému (RIS), 

jehož realizace měla být kofinancována z prostředků ESIF a probíhat v období 2020 až 2023. 

Nástupnickým projektem se stává Informační systém vzdělávání (ISV). ISV bude plně financován 

z prostředků státního rozpočtu z kapitoly 333. ISV bude realizován v jednotlivých etapách, jejichž 

výstupem budou konkrétní funkční celky – eEdu-I, eEdu-II a eEdu-III. 

Cíle projektu ISV: 

• Vytvoření moderního, robustního, modulárního informačního systému pro podporu výkonu 

klíčových agend ministerstva a sdílení autoritativních dat v rámci resortu, propojeného datového 

fondu ve veřejné správě i směrem k veřejnosti, 

• vytvoření jednotné, účinné a efektivní základny pro data spravovaná a sdružovaná státní správou 

ve školství, umožnění jejich sdílení všemi zainteresovanými subjekty, 

• dostupnost dat umožňujících široké veřejnosti monitorovat kvalitu vzdělávání v ČR, 

• snížení administrativní zátěže,  

• úspora finančních prostředků a jejich efektivnější vynakládání v důsledku sdílení dat, služeb 

a funkcionalit v rámci ISV. 

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem1 Počáteční datum: Koncové datum: 

Příprava veřejné zakázky na eEdu-I 
 

únor 2021 

Vyhlášení a administrace veřejné zakázky na 

eEdu-I 

březen 2021 červen 2021 

Plnění veřejné zakázky na eEdu-I červen 2021 prosinec 2022 

Příprava veřejné zakázky na eEdu-II říjen 2021 leden 2022 

Vyhlášení a administrace veřejné zakázky na 

eEdu-II 

únor 2022 červen 2022 

Plnění veřejné zakázky na eEdu-II červen 2022 prosinec 2023 

Příprava veřejné zakázky na eEdu-III říjen 2022 leden 2023 

Vyhlášení a administrace veřejné zakázky na 

eEdu-III 

únor 2023 červen 2023 

 

 

1 Informace uváděné zde v harmonogramu vycházejí z původního plánu realizace projektu ISV. Reálně došlo k časovému 

posunu jak ve fázi přípravy veřejné zakázky na eEdu-I, tak ve fázi vyhlášení a administrace veřejné zakázky na eEdu-I. 

Plnění veřejné zakázky na eEdu-I tak reálně započalo dnem 3. ledna 2022,kdy byla uzavřená smlouva zveřejněna v 

Registru smluv. Od uvedeného je třeba odvíjet další termíny vztahující se k etapám eEdu-II a eEdu-III. 
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Plnění veřejné zakázky na eEdu-III červen 2023 prosinec 2024 

eEdu-I 

Cílem eEdu-I je nově elektronizovat agendu tří základních oblastí/rejstříků spravovaných 

ministerstvem: 

- agendu Rejstříku škol a školských zařízení; 

- agendu Rejstříku školských právnických osob; 

- agendu Rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů. 

Tato etapa zajistí nejen elektronizaci výše uvedených agend ministerstva, ale zajistí současně nástroje 

umožňující efektivní rozvoj, integraci a implementaci ostatních vybraných agend ministerstva 

realizovaných v následných etapách. eEdu-I je tedy zamýšlen jako informační systém, do něhož jsou 

integrovány jednotlivé elektronizované agendy, přičemž sám o sobě poskytuje minimálně 

subsystémy pro sdílení dat mezi jednotlivými moduly / agendami směrem k vnějšímu i vnitřnímu 

prostředí (Integrační sběrnice), správu identit (IDM), správu dokumentů (DMS), podporu jednotného 

přihlášení a nástroje pro modelování a úpravu procesů (Workflow Engine). Jeho součástí je také 

Portál a jednotná databáze autoritativních dat s číselníky, které bude možno využívat i v dalších 

etapách rozvoje. V rámci eEdu-I je nezbytné zajistit implementaci a konfiguraci výše zmíněných 

funkcionalit a elektronizovaných agend tak, aby s okolními systémy a mezi sebou komunikovaly 

prostřednictvím Integrační sběrnice, využívaly IDM pro správu identit, DMS pro správu 

a uchovávání dokumentů a umožnily jednotné přihlášení uživatelů. Jednotlivé agendy také musí mít 

procesy upravovatelné prostřednictvím Workflow Engine.  

Již na úrovni eEdu-I musí být naplněny veškeré funkční požadavky a vlastnosti budoucího ISV. 

eEdu-II 

Tento funkční celek vznikne doplněním eEdu-I o další moduly pro novou elektronizaci (matričních) 

systémů/oblastí MŠMT: 

- Sběr statisticko-administrativních dat sdružovaných ministerstvem podle § 28 odst. 5 a § 161c 

odst. 2 písm. a školského zákona a § 87 odst. 1 písm. i vysokoškolského zákona (aktuálně 

zajišťováno Informačním systémem školské statistiky vč. jeho modulů pro sběr 

individuálních dat ze školních matrik a dalšími nástroji); 

- Vedení zjednodušené evidence matrik mateřských škol; 

- Informační systém sdružené informace matrik studentů (SIMS); 

- Registr docentů a profesorů; 

- Event. další agendy dle budoucího vývoje (např. elektronizace v oblasti SVP). Datová 

základna eEdu-II bude rozšířena o konsolidovaná data a číselníky spravované v rámci těchto 

matričních agend, jejich efektivní elektronizaci zajistí již vytvořená platforma a funkcionality 

eEdu-I. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úkol, resp. závazek, byl naplňován na základě Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl schválen usnesením vlády České 

republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Plnění závazku bylo průběžně vyhodnocováno Pracovní 

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

státní správy. Průběžné zprávy o aktuálním stavu naplňování závazků byly ve čtvrtletní periodicitě 

zveřejňovány na webových stránkách: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-3-otevrena-data-o-vzdelavani-a-vzdelavaci-soustave/


31 

 

ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-3-otevrena-

data-o-vzdelavani-a-vzdelavaci-soustave/. 

Navazující (očekávané) aktivity: Úkol je i nadále plněn. 

Dne 3.1.2022 byla uzavřená smlouva zveřejněna v Registru smluv a tímto okamžikem bylo zahájeno 

její plnění, tj. zpracování detailní datové a procesní analýzy a na ni navazující detailní implementační 

analýzy. Detailní analýza zmapuje aktuální datovou základnu a související datové oblasti sdílené 

s ostatními resorty, a dále procesy dotčených agend tak, aby mohl být zpracován detailní návrh 

implementace řešení. Odkaz na Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18929679. 

V návaznosti na výstupy uvedených analýz bude připravena veřejná zakázka na eEdu-II. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Březen 2021 realizace přípravných kroků, vedoucích k získání souhlasného stanoviska záměru 

Informačního systému vzdělávání Odborem hlavního architekta eGovernmentu (OHA), který vydal 

souhlasné stanovisko dne 9. 4. 2021. Dne 16. 4. 2021 splnilo MŠMT dle usnesení vlády ČR 86/2020 

povinnost informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních 

technologií a mohlo tak dojít k vyhlášení veřejné zakázky na Dodávku a podporu Informačního 

systému vzdělávání (ISV) v rozsahu budování jeho první etapy – eEdu-I. 

K vyhlášení prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) došlo dne 31. 5. 2021 a lhůta 

pro podání nabídek byla dne 9. 7. 2021. Byl vybrán a účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím 

NEN oznámen vítězný dodavatel. Dnem do 25.11.2021 uplynula lhůta pro podání námitek, smlouva 

byla podepsána 15.12.2021. 

2.9 Předložení Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

(OGP) na období let 2022 až 2024  

Popis úkolu: V rámci procesu spoluvytváření s občanskou společností bude přijat další, v pořadí již 

šestý Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2022 až 2024. Česká 

republika bude rovněž v rámci svých členských povinností vzhledem k OGP pokračovat 

v poskytování každoročních členských finančních prostředků. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni: 

a) gestora: NE 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Úkol nebyl v roce 2021 naplňován. Veškeré aktivity byly již od počátku plánovány na rok 2022. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Úkol nebyl v roce 2021 naplňován. Veškeré aktivity byly již od počátku plánovány na rok 2022. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Na jednání Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému 

vládnutí a transparentnosti státní správy dne 1. března 2022 byl projednán a schválen harmonogram 

vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024. 

V souladu s principy otevřeného vládnutí bude tento akční plán vytvářen formou spolupráce státní 

https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-3-otevrena-data-o-vzdelavani-a-vzdelavaci-soustave/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-3-otevrena-data-o-vzdelavani-a-vzdelavaci-soustave/
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18929679


32 

 

správy s občany a nestátními neziskovými organizacemi, tedy participativně. Nejbližší bodem 

harmonogramu jsou veřejné konzultace, které jsou naplánovány na přelom března a dubna 2022. 

Termín pro předložení Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 

až 2024 byl usnesením vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129 stanoven do 31. srpna 

2022. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol nebyl v roce 2021 naplňován. Veškeré aktivity byly již od počátku plánovány na rok 2022.   
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3 Hospodárné nakládání s majetkem státu 

3.1 Vzdělávací činnost v rámci Akademie veřejného investování  

Popis úkolu: Ministerstvo pro místní rozvoj bude pokračovat v kultivaci prostředí zadávání 

veřejných zakázek. Za tímto účelem bude pokračovat vzdělávání nejrůznějších skupin zadavatelů 

a rovněž i dodavatelů v rámci činnosti Akademie veřejného investování. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

Od začátku roku 2017 byl zaveden vzdělávací program pro veřejné zakázky. Od roku 2018 

lze považovat vzdělávací program za zavedený. I v roce 2021 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 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 seznámí se ZZVZ 

až po konkrétní praktické semináře. Program směřuje k odborně zaměřeným seminářům na různé 

odborné oblasti. O vzdělávacím programu je informováno na Portálu k veřejným zakázkám na adrese 

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

vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ. 

K dispozici jsou také studijní materiály. 

Vzdělávací činnost v roce 2021 pokračovala dosavadními kurzy. Zároveň byly zavedeny nové 

moduly vzdělávání, odborné semináře týkající se zavedení povinnosti použití nových zásad 

odpovědného zadávání v zadávacích řízeních, použití jednacího řízení s uveřejněním, vylučování 

v zadávacím řízení a další. K novým zásadám MMR zpracovalo a uveřejnilo stanovisko expertní 

skupiny k zásadám odpovědného zadávání. 

Situace však byla na přelomu roku 2020 a 2021 významně ovlivněna extrémním růstem cen (inflace) 

ve veřejných zakázkách. MMR zareagovalo uveřejněním metodických doporučení a stanovisek, 

společným stanoviskem MMR a ÚOHS a doplněným doporučením na základě projednání v expertní 

skupině MMR k veřejným zakázkám. Dále zavedlo specializovaný seminář zaměřený právě na růst 

cen ve veřejných zakázkách, jehož náplň je pravidelně školena pro zadavatele i dodavatele.  

I nadále MMR v roce 2021 s ohledem na pandemickou situaci školí formou online na řadu témat 

z oblasti veřejných zakázek a školení jsou realizována v průměru 3x týdně.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úkol nebylo potřeba projednávat na úrovni vlády, jeho plnění probíhalo na běžné pracovní úrovni. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ
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I 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. 

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 2022 a 2023 bude pokračovat stávající rozsah školení v rámci vzdělávacího 

programu, a tedy i nadále budou pravidelně realizovány semináře k oblasti zadávacích řízení 

a zadávání veřejných zakázek. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

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

3.2 Spolupráce se všemi dotčenými subjekty ve vytváření komplexního metodického 

prostředí a 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 přenosu zkušeností a dobré praxe 

v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

OPVZ se podílel a spolupracoval na přípravě metodik jiných resortů, např. na aktualizované velké 

metodice k sociálně zodpovědnému zadávání společně s MPSV a nadále v roce 2021 pokračuje 

činnost meziresortní pracovní skupiny k sociálně/společensky odpovědnému zadávání. Dále OPVZ 

spolupracoval na metodice postupného zavádění koncepce BIM v ČR, na které spolupracuje 

dlouhodobě na dlouhodobém vládním úkolu společně s MPO. OPVZ spolupracuje s Českou komorou 

architektů na odborných metodikách k zadávání v oblasti architektonických služeb, obdobně také 

s Českou komorou inženýrů a stavebních techniků. 

V průběhu sledovaného období byly uveřejněny metodiky a metodická stanoviska k řadě oblastí, 

například: 

• stanovisko expertní skupiny k zásadám odpovědného zadávání 

• změna postupu zadavatele před uzavřením smlouvy – zjišťování skutečného majitele 

• inovativní metodika 

• pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad ve VZ na projektové práce 

• metodické doporučení k růstu cen materiálů, zboží výrobků a komodit ve VZ 

• společné stanovisko MMR a ÚOHS k problematice růstu cen ve VZ 

• metodické sdělení k vedení stavebního deníku v elektronické formě 

• stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1. 1. 2022 
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• doplnění metodického doporučení k růstu cen ve VZ 

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

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

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

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úkol nebylo potřeba projednávat na úrovni vlády, jeho plnění probíhalo na běžné pracovní úrovni. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

I nadále bude spolupracováno s dalšími subjekty na dalších odborných metodikách. 

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.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Metodiky a metodická stanoviska plní svůj účel, jsou hojně využívány. 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). 

3.3 Pokračování v pracích na variantách legislativního řešení směřujícího k reformě 

fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu 

nad zadáváním veřejných zakázek  

Popis úkolu: Návazně na podněty vzešlé od členů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

a na činnost k tomuto účelu speciálně vytvořené pracovní skupiny při Úřadu vlády ČR bude na 

základě provedených analýz pokračovat práce na variantách legislativního řešení směřujícího 

k reformě fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek. 

Gestor: Úřad vlády ČR 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu:  

Na základě rozhodnutí předsedy vlády byla k naplnění úkolu v roce 2020 zřízena při Úřadu vlády ČR 

(dále jen „ÚV“) meziresortní expertní pracovní skupina pro posouzení a případné navržení možností 

reformy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek včetně posouzení možnosti institucionální 

reformy tohoto dohledu, a to za účasti zástupců dotčených resortů včetně Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže a zástupců nevládních protikorupčních organizací. 

Expertní skupina aktivně vstoupila do diskuse s kritiky procesu dohledu nad zadáváním veřejných 

zakázek z řad nevládních organizací a opakovaně problematiku institucionálních  

a procesních aspektů reformy dozoru nad zadáváním veřejných zakázek diskutovala se zástupci 
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nevládních protikorupčních organizací i se zástupci podnikatelského sektoru jako dodavatelů 

v zadávacích řízeních na půdě Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. 

Diskuse se týkala problémů, které se byly v té době shledávány zúčastněnými subjekty v rozhodovací 

praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) v oblasti dozoru nad zadáváním 

veřejných zakázek, a otázky přílišné koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou osoby předsedy 

Úřadu 

V hodnoceném období pracovní skupina nepřistoupila ke zpracování konkrétního legislativního 

návrhu na řešení dané problematiky vzhledem ke skutečnosti, že v tomto směru byli činní 

v 8. volebním období poslanci, neboť skupina poslanců předložila dne 4. prosince 2020 Poslanecké 

sněmovně návrh na vydání zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek a o změně 

některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1109). Návrhem zákona měl být zřízen pro výkon 

dozoru nad zadáváním veřejných zakázek nový nezávislý orgán – Úřad pro dozor nad zadáváním 

veřejných zakázek v postavení dalšího ústředního správního orgánu podle kompetenčního zákona. 

Současně měl být z působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyjmut výkon dohledu 

při zadávání veřejných zakázek. Projednávání tohoto návrhu zákona však Poslanecká sněmovna 

ve svém 8. volebním období nedokončila. 

Vláda k tomuto poslaneckému návrhu zákona zaujala nesouhlasné stanovisko, a to vzhledem 

ke skutečnosti, že předložený poslanecký návrh zákona přinášel podle jejího názoru zásadní 

koncepční a institucionální změnu podoby dozoru nad zadáváním veřejných zakázek jako velmi 

důležité aktivity státu garantující efektivitu a transparentnost jeho hospodaření, a rovněž s ohledem 

na skutečnost, že se jím zřizuje zcela nový ústřední správní úřad, pročež vláda postrádala v souvislosti 

s poslaneckým návrhem širší odbornou, ale i politickou diskusi, která by jeho vzniku předcházela 

a pomohla najít potřebný konsensus nad podobou a rozsahem případné reformy jako nezbytného 

předpokladu přijetí návrhu zákona. Vláda k tomu konstatovala, že takovou odbornou a věcnou debatu 

může přinést pouze projednání dané problematiky ve standardním legislativním procesu, zejména 

pak v meziresortním připomínkovém řízení. Součástí takové debaty zcela jistě musí být i důkladné 

zhodnocení dopadů navrhované změny systému dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, 

a to i ve srovnání s alternativními způsoby řešení uvedené problematiky, přičemž takové zhodnocení 

dopadů v předloženém poslaneckém návrhu podle jejího názoru chybělo. 

Vláda se současně shodla na tom, že je třeba ještě zvážit, zda a v jakém rozsahu je změna právní 

úpravy dozoru nad zadáváním veřejných zakázek skutečně nezbytná, konkrétně pak zvážit, 

zda by k cílům směřujícím k odstranění stávajících pochybností ve fungování Úřadu v oblasti dozoru 

nad zadáváním veřejných zakázek nebylo možno dojít prostřednictvím dílčích organizačních změn 

a zkvalitnění rozhodovací činnosti Úřadu v této oblasti.  

Vláda v této souvislosti došla k závěru, že nedostatky vytýkané stávající právní úpravě působnosti 

Úřadu lze řešit novelizací již existujících příslušných zákonů, zejména zákona č. 273/1996 Sb., 

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  při zachování současného modelu jediného Úřadu, 

a to např. pokud jde o úpravu výběrového řízení na funkci předsedy Úřadu, stanovení kvalifikačních 

požadavků na osoby ve vedení Úřadu, zakotvení funkčních období či formulaci odvolacích důvodů 

či o případnou revizi úpravy systému přezkumu prvoinstančních rozhodnutí Úřadu v této oblasti. 

Vláda dále konstatovala, že Úřad, resp. jeho nový předseda jmenovaný do funkce počátkem prosince 

r. 2020, následně přišel s konkrétními návrhy, jak posílit transparentnost a efektivitu rozhodování 

úřadu (např. se uvažuje o zakotvení principu tzv. plné apelace při přezkumu prvoinstančních 

rozhodnutí úřadu, kdy by nadřízený správní orgán mohl napadené rozhodnutí pouze zrušit nebo 

změnit, nikoli již vracet prvoinstančnímu orgánu k novému rozhodnutí), přičemž vláda měla za to, 

že by se návrhy Úřadu na zkvalitnění systému dozoru nad zadáváním veřejných zakázek vzhledem 

k tomu, že jde o oblast v jeho působnosti a disponuje tak nejširší znalostí dané problematiky 
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a  možností jejích řešení, měly vzít v potaz a stát se předmětem věcné a odborné diskuse. Teprve 

po takové diskusi, ukázala-li by se v ní jednoznačně nedostatečnost platné právní úpravy 

nebo systémové nedostatky v dozorové činnosti Úřadu prokazatelně i nadále, bylo by podle vlády 

namístě přistoupit k hlubším koncepčním změnám procesu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. 

