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Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku České republiky 

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji, že majetek 

České republiky uvedený v čl. II. tohoto rozhodnutí je majetkem pro Krajskou hygienickou 

stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“)  

 
trvale nepotřebným 

 
ve smyslu citovaného ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. 
 
 

II. 

Trvale nepotřebným majetkem se ve smyslu tohoto rozhodnutí rozumí majetek specifikovaný 

v Příloze č. 1 – Seznam majetku trvale nepotřebného. 

 

Celková pořizovací hodnota majetku činí 2 326 002,50 Kč (slovy 

dvamilionytřistadvacetšesttisícdvě koruny české, padesát haléřů).  

 

Jedná se o majetek, který nenaplňuje § 9 odst. 1 výše citovaného zákona, tento majetek 

KHS JmK nadále nepotřebuje k plnění úkolů, které jsou předmětem její činnosti. Osobní 

automobil je technicky zastaralý, opakovaně poruchový, jeho provoz vyžaduje neúměrné 

finanční náklady a nemá již na KHS JmK efektivní využití. 
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III. 

Trvale nepotřebný majetek uvedený v tomto rozhodnutí bude postupem předpokládaným 

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

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu vydanými nabídnut 

jiným organizačním složkám státu, státním organizacím či právnickým nebo fyzickým 

osobám k dalšímu využití.  

 

Nebude-li možné využít nabídku jiným organizačním složkám státu, státním organizacím či 

právnickým nebo fyzickým osobám, bude KHS JmK iniciovat z důvodu značného stupně 

opotřebení, nefunkčnosti nebo poškození daného majetku jeho ekologickou likvidaci, a to na 

své náklady.  

 

Plnění práv a povinností pro KHS JmK se sídlem v Brně z tohoto rozhodnutí vyplývajících 

zajistí Odbor ekonomicko provozních činností KHS JmK. 
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