
ZÁKON 
ze dne ............. 2019 

 

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích 

 

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

znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 

501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 

480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona 

č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., 

zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 

Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 

311/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 19b odst. 2 věta druhá zní: „Přestane-li být tento majetek trvale využitelný pro soudní, 

zákonodárné, správní a související činnosti v rámci plnění funkcí státu, nebude jinak 

potřebný pro činnost Úřadu a Úřad si jej neponechá ani ve veřejném zájmu, naloží s ním 

Úřad na základě rozhodnutí vlády nebo jí pověřeného orgánu podle jeho povahy a stavu, a 

půjde-li o majetek způsobilý k dalšímu využití, naloží s ním ve prospěch obce, v jejímž 

katastrálním území se nachází, nebo ve prospěch právnických nebo fyzických osob.“ 

2. V § 19c odst. 1 se za větu první vkládá věta, která zní: „Nabídka užívání nebo požívání 

majetku, který se eviduje v centrálním registru administrativních budov, obci, v jejímž 

katastrálním území se nachází, se provádí prostřednictvím internetových stránek Úřadu.“ 

3. § 19c odst. 3 zní: „Naložit s majetkem ve prospěch právnických nebo fyzických osob je 

přípustné teprve poté, neprojeví-li o majetek zájem jiná organizační složka, obec, v jejímž 

katastrálním území se majetek nachází, anebo jde-li o majetek určený ke směně, popřípadě 

o majetek v zahraničí, a nebrání-li tomu ani veřejný zájem; tím není dotčen postup Úřadu 

podle ustanovení § 19b odst. 2 věty druhé. Postup při nakládání s majetkem, o který 

neprojevily zájem jiné organizační složky, obec, v jejímž katastrálním území se majetek 

nachází, ani právnické nebo fyzické osoby, upraví prováděcí právní předpis.“ 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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