Výše uvedeným stanoviskem tehdejší vlády k navrženému řešení reformy dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek byla vládou fakticky ukončena diskuse nad variantami legislativního řešení 

reformy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Vláda ve svém stanovisku nicméně obecně 

připustila možnost dílčích změn stávající právní úpravy systému dohledu nad zadáváním veřejných 

zakázek, pokud budou – i po zhodnocení dopadů takových změn včetně srovnání a možnými 

alternativami řešení – shledány jako nezbytné, a to i po projednání návrhu takové právní úpravy 

v širším meziresortním připomínkovém řízení. 

V návaznosti na to by měl být Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 novelizován v tom 

směru, že stávající úkol „Pokračování v pracích na variantách legislativního řešení směřujícího 

k reformě fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek“ bude nahrazen úkolem „Posoudit potřebu reformy systému dohledu nad 

zadáváním veřejných zakázek a v návaznosti na zjištěné problémy v činnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek případně navrhnout 

legislativní řešení“ a gestorem tohoto úkolu určit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který již 

sám pod novým předsedou přišel s náměty na případné změny v systému dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek a v jehož působnosti předmětná právní úprava je. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Posouzení možností legislativního řešení směřujícího k reformě fungování Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek vyplynulo z diskuse 

meziresortní expertní pracovní skupiny zřízené pro tento účel a ze závěrů vlády přijatých 

k poslaneckému návrhu zákona na zřízení nového orgánu – Úřadu pro dozor nad zadáváním 

veřejných zakázek a vyjmutí výkonu dohledu při zadávání veřejných zakázek z působnosti Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

V návaznosti na stanovení vhodného řešení dané problematiky stanovit v Akčním plánu boje proti 

korupci na roky 2021 a 2022 nový úkol pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže „Posoudit potřebu 

reformy systému dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v návaznosti na zjištěné problémy 

v činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek 

případně navrhnout legislativní řešení“. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Dosavadní úkol byl plněn postupem popsaným podrobně v bodě ‚‚Věcné naplnění úkolu‘‘ a závěr 

z jeho plnění vyplynuvší odpovídá vůli vlády působící v minulém volebním období. 

3.4 Dokončení legislativního procesu u návrhu zákona o veřejných dražbách 

a u souvisejícího změnového zákona 

Popis úkolu: V návaznosti na stávající opatření v oblasti veřejných dražeb bude v Parlamentu 

pokračovat legislativní proces u návrhu zákona o veřejných dražbách (sněmovní tisk č. 913) 

a u souvisejícího změnového zákona (sněmovní tisk č. 914). 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni 
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a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE 

Věcné naplnění úkolu:  

Dokončení legislativního procesu u návrhu zákona o veřejných dražbách (sněmovní tisk č. 913) 

a u souvisejícího změnového zákona (sněmovní tisk č. 914) 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019, který byl schválen usnesením vlády ze dne 

12. prosince 2018, č. 830, byl v roce 2019 připraven návrh Zákona o veřejných dražbách (původní 

název Zákon o dražbách) a předložen vládě v září 2019. Dne 14. listopadu 2019 byl projednán LRV. 

Ta požádala předkladatele o upřesnění některých ustanovení a projednání přerušila. Zákon upravený 

dle požadavků LRV byl následně předložen a dne 28. května 2020 projednán. Dne 22. června 2020 

byl schválen vládou a postoupen k projednání do PSP. 

Vzhledem k prioritizaci zákonů řešících aktuální covidovou situaci a zákonů s větší prioritou bylo 

zařazení zákona o veřejných dražbách k projednání PSP opakovaně odsouváno, a tak nedošlo k jeho 

projednání. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Zákon o veřejných dražbách, jehož hlavními cíli jsou harmonizace právní úpravy dražeb s obecnou 

úpravou obsaženou v občanském zákoníku, posílení právní jistoty subjektů dotčených v rámci 

dražebního procesu, zefektivnění a zjednodušení dražebního procesu, odstranění nadbytečné 

administrativní zátěže a vymahatelnost zákonem stanovených povinností, bude v co nejkratší době 

opět předložen vládě. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Zákon o veřejných dražbách bude opětovně předložen vládě a následně PSP k projednání. 

V návaznosti na legislativní proces budou zahájeny kroky k přípravě 2 prováděcích vyhlášek 

týkajících se technických a bezpečnostních požadavků na elektronické dražební systémy 

a elektronické evidence dražeb. 

3.5 Pořádání vzdělávacích akcí k zákonu o veřejných dražbách určených zejména 

pro orgány státní správy a územní samosprávné celky 

Popis úkolu: Ministerstvo pro místní rozvoj bude v dostatečném časovém předstihu před nabytím 

jejich účinnosti pořádat vzdělávací akce určené zejména pro orgány státní správy a územní 

samosprávné celky. 

Gestor: Ministerstvo pro místí rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Pořádání vzdělávacích akcí určených zejména pro orgány státní správy a územní samosprávné celky. 
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Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Epidemická situace v ČR v roce 2021 a státem nařízená omezení zejména na jaře a na podzim 

termínově ovlivnila konání přednášek a seminářů pro odbornou dražební veřejnost. Celkem bylo 

v roce 2021 uskutečněno 13 seminářů pro odbornou dražební veřejnost, z nichž jeden vícedenní 

týkající se problematiky veřejných dražeb nepotřebného majetku České republiky byl připraven pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

MMR působí mj. i jako metodický orgán pro všechny subjekty, které jsou dražebníkem ze zákona, 

tedy i pro ÚZSVM. V této souvislosti pravidelně pořádá pro ÚZSVM školení k problematice 

veřejných dražeb, jejich přípravě a vlastní realizaci. V této činnosti bude pokračovat i v následujícím 

období. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

OVD bude i v roce 2022 pořádat semináře a školení na uvedená témata. V návaznosti na legislativní 

proces budou připravovány i semináře a školení k nové právní úpravě veřejných dražeb. 

3.6 Rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu veřejnou 

dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem 

Popis úkolu: Dlouhodobým úkolem, který není přímo navázán na přijetí legislativní úpravy, ale který 

přispívá ke zmenšování korupčního prostoru, je tam, kde je to vhodné, pokračovat v rozšiřování 

realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu transparentním a nezpochybnitelným způsobem, 

tedy veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem. 

Gestor: Jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky  

Ministerstvo dopravy 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolů: 

Ve vztahu k úkolu spočívajícímu v rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu 

veřejnou dražbou uvádíme, že úkol byl splněn. Ministerstvo dopravy v roce 2021 k prodeji 

nepotřebného majetku státu institut veřejné dražby nevyužívalo, protože veškerý nepotřebný majetek, 

s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu dopravy, převádělo na jiné organizační složky státu nebo 

státní organizace, přičemž dodržovalo postupy uvedené v zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 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 a využíváním internetových portálů pro zpeněžení majetku státu. 

Jak byly úkoly splněny z pohledu procesního: 

Plnění úkolu spočívajícího v rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu veřejnou 

dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému 

garantovaného státem zabezpečil v Ministerstvu dopravy Odbor vnitřní správy. Z informací podaných 
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Odborem vnitřní správy vyplývá, že Odbor vnitřní správy prozatím nevyužívá k prodeji nepotřebného 

majetku státu institut veřejné dražby, protože veškerý nepotřebný majetek, s nímž přísluší hospodařit 

Ministerstvu dopravy, převádí na jiné organizační složky státu nebo státní organizace, přičemž 

dodržuje postupy uvedené v zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že majetek pro stát nepotřebný nebude 

vhodné či důvodné převádět na jiné organizační složky státu, než je Ministerstvo dopravy, nebo 

na státní organizace, je Odbor vnitřní správy připraven využít k prodeji nepotřebného majetku právě 

veřejnou dražbu, bude-li to výše citovaný právní předpis umožňovat. 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 Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo internetového aukčního portálu Proebiz System). 

Výjimku pak tvořil přístup Správy železnic, státní organizace, která v roce 2021 využívala primárně 

institut veřejné soutěže. Tato Ministerstvu dopravy podřízená organizace nicméně plánuje 

modifikovat v první polovině roku 2022 systém pro zadávání veřejných zakázek tak, aby umožňoval 

rovněž pořádání elektronických aukcí. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Ve vztahu k úkolu rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu veřejnou dražbou 

anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému 

garantovaného státem 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. Ministerstvu dopravy podřízené organizace ve 

vztahu k tomuto úkolu konstatovaly funkčnost nastaveného systému a jsou připraveny i nadále 

realizovat prodej trvale nepotřebného majetku státu v souladu s právním řádem. 

Celkové zhodnocení splnění úkolů: 

Úkol lze z hlediska věcného i procesního ze strany Ministerstva dopravy i ze strany Ministerstvu 

dopravy podřízených organizací vyhodnotit jako splněné. 

Ministerstvo financí 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Na Ministerstvu financí bylo v roce 2021 vyhlášeno celkem 69 jednokriteriálních (jediným kritériem 

je výše nabídnuté kupní ceny) veřejných soutěží na prodej majetku státu v režimu zákona č. 92/1991 

Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů; 8 nabídek 

ve smyslu ustanovení § 19c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ostatním organizačním složkám státu  

a státním organizacím. Dále byla vyhlášena 1 veřejná aukce (elektronická aukce  

na portále Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), u které je 

jediným kritériem výše nabídnuté kupní ceny na prodej majetku státu v režimu uvedeného zákona 

č. 219/2000 Sb., dle § 22 odst. 1. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 
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Ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 17. 5. 2006 č. 565 jsou nabídky prodejů majetku státu metodou 

veřejné soutěže vyhlašovány zveřejněním v Hospodářských novinách, na webu i úřední desce MF, 

na úřední desce příslušné organizace, jejíž majetek je prodáván, na úřední desce příslušné obce/kraje, 

kde je majetek umístěn a na samotném majetku (pokud to možnosti dovolují).  

Nabídky ostatním organizačním složkám státu (dále jen „OSS“) a státním organizacím byly 

zveřejněny v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 

složek státu a státních organizací s majetkem státu na webových stránkách Ministerstva financí 

a na webových stránkách ÚZSVM - www.nabidkamajetku.cz, a to v oddělení „nabídky státním 

institucím“ v případě nabídek majetku ostatním OSS a v oddělení „elektronické aukce pro veřejnost“ 

v případě prodeje majetku. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Výše popsaným způsobem bude postupováno i v roce 2022. Očekává se vyhlášení 2 veřejných aukcí 

(elektronických aukcí na portále ÚZSVM). 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Z celkového počtu vyhlášených veřejných soutěží v režimu zákona č. 92/1991 Sb. bylo prodáno 

29 majetků s celkovým výnosem 38,4 mil. Kč. V případě vyhlášené veřejné soutěže v režimu zákona 

č. 219/2000 Sb. byl formou elektronické aukce prodán jeden kus majetku s celkovým výnosem 

43 178 Kč. U vyhlášených nabídek ostatním OSS bylo převedeno 6 ks majetku na jiné OSS. 

U neprodaných majetků nebo majetků, o které neprojevila zájem žádná OSS, budou v roce 2022 

vyhlášena další kola veřejné soutěže/veřejné aukce. 

Rezortní organizace 

• Finanční analytický úřad: www.financnianalytickyurad.cz/uredni-deska.html 

V roce 2021 neměl gestor trvale nepotřebný majetek, který by bylo možné prodat veřejnou dražbou 

anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému 

garantovaného státem. Pokud by nepotřebný majetek měl, postupoval by dle stanovených předpisů. 

Úkol bude v případě jeho aktuálnosti plněn. 

• Generální finanční ředitelství: www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-

informace/nepotrebny-majetek 

Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu jsou zveřejňovány. Na základě znaleckého posudku, 

případně ocenění se stanovuje cena prodávaného majetku. Generální finanční ředitelství prodává 

majetek formou „Aukce“ na internetových stránkách ÚZSVM – „Nabídka majetku státu“. Úkol je 

a bude nadále plněn. 

• Generální ředitelství cel: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebneho-

majetku/Stranky/default.aspx 

Celní správa České republiky (dále jen „CS ČR“) i v roce 2021 zajišťovala plnění stanovených 

procesních a zákonných povinností v oblasti rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného 

majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem s cílem zajištění maximální transparentnosti všech 

takto avizovaných transakcí a zajištění veřejné kontroly s nakládáním majetku státu. 

Majetek CS ČR, u něhož bylo rozhodnuto o nepotřebnosti dle § 14 odst. 7 zákona  

č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je dále nabízen k přenechání jiným státním institucím 

a prodeji veřejnosti na stránkách www.nabidkamajetku.cz spravovaných ÚZSVM. 

Obecně se jedná o průběžné zveřejňování dat na úrovni CS ČR s cílem zajistit maximalizaci 

hospodárného nakládání, a i následného dalšího využití majetku státu. Úkol je a bude nadále plněn. 

http://www.nabidkamajetku.cz/
http://www.financnianalytickyurad.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nepotrebny-majetek
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nepotrebny-majetek
http://www.nabidkamajetku.cz/
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• Kancelář finančního arbitra  

Kancelář finančního arbitra za rok 2021 nezpeněžila žádný majetek státu, ani nevyužila veřejné 

dražby. 

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:  www.nabidkamajetku.cz 

ÚZSVM již od roku 2018 provozuje portál www.nabidkamajetku.cz, kde nabízí nejen možnost 

inzerce, ale i tvorbu výběrových řízení elektronickou formou (elektronická aukce) všem státním 

institucím v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚZSVM výhradně 

užívá tento portál, v případě nemovitých věcí pak rovněž využívá možnosti další inzerce 

prostřednictvím realitních portálů. 

Samotná inzerce na odkazovaných internetových stránkách je pak povinná pro státní instituce 

v režimu odkazovaného zákona v návaznosti na účinnost vyhlášky  

č. 54/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS  

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

V roce 2021 rozšířil ÚZSVM možnosti pro elektronickou aukci na pronájem či pacht  

a dále zprovoznil možnost přihlášení pro uživatele prostřednictvím Národní identitní autority 

(identitaobcana.cz). 

Pokud jde o elektronické aukce na portálu www.nabidkamajetku.cz, kde byl ze strany účastníků 

zájemců) učiněn alespoň 1 příhoz, provedl jich ÚZSVM v roce 2021 celkem 2763 (1153 případů 

nemovitostí, 1607 případů movitého majetku, 3 případy cenných papírů a nehmotného majetku). 

V případě elektronických aukcí, které jsou prováděny jinými státními institucemi v režimu zákona 

č. 219/2000 Sb., bylo těchto v roce 2021 provedeno celkem 844 (10 případů nemovitostí, 834 případů 

movitého majetku). 

V roce 2021 nově vytvořilo alespoň 1 elektronickou aukci dalších 16 státních institucí (Agentura 

CzechTrade; Česká agentura na podporu obchodu; Česká geologická služba; Česká plemenářská 

inspekce; Fakultní nemocnice Plzeň; Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj; Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Ministerstvo kultury; Ministerstvo 

spravedlnosti; Obvodní soud pro Prahu 6; Probační a mediační služba; Rejstřík trestů; Státní plavební 

správa; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Úřad pro civilní letectví, Zemský hřebčinec Tlumačov 

s.p.o.). V následujícím období lze předpokládat vyšší zapojení ze strany státních institucí v rámci 

elektronických aukcí prostřednictvím portálu nabidkamajetku.cz. Úkol je a bude nadále plněn. 

• Státní pokladna - Centrum sdílených služeb 

V roce 2021 nebyl nabízen žádný majetek k pronájmu ani nedošlo k prodeji majetku. Pokud by 

v budoucnu došlo k prodeji či pronájmu majetku SPCSS, budou nabídky zveřejněny. 

• Státní tiskárna cenin: https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku 

Nabídky prodeje nepotřebného nemovitého majetku jsou zveřejňovány na Portálu veřejné správy 

portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-majetek. Neprojeví-li o tuto nemovitou věc 

zájem žádná organizační složka státu nebo jiná státní organizace, je prodej nemovité věci zveřejňován 

na webových stránkách Státní tiskárny cenin (viz výše). Zde jsou rovněž zveřejňovány nabídky 

prodeje movitého majetku či pronájmu nemovitého majetku státu. 

V roce 2021 byly realizovány 4 nabídky prodeje nepotřebného movitého majetku,  

a to prostřednictvím veřejného výběrového řízení. Nabízený movitý majetek byl vždy prodán nejvyšší 

nabídce. Úkol je a bude nadále plněn. 

Ministerstvo kultury 

http://www.nabidkamajetku.cz/
http://www.nabidkamajetku.cz/
http://www.nabidkamajetku.cz/
https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku/
https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-zdroje/nepotrebny-majetek
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Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Ministerstvo kultury nakládá s trvale nepotřebným majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V souladu s Akčním plánem boje 

proti korupci na roky 2021–2022 v rámci realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu využívá 

Ministerstvo kultury prostředky veřejné dražby anebo výběrová řízení realizovaná zejména 

prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem. Konkrétně je trvale nepotřebný 

majetek (tj. pokud je takový majetek po splnění zákonných podmínek nabídnut k prodeji) nabízen 

prostřednictvím portálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále „ÚZSVM“) 

https://nabidkamajetku.cz/.  

Údaje o nabídkách nepotřebného majetku se také zveřejňují na webových stránkách Ministerstva 

kultury na adrese www.mkcr.cz podle aktuální situace, tj. pokud je takový majetek po splnění 

zákonných podmínek nabídnut k prodeji či k pronájmu. K datu 31. 12. 2021 Ministerstvo kultury 

nenabízelo k prodeji či k pronájmu žádný majetek. V roce 2021 bylo využíváno zejména portálu 

ÚZSVM.  

Státní příspěvkové organizace (dále „SPO“) v rezortu Ministerstva kultury postupují při prodeji 

obdobným způsobem jako Ministerstvo kultury. Více viz souhrnná tabulka Realizace prodeje trvale 

nepotřebného majetku státu ve státních příspěvkových organizacích Ministerstva kultury níže. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Ministerstvo kultury při realizaci prodeje trvale nepotřebného majetku státu postupuje v souladu se 

zákonem č. 219/2000 Sb., dbá na to, aby v případech, kdy je trvale nepotřebný majetek po splnění 

zákonných podmínek nabídnut k prodeji, byla využita veřejná dražba anebo výběrové řízení 

realizované zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem. Procesně je tato 

oblast řešena pokynem ředitele Odboru hospodářského. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

V případě jakékoli změny v nakládání s trvale nepotřebným majetkem státu, s nímž hospodaří 

Ministerstvo kultury, bude příslušná informace zveřejněna zejména na výše uvedených webových 

adresách (úkol je průběžně plněn). Současně se zvažuje rozšíření relevantní předpisové základny 

o konkrétní požadavky vyplývající z daného úkolu (zamýšlená aktivita). 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

K datu 31. 12. 2021 je úkol průběžně plněn. Z úkolu vyplývající požadavky na realizaci prodeje trvale 

nepotřebného majetku státu jsou dodržovány. 

