USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. října 2017 č. 744
k poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných
podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku
přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
Vláda
I.

bere na vědomí skutečnosti odůvodňující systémové řešení poskytování informací
o vybraném majetku státu přebíraném Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových podle § 19a, § 19b odst. 1 a § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona
č. 51/2016 Sb., obsažené v části II materiálu čj. 1084/17;

II. ukládá
členům
vlády,
vedoucím
ostatních
ústředních
správních
úřadů
a ředitelům Bezpečnostní informační služby, Ústavu pro studium totalitních režimů a
Generální inspekce bezpečnostních sborů za organizační složky státu a za státní
organizace, které se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., spadající do jejich působnosti
1. sdělovat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do posledního pracovního
dne měsíce dubna běžného kalendářního roku ve struktuře uvedené
a) v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení údaje o majetku, u něhož je plánován převod podle
§ 19a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb., a o majetku, u něhož se
očekává rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti s následným postupem podle § 19b odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb., a to vždy pro období
následujících 2 kalendářních roků,
b) v příloze č. 3 tohoto usnesení údaje o majetku, u něhož je plánován převod podle § 55b
zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb., a to vždy pro období
následujících 2 kalendářních roků,
2. vyčíslovat ve struktuře údajů uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení výši
finančních prostředků souvisejících se správou a případnými nutnými investicemi
u majetku uvedeného v bodě II/1 tohoto usnesení;

III. doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky a Kanceláře Veřejné ochránkyně
práv, předsedům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky,
předsedkyni Grantové agentury České republiky, předsedům Ústavního soudu,
Akademie věd České republiky, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Technologické
agentury České republiky a prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu postupovat podle
bodu II tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
ředitelé Bezpečnostní informační služby,
Ústavu pro studium totalitních režimů,
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Na vědomí:
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Veřejné ochránkyně práv,
předsedové Poslanecké sněmovny a
Senátu Parlamentu České republiky,
Ústavního soudu,
Akademie věd České republiky,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Technologické agentury České republiky,
předsedkyně Grantové agentury České republiky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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