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Regulované ceny
V Cenovém věstníku částka 12/2016 byl vydán cenový výměr MF 
č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 
Účinnost od 1. ledna 2017 (výjimka: Užití železniční infrastruktury 
celostátních a regionálních drah – od 1. 12. 2016).

Č.j.: MF-33093/2016/1601-1
Výměr MF č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016,

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami  platnými  pro  všechny  prodávající  a  kupující  (fyzické 
i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného 
pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo 
pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak, pro rok 2017.

Část I. – Seznam zboží, u něhož se uplatňují 
úředně stanovené ceny

Oddíl A – Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí
Položka          Název
číslo

1. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé 
porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze 
státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace 
zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv 
nebo z rezervního fondu organizační složky státu

a)  Maximální  cena  je  cena  zjištěná  podle  zákona  č.  151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, pokud se 
neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České  republiky  a  jejím vystupování  v  právních 
vztazích,  ve  znění  pozdějších  předpisů. V  tomto  případě 
kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného 
zdůvodnění  výše  ceny  sjednané  a  znalecký posudek o  ceně 
zjištěné podle zákona o oceňování majetku.

b)  V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), 
popřípadě  pozemku  podle  stavebního  zákona  určeného 
k  zastavění4)  některou  z  uvedených  komunikací,  pokud 
jsou  nebo  budou  veřejně  užívány  [oceňovaného  podle  §  4 

1) Kód 14 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška).

2) Kód 15 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce
3) Kód 16 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce
4)  § 61, § 77 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

odst.  3  a  přílohy  č.  3  tabulky  č.  5  vyhlášky  k  provedení 
zákona  o  oceňování majetku  (oceňovací  vyhláška)],  jakož 
i pozemků ve funkčním celku s veřejně prospěšnou stavbou 
protipovodňového opatření, je zjištěná cena platná jako cena 
maximální těchto pozemků nejméně:

pořadové 
číslo způsob využití pozemku zjištěná cena  

Kč/m2

1. dráha železniční 75,–

2. dálnice a rychlostní silnice a silnice I. 
třídy 100,–

3. silnice II. třídy a silnice III. třídy 50,–

4. pozemek se stavbou protipovodňového 
opatření 60,–

5. pozemek ve funkčním celku se stavbou 
protipovodňového opatření 30,–

6. pozemek pro ekologické účely 10,–
c)  Maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, 

kdy jde o získání práv k pozemku potřebných pro uskutečnění 
výstavby  dopravní  infrastruktury  spadající  do  působnosti 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a  energetické  infrastruktury,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
a  dále  v  případech,  kdy  kupujícím  je  subjekt,  na  který  se 
vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o  státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.

2.   2.1  Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých 
není  provozována  podnikatelská  činnost  a  slouží  zejména 
jako  občanské  vybavení  pro  veřejnou  správu,  soudy,  státní 
zastupitelství,  policii,  vězeňskou  službu,  pro  ochranu 
obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, 
pro  kulturu,  pro  zdravotnictví  a  sociální  služby. Maximální 
ceny  platí  pouze  pro  pronájmy  ve  veřejném  zájmu,  kdy 
je  nájemné  hrazeno  ze  státního  rozpočtu,  státního  fondu, 
příspěvkové  organizace  zřízené  organizační  složkou  státu, 
státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační 
složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce.

 2.2  Nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště.
1.  Maximální nájemné pro příslušnou obec činí:

pořad. 
číslo

lokalita pozemku 
(počet obyvatel v obci)

maximální 
nájemné 

v Kč/m2/rok
1. Praha 120,–
2. Brno, Ostrava 75,–
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pořad. 
číslo

lokalita pozemku 
(počet obyvatel v obci)

maximální 
nájemné 

v Kč/m2/rok

3.

České Budějovice, Františkovy Lázně, 
Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, 
Liberec, Mariánské Lázně, Olomouc, Opava, 
Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín

55,–

4.

Český Krumlov, Děčín, Frýdek-Místek, 
Havířov, Chomutov, Jáchymov, Karviná, 
Kladno, Luhačovice, Mladá Boleslav, 
Most, Poděbrady, Přerov, Teplice

40,–

5.
v ostatních městech, výše 
nevyjmenovaných, která byla 
do 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů

30,–

6. v ostatních obcích nad 25 000 25,–
7. v obcích do 25 000 včetně 20,–

2.  Počtem obyvatel  se  rozumí  počet  trvale  bydlících  obyvatel 
na území obce podle stavu periodicky zveřejňovaného Českým 
statistickým  úřadem  v Malém  lexikonu  obcí ČR,  který  je 
aktuální v období počínajícím prvním dnem druhého měsíce 
po jeho vydání. Za první měsíc se považuje měsíc následující 
po dni vydání.

