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VI. 

Text části zákona v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

 

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 

ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona 
č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., 
zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 185/2016 

(výňatek) 

 
§ 10  

 
Rozhodnutí o privatizaci  

 
 (1) Rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou 
dražbu vydává vláda na návrh ministerstva. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda 
může vyhradit.  
  

(1) Rozhodnutí o privatizaci vydává ministerstvo, pokud si vláda v dané věci 
rozhodnutí o privatizaci nevyhradí nebo pokud ministerstvo vládě návrh rozhodnutí 
o privatizaci k rozhodnutí nepředloží. 
 
 (2) Rozhodnutí o privatizaci neuvedená v odstavci 1 vydává ministerstvo.  
  
 (3) (2) Na rozhodování o privatizaci se nevztahují obecná ustanovení o správním 
řízení. Toto rozhodnutí nepodléhá přezkoumání soudem.  
  
 (4) (3) Rozhodování o privatizaci je neveřejné a v jeho rámci se přihlíží ke všem 
privatizačním projektům předloženým na daný majetek nebo majetkovou účast na podnikání 
jiné právnické osoby ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí o privatizaci musí mít písemnou formu 
a musí být doručeno zpracovateli privatizačního projektu, který byl tímto rozhodnutím vybrán 
k realizaci. Zpracovatelé dalších privatizačních projektů, kterých se toto rozhodnutí týká, 
musí být písemně vyrozuměni o způsobu privatizace a o tom, že jejich privatizační projekt 
rozhodnutím o privatizaci k realizaci vybrán nebyl.  
  
 (5) (4) Rozhodnutí o privatizaci se může týkat i části majetku řešeného návrhem 
privatizačního projektu.  
  
 (6) (5) Orgán příslušný k rozhodování o privatizaci může rozhodnutím o privatizaci 
změnit podmínky, rozsah a způsob privatizace obsažený v návrhu privatizačního projektu.  
  
 (7) (6) Rozhodnutí o privatizaci může orgán příslušný k jeho vydání změnit pouze 
v případech, kdy po vydání rozhodnutí vyjdou dodatečně najevo závažné skutečnosti, které 
nebyly známy v době vydání rozhodnutí o privatizaci, a měly by na původní rozhodování 
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o privatizaci podstatný vliv.  
  
 (8) (7) Podle odstavce 7 odstavce 6 lze postupovat pouze do převodu privatizovaného 
majetku na Ministerstvo financí. Je-li metodou privatizace vložení privatizovaného majetku 
do obchodní společnosti, lze podle odstavce 7 odstavce 6 postupovat až do převodu 
majetkové účasti státu v této obchodní společnosti na jinou osobu.  
  
 (9) (8) Vláda může na návrh ministerstva prominout nebo změnit podmínku 
stanovenou v rozhodnutí o privatizaci, které již bylo realizováno, pokud ministerstvo zjistí, že 
tato podmínka je z důvodů, které nabyvatel privatizovaného majetku nezpůsobil, nesplnitelná 
a nebo nutnost splnění této podmínky dodatečně odpadla. 
 

 

§ 19 

 (1) Ke dni účinnosti smlouvy nebo vkladu je stát, jehož jménem jedná ministerstvo, 
povinen předat a nabyvatel převzít věci zahrnuté do privatizovaného majetku. O převzetí se 
sepíše zápis podepsaný oběma stranami. 

  (2) Předáním majetku přechází na nabyvatele nebezpečí škody na těchto věcech. 

  (3) Vlastnické právo k věcem z privatizovaného majetku přechází na nabyvatele dnem 
sjednané účinnosti smlouvy nebo při vkladu nemovitého majetku do obchodní společnosti 
dnem vzniku této společnosti nebo ve veřejné dražbě příklepem licitátora, s výjimkou případů 
upravených zvláštním předpisem.8) Do katastru nemovitostí se v těchto případech provádí 
zápis záznamem.9) 

  (4) Práva třetích osob k majetku, který je předmětem prodeje nebo vkladu podle tohoto 
zákona, nejsou dotčena, s výjimkou ustanovení § 45 odst. 7. 

  (5) Vznikne-li při realizaci rozhodnutí o privatizaci podílové spoluvlastnictví, nemůže 
nabyvatel uplatňovat vůči státu předkupní právo podle zvláštních předpisů.10) 

  (6) Je-li majetek privatizován veřejnou dražbou, platí pro předání a převzetí věcí 
zahrnutých do privatizovaného majetku, jakož i pro přechod pohledávek a závazků 
souvisejících s privatizovaným majetkem zvláštní právní předpis.5b) 

____________________  

 9) Zákon č. 104/1990 Sb. 
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