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Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“ a „kraj“) se usnesla na těchto pravidlech
pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským
úřadem
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Čl. I.
Rozsah působnosti

1. Tento předpis stanoví pravidla pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) hmotným i nehmotným
majetkem kraje vč. nedokončeného dlouhodobého majetku, kromě nemovitostí, spravovaným krajským
úřadem kraje (dále jen „majetek“).

2. Nakládání s pronajatým majetkem kraje právnických osob založených krajem je upraveno jiným
způsobem.1
Čl. II.
Nepotřebný (neupotřebitelný) majetek
1. Za trvale nebo dočasně nepotřebný (neupotřebitelný) majetek se pro účely těchto pravidel považuje
majetek, který přesahuje potřeby krajského úřadu, anebo majetek, který pro ztrátu, popř. zastarání svých
technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost jeho provozu či údržby a opravy
již nemůže efektivně sloužit svému účelu.
2. O nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku rozhoduje v souladu s níže stanovenými podmínkami rada
nebo ředitel krajského úřadu (dále jen „ředitel“).
ČÁST DRUHÁ

Poradní orgán rady
Čl. III.
Likvidační komise
1. Rada zřizuje jako svůj poradní orgán likvidační komisi. Likvidační komise je pětičlenná a je složena ze:
a)

dvou členů zastupitelstva,

b) zástupce ředitele nebo vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu,
c)

vedoucího odboru správa majetku krajského úřadu,

d) vedoucího odboru investic a grantových schémat krajského úřadu.
Členy z řad zastupitelstva jmenuje a odvolává rada, členství ostatních členů vyplývá z jejich funkčního
zařazení v krajském úřadě.
2. Likvidační komise předkládá radě svá doporučení včetně příslušných podkladů k rozhodnutí
o nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku, a o způsobu dalšího naložení s tímto majetkem.
3. Způsob jednání a rozhodování komise upravuje jednací řád komisí rady2.

1
2

Např. příloha č. 2 zřizovacích listin příspěvkových organizací
Pravidla rady č. PR 08/2004, jednací řád komisí
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ČÁST TŘETÍ
Rozhodování o nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku kraje, a o nakládání s tímto majetkem
Čl. IV.
Rozhodnutí o nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku
O nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku rozhoduje
a) rada na základě doporučení likvidační komise u majetku, jehož vstupní cena (tj. pořizovací cena)
převyšuje hodnotu 250.000,-- Kč vč. DPH (dále jen „nepotřebný majetek v hodnotě nad 250.000,-Kč“),
b) ředitel na návrh vedoucího odboru vnitřních záležitostí u majetku, jehož vstupní cena (tj. pořizovací
cena) nepřevýší hodnotu 250.000,-- Kč vč. DPH (dále jen „nepotřebný majetek v hodnotě
do 250.000,-- Kč“).
Čl. V.
Způsoby nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem
1. Rada a ředitel rozhodují v souladu s těmito pravidly o způsobu dalšího naložení s nepotřebným
(neupotřebitelným) majetkem, zejména o jeho
a)

úplatném převodu (kupní smlouva),

b) bezúplatném převodu (darovací smlouva),
c)

přenechání do úplatného užívání (nájemní smlouva),

d) přenechání do bezúplatného užívání (výpůjčka),
c)

úplné likvidaci.