3.  Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání 
nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen 
určitá část nebo, který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. 
Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, 
avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení 
nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby 
nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící 
k podnikání.

4.  Regulace  nájemného  podle  této  položky  se  nevztahuje 
na pozemky ve vojenských újezdech5) a na pozemky, u nichž 
je nájemné stanoveno jiným právním předpisem6).

5.   V rámci stanoveného maximálního nájemného je pronajímatel 
povinen při sjednávání jeho výše sjednat jeho výši s ohledem 
na  umístění  pozemku v  obci,  jeho  vybavení  a  další  určené 
podmínky  podle  §  2  odst.  1  zákona  o  cenách,  v  obcích 
uvedených pod pořadovým číslem 7  rovněž  s  přihlédnutím 
k velikosti obce podle počtu obyvatel.

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí
Zákonem č. 254/2016 Sb. bylo změněno zákonné opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Základem je 
ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření, podle něhož po novele 
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí  je  již  jen nabyvatel 
vlastnického práva k nemovité věci.
Podle odst. 2 pak jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské 

síti  nebo  spoluvlastnickému  podílu  na  ní,  je  předmětem daně 
z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva 
k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se 
nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu 
na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se 

5)  Zákon  č.  222/1999 Sb.,  o  zajišťování  obrany České  republiky,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

6)  Zákon  č.  229/1991 Sb.,  o  úpravě  vlastnických  vztahů  k  půdě  a  jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.
Podle § 3, nového odst. 2 za nabytí vlastnického práva k právu 

stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také 
prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.
Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího 

oceňování majetku; poplatník si  již nemůže zvolit, že hodnotou 
nepeněžního plnění je směrná hodnota.
Od daně z nabytí nemovitých věcí je nově osvobozeno nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci i dobrovolným svazkem obcí.
U  osvobozených  nových  staveb  je  slovo  „nové“  nahrazeno 

spojením „dokončené nebo užívané“. U dokončené nebo užívané 
jednotky v bytovém domě, se týká jednotky, která

 • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru 
užívané  společně  s  bytem,  vzniklé  výstavbou,  nástavbou, 
přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze 
o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

 • na  základě  stavební  úpravy  nebytového  prostoru  nově 
nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru 
užívané společně s bytem.

U sjednané ceny v případě nabytí vlastnického práva k nemovité 
věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny 
nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že 
nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem 
daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně 
sjednaná cena. V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci 
směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva 
k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých 
věcí,  je  srovnávací  daňová  hodnota  částka  odpovídající  100 % 
směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Poplatník si může zvolit, zda 
k  určení  srovnávací  daňové hodnoty  použije  směrnou hodnotu, 
nebo zjištěnou cenu.
Směrná hodnota se určuje u … e) pozemku,

 • na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo 
živého plotu,

 • na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné 
plochy do 25 m2 a

 • k němuž není zřízeno právo stavby.
Zvláštní cenou je nově v případě převodu jmění na společníka 

cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti 
výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům, obdobně 
i  náhrada  za  zřízení  práva  stavby  určená  v  rozhodnutí  orgánu 
veřejné moci.
Byly-li při nabytí vlastnického práva do zjištěné ceny obchodního 

závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou 
nemovité věci je zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.

Průměrné základní ceny zemědělských pozemků
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení 
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 
Sb. Účinnost od 1. ledna 2017. Sbírka zákonů částka 176/2016.

Paušální náhrady za používání vozidel a stravné
Vyhláška č. 440/2016 o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 
Sbírka zákonů částka 179/2016.
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§ 1 – Sazba základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel

Sazba  základní  náhrady  za  1 km  jízdy  podle  §  157  odst.  4 
zákoníku práce činí nejméně u

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,90Kč.

Stravné
§ 2

Za každý kalendářní  den pracovní  cesty přísluší  zaměstnanci 
stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)  72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)   109 Kč,  trvá-li  pracovní  cesta  déle  než  12  hodin,  nejdéle 

však 18 hodin,
c)   171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3
Za každý kalendářní  den pracovní  cesty přísluší  zaměstnanci 

stravné podle § 1767) odst. 1 zákoníku práce ve výši
a)   72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)   109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, 

nejdéle však 18 hodin,
c)  171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 
3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 28,60 Kč u motorové nafty.