Ministerstvo obrany 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu:  

V roce 2021 pokračovala příprava k provedení veřejné dobrovolné dražby na vytipované trvale 

nepotřebné nemovitosti, konkrétně trvale nepotřebné bytové jednotky v Praze 8 - Troji. Současně 

byla dne 23. června 2021 úspěšně provedena dražba jedné bytové jednotky v bytovém domě čp. 678 

v Praze 8 - Troji. V současné době je zadáno zpracování znaleckého posudku na ocenění další bytové 

jednotky v zmiňované lokalitě k uskutečnění dražby ve 2. čtvrtletí roku 2022. U ostatních 

nepotřebných nemovitostí i nadále probíhalo průběžné zveřejňování nabídek prodeje trvale 
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nepotřebného majetku na webových stránkách http://www.onnm.army.cz a pronájmu nepotřebných 

nemovitostí na webových stránkách http://www.ahnm.army.cz/pronajem. Nabídka prodeje movitého 

majetku byla dále zveřejněna v Obchodním věstníku. Nabídka prodeje nemovitého majetku byla 

zveřejněna také na www.centralniadresa.cz, www.uzsvm.cz/nabidka-majetku, na úředních deskách 

měst a obcí, na jejichž území se nachází nabízený nemovitý majetek a na dvou veřejných realitních 

portálech www.sreality.cz a www.hypperreality.cz. 

Státní podniky zveřejňují nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného majetku na svých webových 

stránkách. S ohledem na pandemii Covid-19 formu prodeje veřejnou dražbou anebo výběrovým 

řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem v roce 

2021 nerealizovaly. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Ministerstvo obrany má nastavený funkční systém k provádění veřejné dobrovolné dražby 

u vytipovaných nepotřebných nemovitostí a k uskutečnění výběrových řízení na zjištění vhodných 

zájemců o koupi nepotřebných nemovitostí a veřejných soutěží u nepotřebného movitého majetku 

v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany. Tyto zamýšlené dispozice s veškerým nepotřebným 

nemovitým a movitým majetkem jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva obrany 

http://www.onnm.army.cz. Pronájmy nepotřebných nemovitostí jsou i nadále zveřejňovány  

na webových stránkách Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany 

http://www.ahnm.army.cz v rubrice „Nabídky – Nemovitosti k pronájmu“. 

Nemovitý majetek: od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 byla úspěšně provedena 1 veřejná 

dobrovolná dražba a 7 výběrových řízení na zjištění vhodných zájemců o koupi, přičemž pro 112 

nemovitostí byl nalezen vhodný kupec s předpokládaným příjmem 115,5 mil. Kč.  

Movitý majetek: od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 bylo vyhlášeno 12 veřejných soutěží. Z těchto 

veřejných soutěží jich bylo vyhodnoceno 9 a jedna z roku 2020. 3 veřejné soutěže vyhlášené v roce 

2021 budou hodnoceny v roce 2022.  Z hlavních druhů nepotřebné výzbroje a ostatního nepotřebného 

majetku byla například odprodána automobilní technika, střelivo a ostatní munice, odkalený letecký 

petrolej, letecké náhradní díly, náhradní díly na vojenskou techniku a zbraně, výstroj, ochranné masky 

OM-90, výpočetní technika a obalový materiál. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Úkol bude plněn i nadále průběžným zveřejňováním nabídek prodeje a pronájmu nepotřebného 

majetku státu na webových stránkách Ministerstva obrany, nabídka prodeje movitého majetku bude 

dále zveřejňována i v Obchodním věstníku a nabídka prodeje nepotřebných nemovitostí bude 

zveřejňována i na Centrální adrese, na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

na veřejných portálech www.sreality.cz a www.hyperreality.cz a na úředních deskách měst a obcí, na 

jejichž území se nachází nabízené nemovitosti. V roce 2022 je plánováno uskutečnit i veřejnou 

dobrovolnou dražbu u vytipovaných nemovitostí, pokud to okolnosti dovolí, zejména z důvodu 

nastavených protiepidemických opatření proti šíření onemocnění Covid-19 v průběhu roku 2022. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol spadající do oblasti hospodárného nakládání s majetkem státu byl splněn. Úkol byl splněn 

průběžným zveřejňováním nabídek prodeje nepotřebného majetku státu na webových stránkách 

a v dalších mediích zmiňovaných v bodě č. 4 resp. č. 6 a provedením veřejné dobrovolné dražby 

u vytipované nemovitosti. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

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 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 

„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 CRABu) je převáděn v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o majetku“) na ÚZSVM. V roce 2021 MPSV vydražilo 5 ks nepotřebných 

vyřazených vozidel a na ÚZSVM byl převeden nepotřebný pozemek v k.ú. Praha – Satalice. 

Podřízené složky: 

Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) − V případě, že o nepotřebný majetek neprojeví 

do stanoveného termínu zájem OSS nebo SO, je možné jej nabídnout k úplatnému převodu do 

vlastnictví právnických nebo fyzických osob, a to nejméně za cenu obvyklou včetně nákladů na 

pořízení znaleckého posudku. V tom případě se zveřejní záměr úplatného převodu majetku 

a postupuje se tzv. obálkovou metodou, kdy jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího zájemce 

bude 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 roce 2021 byly tímto způsobem 

nabízeny kartotéky a výpočetní technika, viz archiv nabídek nepotřebného majetku na webových 

stránkách Úřadu práce ČR. 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) − ČSSZ v roce 2021 nerealizovala prodej 

nepotřebného majetku veřejnou dražbou. ČSSZ postupuje při nakládání se svěřeným majetkem 

v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, 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. Uvedené zákonné předpisy jsou implementovány do vnitřních aktů řízení. Vnitřní předpis 

SŘ č. 6/2021 „K postupu při nakládání s nepotřebným majetkem v rámci České správy sociálního 

zabezpečení“ stanovuje kompletně celkový postup při nakládání s nepotřebným majetkem.  

 

Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) − vzhledem k poměrně omezenému rozsahu 

nepotřebného (resp. prodávaného) majetku a personálním kapacitám SÚIP zatím nerealizuje prodej 

veřejnou dražbou, ale prostřednictvím transparentního výběrového řízení zveřejňovaného na 

webových stránkách SÚIP a na centrální adrese (dle vyhl. 62/2001 Sb.). V případě pořádání 

vzdělávacích akcí Ministerstvem pro místní rozvoj určených pro orgány státní správy v oblasti 

realizace prodeje veřejnou dražbou se bude Státní úřad inspekce práce účastnit. 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „ÚMPOD“) − veškerý nepotřebný majetek 

ÚMPOD je nabízen k bezúplatnému převodu dalším organizačním složkám státu. Vzhledem 

k velikosti ÚMPOD se však jedná pouze o jednotky kusů majetku. V roce 2021 neměl ÚMPOD žádný 

trvale nepotřebný majetek. 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (dále jen „VÚPSV“) – nehospodaří s majetkem státu.    



46 

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (dále jen „VÚBP“) − nepotřebný majetek zatím VÚBP, v. v. i., 

nemá, ale pokud by se vyskytl, tak nabídka k dražbě by se objevila na https://vubp.cz/o-nas/#. 

Technická inspekce České republiky (dále jen „TIČR“) − v roce 2021 žádný nepotřebný majetek 

nebyl neprodáván ani převáděn. V případě prodeje, nebo převodu by byla informace zveřejněna na 

internetových stránkách (viz příloha).  

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dále jen „Centrum Zbůch“) – v zařízení 

nemají žádný trvale nepotřebný majetek. 

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích (dále jen „Centrum 

Chrlice“) − nepotřebný majetek státu, který mají, neprodávají, nepronajímají ani nedraží (restituční 

řízení). 

Centrum sociálních služeb Kociánka (dále jen „Centrum Kociánka“) − nepotřebný majetek je před 

vyřazením nabízen k využití organizacím spadajícím do resortu MPSV. V roce 2021 nedošlo 

k vyřazení majetku. Vyřazování majetku bude probíhat v průběhu roku 2022. Nebude-li zájem 

o vyřazený majetek ze strany organizací podřízených MPSV, bude tento nepotřebný majetek dále 

nabízen k prodeji formou veřejné dražby.  

Centrum sociálních služeb Hrabyně (dále jen „Centrum Hrabyně“) − Nabídky prodeje a pronájmu 

majetku jsou zveřejněny nejdříve na webových stránkách ÚZSVM po dobu 30 dnů, poté na webových 

stránkách organizace. V současné době není nic nabízeno, proto je kolonka prázdná. V roce 2021 

byla na stránkách ÚZSVM zveřejněna nabídka automobilu Ford Transit se speciální úpravou 

pro převoz tělesně postižených uživatelů, který se stal pro organizaci nepotřebným majetkem. 

Ze strany organizací nebyl projeven žádný zájem, proto byl automobil prodán obci Hrabyně. Prodej 

nepotřebného majetku veřejnou dražbou nebyl zatím realizován. 

Centrum sociálních služeb Tloskov (dále jen „Centrum Tloskov“) − nepotřebný majetek je nabízen 

k bezúplatnému převodu jednotlivým Centrům sociálních služeb (Kociánka, Chrlice, Zbůch 

a Hrabyně) a dále je uveřejňován na stránkách ÚZSVM a na stránkách Centra Tloskov. Veřejná 

dražba zatím není prováděna, neboť se jedná o drobný majetek. Cena k prodeji je stanovena 

Znaleckým posudkem nebo škodní komisí Centra Tloskov. 

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 2022, a to shodným způsobem jako v roce 2021. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol je plněn průběžně. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Z pohledu transparentnosti je v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 uvedeno, že se 

bude pokračovat v rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu transparentním 

a nezpochybnitelným způsobem, tedy veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným 

zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem. 

https://vubp.cz/o-nas/
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Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Prodej trvale nepotřebného majetku veřejnou dražbou se v současné době týká pouze majetku 

movitého. Z pohledu procesu veřejné dražby a souvisejících nákladů pak majetku vyšší hodnoty 

(např. automobilů při obnově vozového parku). V roce 2021 nebyl na MMR zpeněžen veřejnou 

dražbou žádný movitý majetek, neboť za trvale nepotřebný byl prohlášen pouze takový, jež vzhledem 

ke svému stavu nebyl schopen dalšího využití a byl určen k likvidaci. OHS zrealizovalo bezúplatný 

převod dvou silničních motorových vozidel jiné organizační složce státu. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

OHS má v kompetenci zveřejňování nabídek trvale nepotřebného majetku MMR, pokud bude 

v budoucnu nějaký nepotřebný majetek vyšší hodnoty prohlášen za nepotřebný, bude nabídka 

zveřejněna. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

OHS vzhledem k výše uvedenému nezrealizovalo žádnou nabídku formou veřejné dražby, pouze 

zrealizovalo bezúplatný převod nepotřebného majetku. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu:  

V průběhu roku 2021 MPO nenabízelo k prodeji žádný trvale nepotřebný majetek, takže veřejná 

dražba byla bezpředmětná. Z podřízených organizací (celkem je jich 10) pouze ČESKÁ 

AGENTURA NA PODPORU OBCHODU CzechTrade realizovala nabídky prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem jak formou výběrových řízení, tak formou 

elektronických aukcí. Nabídky se týkaly nepotřebné a zastaralé kancelářské techniky, ICT techniky 

a vybavení kanceláří. Formou výběrového řízení byly uskutečněny celkem tři nabídky a formou aukce 

bylo nabízeno celkem deset vybraných položek. Osm z nich bylo v aukci prodáno. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úkol byl plněn viz Věcné naplnění úkolu. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

MPO je připraveno uskutečňovat prodej trvale nepotřebného majetku státu dražbou anebo výběrovým 

řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl v roce 2021 plněn viz Věcné naplnění úkolu. 

Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu: 

Prodej nepotřebného majetku prostřednictvím veřejné aukce na stránkách ÚZSVM (s výjimkou 

majetku IT, který patří do gesce odboru informatiky). 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: -  
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Navazující (očekávané) aktivity: 

I nadále bude OIM prodávat nepotřebný majetek státu, o který neprojeví zájem jiná OSS 

prostřednictvím zmíněného aukčního systému na webu ÚZSVM. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Odbor investic a majetku v r. 2021 postupoval v souladu s Akčním plánem boje proti korupci. 

V r. 2021 došlo k prvnímu prodeji nepotřebného majetku (ojetého osobního vozidla) prostřednictvím 

systému aukce na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Realizovat prodej trvale nepotřebného majetku státu prostřednictvím veřejné dražby anebo 

výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného 

státem. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Vzhledem k charakteru úkolu není relevantní. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Pokračovat v nastaveném trendu nakládání s nepotřebným majetkem státu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol je plněn. Veškerý vyřazovaný majetek, který se stal trvale nepotřebným pro MŠMT byl nabízen 

na webových stránkách ÚZSVM, kdy v roce 2021 byl nabízen pouze majetek poškozený 

a neopravitelný a ze strany OSS o něj nikdo neprojevil zájem. Pokud MŠMT nabízelo majetek, který 

byl ještě využitelný, byl přednostně nabídnut přímo řízeným organizacím MŠMT a poté bezúplatně 

převeden na tyto organizace, které o ně projevily zájem. Dále byl nabízen majetek v rámci převodu 

podle § 19b zákona č. 219/2000 Sb. 

Ministerstvo vnitra 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) ve vztahu k úkolu spočívajícím v rozšiřování realizace 

prodeje trvale nepotřebného majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným 

zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem, postupovalo na základě 

získaných zkušeností ve zveřejňování nabídky prodeje a pronájmu a zpeněžení majetku státu 

průhledným a nezpochybnitelným způsobem. 

Ministerstvo průběžně zajišťuje rezortní zveřejňování nabídek nepotřebného majetku 

na internetových stránkách ministerstva (http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-

majetku.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) 
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centralizovaně inzerovány v rámci Policie České republiky (www.policie.cz/web-nabidky-a-

zakazky-odprodej-majetku.aspx) a Hasičského záchranného sboru České republiky 

(www.hzscr.cz/nepotrebny-majetek.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/moznost-

pronajmu-prostor/; http://www.suz.cz/nakladani-s-majetkem/nabidka-majetku/; 

www.zsmv.cz/majetek/; http://www.archives.cz/zao/uredni/odprodej_majetku/index.php) případně 

při nízkém celkovém ročním počtu nabídek tyto zveřejňují na svých (online) úředních deskách. 

Nabídka rezortního nemovitého majetku je souběžně zveřejňována na dalších internetových 

serverech, 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  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (nepotřebný 

majetek je dle svého charakteru primárně nabízen v rámci státu prostřednictvím internetových stránek 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Centrálního registru administrativních 

budov).  

OSS a SPO při převodech nepotřebného majetku státu postupují podle obecně závazných právních 

předpisů, metodiky Ministerstva vnitra, svých interních předpisů a povahy prodávaného majetku.  

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 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. 

Ministerstvo v roce 2021 nerealizovalo žádný prodej, ani přímo nezpeněžovalo majetek státu. 

Ze statistického hlediska lze, při zohlednění doposud nedokončených vyhodnocení příslušných 

inventur v rámci resortních OSS a SPO v působnosti Ministerstva vnitra, které v roce 2021 nabízely 

prodej nepotřebného majetku státu konstatovat, že prodeje byly realizovány v souladu se zákonem 

o majetku státu. Nepotřebný majetek nabízely i prostřednictvím ÚZSVM. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkol je ministerstvem plněn dlouhodobě a pokračování v jeho plnění je jednou z priorit ministerstva 

i pro další období, tj. v souladu s materiálem „Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022“.  

Ve věci „Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022“, zejména ve vztahu k bodu 3 

Hospodárné nakládání s majetkem státu, konkrétně úkolu „Rozšiřování realizace prodeje trvale 

http://www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx
http://www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx
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nepotřebného majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména 

prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem“, kde je přednostně přihlíženo 

k možnostem a finančnímu efektu realizace formou prodeje trvale nepotřebného majetku státu 

veřejnou dražbou. 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 bude nadále zajištění co 

největší míry transparentnosti příslušných procesů při nakládání s nepotřebným majetkem státu 

a v tomto smyslu budou průběžně analyzovány další nové možnosti dosažení tohoto cíle 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu: 

MZV plní stanovený úkol a postupuje v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 

o majetku státu“). Na nemovitosti v České republice jsou vydávaná rozhodnutí o jejich trvalé 

nepotřebnosti v souladu se zákonem o majetku státu a tyto nemovitosti jsou následně převáděny na 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je oprávněn nemovitosti případně zcizit. 

Jiný postup je u nemovitostí, se kterými má Ministerstvo zahraničních věcí příslušnost hospodařit v 

zahraničí a jejichž zcizení realizuje přímo. V tomto případě již samotný zákon o majetku státu 

stanovuje pro zcizení nemovitostí v zahraničí výjimky, a to i s ohledem na ustanovení § 69 odst. 1 

zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, který 

předpokládá, že se zcizení nemovitostí zpravidla řídí právem místa, kde se nemovitosti nacházejí. 

MZV používá v ústředí k odprodeji movitého majetku, služebních motorových vozidel, resp. jejich 

převodu jako trvale nepotřebného majetku státu nabídkový portál Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM, www.nabidkamajetku.cz). Nepotřebná služební vozidla nabízí MZV 

přednostně podřízeným organizacím v resortu MZV ČR. Následně tento nepotřebný majetek nabízí 

dalším státním institucím, v případě jejich zájmu jsou na ně nepotřebná služební vozidla bezúplatně 

převedena. V roce 2021 nebylo žádné služební vozidlo v majetku MZV ČR a užívané v ústředí v ČR 

nabízeno jako trvale nepotřebný majetek státu k prodeji nebo převodu. Na způsob odprodeje trvale 

nepotřebných služebních vozidel v majetku MZV ČR a užívaných zastupitelskými úřady ČR 

v zahraničí má vliv zákonná úprava platná v zemi sídla ZÚ. 

Nabídky na odprodej trvale nepotřebných služebních vozidel MZV v ústředí i v zahraničí jsou 

zveřejňovány na: 

• www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_-

mzv_urceny_k_odprodeji.html 

• www.nabidkamajetku.cz 

Organizace v působnosti MZV v případě prodeje nepotřebného majetku plní úkoly stanovené 

v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022.  V případě prodeje tyto organizace zveřejňují 

informace na svých webových stránkách: 

Česká centra, příspěvková organizace 

• www.czechcentres.cz/o-nas/boj-proti-korupci 

Česká rozvojová agentura, organizační složka státu 

http://www.nabidkamajetku.cz/
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• www.czechaid.cz/o-nas/zakladni-dokumenty/ 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 

• www.ds.cz/movity-majetek-prodej/ 

• www.ds.cz/nabidka-nemovitosti/ 

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO, příspěvková 

organizace 

• www.czexpo.com/zavazne-dokumenty 

Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce 

• www.iir.cz/static/dokumenty 

Zámek Štiřín, příspěvková organizace 

• www.zsti.cz/index.php 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Ministerstvo zahraničních věcí nepředkládalo žádný materiál legislativní ani nelegislativní povahy. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

MZV a organizace v působnosti MZV (viz výše) zveřejňují nabídky o prodeji nepotřebného majetku 

státu. 

