Návrhy prováděcích předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne .....................,
o údajích centrálního registru administrativních budov

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 písm. b) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. ........../2013 Sb.:
§1
(1) V centrálním registru administrativních budov podle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) (§ 14b odst. 1 zákona) se vedou údaje stanovené v příloze č. 1.
(Pozn. – Po dokončení analýzy evidenčních atributů bude vytvořen konečný seznam údajů pro
přílohu č. 1 nařízení vlády).
Předpokládá se číselník v této struktuře:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

areál,
pozemek,
objekt (budova nebo stavba),
jednotka,
podlaží v objektu,
prostor v objektu,
prvky vybavení objektu,
právní vztahy užívací a provozní,
subjekt mající právní vztah k nemovitosti,
dislokační údaje a usnesení vlády, rozhodnutí či doporučení jí zmocněných orgánů,
ekonomické údaje objektu.

V příloze č. 1 bude číselník obsahující cca 500 údajů, a to zejména:
a) údaje o organizační složce státu nebo státní organizaci,
b) údaje o nabývacích titulech státu a příslušnosti hospodařit,
c) skutečné hodnoty základních údajů vedených v informačním systému katastru
nemovitostí, pokud údaj v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému stavu,
d) údaje o nepotřebnosti majetku,
e) účetní pořizovací cena,
f) datum zavedení do evidence,
g) datum vyvedení z evidence,

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

důvod vyvedení z evidence,
způsob realizace nepotřebného majetku,
nabyvatel nepotřebného majetku,
realizační cena u úplatných převodů,
způsob užívání majetku státu jinými státními institucemi anebo nestátními subjekty,
způsob užívání majetku nestátního subjektu,
cena za úplatné užívání státního i nestátního majetku,
datum zahájení a ukončení užívání státního i nestátního majetku,
užívací právní vztah,
údaje o nabídce dočasně a trvale nepotřebného majetku v rámci státu,
další.

(2) Organizační složky státu a státní organizace v působnosti zákona (§ 54 odst. 1 věta
první a druhá zákona) naplní centrální registr administrativních budov údaji podle odstavce 1
nejpozději do 30. června 2014; tím není dotčeno ustanovení § 14b odst. 3 zákona.
(3) Aktualizaci údajů podle odstavce 1 provádějí organizační složky státu a státní
organizace v působnosti zákona vždy do .................... ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající důvod pro změnu údaje.
§2
(Pozn. – úprava rozsahu a podmínek sdílení údajů centrálního registru administrativních
budov pro potřeby organizační složky nebo státní organizace v působnosti zákona, která
údaje poskytla, a dalších organizačních složek a státních organizací v působnosti zákona
bude formulována po dokončení potřebných analýz.)
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 .
______________
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne .....................,
o údajích centrálního registru majetku státu

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 písm. a) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. ........../2013 Sb.:
§1
(1) V centrálním registru majetku státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“) (§ 14a odst. 1 zákona) se vedou údaje stanovené v příloze.
(Pozn. – Po dokončení analýzy evidenčních atributů bude vytvořen konečný seznam údajů pro
přílohu nařízení vlády).
(2) Organizační složky státu a státní organizace v působnosti zákona (§ 54 odst. 1 věta
první a druhá zákona) naplní centrální registr majetku státu údaji podle odstavce 1 nejpozději
do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení; tím není dotčeno ustanovení § 14a odst. 2
zákona.
(3) Aktualizaci údajů podle odstavce 1 provádějí organizační složky státu a státní
organizace v působnosti zákona do ................... ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
důvod pro změnu údaje.
§2
(Pozn. – úprava rozsahu a podmínek sdílení údajů centrálního registru majetku státu pro
potřeby organizační složky nebo státní organizace v působnosti zákona, která údaje poskytla,
a dalších organizačních složek a státních organizací v působnosti zákona bude formulována
po dokončení potřebných analýz.)
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
_______________
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VYHLÁŠKA
ze dne .....................,
kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb. a
zákona č. ........../2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 větě první se za slova „při nakládání s majetkem“ vkládají slova „nebo
jiném jednání“.
2. V § 14 odst. 1 větě druhé se za slova „při nakládání s majetkem“ vkládají slova „nebo
jiném jednání“.

Čl. I
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
_________________
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