2. Při rozhodování o nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku a o způsobu dalšího naložení s tímto
majetkem je třeba zohlednit zejména maximální přínos dalšího využití majetku v rámci kraje.
Čl. VI.
Nakládání s trvale nepotřebným majetkem v hodnotě do 250.000,-- Kč
1. Rozhodne-li ředitel o trvalé nepotřebnosti majetku, bude majetek prostřednictvím oddělení evidence
majetku odboru správa majetku krajského úřadu (dále jen „oddělení evidence majetku“) nabídnut
ve spolupráci s věcně příslušným odborem krajského úřadu příspěvkovým organizacím či jiným
právnickým osobám založeným krajem (dále jen „organizace kraje“) s uvedením podmínek převodu
tohoto majetku. Oddělení evidence majetku je oprávněno, s ohledem na charakter nepotřebného majetku,
určit okruh organizací kraje, kterým, vzhledem k předmětu jejich činnosti, je účelné nepotřebný majetek
nabídnut.
2. Majetek, o který neprojeví žádná organizace kraje zájem do 14 dnů od doručení rozhodnutí ředitele, bude
nabídnut k prodeji jiným osobám. Převod trvale nepotřebného majetku se uskutečňuje smlouvou
uzavřenou dle zvláštních právních předpisů3; smlouva musí mít vždy písemnou formu. Za kraj smlouvu
uzavírá hejtman. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává ve výši, která je v daném místě a čase
obvyklá. Bezúplatně lze majetek převést ve veřejném zájmu vždy po předchozím schválení rady.
3. Oddělení evidence majetku popř. ve spolupráci s odborem vnitřních záležitostí zjistí zájemce o koupi
na základě vlastního výběrového řízení anebo nabídky uveřejněné podle povahy prodávané věci a podle
místních podmínek. Zjišťování zájemců o koupi může krajský úřad provést podle potřeby i opakovaně
pro nezájem nebo z důvodu, že žádný zájemce nebyl vybrán anebo že s vybraným zájemcem nebyla

3

Např. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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smlouva uzavřena. Výjimka z tohoto postupu a přímý prodej vybrané osobě může být uskutečněn pouze
s předchozím souhlasem rady.
Čl. VII.
Nakládání s dočasně nepotřebným majetkem do 250.000,-- Kč
1. Rozhodne-li ředitel o dočasné nepotřebnosti majetku, bude majetek prostřednictvím oddělení evidence
majetku nabídnut ve spolupráci s věcně příslušným odborem krajského úřadu organizacím kraje
s uvedením podmínek dočasného užívání. Oddělení evidence majetku je oprávněno, s ohledem
na charakter nepotřebného majetku, určit okruh organizací kraje, kterým, vzhledem k předmětu jejich
činnosti, je účelné nepotřebný majetek nabídnout. Neprojeví-li žádná organizace zájem o nabídnutý
majetek do 14 dnů od doručení rozhodnutí ředitele, bude tento majetek nabídnut k dočasnému užívání
jiným osobám.
2. Oprávnění dočasně užívat nepotřebný majetek lze sjednat na dobu určitou, nejdéle však na 5 let nebo
na dobu neurčitou s ujednáním možnosti výpovědi smlouvy a odstoupení od smlouvy v případě, kdy
uživatel řádně a včas neplní své povinnosti ze smlouvy.
Čl. VIII.
Nakládání s nepotřebným majetkem v hodnotě nad 250.000,--Kč
O způsobu naložení s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem v pořizovací hodnotě nad 250.000,- Kč
rozhoduje rada na základě doporučení likvidační komise obdobně, jak je uvedeno v článku šestém a sedmém
těchto pravidel.
Čl. IX.

Výjimky z výše uvedených ustanovení
1. Za nepotřebný (neupotřebitelný) majetek se dle této části považují také předměty starší pěti let, např.
počítače, přístroje pro bezdrátové přenosy, nooteboky, flash disky apod., vozidla starší pěti let či vozidla
se vznětovým motorem po ujetí 200.000 km nebo se zážehovým motorem po ujetí 150.000 km.
2. Za nepotřebný (neupotřebitelný) majetek dle odstavce 1 se dále považuje
a) majetek, jehož roční náklady na opravy přesáhnou 1,5 násobek průměrných nákladů na opravu
srovnatelného majetku,
b) vozidla po autonehodě, u nichž lze po opravě škod předpokládat vliv na bezpečnost posádky
vozidla při jeho dalším používání, popř. škoda na vozidle vlivem autonehody přesáhne 1/3
pořizovací hodnoty.

3. O nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku dle tohoto článku a způsobu likvidace rozhoduje ředitel
dle podmínek uvedených v článku V.

4. Postup dle tohoto článku stanovuje výjimku z článku IV. písm. b), článku VI. odst. 1 a článku VIII.
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ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se předpis rady č. PR 03/2008.
2. Tento předpis byl schválen usnesením rady č. RK 1320/12/11 ze dne 19. 12. 2011.
3. Tento předpis nabývá účinnosti dne 19. 12. 2011.
PaedDr. Josef Novotný, v.r.
hejtman Karlovarského kraje
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