V rámci zcizování nemovitostí a movitého majetku je postupováno v souladu se zákonem o majetku 

státu, resp. v souladu se zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění 

pozdějších předpisů. Ministerstvo zahraničních věcí úkol plní a do budoucna předpokládá, 

že při zcizování nemovitostí bude i nadále úkol plnit. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Usnesení vlády České republiky ze dne 7. 12. 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti korupci na roky 

2021 a 2022 je plněno. MZV bude úkol hospodárného nakládání s majetkem státu i nadále sledovat. 

Ministerstvo zdravotnictví 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

V současné době se daří veškerý trvale nepotřebný majetek, který lze ještě využít nebo upotřebit, 

umístit rezortním organizacím nebo jiným organizačním složkám státu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: - 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Nakládání s trvale nepotřebným majetkem upravuje Příkaz ministra č. 15/2016, Zásady správy 

majetku Ministerstva zdravotnictví, inventarizace, závazků a pohledávek. Tato vnitřní norma bude 

v průběhu roku 2022 aktualizována ve smyslu upřednostňování používání elektronické aukce 

prostřednictvím UZSVM. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol je plněn průběžně viz Navazující (očekávané) aktivity.   

Ministerstvo zemědělství 
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Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Na základě Akčního plánu byl stanoven úkol Rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného 

majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem, který navazuje na úkol pokračovat ve zveřejňování 

nabídek prodeje a pronájmu majetku státu a jejich realizaci průhledným a nezpochybnitelným 

způsobem. 

Rezort Ministerstva zemědělství využívá v hojné míře portálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a formu veřejné dražby používá v případě, že se jedná o nejhospodárnější 

a nejefektivnější variantu s ohledem na finanční a administrativní náklady takového prodeje. 

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 č. 

219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon 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.  

Tyto předpisy stanovují, že v případě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti pro danou organizační složku 

státu je tato oprávněna s nemovitým majetkem naložit pouze ve prospěch jiných rezortních složek 

a v případě, že žádná z nich neprojeví o majetek zájem, je příslušný k převzetí pozemků nebo staveb 

pouze Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (§ 19b zákona o majetku státu). Ten je 

následně oprávněný s majetkem případně disponovat ve prospěch ostatních organizačních složek 

státu anebo realizovat jeho prodej prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem 

jiným subjektům.     

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 

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 portálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a v elektronické podobě na internetových stránkách www.eagri.cz, sekce Nabídka nepotřebného 

majetku, a pokud to epidemiologická situace umožňuje, tak i na úřední desce ve foyer budovy 

Ministerstva zemědělství. Lhůta pro vyvěšení nabídek činí 14 kalendářních dní. Doba se počítá ode 

dne následujícího po dni, kdy dojde k fyzickému vyvěšení a zveřejnění na úřední desce. Obdobná 

lhůta je stanovena pro výběr vhodného zájemce.  

V roce 2021 prodalo Ministerstvo zemědělství 37 položek drobného majetku, především zastaralý 

nábytek a elektrospotřebiče; k prodeji automobilů nebo nemovitých věcí nedošlo. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V následujících letech bude rezort plnit úkol Rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného 

majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:   

Úkol Rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu veřejnou dražbou anebo 

výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného 

státem rezort Ministerstva zemědělství plní. Formy veřejné dražby rezort Ministerstva zemědělství 
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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 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Podrobný postup nakládání s nepotřebným majetkem státu, dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, je zpracován ve vnitřním předpisu 

ministerstva – směrnici pro hospodaření a nakládání s majetkem, se kterým je Ministerstvo životního 

prostředí příslušné hospodařit. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Informace o nepotřebném movitém majetku jsou v rámci bezúplatného převodu uveřejňovány 

pro organizační složky státu a státní organizace na webových stránkách Úřadu pro zastupování ve 

věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) https://www.nabidkamajetku.cz. 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“, současně je tento majetek nabízen na webových stránkách ÚZSVM – viz 

výše. Ministerstvo životního prostředí standardně využívá k prodeji movitého nepotřebného majetku 

na výše uvedených webových stránkách ÚZSVM formu elektronických aukcí. Nemovitý majetek 

v případě jeho nepotřebnosti je předáván v souladu s právními předpisy ÚZSVM. Při zpeněžení 

majetku nevyužíváme formy veřejné dražby. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkol je trvale plněn, jedná se o standardní výkon činností při správě majetku státu dle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a vyhlášky 

č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Nakládání s nepotřebným majetkem státu je v rámci Ministerstva životního prostředí a jeho 

podřízených organizací prováděno transparentním způsobem. 

Úřad vlády ČR 

Stav plnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Úřad vlády ČR v reakci na novelizaci zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),  

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 ÚV ČR č. 16/2019 k hospodaření s majetkem státu (dále jen „směrnice“). 

V souladu s ustanoveními ZMS a směrnice jsou nabídky nepotřebného majetku ÚV ČR průběžně 

zveřejňovány na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále 

jen „ÚZSVM“) a na internetových stránkách www.vlada.cz v sekci „úřad vlády“ – „Nabídka 
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majetku“. Neprojeví-li zájem o trvale nepotřebný majetek organizační složka státu či státní 

organizace (dále jen „OSS“), je majetek nabízen k úplatnému převodu vlastnického práva na jinou 

právnickou či fyzickou osobu. 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 ZMS. Dodržování stanoveného postupu je průběžně ověřováno 

formou průběžných řídících kontrol podle směrnice vedoucího ÚV ČR č. 5/2020 o finanční kontrole. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Plnění úkolu probíhá průběžně podle aktuální potřeby. Nabídky nepotřebného majetku jsou 

zveřejňovány v souladu se ZMS a vnitřním předpisem. Novelizaci Směrnice k hospodaření 

s majetkem předchází vnitřní připomínkové řízení v souladu s Pokynem vedoucího Úřadu vlády ČR, 

kterým se stanoví pravidla pro připomínková řízení k vnitřním předpisům Úřadu vlády ČR. 

Transparentnost celého procesu je pak dovršována zveřejňováním příslušných majetkoprávních 

smluv podle zákona o registru smluv a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR k aplikaci zákonu 

o registru smluv. V roce 2021 uveřejnil Úřad vlády ČR prostřednictvím stránek ÚZSVM nabídku 

bezúplatného převodu trvale nepotřebného majetku státu – jednalo se o zahradní traktor KUBOTA 

BX2200 s příslušenstvím. Nabídka byla uveřejněna od 10. 09. 2021 do 10. 10. 2021. Zájem 

o nepotřebný majetek projevily tyto organizace: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Jindřichův Hradec, Obec Lačnov, Obec Tichov, Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Kostomlaty pod 

Milešovkou, Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Obec Slopné, Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha, 

Obec Tovačov, Sbor dobrovolných hasičů Dubenec u Králové nad Labem, Střední odborná škola 

a Střední odborné učiliště Kladno. Dále se uskutečnila nabídka trvale nepotřebného majetku státu – 

nářadí a náčiní z posilovny. Nabídka byla uveřejněna od 10. 09. 2021 do 10. 10. 2021. Zájem 

o nepotřebný majetek projevily tyto organizace: Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha, Léčebné 

lázně Lázně Kynžvart, Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Národní 

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, Hasičský záchranný sbor 

Ústeckého kraje. V roce 2021 se neuskutečnil žádný prodej majetku, ani pronájem nebo zpeněžení 

majetku. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkol je a bude nadále průběžně plněn v souladu se ZSM a vnitřním předpisem. Metodická doporučení 

jsou průběžně konzultována s Ministerstvem financí a aktualizována v návaznosti na změny 

v dotčených právních předpisech a zkušenosti z předchozích let. Dodržování stanoveného postupu je 

průběžně ověřováno formou Průběžné řídící kontroly v souladu se Směrnicí Úřadu vlády ČR 

o finanční kontrole. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu probíhá v souladu se zákonem 

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

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Úřadu vlády ČR 

a související metodikou. Úkol je Úřadem vlády ČR plněn dlouhodobě a pokračování v jeho plnění je 

jednou z priorit i pro další leta. 

Český báňský úřad 
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Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Český báňský úřad v roce 2021 nedisponoval nepotřebným nemovitým majetkem, který by byl 

vhodný ke zpeněžení ve veřejné dražbě (byť prostřednictvím ÚZSVM), ani o jeho nepotřebnosti 

nerozhodoval.  

O trvalé nepotřebnosti movitého majetku rozhodl Český báňský úřad ve třech případech. Jednalo se 

o tři služební osobní automobily s ekonomicky nevýhodným provozem, dále pak zejména o nefunkční 

či morálně zastaralé prostředky IT a značně opotřebený kancelářský nábytek či zařízení. Nepotřebný 

majetek byl průběžně nabízen na webových stránkách státní báňské správy a zároveň na portále 

ÚZSVM, nejprve k využití ostatními organizačními složkami státu a následně k možnému prodeji 

jiným fyzickým či právnickým osobám. V případě osobních automobilů došlo k bezúplatnému 

převodu na zájemce z řad subjektů veřejné správy (HZS Pardubického kraje, Hasiči Praha – sever 

a Obec Lechotice). O jiný nabízený nepotřebný majetek neprojevil zájem nikdo. Prodej nebyl 

realizován, nebylo dosaženo žádného výnosu z likvidace nepotřebného majetku. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Český báňský úřad v roce 2021 rozhodl o trvalé nepotřebnosti movitého majetku v měsíci květnu, 

září a listopadu. V uvedených měsících byly nabídky nepotřebného majetku průběžně zveřejněny 

na webových stránkách státní báňské správy (nepotřebný majetek) a také na portále ÚZSVM 

(nabídky pro státní instituce; nabídky pro veřejnost). 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Český báňský úřad bude v rámci nakládání s trvale nepotřebným majetkem postupovat i nadále 

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, 

a s prováděcí vyhláškou č. 61/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Při zpeněžování trvale nepotřebného 

majetku bude nadále postupovat transparentním a nezpochybnitelným způsobem. Nabídky trvale 

nepotřebného movitého majetku budou průběžně zveřejňovány na portále ÚZSVM a na webových 

stránkách státní báňské správy. V případě, že bude rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti nemovitého 

majetku, tento bude v souladu s legislativou převeden na ÚZSVM. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn bez výhrad. Český báňský úřad při zpeněžování trvale nepotřebného majetku 

postupoval v souladu s právními předpisy, transparentně a nezpochybnitelně. 

Český statistický úřad 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu: 

Nabídka nepotřebného majetku ČSÚ je zveřejňována na internetových stránkách našeho úřadu 

www.czso.cz a dále na webových stránkách ÚZSVM – nabidkysi.uzsvm.cz.  

V roce 2021 ČSÚ nevyužil možnosti prodeje trvale nepotřebného majetku veřejnou dražbou z důvodu 

charakteru a objemu nabízeného majetku: 

- nepotřebná výpočetní technika v celkové prodejní ceně 436 269,82 Kč byla převedena bezúplatně, 

- osobní automobil Škoda Fabia po totální škodě byl prodán za 8 000 Kč.   

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  



56 

 

Sledování plnění probíhá průběžně po zpracování návrhu na vyřazení majetku příslušnými vedoucími 

zaměstnanci a po schválení návrhu ředitelem Sekce ekonomické a správní. Informace o plnění úkolu 

je vkládána do aplikace ČSÚ „Kontrola úkolů“ a informace o plnění je rovněž zasílána elektronicky 

řediteli odboru Kanceláře předsedy ČSÚ. V roce 2021 vzhledem k nízkému počtu zveřejněných 

nabídek byla Informace o plnění úkolů vložena souhrnně k 31. 12. 2021. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkol bude pokračovat na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 

o Akčním plánu boje s korupcí na roky 2021 a 2022. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn bez výhrad. 

Český telekomunikační úřad  

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: - 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: - 

Navazující (očekávané) aktivity: - 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Naposledy došlo k prodeji nepotřebného majetku před 2 lety a byl zveřejněn na dvou místech tak, 

aby byly splněny veškeré podmínky. Elektronický systém garantovaný státem tehdy využit nebyl. 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Stav splnění úkolu na úrovni 

b) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Při realizaci prodeje trvale nepotřebného majetku upřednostňuje ČÚZK a jeho podřízené organizační 

složky formu elektronického aukčního systému garantovaného Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) před veřejnou dražbou. Prostřednictvím aukčního 

systému ÚZSVM byla v roce 2021 nabídnuta trvale nepotřebná služební vozidla a měřická technika. 

Docílené příjmy z prodeje vyřazených vozidel a nepotřebné techniky byly v rozhodující míře vyšší, 

než minimální ceny nepotřebného majetku v místě a čase obvyklé. Ve srovnání s rokem 2019 a 2020 

došlo v roce 2021 při realizaci prodejů trvale nepotřebného majetku prostřednictvím aukčního 

systému ÚZSVM k dalšímu rozšíření této formy prodeje.  

V roce 2021 nebyl realizován žádný prodej nepotřebného nemovitého majetku; organizační složky 

resortu ČÚZK realizovaly výhradně prodeje movitých věcí, o které neprojevily zájem jiné 

organizační složky státu. Celkové příjmy z prodejů trvale nepotřebného majetku v roce 2021 činily 

602 tis. Kč. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Při nabídkách a následném prodeji trvale nepotřebného majetku státu postupuje ČÚZK i podřízené 

organizační složky ve smyslu § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, a části páté vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
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složek státu a státních organizací s majetkem státu. Interně jsou závazné postupy rozpracovány 

v Opatření předsedy, kterým se stanovují pravidla uveřejňování nabídek prodeje a nájmu majetku 

státu  

právnickým a fyzickým osobám (čj. ČÚZK-0425/2016-13 ze dne 14. 4. 2016). Transparentnost 

a možnost veřejné kontroly je ve smyslu Aktualizovaného resortního protikorupčního programu 

ČÚZK (čj. ČÚZK-04283/2018-13 ze dne 31. 5. 2018) zaručena zveřejněním na webových stránkách 

resortu v rámci domény „cuzk.cz“ prostřednictvím odkazů ze záložky „Nabídka majetku“ 

a současném zveřejněním nabídky na webových stránkách ÚZSVM. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Úkol je vnímán jako trvalý a bude v resortu průběžně plněn i v budoucnu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl v resortu ČÚZK splněn a průběžně bude plněn i nadále. 

Energetický regulační úřad 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu: 

V roce 2021 nebyl uskutečněn žádný prodej majetku ERÚ. Byl uskutečněn pouze bezúplatný převod 

2 osobních vozidel jiné organizační složce státu, a to Českému báňskému úřadu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Prodej majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením, prostřednictvím elektronického 

systému garantovaného státem, nebyl realizován. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Úkol bude v roce 2022 nadále plněn dle stanoveného procesu vyřazování nepotřebného majetku ERÚ. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn. 

Národní bezpečnostní úřad 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) z povahy své činnosti vyřazuje nepotřebný movitý majetek v malé 

míře, přičemž se jedná výhradně o majetek přestárlý či technicky nevyhovující s nerentabilní opravou. 

Postupuje dle zpracované metodiky (ve formě interního aktu řízení), kterou je stanoveno majetek 

zprvu bezúplatně nabídnout v rámci státní správy. V roce 2021 došlo ke dvěma bezúplatným 

převodům. V případě, že státní subjekty neprojeví o neupotřebitelný majetek zájem, prodává se 

v druhém kole transparentním postupem prostřednictvím ÚZSVM obálkovou metodou v modulu 

„Jiné formy prodeje a pronájmu“. Vyhodnocení takového prodeje provádí Komise pro správu 

majetku, která je jmenována pokynem ředitele NBÚ. V roce 2021 bylo prodáno jedno užitkové 

a jedno osobní vozidlo, přičemž do státního rozpočtu bylo odvedeno 115 514 Kč. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: - 
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Navazující (očekávané) aktivity:  

Případný nepotřebný majetek bude i nadále transparentně nabízen a prodáván prostřednictvím 

ÚZSVM. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

NBÚ při prodeji nepotřebného majetku jedná transparentně se snahou o co nejvyšší příjem do státního 

rozpočtu. Charakter a zbytková hodnota nepotřebného movitého majetku NBÚ nabízeného k prodeji 

však nevykazují takové parametry, aby je bylo ekonomicky výhodné prodávat prostřednictvím 

veřejné dražby. Nabídka a prodej prostřednictvím ÚZSVM formou elektronické aukce, resp. 

obálkové metody je plně v souladu s principy uplatňovanými v boji proti korupci. Plnění úkolu je 

tedy v souladu se zněním Akčního plánu boje s korupcí na rok 2021–2022. 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: -  

Věcné naplnění úkolu:  - 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: -  

Navazující (očekávané) aktivity: 

V případě, že bude v budoucnosti docházet k prodeji trvale nepotřebného majetku státu bude 

tak činěno ze strany NÚKIB veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména 

prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Vzhledem k tomu, že NÚKIB vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona č. 205/2017 Sb., kterým se 

změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), tak doposud nebyly řešeny situace, že by bylo třeba uskutečnit prodej 

trvale nepotřebného majetku státu. Z tohoto důvodu prozatím nedošlo k uskutečnění prodeje trvale 

nepotřebného majetku státu, avšak jakmile bude mít NÚKIB nějaký trvale nepotřebný majetek, tak 

bude realizovat jeho prodej prostřednictvím veřejné dražby anebo výběrovým řízením realizovaným 

zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem. 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu:  

NKÚ ve sledovaném období, tj. v průběhu roku 2021, nerealizoval žádný prodej trvale nepotřebného 

majetku státu veřejnou dražbou anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím 

elektronického systému garantovaného státem. 

Procesní naplnění úkolu: -  

Navazující aktivity: -  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Splněno 

Nejvyšší státní zastupitelství 
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Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Za Nejvyšší státní zastupitelství je možné konstatovat, že v roce 2021 nebyl proveden prodej trvale 

nepotřebného majetku. Jestliže Nejvyšší státní zastupitelství disponuje trvale nepotřebným 

či nefunkčním majetkem určeným k vyřazení, postupuje v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud je majetek využitelný a může doplnit svůj účel, je přednostně nabízen jiným organizačním 

složkám (bezúplatný převod majetku) a dále prostřednictvím webového portálu Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

V roce 2021 jsme realizovali zadávací řízení pouze v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, 

a to plně v souladu s parametry, stanovenými v zákonných a podzákonných právních předpisech. 