§ 5
Vyhláška  č.  385/2015 Sb.,  o  změně  sazby  základní  náhrady 

za  používání  silničních  motorových  vozidel  a  stravného 
a  o  stanovení  průměrné  ceny  pohonných  hmot  pro  účely 
poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Datové schránky
Vyhláška č. 435/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 
Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního 
systému datových  schránek, ve  znění pozdějších předpisů nově 
stanoví v § 6:
Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí
a)   90 dnů ode dne, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, 

která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu 
obsaženému v datové zprávě přístup,

b)   90 dnů ode dne, kdy bylo do datové schránky přistoupeno 
prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo 
jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu,

c)   3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové 

7)  U § 176 zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, 
příspěvková  organizace,  jejíž  náklady  na  platy  a  odměny  za  pracovní 
pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 
z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 
školská  právnická  osoba  zřízená Ministerstvem  školství,  mládeže 
a  tělovýchovy,  krajem,  obcí  nebo  dobrovolným  svazkem  obcí  podle 
školského zákona, nebo regionální rada regionu soudržnosti; je dán limit. 
U § 163 jsou to ostatní zaměstnavatelé, je dáno minimum.

schránky,  nedojde-li  k  přístupu  do datové  schránky  podle 
písmene a) nebo b).

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

Zákon je podstatně inovován.  
Uvedena jsou podstatná ustanovení pro odhadce.

Organizační složky státu
§ 3

(1) Organizačními složkami státu (dále jen „organizační složka“) 
jsou ministerstva a jiné správní úřady5) státu, Ústavní soud, soudy, 
státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta 
republiky, Úřad  vlády České  republiky, Kancelář Veřejného 
ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura 
České  republiky  a  jiná  zařízení,  o  kterých  to  stanoví  zvláštní 
právní  předpis  anebo  tento  zákon  (§  51);  obdobné  postavení 
jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny 
a Kancelář Senátu.
ČÁST DRUHÁ – HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

§ 8 – Majetek státu
(1) Majetek státu (dále jen „majetek“) využívá stát zejména
a)   k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto 

funkcí,
b)   k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely 

podnikání.6)
(2) Zvláštní zákon stanoví, které věci nezbytné k zabezpečování 

potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného 
zájmu smějí být jen ve vlastnictví státu.7)

Nabývání majetku
§ 12

(1) Je-li majetek nabýván smlouvou, musí být smlouva písemná 
a  s  projevy  vůle  na  jedné  písemnosti  i  v  případě,  že  to  právní 
předpisy  nevyžadují,  pokud  použití  písemné  formy,  popřípadě 
projevy  vůle  na  jedné  písemnosti,  nevylučuje  zákon  anebo 
povaha právního jednání, popřípadě okolnosti, za kterých k němu 
dochází. Darovací nebo jinou smlouvu, jíž se bezúplatně převádí 
ve prospěch státu majetek bez určení příslušné organizační složky 
(§ 9), uzavírá za stát organizační složka, jejíž příslušnost se určí 
podle ustanovení § 11.
(2) Bezúplatný převod hmotné nemovité věci, která se eviduje 

v katastru nemovitostí, s výjimkou silničního pozemku nabývaného 
z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní komunikace, jakož 
i bezúplatný převod práva stavby anebo majetkové účasti v jiné 
obchodní  společnosti  než  akciové  ve  prospěch  státu  vyžadují 
schválení Ministerstvem financí.
(3)  Za  úplatu  lze  nabývat  pouze  majetek,  který  splňuje 

předpoklady  stanovené  v  ustanovení  §  8  odst.  1  písm.  a)  a  b) 
a příslušné organizační složce (§ 9) bude sloužit pro zabezpečení 
výkonu její působnosti anebo její činnosti, pokud nejde o nabytí 
ve veřejném zájmu, anebo majetek, který je nabýván k zajištění 
jeho  účelného  a  efektivního  využívání  pro  potřeby  ostatních 
organizačních složek podle ustanovení § 19a a § 19b odst. 2 věty 
první, anebo směnou podle ustanovení § 19c odst. 2 věty druhé.
(4)  Při  úplatném nabývání majetku  lze  cenu8)  sjednat  pouze 

do  výše  rovnající  se  ocenění  tohoto majetku  podle  zvláštního 

8)  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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právního předpisu9) a jde-li o majetek nabývaný v zahraničí, pouze 
do výše, která je v daném místě a čase obvyklá. Ve veřejném zájmu 
může Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny 
vyšší. To platí obdobně, je-li majetek nabýván v dražbě.10)
(5) Pokud sjednaná cena překročí výši přípustnou podle odstavce 

