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PLATNÉ ZNĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 219/2000 SB., O MAJETKU
ČESKÉ REPUBLIKY A JEJÍM VYSTUPOVÁNÍ V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
ČÁST TŘETÍ
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MEZI ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI
§ 19b
(1) Jestliže bylo v rámci příslušné organizační složky (§ 9) rozhodnuto podle ustanovení § 14
odst. 7 o trvalé nepotřebnosti hmotné nemovité věci včetně případného příslušenství nacházející
se na území státu anebo o trvalé nepotřebnosti práva stavby a tento majetek nebude převzat
prokazatelně z důvodu potřebnosti nebo veřejného zájmu jinou organizační složkou v
působnosti téhož zřizovatele nebo ústředního správního úřadu, popřípadě tímto zřizovatelem
nebo ústředním správním úřadem, převezme neprodleně tento majetek bezúplatně Úřad s
výjimkou případů, kdy jde o majetek, který se neeviduje v centrálním registru administrativních
budov a jehož směnou by příslušná organizační složka měla nabýt pro stát majetek v souladu s
ustanovením § 12 odst. 3, anebo o majetek, na nějž byl uplatněn postup podle ustanovení § 14b.
Takto Úřad postupuje, i když majetek k plnění úkolů v rámci stanoveného předmětu činnosti
nepotřebuje. S tímto majetkem je Úřad příslušný hospodařit v souladu s ustanovením § 9.
(2) Úřad zajišťuje u majetku převzatého podle odstavce 1, který se eviduje v centrálním registru
administrativních budov, jeho účelné a efektivní využívání pro potřeby ostatních organizačních
složek a na základě rozhodnutí vlády nebo jí pověřeného orgánu jim tento majetek nebo jeho
části přenechává za podmínek ustanovení § 19 odst. 1 k užívání nebo požívání. 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 právnických nebo fyzických osob. 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. S ostatním majetkem převzatým podle odstavce 1, který
Úřad sám nepotřebuje anebo si jej neponechá ve veřejném zájmu, naloží podle jeho povahy a
stavu, a je-li majetek způsobilý k dalšímu využití, naloží s ním ve prospěch těch organizačních
složek, které jej potřebují pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo činnosti anebo které jej
převezmou ve veřejném zájmu. Při tom přihlíží k povaze důvodů zájmu organizačních složek
o převzetí tohoto majetku, k naléhavosti jejich potřeb a k účelnosti a efektivitě takového
převzetí; sporné případy se předkládají k rozhodnutí vládě.
(3) Jestliže bylo v rámci příslušné organizační složky (§ 9) rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti
jiného majetku, než který podle odstavce 1 přebírá Úřad anebo pro který z odstavce 1 vyplývá
konkrétní způsob naložení, lze tento majetek přednostně nabídnout a převzít mezi
organizačními složkami v působnosti téhož zřizovatele nebo ústředního správního úřadu anebo
je-li jedna organizační složka vůči druhé zřizovatelem nebo ústředním správním úřadem, a to i
když přejímající organizační složka tento majetek nepotřebuje k plnění úkolů v rámci své
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působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, pokud takový postup povede k
hospodárnějšímu naložení s tímto majetkem. S tímto majetkem je přejímající organizační
složka příslušná hospodařit v souladu s ustanovením § 9.
(4) Pokud příslušná organizační složka (§ 9) nevyužila postup podle odstavce 3, naloží s trvale
nepotřebným majetkem podle jeho povahy a stavu, a je-li majetek způsobilý k dalšímu využití
a dále není stanoveno jinak, naloží s ním ve prospěch jiné organizační složky, která jej potřebuje
pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo činnosti anebo která jej převezme ve veřejném
zájmu. Obdobně postupuje organizační složka, která převzala majetek podle odstavce 3.
(5) Jestliže bylo v rámci příslušné organizační složky (§ 9) rozhodnuto podle ustanovení § 14
odst. 7 o dočasné nepotřebnosti majetku nebo jeho části, anebo bude-li tak dosaženo jejich
účelnějšího nebo hospodárnějšího využití při zachování hlavního účelu, ke kterému organizační
složce slouží, popřípadě je-li to účelné před konečným naložením s majetkem, u kterého bylo
v rámci příslušné organizační složky rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti, přenechá příslušná
organizační složka takový majetek nebo jeho část, odpovídá-li to povaze tohoto majetku nebo
jeho části a dále není stanoveno jinak, za podmínek ustanovení § 19 odst. 1 k užívání nebo
požívání pro potřeby ostatních organizačních složek.
(6) Odstavec 1 se nevztahuje na nakládání s majetkem v příslušnosti hospodaření pro Státní
pozemkový úřad s výjimkou nakládání s majetkem evidovaným v centrálním registru
administrativních budov.
§ 19c
(1) Nabídka užívání nebo požívání majetku, který se eviduje v centrálním registru
administrativních budov, jiným organizačním složkám se provádí prostřednictvím tohoto
registru. 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. Nabídka užívání, požívání nebo převzetí
ostatního majetku jiným organizačním složkám se provádí na internetových stránkách Úřadu.
Je-li to účelné, lze nabídku jiným organizačním složkám uskutečnit souběžně i jiným vhodným
způsobem. Je-li u majetku, na který byl uplatněn postup podle ustanovení § 14b, anebo u jiného
majetku nezbytné provést nabídku z důvodů spočívajících v zajištění bezpečnosti nebo obrany
státu pouze jiným vhodným způsobem, použije se tento jiný vhodný způsob.
(2) V případě majetku určeného ke směně a majetku v zahraničí se nabídka podle odstavce 1
neprovádí. Je-li určen ke směně majetek, který se eviduje v centrálním registru
administrativních budov a byl převzat Úřadem podle ustanovení § 19a nebo § 19b odst. 1,
zajišťuje Úřad jeho směnu i nabytí majetku pro stát směnou. Pokud má takto nabytý majetek
charakter majetku, který se eviduje v centrálním registru administrativních budov, zajišťuje
Úřad jeho využívání a nakládání s ním v souladu s ustanovením § 19b odst. 2 větou první a
druhou. Pokud takto nabytý majetek uvedený charakter nemá, naloží s ním Úřad v souladu s
ustanovením § 19b odst. 2 větou třetí a čtvrtou.
(3) Naložit s majetkem ve prospěch právnických nebo fyzických osob je přípustné teprve
poté, neprojeví-li o majetek zájem jiná organizační složka, 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 ani právnické nebo fyzické
osoby, upraví prováděcí právní předpis. Naložit s majetkem ve prospěch právnických
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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.