Procesní naplnění úkolu: -  

Navazující aktivity: - 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol by splněn. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Nepotřebný majetek je nejprve nabídnut organizačním složkám státu formou nabízejícího dopisu, 

zveřejněním na webových stránkách RRTV a zveřejněním na portálu Nabídka majetku státu spadající 

pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud majetek bude požadovat do svého 

hospodaření více organizačních složek státu, bude upřednostněn zájemce, který majetek potřebuje 

pro plnění úkolů bezpečnostního sboru nebo v souvislosti s plněním těchto úkolů. Nebude-li takový 

zájemce, upřednostníme zájemce, který bude požadovat převod celého souboru majetku. Pokud 

takovou žádost neobdržíme, budou se žádosti o převod hospodaření uspokojovat v pořadí podle data, 

kdy byla žádost přijata podatelnou Úřadu RRTV.  

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. 

Při zveřejňování nabídky majetku státu je postupováno dle vnitřního předpisu o hospodaření 

s majetkem RRTV a dle platné legislativy. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: -  

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. 
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Správa státních hmotných rezerv 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

Věcné naplnění úkolu: 

Správa v záležitosti rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu veřejnou dražbou 

anebo výběrovým řízením realizovaným zejména prostřednictvím elektronického systému 

garantovaného státem pokračovala v prodeji tohoto majetku formou elektronické aukce 

prostřednictvím webových stránek ÚZSVM. Za rok 2021 proběhlo 16 Aukcí, z toho 7 bylo úspěšně 

zakončeno prodejem nabízené věci, 7 bylo skončeno bez zájmu (příčinou byla úzká specializace 

nabízeného majetku, jako jsou například „Nadzemní hydranty“, „Souprava pro stanovení obsahu 

merkaptanické síry“ nebo „Přístroj pro stanovení termo-oxidační stability leteckého paliva“, atp.). 

Dvě aukce sice měly svého vítěze, ale ten odstoupil od záměru obchod uskutečnit. Následně byli 

osloveni zájemci, kteří se umístili za vítězem, ale bez úspěchu. Tento majetek se připravuje 

k opakované nabídce.  

Na základě těchto zkušeností Správa uvažuje o zavedení aukce s kaucí. Majetek s hodnotou 80 tis. 

Kč a vyšší by byl v takovém případě vyhlášen v aukci, kde každý zájemce nejdříve složí kauci 

v hodnotě 5% z vyhlášené ceny majetku. V případě odstoupení od záměru koupě by kauce propadla 

ve prospěch Správy. Následně by byl osloven další zájemce v pořadí. Pro tento způsob prodeje se 

připravuje vnitřní legislativní předpis formou pokynu Ř OMAJ.  

Správa při prodeji nepotřebného majetku státu postupuje tak, že se aukce řídí pravidly stanovenými 

„Pokynem ředitelky OMAJ č. 17 ze dne 27. 8. 2019“. Dále se řídí „Aukčním řádem“, který je trvale 

vyvěšen na webových stránkách UZSVM https//www.nabidkamajetku.cz a je plně v gesci ÚZSVM, 

jako provozovatele „Elektronického aukčního systému“.  

Nabídky prodeje majetku státu, movitého a nemovitého majetku, je možné získat na webových 

stránkách Správy na odkazech:  

https://www.sshr.cz/nabidky-a-zakazky/movity-majetek/  

- movitý majetek, stránky SSHR  

https://www.sshr.cz/nabidky-a-zakazky/nemovity-majetek/  

- nemovitý majetek, stránky SSHR  

https://www.nabidkamajetku.cz/  

- veškerý majetek, stránky ÚZSVM  

 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Všechny náležitosti procesního a právního charakteru byly při plnění úkolu splněny. Zajištění 

procesních úkonů pro plnění tohoto úkolu je dáno Směrnicí č. 1 ze dne 28.2.2019 O hospodaření 

Správy státních hmotných rezerv s majetkem státu (viz následující bod) 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Navazujícími aktivitami jsou tvorba kupních smluv a fakturace. 

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 

30.09.2019, kterým se upřesňují a doplňují postupy stanovené Směrnicí předsedy č. 1 ze dne 

28.02.2019 



61 

 

Všechny postupy při nakládání s majetkem státu jsou v nich nastaveny tak, aby byly jednotné, 

transparentní a v souladu s uvedeným zákonem č. 219/2000 Sb. a při zohlednění změn provedených 

zákonem č. 51/2016 Sb. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl v roce 2021 průběžně plněn a předpokládá se jeho plnění na základě zákona č. 219/2000, 

Směrnice č. 1/2019 a navazujícího Pokynu ředitele SeMP resp. připravovaného pokynu Ř OMAJ 

i v dalším roce. V následujícím období SSHR předpokládá nárůst počtu aukcí přes ÚZSVM. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

SÚJB v případě trvale nepotřebného majetku státu, o který neprojeví zájem jiná organizační složka 

státu, nechá provést soudním znalcem jeho ocenění a následně majetek nabízí formou aukce na webu 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových https://nabidkamajetku.cz ve veřejné části. 

Trvání aukce je 30 dnů a výsledně je uzavřena kupní smlouva s výhercem aukce. 

SÚJB dlouhodobě provádí prodej nepotřebného majetku státu pouze výjimečně, např. u ojetých 

služebních vozů nebo hardwaru. Prodej probíhá výše uvedeným způsobem. V roce 2021 došlo 

k jednomu případu prodeje ojetého služebního automobilu ze strany SÚJB formou aukce (aukce 

č. 69563-A15612). 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Výběr kupujícího probíhá v souladu s interními předpisy pro provádění veřejných zakázek 

a provádění hospodářských operací (zejm. VDS 057 O zadávání veřejných zakázek a VDS 007 

Nařizování a schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů). Výsledkem aukce je 

kupní smlouva, která prochází procesem interního věcného a právního posouzení a následným 

schválením příkazcem operace. SÚJB všechny smlouvy, včetně této, zveřejňuje v registru smluv. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

SÚJB bude v budoucnu postupovat výše uvedeným způsobem. Pokud se vyskytne potřeba prodeje 

trvale nepotřebného majetku státu, SÚJB je připraven využít postup veřejné aukce. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol je průběžně plněn. 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: -  

Věcné naplnění úkolu: 

Bude pokračovat rozšiřování realizace prodeje trvale nepotřebného majetku státu transparentním 

a nezpochybnitelným způsobem, tedy veřejnou dražbou. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí bude realizovat v souladu 

s interním předpisy prodej nepotřebného a nadbytečného majetku prostřednictvím veřejného 

internetového portálu, nabídky nepotřebného a nadbytečného majetku jsou rovněž zveřejněny 

https://nabidkamajetku.cz/
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na webových stránkách úřadu (https://www.udhpsh.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku). Tento 

postup byl nastaven v interním předpise, jeho plnění vyplývá i ze zprávy o protikorupčním programu 

zveřejněné na webových stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Tento postup zůstává nezměněn.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí naplnil podmínku prodeje 

veřejného majetku prostřednictvím veřejné dražby obsaženou v Akčním plánu vlády pro boj 

s korupcí, a to odpovídající úpravou interních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad vznikl 

v souladu s nabytím účinnosti novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. lednu 2017, k aktuálnímu datu nebyl 

realizován žádný prodej majetku. V období od svého vzniku k aktuálnímu datu Úřad majetek nutný 

pro svou činnost pořizoval. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Stav splnění úkolu na úrovni  

a) gestora: ANO 

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 trvale nepotřebného majetku státu přednostně využívat formy veřejné dražby anebo 

výběrového řízení realizovaných zejména prostřednictvím elektronického systému garantovaného 

státem. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Úřad nabízí nepotřebný majetek nabídkou převzetí nejen prostřednictvím internetových stránek 

ÚZSVM, ale také prostřednictvím seznamu funkčního majetku určeného k odprodeji zveřejněných 

na oficiálních webových stránkách Úřadu v sekci: Informační centrum v podsekci Majetek ÚOHS 

nabízený k odprodeji: 

Specifikace majetku nabízeného k odprodeji: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetek-

uohs-nabizeny-k-odprodeji.html. V roce 2021 vydal Úřad nový interní předpis pro nakládání 

s nepotřebným majetkem v jeho příslušnosti. 

Navazující (očekávané) aktivity: - 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol je průběžně plněn. 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

V provozu je příslušná rubrika na webových stránkách úřadu, kde jsou v případě prodeje 

nepotřebného majetku nebo pronájmu nabídky zveřejňovány, avšak vzhledem k rozsahu majetku 
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úřadu je četnost zveřejňovaných nabídek minimální. Za rok 2021 nebyla žádná dispozice 

s nepotřebným majetkem mimo jiné organizační složky státu realizována. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: - 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Úkol je plněn průběžně, avšak v současné době úřad nenabízí žádný majetek k prodeji ani k pronájmu. 

V případě realizace prodeje trvale nepotřebného majetku by byla zvolena transparentní forma veřejné 

dražby anebo výběrové řízení realizované prostřednictvím elektronického systému garantovaného 

státem. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl splněn. 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

V uplynulém roce nebyl v Úřadu identifikován trvale nepotřebný majetek a nedošlo tedy k žádnému 

prodeji ani jinému způsobu převodu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: -  

Navazující (očekávané) aktivity: 

V případě prodeje či pronájmu majetku státu bude i nadále využíváno formy veřejné dražby s tím, 

že nepotřebný majetek bude zveřejněn na internetových stránkách. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn v souladu s právními předpisy a cíli využívání majetku státu. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) již od roku 2018 provozuje 

portál www.nabidkamajetku.cz, kde nabízí nejen možnost inzerce, ale i tvorbu výběrových řízení 

elektronickou formou (dále rovněž jako „elektronická aukce“) všem státním institucím v působnosti 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZMS“). ÚZSVM výhradně užívá tento portál, v případě nemovitých věcí pak 

rovněž využívá možnosti další inzerce prostřednictvím realitních portálů. 

Samotná inzerce na odkazovaných internetových stránkách je pak povinná pro státní instituce 

v režimu odkazovaného zákona v návaznosti na účinnosti 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. 

V roce 2021 jsme rozšířili možnosti pro elektronickou aukci na pronájem či pacht, a dále zprovoznili 

možnost přihlášení pro uživatele prostřednictvím Národní identitní autority (identitaobcana.cz). 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  
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Pokud vycházíme z elektronických aukcí na portálu www.nabidkamajetku.cz, kde byl ze strany 

účastníků (zájemců) učiněn alespoň 1 příhoz, pak v roce 2020 ÚZSVM provedl celkem 2016 

elektronických aukcí (781 případů nemovitostí, 1228 případů movitého majetku, 7 případů cenných 

papírů a nehmotného majetku). V roce 2021 ÚZSVM provedl celkem 2763 elektronických aukcí 

(1153 případů nemovitostí, 1607 případů movitého majetku, 3 případy cenných papírů a nehmotného 

majetku).  

V případě elektronických aukcí, které jsou prováděny jinými státními institucemi v režimu ZMS, pak 

bylo v roce 2020 provedeno celkem 940 elektronických aukcí (11 případů nemovitostí, 929 případů 

movitého majetku). V roce 2021 pak bylo provedeno celkem 844 elektronických aukcí (10 případů 

nemovitostí, 834 případů movitého majetku). 

V roce 2021 nově vytvořilo alespoň 1 elektronickou aukci dalších 16 státních institucí (Agentura 

CzechTrade; Česká agentura na podporu obchodu; Česká geologická služba; Česká plemenářská 

inspekce; Fakultní nemocnice Plzeň; Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj; Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Ministerstvo kultury; Ministerstvo 

spravedlnosti; Obvodní soud pro Prahu 6; Probační a mediační služba; Rejstřík trestů; Státní plavební 

správa; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Úřad pro civilní letectví; Zemský hřebčinec Tlumačov 

s.p.o.). 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Lze předpokládat vyšší zapojení ze strany státních institucí v rámci elektronických aukcí 

prostřednictvím portálu nabidkamajetku.cz. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol je plněn. 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

ÚPV na svých webových stránkách, na webových stránkách Centrální adresy a příp. i na webových 

stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) zveřejňuje 

nabídky prodeje trvale nepotřebného majetku. 

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 č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 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 nabídky na úplatný převod na úřední desce ÚPV a současně na webových stránkách ÚPV 

https://upv.gov.cz/o-uradu/uredni-deska a na webových stránkách Centrální adresy 

https://www.postaonline.cz/cadrvd/ v odkazu „Prodej – koupě“ v části „Ostatní nabídky“.  

Úkol je plněn průběžně dle aktuální potřeby. Vzhledem k hodnotě a fyzickému stavu nabízeného 

majetku v roce 2021 bylo vyhodnoceno, že realizace prodeje majetku veřejnou dražbou anebo 

výběrovým řízením realizovaným prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem by 

nebylo účelné. 
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Navazující (očekávané) aktivity: 

ÚPV bude dále plnit předmětný úkol způsobem výše uvedeným. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol byl v roce 2021 splněn způsobem popsaným viz Jak byl úkol splněn z pohledu procesního. 

Národní sportovní agentura 

Stav splnění úkolu na úrovni 

b) gestora: ANO 

Věcné naplnění úkolu: 

Národní sportovní agentura nepřevzala do příslušnosti hospodařit ani nepořizuje do vlastnictví státu 

majetek, který by se stal trvale nepotřebným, a proto žádné prodeje za hodnocené období ani za celou 

dobu své existence nerealizovala. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: - 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Úkol je plněn trvale. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Úkol splněn. 

3.7 Dokončení legislativního procesu u návrhu stavebního zákona 

Popis úkolu: V rámci procesu rekodifikace stavebního práva je nutné dokončit legislativní proces 

návrhu stavebního zákona (sněmovní tisk č. 1008). Je předpokladem, že při správné implementaci 

standardních protikorupčních opatření by mělo dojít po rekodifikaci k výraznému snížení korupčních 

rizik, neboť nová struktura umožní eliminaci současné fragmentace stavebních úřadů, zlepšení 

metodického vedení podřízených úřadů a územních pracovišť, zvýšení koordinace a zlepšení 

komunikace mezi stavebními úřady a dotčenými orgány, a především posílení kontrolních 

mechanismů. 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO 

b) vlády: ANO 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO 

Věcné naplnění úkolu:  

Rekodifikace veřejného stavebního práva byla jednou z priorit minulé vlády, v jejímž programovém 

prohlášení bylo uvedeno, že vláda podpoří a zrychlí výstavbu v České republice a prosadí rekodifikaci 

veřejného stavebního práva, která povede ke zjednodušení a zkrácení přípravy staveb pro zvýšení 

konkurenceschopnosti České republiky. 

Deklarované základní nosné změny nového stavebního zákona oproti dosavadní právní úpravě lze 

shrnout v následujících bodech: 

• oddělení státní správy a samosprávy při činnostech podle stavebního zákona; 
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• vytvoření nové soustavy státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem 

a Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem. Samostatnými stavebními úřady jsou 

tzv. jiné stavební úřady, kterými jsou MO, příslušné ve věcech záměrů sloužících 

k zajišťování obrany státu realizovaných MO, jím zřízenou nebo založenou právnickou 

osobou nebo pro záměry k plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost 

a pro území vojenských újezdů, dále MV, příslušné ve věcech záměrů pro bezpečnost státu, 

kterým se rozumí stavby sloužící k plnění úkolů MV nebo jím zřízené organizační složky 

státu, PČR, PAČR, HZS ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace, BIS a NBÚ, a MSp 

vykonávající působnost u záměrů staveb pro účely Vězeňské služby ČR a jejích organizačních 

jednotek; 

• odstranění problému systémové podjatosti stavebních úřadů a dotčených orgánů a rizika jejich 

politického ovlivňování zájmy samospráv; 

• reorganizace dotčených orgánů a jejich maximální možná integrace do státních stavebních 

úřadů, kdy dojde k zásadnímu zjednodušení řízení, posílení odpovědnosti stavebního úřadu 

za výsledek řízení a posílení ochrany veřejných zájmů, které se přesunou přímo 

do rozhodování stavebního úřadu; 

• zrušení duality územního a stavebního řízení, zrušení všech stávajících povolovacích procesů, 

jejich alternativ a variant a vytvoření jediného efektivního řízení o povolení stavby; 

• konec instančního formalismu mezi stavebními úřady různých stupňů i mezi stavebními úřady 

a soudy díky zavedení apelačního principu (povinnost nadřízeného rozhodnout ve věci, nejen 

rušit napadené rozhodnutí a vracet věc k dalšímu řízení); 

• zachování všech účastenských práv obcí, sousedů, dotčených osob i občanské veřejnosti, 

včetně práva na odvolání a soudní přezkum s koncentrací námitek (princip pouze jednou); 

• revize, modernizace a sjednocení obecných požadavků na výstavbu do jednoho právního 

předpisu spolu s eliminací multiplicit chráněných zájmů s cílem je zpřehlednit, zjednodušit 

a zajistit kvalitu architektury, urbanismu a ochranu volné krajiny; 

• úplná digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací, přes digitální 

technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů; 

• úprava hierarchie a obsahu závazných nástrojů územního plánování umožňujících přímé 

rozhodování v území; zavedení územního rozvojového plánu jako celostátního nástroje 

územního plánování, který stanoví základní koncepci územního rozvoje ČR.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Proces rekodifikace veřejného stavebního práva byl zahájen v roce 2017, kdy MMR předložilo vládě 

materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“. V září 2018 byl vládě předložen 

materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva, informace o hlavních směrech a cílech 

rekodifikace“. V návaznosti na tyto materiály byl zpracován a projednán věcný záměr stavebního 

zákona, který vláda schválila usnesením č. 448 v červnu 2019. 

Návrh nového stavebního zákona vznikal na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 

a v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády.  

Připomínkové řízení k návrhu zákona proběhlo od 25. listopadu do 23. prosince 2019. 

V připomínkovém řízení bylo uplatněno celkem 5 649 připomínek; z toho 4 843 zásadních. Na řadě 

souvisejících jednání a konzultací s připomínkovým místy bylo proto nutné najít a přijmout 

kompromisy a návrh upravit. Upravený návrh byl připomínkovým místům třikrát rozeslán, a to 28. 

února, 6. března a 3. dubna 2020. Úpravy a změny byly provedeny tak, aby byl zachován obsah, 

smysl a účel věcného záměru schváleného vládou. 

Návrh stavebního zákona včetně zákona změnového byl předložen LRV na konci května 2020. Návrh 

zákona byl projednán ad hoc ustavenou zvláštní pracovní komisí LRV pro projednání návrhu 
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stavebního zákona a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

stavebního zákona, a dále pracovními komisemi Legislativními rady vlády pro evropské právo a pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Materiál se předkládal se 360 rozpory, a to s MV, Veřejným ochráncem práv, Národním úřadem pro 

kybernetickou bezpečnost, hlavním městem Prahou, Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, 

Karlovarským krajem, Krajem Vysočina, Královéhradeckým krajem, Libereckým krajem, 

Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, Pardubickým krajem, Plzeňským krajem, 

Středočeským krajem, Ústeckým krajem, Zlínským krajem, Asociací krajů České republiky, 

Sdružením místních samospráv České republiky, Svazem měst a obcí České republiky, Svazem 

průmyslu a dopravy České republiky a Českomoravskou konfederací odborových svazů. 