4  a  nejde  přitom o nabytí majetku v dražbě  anebo v  zahraničí, 
je  dohoda o  ceně neplatná  v  rozsahu  rozdílu,  o  který  sjednaná 
cena  přípustnou  výši  překročila.  Je-li  úplatné  nabytí majetku 
předmětem veřejné  zakázky  zadané  podle  zákona  upravujícího 
zadávání  veřejných  zakázek  platí  odstavec  4  pouze  v  případě, 
má-li být smlouva uzavřena na základě výsledku jednacího řízení 
bez uveřejnění.

ČÁST TŘETÍ
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

§ 17
Nakládá-li se s majetkem na základě smlouvy, musí mít smlouva 

písemnou formu a projevy vůle na jedné písemnosti i v případě, 
že to právní předpisy nevyžadují, pokud použití písemné formy, 
popřípadě  projevy vůle  na  jedné  písemnosti,  nevylučuje  zákon 
anebo povaha právního jednání, popřípadě okolnosti, za kterých 
k němu dochází.

§ 18
S majetkem uvedeným v  ustanovení  §  10  nemůže  příslušná 

organizační složka (§ 11) naložit, s výjimkou prodeje ve veřejné 
dražbě a prodeje živých zvířat, ve prospěch
a)   soudců a přísedících, státních zástupců, příslušníků Policie 

České  republiky,  znalců,  tlumočníků  a  notářů,  jakož 
i zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie České 
republiky a notářských kanceláří,

b)   celníků  a  občanských  zaměstnanců Celní  správy České 
republiky,  jakož i vedoucích a dalších zaměstnanců jiných 
organizačních  složek  příslušných  hospodařit  s majetkem 
podle ustanovení § 11,

c)   starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců 
příslušných obecních úřadů11) a obdobně příslušných úřadů 
měst a městských částí,

jakož i osob jim blízkých,12) pokud se osoby uvedené pod písmeny 
a) až c) v jednotlivých případech podílely na úkonech souvisejících 
s nabytím takového majetku státem a na hospodaření s ním.

Převody vlastnictví
§ 21

(1) Nejde-li  o  prodej  zboží  v  obchodě  nebo  jiný  smluvní 
převod v rámci stanoveného předmětu činnosti, lze do vlastnictví 
právnické nebo fyzické osoby převést smlouvou hmotnou věc pouze 
za podmínek uvedených v ustanoveních § 22 a 23 a jen tehdy, je-li 
tato věc pro stát trvale nepotřebná (§ 14 odst. 7, § 19c odst. 3).
(2) Ze závažných důvodů a po předchozím vyjádření Ministerstva 

financí může vláda povolit výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti 

9)  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku).

10)  Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů.

11)  § 13 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 
související  s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, 
doplňuje a upravuje občanský zákoník.

12)  § 116 občanského zákoníku.

podle odstavce 1. Tím není dotčen postup podle ustanovení § 22 
odst. 1 až 3; ustanovení § 22 odst. 4 až 7 a § 23 se však nepoužijí.

§ 22
(1)  Při  úplatném  převodu  hmotné  věci  se  vhodný  zájemce 

o  koupi,  s  nímž  bude  organizační  složka  jednat  o  uzavření 
smlouvy, zjistí ve výběrovém řízení. V rámci výběrového řízení 
nedochází  k  uzavření  smlouvy,  smlouva  se  sjednává  následně 
a účast zájemce ve výběrovém řízení ani vybrání vhodného zájemce 
o koupi nezakládají pro zájemce nárok na uzavření smlouvy nebo 
jiné s  tím související nároky. Organizační  složka postupuje  tak, 
aby výběr  vhodného  zájemce provedla  efektivně,  transparentně 
a podle předem stanovených kritérií; postup organizační  složky 
při zjišťování zájemců o koupi a při stanovení podmínek, termínů 
a kritérií ve výběrovém řízení podrobněji upraví prováděcí právní 
předpis. Věc lze rovněž prodat ve veřejné dražbě, a nevyžaduje-li 
převod schválení nebo výjimku podle  tohoto zákona,  lze využít 
i  veřejnou  soutěž  o  nejvhodnější  nabídku. V  odůvodněných 
případech lze uskutečnit přímý prodej vybrané osobě anebo směnu, 
budou-li současně dodrženy podmínky tohoto zákona pro úplatné 
nabývání majetku.
(2) Při úplatném převodu hmotné věci se sjedná cena nejméně 