O návrhu zákona LRV jednala 25. června 2020. S ohledem na množství a obsah připomínek k návrhu 

zákona, z nichž vyplynula potřeba rozsáhlého dopracování textu návrhu zákona, LRV přerušila 

projednávání návrhu zákona a doporučila MMR, aby zapracovalo připomínky vznesené LRV, 

připomínky pracovních komisí LRV, a připomínky uvedené v návrhu stanoviska LRV a aby následně 

předložilo upravené znění návrhu zákona k opětovnému projednání.  

MMR vložilo upravené znění návrhu zákona do elektronické knihovny eKLEP informačního systému 

ODOK Úřadu vlády dne 29. července 2020. Naprostou většinu připomínek akceptovalo, u několika 

návrhů LRV však ponechalo původně navrhovaný text. K opakování připomínkového řízení MMR 

nepřistoupilo. 

LRV projednala návrh zákona na svém zasedání ve dnech 6. a 7. srpna 2020. Dne  

18. srpna 2020 vydala LRV konečné stanovisko k návrhu stavebního zákona, kterým doporučila vládě 

návrh stavebního zákona schválit s úpravami podle připomínek LRV a podle závěrů vlády. Přílohou 

stanoviska byl návrh úprav zákona, který obsahoval nejen formální úpravy, ale i určité věcné úpravy 

textu zákona. 

Oba zákony, tzn. stavební a změnový zákon, kterým se mění 59 souvisejících zákonů, byly vládou 

ČR projednány a schváleny dne 24. srpna 2020. Protože úpravy návrhu stavebního zákona, které byly 

provedeny LRV, obsahovaly jak věcné chyby, tak chyby legislativně technického charakteru, bylo 

nezbytné tyto chyby v dalším schvalovacím procesu zhojit. Bylo např. třeba načíst vrácení principu 

apelace, který byl LRV vypuštěn. 

Vláda ČR předložila návrh stavebního a změnového zákona (dále jen „návrh zákona“) do PSP dne 

10. září 2020 jako tisk 1008/0 a tisk 1009/0. Dne 11. září 2020 byl návrh zákona rozeslán poslancům. 

Návrh zákona byl projednáván v prvním čtení na 64. schůzi (PSP) dne  

5. listopadu 2020. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. Lhůta k projednání výbory byla 

určena na 100 dní. Garančním výborem k návrhu zákona určila PSP svůj hospodářský výbor. Dále 

byl zákon přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavně právnímu 

výboru. 

Druhé čtení projednávání návrhu zákona proběhlo dne 3. března 2021 na 87. schůzi PSP s výsledkem 

– přerušeno (usnesení č. 1551). Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou na 95. schůzi 

dne 1. dubna 2021. V rámci druhého čtení byl předložen komplexní pozměňovací návrh zákona, který 

zásadním způsobem upravil zejména institucionální strukturu stavební správy. Bylo zcela upuštěno 

od smíšeného modelu výkonu státní správy v oblasti rozhodování podle stavebního řádu, kdy namísto 

obecních stavebních úřadů měly tuto činnost zajišťovat státní krajské stavební úřady se sítí územních 

pracovišť. 

Třetí čtení bylo zahájeno dne 7. května 2021 na 98. schůzi a projednávání zákona bylo přerušeno. 

Projednávání pokračovalo dne 12. května 2021 na 102. schůzi a bylo přerušeno. Projednávání 

pokračovalo dne 26. května 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona byl schválen (hlasování č. 138, 

usnesení č. 1666). 
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PSP postoupila návrh zákona Senátu dne 4. června 2021. Lhůta pro jednání v Senátu skončila dnem 

4. července 2021. Organizační výbor přikázal senátní tisk č. 105 a č.106 dne  

8. června 2021. Garančním výborem byl Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal 

k tomuto tisku dne 23. června 2021 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1. 

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, přijal k tomuto tisku dne 30. června 

2021 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/3. Ústavně-právní výbor, přijal 

k tomuto tisku dne 23. června 2021 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/2. Stálá 

komise Senátu pro rozvoj venkova, přijala k tomuto tisku dne 22. června 2021 usnesení č. 21, které 

bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/4.  

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 1. července 2021. Svým usnesením č. 240, 

v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání – zamítá.  

Senát vrátil dne 2. července 2021 tisk do PSP k dokončení legislativního procesu. Návrh zákona ve 

znění, ve kterém byl postoupen Senátu, byl rozeslán poslancům dne 2. července 2021 jako tisk 

1008/12. Usnesení Senátu bylo doručeno PSP a rozesláno poslancům dne 2. července 2021 jako tisk 

1008/13.  

O návrhu zákona vráceném Senátem se v PSP hlasovalo dne 13. července 2021 na 111. schůzi. 

Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 151). 

Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání dne 14. července 2021. Prezident zákon podepsal dne 

15. července 2021. Stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021, změnový zákon pod 

číslem 284/2021. Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů dne  

19. července 2021. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

S ohledem na Programové prohlášení nové vlády se očekává, že stavební zákon dozná v roce 2022 

změn a dojde k částečnému posunu předpokládané účinnosti. 

Dne 19. ledna 2022 byla vládou projednána Informace k dalšímu postupu novelizace stavebního 

zákona předložená ministrem pro místní rozvoj a vicepremiérem pro digitalizaci Ivanem Bartošem. 

Novelizaci stavebního zákona je nezbytné provést ve dvou krocích: 

1. odložit zřízení státní stavební správy;  

2. realizovat věcnou institucionální novelu stavebního zákona. 

Ad 1)  

Dne 26. ledna 2021 byl vládě předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon. Tento návrh zákona nový stavební kodex neruší, pouze odkládá zřízení státní stavební 

správy, a to jen částečně. Nový stavební zákon nabude účinnosti k 1. červenci 2023, jak bylo původně 

plánováno, ale pouze ve vztahu k tzv. „vyhrazeným stavbám“, tedy stavbám v působnosti 

Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně 

účinný, se nepoužije, jinými slovy, na všechny ostatní stavby (ale i na vše ostatní, co stavební zákon 

upravuje) se stále použije aktuálně účinná úprava. 

Ke dni 1. ledna 2022 formálně ze zákona vznikla celá soustava státní stavební správy tak, jak byla 

schválena ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Tato soustava má být podle přechodných 

ustanovení k novému stavebnímu zákonu (§ 312 až 315) postupně naplňována.  Avšak zejména na 

základním stupni státní stavební správy (krajských stavebních úřadech) nepanuje široká politická 

shoda. Je tedy nutné vytvořit dostatečný časový prostor pro to, aby bylo možné tento základní článek 

nahradit vhodnější strukturou, která bude zohledňovat zachování smíšeného modelu výkonu veřejné 

správy. 
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Zároveň však existuje shoda na tom, že celostátně významné stavby (stavby uvedené v příloze č. 3 

k novému stavebnímu zákonu, tzv. vyhrazené stavby) by měly být povolovány stavebním úřadem, 

který se na povolování těchto staveb bude specializovat.  

Zákon proto s ohledem na formální vznik celé soustavy necílí na zrušení či odložení vzniku 

Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, ale částečně Nejvyššího stavebního úřadu 

a zejména krajských stavebních úřadů. Jelikož neexistuje široká politická shoda na zřízení nového 

centrálního úřadu, navrhuje se, aby do 1. července 2023 vykonávalo úkoly Nejvyššího stavebního 

úřadu ve vztahu k naplňování soustavy stavební správy, primárně tedy pouze ve směru ke zřízení 

Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, Ministerstvo pro místní rozvoj. Tímto dojde 

i k odložení faktického vzniku Nejvyššího stavebního úřadu do 1. července 2023. Zákon zároveň 

odloží všechny kroky směřující k naplňování a faktickému vzniku krajských stavebních úřadů tak, 

aby tyto úřady mohly být případně další novelou nahrazeny jinou soustavou vykonávající působnost 

v oblasti stavebního řádu. 

Ad 2) 

Návrh institucionální novely stavebního zákona bude předložen vládě do konce června 2022, 

aktuálně probíhá zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) a konzultace s rezorty a dalšími 

připomínkovými místy. Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu věcné novely zákona proběhne 

v dubnu 2022.  

Základním cílem věcné novely stavebního zákona je změna struktury stavební správy tak, aby 

zohledňovala zachování smíšeného modelu výkonu veřejné správy na úrovni obcí a krajů v rámci 

stavebního řízení. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn. Základní zadání nové právní úpravy spočívalo zejména ve snížení administrativní 

zátěže související s územní přípravou, umisťováním, povolováním a užíváním staveb a dosažení 

maximální možné integrace dotčených orgánů do nově zřizované soustavy státní stavební správy. 

Ačkoli legislativní proces byl v minulém volebním období dokončen a úkol byl z procesního hlediska 

splněn, nastupující vláda v souladu se svými prioritami provede zásadní úpravu stavební legislativy. 

3.8 Dokončení legislativního procesu u návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním 

úřadu 

Popis úkolu: Je nutné hledat politickou podporu potřebnou pro úspěšné přijetí novely zákona 

o Nejvyšším kontrolním úřadu (sněmovní tisk č. 360) a novely Ústavy (sněmovní tisk č. 229, senátní 

tisk č. 205). Přijetí zákonů by mělo přinést tolik žádoucí a mezinárodními organizacemi 

doporučované posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Gestor: Úřad vlády ČR – Sekce Legislativní rady vlády 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: ANO 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): NE 

Věcné naplnění úkolu:  

Za účelem realizace závazku z Programového prohlášení přechozí vlády spočívajícího v rozšíření 

kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu veškerého hospodaření územních 

samosprávných celků a hospodaření veřejně vlastněných obchodních společností, byl v roce 2018 



70 

 

vypracován, vládou schválen a Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní 

tisk č. 360). Tento návrh zákona navazoval na věcně související Poslanecké sněmovně předložený 

poslanecký návrh novely Ústavy (sněmovní tisk č. 229), jehož účelem bylo rozšířit stávající omezený 

ústavní rozsah kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. 

V hodnoceném roce 2021 nebylo projednávání ani jednoho z uvedených návrhů dokončeno. Gestor 

se tedy aktivně podílel na obhajobě vládního návrhu novely zákona o NKÚ v obou komorách 

Parlamentu a v jejich orgánech. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Vládní návrh novely zákona o NKÚ předložený Poslanecké sněmovně k projednání v prosinci roku 

2018 (sněmovní tisk č. 360) byl tímto zákonodárným orgánem schválen na 111. schůzi dne 

7. července 2021 a postoupen Senátu. 

Uvedený vládní návrh novely zákona o NKÚ byl Senátem projednán na jeho schůzi konané ve 

13. funkčním období dne 18. srpna 2021. Senát však na svoji schůzi nezařadil souběžné projednání 

souvisejícího návrhu novely Ústavy, rovněž Poslaneckou sněmovnou přijaté, jejímž schválením 

Parlamentem je schválení novely zákona o NKÚ podmíněno, a s návrhem novely zákona o NKÚ 

pro její nesoulad s platným zněním Ústavy zamítl a dne 19. srpna 2021 jej vrátil Poslanecké 

sněmovně k dokončení legislativního procesu.  

Následně byl Senátem zamítnutý návrh zákona zařazen na program 118. schůze Poslanecké 

sněmovny konané dne 14. září 2021. Poslanecká sněmovna nicméně nakonec již tento vrácený návrh 

zákona v 8. volebním období neprojednala, zejména proto, že pokud by se tak stalo, nezbylo by 

sněmovně nic jiného, než předmětný vládní návrh novely zákona o NKÚ pro jeho rozpor s Ústavou 

rovněž neschválit. Související návrh novely Ústavy schválený Poslaneckou sněmovnou pak Senát 

následně projednal na své schůzi dne 26. října 2021a návrh rovněž zamítl. 

Zároveň v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk 

č. 134), přijal Senát doprovodné usnesení, v němž 

I.   konstatoval, že vláda dosud nenaplnila opakované výzvy Senátu a nepředložila legislativní 

 návrh, který by řešil nadměrnou kontrolní zátěž obcí. 

II.   žádal vládu, aby předložila legislativní návrh, který zajistí vznik evidence všech kontrol 

veřejné správy, řešení nadměrné kontrolní zátěže na obcích a odpovědnosti obcí v případě 

rozporných závěrů kontrolních orgánů v téže věci.  

III.  žádal vládu, aby již nepředkládala další legislativní návrhy týkající se rozšíření působnosti 

Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření obcí, dokud nebude přijat legislativní návrh, 

který bude nadměrnou kontrolní zátěž obcí uspokojivě řešit. 

Vzhledem k výše uvedenému průběhu legislativního procesu návrhu novely zákona o NKÚ 

v Parlamentu bylo s koncem volebního období Poslanecké sněmovny fakticky ukončeno i plnění 

tohoto úkolu uvedeného v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 a případný nový 

úkol navazující tento ukončený úkol by měl v novém volebním období vycházet z priorit nově 

ustavené vlády, jak jsou formulovány především v Programovém prohlášení vlády ČR přijatém 

vládou dne 6. ledna 2022 (viz bod 6).   

Navazující (očekávané) aktivity: 

Pokud jde o rozšiřování kontrolní působnosti NKÚ, Programové prohlášení současné vlády jej 

zmiňuje v těchto 2 úkolech v něm obsažených: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=8&T=360
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=8&T=360
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a) v kapitole „Kultura“, podkapitole „Svobodná a transparentní média veřejné služby“, a to v tom 

směru, že se vláda zavazuje podrobit hospodaření veřejnoprávních médií kontrole Nejvyšším 

kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost, a 

b) v kapitole „Legislativa“, podkapitole „Konzervativní změny Ústavy“ v tom směru, že vláda bude 

uplatňovat konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních práv  

a svobod, přičemž v diskuzi se Senátem a opozicí bude hledat řešení dosud diskutovaných témat, 

například posílení role Senátu, dobrovolný klouzavý mandát, úprava vysílání vojsk, ústavní 

ochrana vody a rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Z výše uvedeného pro vyplývá, že vláda nemá ambice předkládat Parlamentu další návrhy právních 

úprav směřujících k tak širokému rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, jako tomu bylo v předchozím 

volebním období. Jediné konkrétní rozšíření působnosti NKÚ, ke kterému se ve svém Programovém 

prohlášení vláda zavázala, směřuje toliko k hospodaření veřejnoprávních médií, kde příslušná 

legislativní činnost spadá do působnosti Ministerstva kultury.  

Závazek vlády spočívající v diskusi se Senátem nad ústavními tématy uvedenými v Programovaném 

prohlášení vlády je pak věcí politických jednání. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

V důsledku nesouhlasu většiny Senátu s navrhovaným rozšířením kontrolní působnost NKÚ na 

hospodaření vybrané části územních samosprávných celků (kraje a statutární města), přičemž toto 

zúžení bylo výsledkem kompromisů přijatých při projednávání návrhu zákona v Poslanecké 

sněmovně v zájmu průchodnosti návrhu zákona v Senátu, úkol z Programového prohlášení vlády 

splněn nebyl. 

Pokud jde o dodatečné splnění předmětného úkolu v novém volebním období, odkazuje se na bod 6. 

3.9 Dokončení legislativního procesu u návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů 

Popis úkolu: S ohledem na nutnost transpozice tzv. V. AML směrnice do českého právního řádu 

bude dokončen legislativní proces návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 

č. 886) v gesci Ministerstva spravedlnosti. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni: 

a) gestora: ANO  

b) vlády: ANO  

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): ANO  

Věcné naplnění úkolu:  

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „zákon“), nabyl účinnosti  

1. 6. 2021.  Hlavním cílem zákona je řádně transponovat do českého právního řádu některé nové 

požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle 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 (dále jen „V. AML směrnice“), a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici 

novelizované 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 (TZV. „IV. AML směrnice“). Nový 

zákon nahrazuje stávající úpravu evidování skutečných majitelů podle rejstříkového zákona a také 
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některé části zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.  

Zásadní změny, které V. AML směrnice přináší je (1) požadavek na veřejnost alespoň některých 

údajů o skutečných majitelích, (2) zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů 

vedených v evidenci, jakož i (3) stanovení efektivních sankcí. Nové požadavky evropského práva do 

značné míry mění celkový kontext institutu skutečného majitele a jeho evidování a zvyšují jeho 

význam. Pojem skutečného majitele je v zákoně vymezen přesněji, odráží požadavky evropského 

práva. Evidence skutečných majitelů je jedním z nástrojů boje proti praní peněz a financování 

terorismu, je též využívána v dalších oblastech. 

Předmětem nového zákona je zejména úprava (1) podrobného vymezení skutečného majitele, (2) 

způsobu přístupu k údajům v evidenci, (3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis 

v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře), (4) automatického předávání některých údajů 

z veřejného rejstříku, (5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a (6) sankcí za 

porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.  

Stěžejní posun lze spatřovat v zavedení veřejnosti alespoň části evidovaných údajů o skutečných 

majitelích právnických osob. Část údajů (jméno, rok a měsíc narození, stát bydliště, státní občanství 

a údaje specifikující pozici skutečného majitele) je zdarma k dispozici komukoli z veřejnosti. Jako 

významnou změnu lze vnímat též zpracování požadavku na zavedení mechanismů kontroly údajů 

a jejich případného revidování. V tomto ohledu hraje klíčovou roli příslušný soud, který může vést 

tzv. řízení o nesrovnalostech.  

Pokud jde o sankce, vedle nově zavedených pokut (až do 500 000 Kč) zákon též přichází s efektivním 

režimem soukromoprávních následků. Ty mohou postihovat ty, kdo evidenční povinnost zanedbají 

či záměrně ignorují. Zákaz výplaty zisku či sistace hlasovacích práv může zasáhnout přímo skutečné 

majitele a jejich případné skrývání znepříjemnit. 

Dále zákon zavedl mechanismy, které vedou k zásadnímu administrativnímu zjednodušení pro velkou 

část korporací a dalších právnických osob. Předně se jedná o režim tzv. automatických průpisů. Např. 

v situaci, kdy má společnost s ručením omezeným menší počet společníků (např. jednoho či tři), jsou 

tito bez dalšího automaticky propsáni z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů, aniž 

by musel kdokoli cokoli aktivně činit (automatický průpis však může být nahrazen manuálním 

zápisem, pokud by propsané údaje neodpovídaly realitě). Odpadá tak velká část administrativy. 

Mechanismus automatických průpisů významně přispěl k velmi dobré naplněnosti evidence 

požadovanými údaji (cca 90% naplněnost). 

Další zlepšení představuje možnost provádět zápisy do evidence skutečných majitelů prostřednictvím 

kteréhokoli notáře. To je jednak finančně výhodnější, jednak zásadně rychlejší a neformálnější než 

zápis u soudu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem financí zpracovalo návrh zákona o evidenci 

skutečných majitelů. Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 27. 6. do 26. 7. 2019. Všechny 

uplatněné připomínky byly v rámci připomínkového řízení řádně projednány. Návrh zákona byl vládě 

předložen bez rozporu. Legislativní radou vlády byl návrh zákona projednán na jejím zasedání dne 

19. 2. 2020. Legislativní rada vlády doporučila návrh vládě schválit. Vláda schválila návrh zákona 

dne 1. 6. 2020 usnesením č. 583. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila dne 13. 11. 2020. 

Senát návrh vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy dne 17. 12. 2020. Poslanecká 

sněmovna dne 19. 1. 2021 setrvala na původním znění návrhu zákona. Prezident zákon podepsal dne 

22. 1. 2021. Zákon byl vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 37/2021 Sb. 

Navazující (očekávané) aktivity: -  
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Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn přijetím zákona č. 37/2021 Sb. 

3.10 Dokončení legislativního procesu u návrhu novely zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

Popis úkolu: V rámci procesu transpozice V. AML směrnice do českého právního řádu je nutné 

dokončit legislativní proces u návrhu novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. 

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:  

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. 

Kromě transpozice směrnic návrh zákona zohledňoval 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 reflektoval 

požadavky vyplývající z potřeb praxe. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

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 týkal 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. Samotnou Legislativní radou vlády byl návrh projednán dne 6. února 2020. Poté byl materiál 

již bez rozporu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu znovu předložen vládě dne 6. března 2020, 

kde byl schválen ve znění připomínek uplatněných ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády 

dne 1. června 2020. 

Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 23. června 2020, přičemž první čtení proběhlo 

na 54. schůzi dne 7. července 2020, přičemž jako garanční výbor byl určen rozpočtový výbor. V 
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rámci druhého čtení, které proběhlo dne 15. září 2020, bylo uplatněno 15 pozměňovacích návrhů, 

z nichž bylo 8 v rámci třetího čtení dne 1. října 2020 přijato. 

V rámci projednávání návrhu zákona v Senátu pak po plenárním projednání dne  

13. listopadu 2020 byl návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně  

s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna na schůzi 1. prosince 2020 setrvala na původním 

znění návrhu zákona, který podepsal prezident republiky dne 4. prosince 2020. Zákon byl vyhlášen 

dne 17. prosince 2020 ve sbírce zákonů pod číslem 527/2020. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

V souvislosti s vydáním nové právní úpravy Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) již poskytuje, 

a i nadále bude poskytovat metodickou podporu povinným osobám formou školení i výkladových 

materiálů a příruček. FAÚ připravuje v této souvislosti vydání řady metodických pokynů, například 

ke kontrole klienta (zvlášť pro finanční a nefinanční sektor), ke zjišťování skutečného majitele, 

k novým metodám identifikace. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn v požadovaném rozsahu již v roce 2020. Vzhledem k časovému překryvu přípravy 

a schválení Akčního plánu a dokončení legislativního procesu návrhu novely byl úkol do Akčního 

plánu pro roky 2021 a 2022 zařazen. 
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4 Rozvoj občanské společnosti 

4.1 Prosazování návrhu zákona o ochraně oznamovatelů v Parlamentu a návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně 

oznamovatelů 

Popis úkolu: Rok 2021 je klíčový pro prosazení schválení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 

a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně 

oznamovatelů v Parlamentu, kterými má být do českého právního řádu implementována směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 

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 o ochraně oznamovatelů transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

(dále také jen „Směrnice“). Cílem návrhu je zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících 

práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, 

o kterém se dozvěděly v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Navrhovaná opatření mají 

sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci 

protiprávního jednání obecně. 

Právní úprava ochrany oznamovatelů je považována za jeden z pilířů boje proti korupci 

a je monitorována v rámci hodnotících mechanismů mezinárodních a neziskových organizací. 

Zavedení komplexní úpravy ochrany oznamovatelů do právního řádu pomůže oznamovatelům zlepšit 

jejich postavení jak v případě sporu před soudem, tak obecně ve společnosti, a v důsledcích pomůže 

usnadnit detekci korupce. Zavedením jednoznačné právní úpravy ochrany oznamovatelů by Česká 

republika vedle povinné transpozice výše uvedené Směrnice rovněž deklarovala změnu postoje 

společnosti ke korupci a přispěla ke zlepšení vnímání whistleblowingu. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního:  

Návrh zákona byl projednán a schválen vládou 1. 2. 2021. PSP byl předložen 9. 2. 2021 jako 

sněmovní tisk č. 1150. Návrh doprovodného změnového zákona byl PSP předložen jako sněmovní 

tisk č. 1151 rovněž 9. 2. 2021. Přes veškeré vyvinuté úsilí Ministerstva spravedlnosti však ST č. 1150 

a 1151 prošly pouze prvním čtením a nebyly Poslaneckou sněmovnou schváleny před koncem jejího 

8. volebního období.  

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh doprovodného změnového zákona budou s několika 

odchylkami opětovně předloženy do legislativního procesu v roce 2022 v souladu s Plánem 

legislativních prací vlády.  

Navazující (očekávané) aktivity:  

Po uplynutí transpoziční lhůty dne 17. 12. 2021 se Směrnice stala pro členské státy po právní stránce 

závaznou, a to prostřednictvím přímého vertikálního účinku judikovaného Soudním dvorem 

Evropské unie. Ministerstvo spravedlnosti proto v souladu s požadavky Směrnice zřídilo 

v působnosti Odboru střetu zájmů a boje proti korupci externí oznamovací systém (dále jen „EOS“) 

včetně korespondující webové stránky https://oznamovatel.justice.cz/. Současně byla vydána 

https://oznamovatel.justice.cz/
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Metodika pro povinné subjekty a byla zorganizována řada webinářů pro zástupce veřejnoprávní 

subjektů (zejména služební úřady, kraje a obce) za účelem metodické podpory při zřizování vnitřních 

oznamovacích systémů v jejich působnosti.  

Řádné vedení EOS i poskytování metodické pomoci oznamovatelům, povinným subjektům i široké 

a odborné veřejnosti v otázkách ochrany oznamovatelů bude Ministerstvo spravedlnosti zajišťovat 

i po přijetí transpoziční legislativy.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu:  

Ze strany Ministerstva spravedlnosti a vlády byl úkol zcela splněn. V důsledku prioritizace jiných 

návrhů zákonů v rámci pandemické situace a následně v důsledku voleb do Poslanecké sněmovny 

nebyl zákon přijat a marně tak uplynula transpoziční lhůta stanovená Směrnicí. Návrh zákona 

i doprovodný změnový zákon tak musí být opětovně předloženy vládě a následně Poslanecké 

sněmovně v jejím 9. volebním období. S ohledem na uplynutí transpoziční lhůty se jedná o prioritní 

úkol.  

4.2 Zřízení důvěryhodného a profesionálního útvaru Ministerstva spravedlnosti coby 

externího oznamovacího kanálu 

Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti bude zajišťovat fungování externího oznamovacího kanálu, 

kdy bude primárně přijímat oznámení a činit navazující kroky a dále plnit poradenskou, informační 

a metodickou roli na úseku ochrany oznamovatelů. Vymahatelnost stanovených povinností a zákazů bude 

pro případ jejich porušení zajištěna přestupkovou odpovědností fyzických a právnických osob, které 

budou odrazovat adekvátně vysoké horní sazby pokut. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni: 

a) gestora: ANO 

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): -  

Věcné naplnění úkolu: 

Bylo zajištěno zprovoznění externího oznamovacího systému, který je dostupný na adrese: 

https://oznamovatel.justice.cz/. Kromě možnosti podat oznámení ústně (telefonicky), mají 

oznamovatelé možnost využít i podání prostřednictvím šifrovaného webového formuláře. V rámci 

zajištění poradenské a metodické role na úseku ochrany oznamovatelů byla připravena „Metodika 

k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“ a v návaznosti na tuto metodiku byly 

pro pracovníky příslušných subjektů realizovány online semináře. Byla zveřejněna kontaktní 

emailová adresa, na kterou je možné k dané problematice zasílat dotazy. Na základě získaných dotazů 

a připomínek byla vydaná metodika aktualizována.      

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Dne 4.11.2021 byl povinným subjektům rozeslána metodika a dopis ministryně informující o přímém 

účinku uvedené směrnice k datu 17.12.2021. V listopadu 2021 bylo realizováno 6 seminářů. 

15. 12. 2021 byla rozeslaná aktualizovaná verze metodiky a dne 16.12. 2021 došlo k zprovoznění 

externího oznamovacího systému.      

Navazující (očekávané) aktivity: 
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Předpokládá se pokračování v podpůrných poradenských a informačních aktivitách. Dosažení plné 

efektivity externího oznamovacího kanálu je úzce spojeno s plněním úkolů obsažených v bodech 4.1. 

a 4.3. tohoto akčního plánu. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Úkol byl splněn s výjimkou zajištění vymahatelnosti stanovených povinností a zákazů 

prostřednictvím přestupkové odpovědností fyzických a právnických osob, kterou umožní až přijetí 

transpoziční legislativy. 

4.3 Zahájení realizace doprovodných opatření k implementaci zákona o ochraně 

oznamovatelů v rámci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním 

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

řízení a veřejnou správu“ 

Popis úkolu: Úspěšná transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob 

oznamujících porušení práva Unie nebude spočívat jen v samotném přijetí zákona, ale též v realizaci 

souvisejících implementačních opatření typu informační kampaně, organizace seminářů, tvorby 

metodických příruček atd. Na výše uvedené doprovodné aspekty transpozice se zaměří část projektu 

„Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, 

orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, spolufinancovaného ze zahraničních zdrojů. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni: 

a) gestora: částečně ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

Po věcné stránce je součástí úkolu jednak komparativní studie, která zahrnuje analýzu dobré praxe 

v zahraničí (Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Slovinsko, USA, 

Velká Británie) z oblasti propagace ochrany oznamovatelů a boje proti korupci mezi širokou 

veřejnost. Ve studii bude zanalyzována i dosavadní situace v České republice a možnosti aplikace 

některých prvků dobré praxe ze zahraničí. Následně budou tato zjištění využita pro nastavení rozsáhlé 

mediální kampaně, která bude mít za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou oznamovatelů, 

jejich ochranou a obecně s bojem proti korupci. Výstupy této studie se promítnou do nastavení 

nového mechanismu statistického sledování vybraných ukazatelů. 

Dále bude k uvedenému tématu uspořádána mezinárodní konference, kde budou diskutovány 

a odborné veřejnosti a nevládním organizacím prezentovány především výstupy komparativní studie 

týkající se propagace ochrany oznamovatelů a oznamování korupčních trestních činů, ale i další 

otázky související s touto problematikou. Cílovou skupinou konference jsou pracovníci veřejné 

správy a justice i zástupci nevládních organizací. Konference bude sloužit ke zvýšení jejich povědomí 

o nejlepší praxi v České republice i v zahraničí v oblasti whistleblowingu a pro inspiraci, jak se 

vypořádat s případnými současnými nedostatky a jak naopak rozšířit rozsah dobré praxe. 

V návaznosti na výše uvedené bude vypracována brožura, jejíž obsah bude formulován na základě 

poznatků získaných při analýze podkladů pro zpracování studie a vycházet bude i z diskusí 

proběhlých na mezinárodní konferenci k ochraně oznamovatelů. Cílovou skupinou, které bude 

brožura distribuována, budou pracovníci veřejné správy, ale v tomto případě i široká laická veřejnost, 

které bude brožura prezentována v rámci rozsáhlé mediální kampaně. Prostřednictvím distribuce 
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brožur bude zajištěno šíření povědomí o aktuálních poznatcích, nejlepší praxi a doporučeních 

do budoucna v oblasti ochrany oznamovatelů a problematiky oznamování korupčních trestných činů 

jako takové. 

Poslední aktivitou týkající se doprovodných opatření v oblasti ochrany oznamovatelů je vypracování 

metodologie školení a následná školení. To bude spočívat ve vypracování metodologie pro školení 

k problematice ochrany oznamovatelů a v uspořádání školení školitelů dle zpracované metodologie, 

kteří následně povedou několik pilotních školení. Velmi důležitým vstupem zde bude zejména 

zapojení Justiční akademie zajišťující justiční vzdělávání v České republice, která využije své 

dlouholeté zkušenosti jak po obsahové, tak organizační stránce v souvislosti s přípravou metodologie 

jednotlivých školení. Odborní pracovníci a další experti Ministerstva spravedlnosti se budou podílet 

na tvorbě metodologií školení. Práce na metodologii budou probíhat souběžně s vyhodnocováním 

výstupů z mezinárodní konference uspořádané v rámci projektu k problematice ochrany 

oznamovatelů a v návaznosti na vypracování komparativní studie. Poznatky zjištěné analýzou budou 

využity pro nastavení nejlepšího modelu vzdělávání, který bude reflektován v této metodologii. 

Na mezinárodní konferenci a školení bude navazovat série workshopů k ochraně oznamovatelů.  

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Byla připravena a vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele komparativní studie v oblasti ochrany 

oznamovatelů. Výběrová komise doporučila zadavateli uzavření smluv s vybranými dodavatelem. 

Byla navázána spolupráce s partnery projektu Nejvyšším státním zastupitelstvím a Justiční akademií, 

kteří spolupracují na dílčích aktivitách.  

Probíhaly přípravy na zajištění konference k ochraně oznamovatelů, a to jak v rovině programové 

zahrnující návrh programu a přednášejících, tak i v rovině organizační, která zahrnuje přípravu 

na výběr konferenčních prostor, technického vybavení či cateringu.  

Pro spolupráci na přípravě veřejné zakázky na mediální kampaň byla uzavřena smlouva s mediálním 

konzultantem, který navrhl parametry zakázky s ohledem na cílové skupiny i záměr projektu. 

Parametry mediální kampaně byly předány Odboru právnímu k přípravě dokumentace pro tuto 

veřejnou zakázku.  

Justiční akademii byla odeslána anotace k pilotnímu školení k ochraně oznamovatelů. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

Po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky na dodavatele komparativní studie 

v oblasti ochrany oznamovatelů bude studie vypracována. Budou pokračovat přípravné práce pro 

zajištění konference k ochraně oznamovatelů. Pro tisk brožury bude vysoutěženým dodavatelem 

připravena její grafická podoba a vysoutěžen dodavatel tiskařských služeb.  

Odborní pracovníci ministerstva vytvoří obsah pilotního školení k ochraně oznamovatelů a školení 

budou organizačně zajištěna ve spolupráci s Justiční akademií.  

Bude zpracováno logo projektu a grafický manuál. Na podzim 2023 bude spuštěna mediální kampaň 

na podporu oznamování.  

Průběžně budou realizovány veřejné zakázky pro zajištění dodávek a služeb souvisejících 

s projektem.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Došlo k posunu realizace některých aktivit z důvodu časové náročnosti realizace veřejných zakázek. 

V návaznosti na to byl aktualizován harmonogram projektu a navrženo prodloužení projektu do konce 

roku 2023 a v této věci byla započata jednání s poskytovatelem dotace, Ministerstvem financí.  
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Úkol prozatím splněn nebyl a jeho dílčí aktivity jsou rozloženy do celé doby trvání projektu, je 

předpokládáno, že úkol bude v plánovaném čase realizován. 

4.4 Plnění závazku v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2020 až 2022 týkajícího se zvyšování povědomí o problematice 

oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů) 

Popis úkolu: V rámci OGP bude naplňován závazek České republiky zahrnující nelegislativní úkoly 

spočívající mimo jiné ve zvyšování povědomí o problematice oznamovatelů s cílem změny vnímání 

fenoménu oznamování protiprávního jednání ve společnosti. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO  

b) vlády: -  

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu: 

První z výstupů aktivit závazku, návrh zákona o ochraně oznamovatelů, byl v roce 2021 předložen 

vládě a po schválení vládou postoupen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Projednávání návrhu zákona s koncem volebního období nebylo dokončeno a proces schvalování 

návrhu zákona tak bude muset začít od počátku. Více viz zhodnocení úkolu č. 4.1. 

V rámci přípravy na mediální kampaň k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, jako druhou z aktivit 

závazku, byl na základě průzkumu trhu vybrán dodavatel odborných poradenských služeb, který bude 

spolupracovat na věcném zadání veřejné zakázky na mediální kampaň. Cílem je navrhnout optimální 

mediální mix pro cílovou skupinu. Návazně byla uzavřena smlouva s odborným konzultantem 

pro spolupráci na věcném zadání veřejné zakázky na mediální kampaň. 

Práce na třetí aktivitě závazku směřující k realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci 

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

a veřejnou správu“ započaly již na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2020. Zmíněný projekt je 

financován v rámci fondů EHP a více informací o něm je možné nalézt na: https://korupce.cz/projekt-

zintenzivneni-boje-proti-korupci/. V roce 2021 započaly přípravné činnosti pro zajištění mezinárodní 

konference k ochraně oznamovatelů, jedná se zejména o návrh programu konference, specifikaci 

požadavků na místo konání a související služby a přípravu veřejné zakázky na propagační předměty. 

V roce 2021 byly rovněž vyhlášeny veřejné zakázky na „Zintenzivnění boje proti korupci, Část 1 – 

Střet zájmů – komparativní studie, brožury a metodologie školení“ a „Zintenzivnění boje 

proti korupci, Část 2 – Ochrana oznamovatelů – komparativní studie a brožury“. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Úkol, resp. závazek, byl naplňován na základě Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl schválen usnesením vlády České 

republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Plnění závazku bylo průběžně vyhodnocováno Pracovní 

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

státní správy. Průběžné zprávy o aktuálním stavu naplňování závazků byly ve čtvrtletní periodicitě 

zveřejňovány na webových stránkách: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/
https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-2-zvyseni-povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-jednani/
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ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-2-zvyseni-

povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-jednani/. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude v roce 2022 opětovně předložen do legislativního 

procesu.  

Po uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči veřejných zakázek na dodavatele komparativních studií 

v oblastech střetu zájmů, ochrany oznamovatelů a etických kodexů budou studie vypracovány. Budou 

pokračovat přípravné práce pro zajištění mezinárodních konferencí.   

Odborní pracovníci ministerstva vytvoří obsah pilotních školení ke střetu zájmů a ochraně 

oznamovatelů a školení budou organizačně zajištěna ve spolupráci s Justiční akademií.  

Bude zpracováno logo projektu a grafický manuál. Na podzim 2023 bude spuštěna mediální kampaň 

na podporu oznamování.  

Průběžně budou realizovány veřejné zakázky pro zajištění dodávek a služeb souvisejících 

s projektem. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Vzhledem ke konci projednávání vládou již schváleného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů byl 

úkol v roce 2021 splněn pouze v omezené míře v rámci ostatních průběžně naplňovaných aktivit. 

4.5 Plnění závazku v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2020 až 2022 týkajícího se zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech 

Popis úkolu: V rámci naplňování závazků OGP bude dále v letech 2021 a 2022 zpracována metodika 

pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech. Závazek povede k zefektivnění 

využívání participativních procesů v rámci vytváření veřejných politik, strategických materiálů, 

legislativních a dalších nelegislativních materiálů jednotlivými ministerstvy a ostatními ústředními 

správními úřady. 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti / Úřad vlády ČR 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: částečně ANO  

b) vlády: -  

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): -  

Věcné naplnění úkolu: 

V průběhu roku 2021 byl v rámci Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech vytvořen a na základě obdržených připomínek, 

jednání a konzultací na rozličných platformách průběžně upravován a doplňován návrh Metodiky 

participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě 

dokumentů státní správy (dále jen „Metodika“).  Metodika se zaměřuje na zvýšení míry a účinnosti 

participace zástupců nestátních neziskových organizací, jejich střech a sítí (dále též „zástupců NNO”) 

na vládnutí na centrální úrovni, tj. na úrovni ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů. 