ve výši,  která  je  v daném místě  a  čase obvyklá,  pokud  zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak. Obdobně se postupuje při stanovení 
minimální kupní ceny v rámci podmínek výběrového řízení a veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku anebo při stanovení nejnižšího podání 
pro účely veřejné dražby. Tím není dotčena možnost přiměřeného 
snížení minimální kupní ceny v dalším kole výběrového řízení nebo 
v nové veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku, opakovaných pro 
nezájem, nebo možnost snížení výše nejnižšího podání při opakované 
dražbě, nebyl-li předmět dražby vydražen.
(3) Bezúplatně  lze  hmotnou  věc  převést  pouze  ve  veřejném 

zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob 
naložení s věcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(4) Schválení Ministerstvem financí vyžaduje převod hmotné 

nemovité  věci,  která  se  eviduje  v  katastru nemovitostí,  nejde-li 
o převod
a)   pozemku, na němž je zřízena stavba pro bydlení nebo stavba 

pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví nabyvatele a pozemku 
na něj navazujícího do výměry nepřesahující v souhrnu 1000 
m2 tomuto nabyvateli, anebo samostatný převod pozemku, 
na němž je zřízena jednotlivá nebo řadová garáž ve vlastnictví 
nabyvatele,

b)   spoluvlastnického  podílu  ve  prospěch  spoluvlastníka, 
který  je  nositelem  zákonného  předkupního  práva,  anebo 
spoluvlastnického podílu na pozemku, na němž byl zřízen 
dům, ve prospěch vlastníka jednotky v tomto domě,

c)   ve prospěch předkupníka, který uplatnil své předkupní právo,
d)   věcí podle odstavce 5 nebo 6,
e)   společného  zařízení  realizovaného v  rámci  pozemkových 

úprav,
f)   pozemku ve  výměře  nepřesahující  500 m2,  na  němž není 

zřízena  stavba,  která  by  byla  jeho  součástí,  směňovaného 
za účelem nabytí pozemku  jiného vlastníka, na němž není 
zřízena stavba, která by byla jeho součástí,

g)   pozemku ve  výměře  nepřesahující  200 m2,  na  němž není 
zřízena stavba, pokud tento pozemek nenavazuje na žádný 
další pozemek převáděný témuž nabyvateli,
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h)   silničního  pozemku,  na  němž  je  umístěno  těleso  silnice, 
která  je  v  souladu  se  zvláštním  právním  předpisem 
ve vlastnictví  kraje,  nebo  těleso místní  komunikace,  která 
je v souladu se zvláštním právním předpisem ve vlastnictví 
obce, do vlastnictví tohoto kraje nebo obce, anebo pozemku 
určeného pravomocným územním rozhodnutím k vybudování 
silnice  nebo místní  komunikace,  jejímž  vlastníkem má 
být  podle  zvláštního  právního  předpisu  kraj  nebo  obec, 
do vlastnictví tohoto kraje nebo obce,

i)   silničního pozemku, u kterého z důvodu změny kategorie nebo 
třídy pozemní komunikace dochází k převodu do vlastnictví 
osoby,  která má  být  podle  zvláštního  právního  předpisu 
vlastníkem  pozemní  komunikace  se  změněnou  kategorií 
nebo třídou.

(5) Schválení Ministerstvem kultury vyžaduje převod hmotné 
movité a nemovité věci prohlášené za kulturní památku s výjimkou 
silničního  pozemku  podle  odstavce  4  písm.  i)  a  převod  sbírky 
muzejní povahy. Je-li kulturní památkou pouze stavba, která není 
samostatnou věcí, vyžaduje schválení Ministerstvem kultury převod 
hmotné nemovité věci, jíž je kulturní památka součástí.
(6) Schválení Ministerstvem životního prostředí vyžaduje převod 

pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu 
s výjimkou silničního pozemku podle odstavce 4 písm. i) a převod 
stavby, která se eviduje v katastru nemovitostí, pokud je zřízena 
na pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu, 
nejde-li o převod podléhající schválení podle odstavce 5.
(7) Zřizovatel si v případě jím zřízené organizační složky může 

zcela  nebo  zčásti  vyhradit  schvalování  při  převodu  hmotných 
věcí, u kterých jejich převod nepodléhá schválení podle odstavce 
4 s výjimkou písmen c), e), h) a i), podle odstavce 5 nebo podle 
odstavce 6, a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2. 
Nemá-li příslušná organizační složka zřizovatele, může si takové 
schvalování vyhradit věcně příslušný ústřední správní úřad, a není-
li ho, Ministerstvo financí.

§ 26
(1) Služebnost se sjednává za úplatu a pouze v takovém rozsahu, 

aby organizační složce nebránila ve výkonu její činnosti.
(2) Hmotné nemovité věci  lze v nezbytném rozsahu smluvně 

zatížit  služebností  pro  účely  zřízení,  provozu  a  údržby  sítě 
technického  vybavení  a  veřejně  prospěšné  stavby,  služebností 
rozlivu a služebností stezky nebo cesty k zajištění přístupu vlastníka 
k  jeho  nemovité  věci, může-li  takový  přístup  jako  nezbytnou 
cestu povolit soud. V ostatních případech může k zatížení hmotné 
nemovité věci služebností ze závažných důvodů výjimku povolit 
Ministerstvo financí.

(3) Nemovitou věc, která se eviduje v katastru nemovitostí, nelze 
smluvně  zatížit  reálným břemenem;  tím není  dotčena možnost 
sjednat úplatu za zřízení práva stavby (§ 25a) jako stavební plat.

§ 27
(1) Hmotnou  věc  nebo  její  část,  kterou  organizační  složka 

dočasně nepotřebuje k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci 
své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, lze přenechat 
do užívání právnické nebo fyzické osoby. Obdobně lze postupovat 
v případě, že tak bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího 
využití věci při zachování hlavního účelu, ke kterému organizační 
složce  slouží,  anebo  je-li  to  účelné  před  konečným naložením 
s věcí, u které bylo v rámci příslušné organizační složky rozhodnuto 
o trvalé nepotřebnosti.
(2) Užívání podle odstavce 1 lze sjednat pouze na dobu určitou 

v trvání nejdéle 8 let pro jednoho uživatele. Pokud jsou podmínky 
podle  odstavce  1  splněny,  lze  užívání  při  dodržení  podmínek 
vyplývajících  z  odstavce  3  věty  první  prodloužit  dohodou  tak, 
že celková doba užívání nepřesáhne 8 let, anebo sjednat s  týmž 
uživatelem znovu, avšak opět pouze na dobu v  trvání nejdéle 8 
let. Smlouva musí vylučovat pokračování užívacího vztahu tím, 
že by užívání pokračovalo i po dni, kdy měl užívací vztah skončit. 
Nevylučuje-li  to  zvláštní  právní  předpis  anebo  v  případě  věci 
v  zahraničí  rozhodné  právo, musí  smlouva  obsahovat  ujednání 
umožňující  organizační  složce  ukončit  užívací  vztah  výpovědí 
a rovněž ujednání umožňující okamžité ukončení užívacího vztahu, 
pokud přestanou být plněny podmínky podle odstavce 1.
(3) V  případě  užívání  podle  odstavce  1  nesmí  být  nájemné 

sjednáno v nižší částce, než která jako nejvyšší možné nájemné 
vyplývá z regulace cen, a není-li tato regulace uplatněna, sjedná 
se  nejméně  ve  výši,  která  je  v  daném místě  a  čase  obvyklá. 
Nevylučuje-li  to  zvláštní  právní  předpis  anebo  v  případě  věci 
v zahraničí rozhodné právo, sjedná se současně režim zvyšování 
nájemného a podle povahy věci též způsob rozúčtování cen a úhrady 
za  veškeré  poskytované  plnění  a  služby  spojené  s  užíváním. 
Bezúplatné  užívání  lze  sjednat  jen  s  osobami,  jejichž  hlavním 
účelem není podnikání, a pouze k zajištění výkonu státní správy 
v  přenesené  působnosti  anebo  pro  účely  sociální,  humanitární, 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného 
systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, 
ochrany přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží; 
ustanovení věty druhé o sjednání způsobu rozúčtování cen a úhrady 
za veškeré poskytované plnění a služby spojené s užíváním se však 
použije obdobně.