Tematicky se metodika soustředí na zvýšení participace zástupců NNO při vytváření a následném 

fungování poradních a pracovních orgánů zřizovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními 

https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-2-zvyseni-povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-jednani/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-2-zvyseni-povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-jednani/
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úřady a participaci při vytváření důležitých dokumentů vznikajících a schvalovaných na centrální 

úrovni.  

Metodika současně obsahuje doporučení směřující k zajištění odpovídajících podmínek a prostředků 

jak státu, tak NNO k tomu, aby mohla participace smysluplně probíhat. Metodika je určena především 

úředníkům ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, a to jak na věcných útvarech, které 

participaci využijí při zvažování a vytváření konkrétních politik a dokumentů, tak na útvarech 

tzv. servisních, které mohou získat lepší představu o tom, jaké kapacity a prostředky jsou pro účelné 

využití participace potřeba. Dalšími významnými adresáty metodiky jsou představení a vedoucí 

zaměstnanci, kteří jejím prostřednictvím mohou získat lepší povědomí o přínosech, povaze 

a potřebách participativních procesů tak, aby o jejich uskutečnění mohli informovaněji rozhodovat. 

Metodika je svým obsahem a pojetím zaměřena na fázi, kdy je již ze strany státní správy, 

ať už na úrovni pracovní nebo na úrovni vedení, rozhodnuto, že při vytváření/přetváření poradních 

a pracovních orgánů nebo při vytváření dokumentů budou naplňovány principy participace, 

ale o konkrétním postupu není ještě rozhodnuto. Metodika přináší informace rovněž zástupcům 

NNO. Metodika intenzivně čerpá ze zkušeností, standardů a doporučení mezinárodních organizací 

a iniciativ, jejichž je Česká republika členskou zemí. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Úkol, resp. závazek, byl naplňován na základě Akčního plánu České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl schválen usnesením vlády České 

republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Plnění závazku bylo průběžně vyhodnocováno Pracovní 

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

státní správy. Průběžné zprávy o aktuálním stavu naplňování závazků byly ve čtvrtletní periodicitě 

zveřejňovány na webových stránkách: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-4-

zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech/. 

Gestorem procesu vytváření Metodiky je Ministerstvo spravedlnosti, nicméně fakticky a v souladu 

se záměrem závazku a s principy otevřeného vládnutí, resp. s principem participace, probíhalo 

vytváření metodiky společně v rámci Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech, která je paritně složena ze zástupců ministerstev 

a nestátních neziskových organizací. Zástupce Ministerstva spravedlnosti, který je zároveň jedním 

ze spolupředsedů této skupiny, kromě poskytnutí věcných vstupů do Metodiky vykonával rovněž 

redakční práce na dokumentu jako celku. Pracovní skupina se scházela dle potřeby a v souladu 

s harmonogramem přijatým na úvodním jednání. Další informace, včetně složení pracovní skupiny, 

harmonogramu a záznamu z jednání jsou zveřejněny na: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-

zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech--187600/. 

S návrhem Metodiky a se stavem její přípravy se na svém jednání dne 10. prosince 2021 seznámila 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. 

Navazující (očekávané) aktivity: 

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 bude Metodika dokončena na základě vypořádání připomínek 

vzešlých z veřejných konzultací (proběhlých v období 10. – 31. ledna 2022) a následně předložena 

Radě vlády pro nestátní neziskové organizace ke schválení. Následně budou započaty aktivity v gesci 

Úřadu vlády ČR spočívající v pilotním ověření fungování metodiky v praxi. 

Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl naplňován průběžně a aktivity plánované pro rok 2021 

byly z podstatné části uskutečněny. Naplňování úkolu pokračuje i v roce 2022. 

 

https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-4-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-4-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/paty-akcni-plan-2020-2022/faze-implementace/zavazek-4-4-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech--187600/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech--187600/
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4.6 Řádné vedení dotačního programu Prevence korupčního jednání včetně 

promítnutí kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu 

Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti coby gestor dotačního programu Prevence korupčního 

jednání zaměřeného na pomoc nevládním neziskovým organizacím, které například poskytují právní 

pomoc oznamovatelům protiprávního jednání či prosazují transparentnost ve veřejném sektoru, v roce 

2020 připravilo modifikaci dotačních priorit s cílem vyšší efektivity, lepšího zacílení a inovace 

dotačních projektů 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Stav splnění úkolu na úrovni 

a) gestora: ANO  

b) vlády: - 

c) Parlamentu ČR (týká se pouze legislativních úkolů): - 

Věcné naplnění úkolu 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021 v oblasti prevence korupčního jednání bylo 

vyhlášeno 30. 9. 2020. 

Alokované finanční prostředky ve výši 4 000 000 Kč byly rozděleny do dvou dotačních oblastí. 

Dotační titul Prevence korupčního jednání I s alokací 2 000 000 Kč byl zaměřen na poradenství, 

dotaci bylo možné získat na realizaci projektů zaměřených na tyto oblasti: 

• poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím 

územních samosprávných celků za účelem tvorby preventivních interních 

protikorupčních programů, vnitřních oznamovacích kanálů a etické infrastruktury, 

• poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci. 

Dotační titul Prevence korupčního jednání II s alokací 2 000 000 Kč byl zaměřen na širokou 

veřejnost, dotaci bylo možné získat na realizaci projektů zaměřených na tyto oblasti: 

• seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého 

postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních komunikačních kanálů 

a kampaní, 

• vzdělávání žáků středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti 

rámcových vzdělávacích programů. 

Všechny žádosti o dotaci, které byly doručeny v termínu stanoveném výzvou, byly zkontrolovány, 

zda splňují formální náležitosti, a následně postoupeny k věcnému hodnocení členům dotační komise. 

Dále byly žádosti projednány dotační komisí, která jednotlivé žádosti posoudila po obsahové 

a finanční stránce a na základě bodového hodnocení předložila návrh na finanční podporu 

jednotlivých projektů.  

V souladu se závěry NKÚ byly v žádostech uvedeny kvalitativní a kvantitativní indikátory plnění 

projektu, které umožňovaly vyhodnocení úspěšnosti a přínosu projektu a jeho dopadu na prevenci 

korupčního jednání.  

Pro rok 2021 byly finanční prostředky rozděleny následujícím způsobem: 

Dotační titul Prevence korupčního jednání I: 

Organizace Projekt Schválená dotace 
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Oživení, z. s. Protikorupční poradna 2021 705 106,00 Kč 

Transparency International – ČR, o.p.s. Centrum pro podporu integrity 658 224,00 Kč 

Frank Bold Society, z. s. Právní poradenství ve veřejném zájmu 219 609,00 Kč 

Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s.  Poradenství pro zastupitele Libereckého kraje 192 861,00 Kč 

Otevřená společnost, o.p.s. Informací proti korupci 140 376,00 Kč 

Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.  Bezplatné právní poradenství na úrovni regionu 83 824,00 Kč 

Celkem  2 000 000 Kč 

 

Dotační titul Prevence korupčního jednání II: 

Organizace Projekt Schválená dotace 

Transparency International - ČR, o.p.s. Korupční imunita 616 310,00 Kč 

Oživení, z.s. Upgraduj si demokracii 634 753,00 Kč 

Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.  
Inscenační výuková metoda jako prevence 

korupčního jednání 
320 698,00 Kč 

Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.  Proti korupci na regionální úrovni 308 512,00 Kč 

Právo ve veřejném zájmu, z. s. Vymáhání odpovědnosti 119 727,00 Kč 

Celkem  2 000 000 Kč 

 

Organizace Právo ve veřejném zájmu, z. s. z důvodu zkrácení požadavku na dotaci projekt 

nerealizovala a poskytnutou dotaci vrátila. 

Jak byl úkol splněn z pohledu procesního: 

Úkol nezahrnuje procesní hledisko. 

Navazující (očekávané) aktivity:  

Projekty, které byly v roce 2021 v rámci tohoto dotačního titulu realizovány, budou na základě 

závěrečných zpráv a vyúčtování v průběhu roku 2022 vyhodnoceny z hlediska efektivity projektu 

a jeho dopadu na prevenci korupčního jednání. Zjištěné skutečnosti budou promítnuty do nastavení 

priorit a indikátorů dotačního řízení na rok 2023.  

Celkové zhodnocení splnění úkolu: 

Dotační řízení proběhlo transparentním způsobem, v souladu s Metodikou pro poskytování dotací 

nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 

a termíny stanovenými Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.  
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Oblast prevence korupčního jednání byla pro rok 2021 rozdělena do dvou dotačních titulů tak, aby 

byly dotační prostředky rovnoměrně zacíleny i do oblastí, které dosud nebyly projekty dostatečně 

pokryty. Do dotačního řízení byly promítnuty závěry NKÚ, zejména týkající se průběhu řízení 

a stanovení indikátorů projektů. V rámci dotačního řízení na rok 2021 bylo podpořeno 10 projektů, 

úkol je plněn.  



 

 

 

5 Souhrnný přehled2 

5.1 Výkonná a nezávislá exekutiva 

Legislativní a nelegislativní protikorupční 

opatření 

Gesce /  

spolugesce 

Stav 

splnění 

úkolu na 

úrovni 

gestora 

Stav splnění 

úkolu na 

úrovni vlády 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

Parlamentu ČR Poznámka 

Pokračování legislativního procesu u návrhu 

novely zákona o soudech a soudcích 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO ANO  

Pokračování legislativního procesu u návrhu 

novely zákona o řízení ve věcech soudců, 

státních zástupců a soudních exekutorů 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO NE  

Poskytování expertní součinnosti ke 

zpracování etického kodexu členů obou komor 

Parlamentu 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO - -  

Realizace projektu „Zintenzivnění boje proti 

korupci zvyšováním povědomí veřejného 

sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné 

v trestním řízení a veřejnou správu“ v oblasti 

etických kodexů 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

ANO 

částečně 
- -  

Realizace úkolů obsažených v sektorové 

analýze korupce ve zdravotnictví 

Ministerstvo 

zdravotnictví 
NE - -  

Realizace opatření obsažených v sektorových 

analýzách korupce v oblastech exekucí, 

energetiky, elektronických komunikací 

a dopravy 

Ministerstvo 

spravedlnosti / 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

ANO - -  

 

 

2 Poznámka k vyplnění tabulek: Pokud je uvedeno „–“, daná kategorie není pro příslušné opatření relevantní. 
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/ Energetický 

regulační úřad / 

Český 

telekomunikační 

úřad / Ministerstvo 

dopravy 

Předložení návrhu energetického zákona 
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 
NE NE NE  

Pokračování v činnosti pracovní skupiny 

k protikorupčnímu vzdělávání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO - -  

Zpracování komplexní aktualizace 

Rámcového rezortního interního 

protikorupčního programu (RRIPP) 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO - -  
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5.2 Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

Legislativní a nelegislativní protikorupční 

opatření 

Gesce /  

spolugesce 

Stav 

splnění 

úkolu na 

úrovni 

gestora 

Stav splnění 

úkolu na 

úrovni vlády 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

Parlamentu ČR 

Poznámka 

Pokračování v legislativním procesu 

u návrhu zákona o lobbování a návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o lobbování 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO NE  

Informační osvěta zákonodárců v oblasti 

regulace lobbován 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO - -  

Pokračování v přípravě a následné spuštění 

elektronické Sbírky zákonů (eSbírka) 

a elektronického legislativního procesu 

(eLegislativa) 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO ANO  

Pokračování legislativního procesu 

u transpozičního návrhu novely zákona 

o svobodném přístupu k informacím 

Ministerstvo vnitra ANO ANO NE  

Zpracování metodiky k zadávání veřejných 

zakázek a zveřejňování smluv v krizových 

situacích, včetně možností zkrátit zadávací 

řízení, prevence či řešení následků krize 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo 

vnitra 

ANO - -  

V rámci zpracovávané metodiky 

ke zveřejňování smluv v krizových situacích 

zahrnout problematiku jednotného 

označování zveřejňovaných smluv 

Ministerstvo vnitra ANO - -  

Plnění závazků v Akčním plánu České 

republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2020 až 2022 týkajících se: 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO ANO  
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- zveřejňování rozhodnutí nižších soudů  

- konzultace k možnosti vytvoření souhrnné 

veřejně přístupné open-data agregované 

databáze poskytovatelů a příjemců veřejných 

prostředků z dotačních titulů 

Plnění závazků v Akčním plánu České 

republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2020 až 2022 týkajícího se 

otevřených dat o vzdělávání a vzdělávací 

soustavě 

Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy 
ANO - -  

Předložení Akčního plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na 

období let 2022 až 2024 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
NE - -  
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5.3 Hospodárné nakládání s majetkem státu 

Legislativní a nelegislativní protikorupční 

opatření 

Gesce /  

spolugesce 

Stav 

splnění 

úkolu na 

úrovni 

gestora 

Stav splnění 

úkolu na 

úrovni vlády 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

Parlamentu ČR 

Poznámka 

Vzdělávací činnost v rámci Akademie 

veřejného investování 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
ANO - -  

Spolupráce se všemi dotčenými subjekty ve 

vytváření komplexního metodického prostředí 

a přenosu zkušeností a dobré praxe v oblasti 

zadávání veřejných zakázek 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
ANO - -  

Pokračování v pracích na variantách 

legislativního řešení směřujícího k reformě 

fungování Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže v oblasti dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek 

Úřad vlády ČR ANO - -  

Dokončení legislativního procesu u návrhu 

zákona o veřejných dražbách a u souvisejícího 

změnového zákona 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
ANO ANO NE  

Pořádání vzdělávacích akcí k zákonu 

o veřejných dražbách určených zejména pro 

orgány státní správy a územní samosprávné 

celky 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
ANO - -  

Rozšiřování realizace prodeje trvale 

nepotřebného majetku státu veřejnou dražbou 

anebo výběrovým řízením realizovaným 

zejména prostřednictvím elektronického 

systému garantovaného státem 

Jednotlivé rezorty a 

jejich podřízené 

složky 

ANO - -  

Dokončení legislativního procesu u návrhu 

stavebního zákona 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
ANO ANO ANO  
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Dokončení legislativního procesu u návrhu 

novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu 

Úřad vlády ČR – 

Sekce Legislativní 

rady vlády 

ANO ANO NE  

Dokončení legislativního procesu u návrhu 

zákona o evidenci skutečných majitelů 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO ANO  

Dokončení legislativního procesu u návrhu 

novely zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu 

Ministerstvo financí ANO ANO ANO  
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5.4 Rozvoj občanské společnosti 

Legislativní a nelegislativní protikorupční 

opatření 

Gesce /  

spolugesce 

Stav 

splnění 

úkolu na 

úrovni 

gestora 

Stav splnění 

úkolu na 

úrovni vlády 

Stav splnění 

úkolu na úrovni 

Parlamentu ČR 

Poznámka 

Prosazování návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů v Parlamentu a návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO ANO NE  

Zřízení důvěryhodného a profesionálního 

útvaru Ministerstva spravedlnosti coby 

externího oznamovacího kanálu 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO - -  

Zahájení realizace doprovodných opatření 

k implementaci zákona o ochraně 

oznamovatelů v rámci projektu „Zintenzivnění 

boje proti korupci zvyšováním povědomí 

veřejného sektoru se zaměřením na soudce, 

orgány činné v trestním řízení a veřejnou 

správu“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

ANO 

(částečně) 
- -  

Plnění závazku v Akčním plánu České 

republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na 

období let 2020 až 2022 týkajícího se 

zvyšování povědomí o problematice 

oznamovatelů protiprávního jednání 

(whistleblowerů) 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

ANO 

(částečně) 
- -  

Plnění závazku v Akčním plánu České 

republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na 

období let 2020 až 2022 týkajícího se 

zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních 

procesech 

Ministerstvo 

spravedlnosti / Úřad 

vlády ČR 

ANO 

(částečně) 
- -  
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Řádné vedení dotačního programu Prevence 

korupčního jednání včetně promítnutí 

kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního 

úřadu 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
ANO - -  
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6 Seznam zkratek 

Akční plán Akční plán boje s korupcí na rok 2020 

COVID-19  onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 

CRAB      Centrální registr administrativních budov 

Creative Commons    druh otevřené licence 

ČR      Česká republika  

ČSSZ      Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ      Český statistický úřad 

ČÚZK      Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČŠI      Česká školní inspekce 

ERÚ      Energetický regulační úřad 

EU      Evropská unie 

GDPR      Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

GRECO     Skupina států proti korupci 

HTML      Hypertext Markup Language 

InspIS      informační systém České školní inspekce 

IS      Informační systém 

IT      Informační technologie 

Koncepce Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 

Koncepce BIM   vládou ČR schválená Koncepce zavedení metody BIM 

v ČR, angl. building information modelling 

LRV      Legislativní rada vlády 

MPSV      Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MMR      Ministerstvo pro místní rozvoj 

Moneyval  Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu 

MPO      Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠMT     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZV      Ministerstvo zahraničních věcí 

NBÚ      Národní bezpečnostní úřad 

NCOZ  Národní centrála boje proti organizovanému zločinu 

služby kriminální policie a vyšetřování 

NEIWA  Platforma Network of European Integrity 

and Whistleblowing Authorities 

NKÚ      Nejvyšší kontrolní úřad 
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NÚKIB  Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost 

NSA Národní sportovní agentura 

OBK/OSZBK  Oddělení boje proti korupci / Odbor střetu zájmů a boje 

proti korupci Ministerstva spravedlnosti 

OECD      Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OGP  Partnerství pro otevřené vládnutí  

OP operační program 

OP JAK operační program Jan Amos Komenský 

OP VVV OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPVZ  Odbor práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní 

rozvoj  

OSS Organizační složka státu 

policista     příslušník Policie ČR 

Pátý Akční plán OGP  Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené 

vládnutí na období let 2020 až 2022 

PSP     Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

RIA      Hodnocení dopadů regulace 

RIS      Rozpočtový informační systém 

RIPP      Rezortní interní protikorupční program 

RRIPP      Rámcový rezortní interní protikorupční program 

RRTV      Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

RSO      Rezortní organizační složka 

SPO      Státní příspěvkové organizace 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

Strategie VPS      Strategie vlastnické politiky státu 

SÚIP      Státní úřad inspekce práce 

SÚJB      Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ÚOHS      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚMPOD      Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

ÚPV      Úřad průmyslového vlastnictví 

ÚZSVM     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

V4 Visegrádská skupina 

V. AML směrnice  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 
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ÚV ČR Úřad vlády ČR 

VZMR Veřejné zakázky malého rozsahu 

ZMS  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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