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63
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 16. ledna 2002
o pravidlech pro poskytovaÂnõÂ dotacõÂ ze staÂtnõÂho rozpocÏtu na podporu hospodaÂrneÂho naklaÂdaÂnõÂ s energiõÂ
a vyuzÏõÂvaÂnõÂ jejõÂch obnovitelnyÂch a druhotnyÂch zdrojuÊ
VlaÂda narÏizuje podle § 5 odst. 6 zaÂkona cÏ. 406/
/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ energiõÂ, (daÂle jen ¹zaÂkonª):

§3
VyhlaÂsÏenõÂ programu

§1
PrÏedmeÏt uÂpravy

(1) Program vyhlasÏuje na zaÂkladeÏ schvaÂleneÂ dokumentace programu5) poskytovatel a zverÏejnÏuje jej
v ObchodnõÂm veÏstnõÂku a v daÂlkoveÏ prÏõÂstupneÂm informacÏnõÂm systeÂmu.

Toto narÏõÂzenõÂ stanovõÂ pravidla pro poskytovaÂnõÂ
dotacõÂ ze staÂtnõÂho rozpocÏtu k uskutecÏnÏovaÂnõÂ NaÂrodnõÂho programu hospodaÂrneÂho naklaÂdaÂnõÂ s energiõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ jejõÂch obnovitelnyÂch a druhotnyÂch zdrojuÊ na
podporu snizÏovaÂnõÂ spotrÏeby energie, vyuzÏitõÂ jejõÂch obnovitelnyÂch a druhotnyÂch zdrojuÊ v souladu s hospodaÂrÏskyÂmi a spolecÏenskyÂmi potrÏebami podle zaÂsady trvale
udrzÏitelneÂho rozvoje1) a ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
(daÂle jen ¹dotaceª).
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
V tomto narÏõÂzenõÂ se rozumõÂ
a) programem soubor veÏcnyÂch, cÏasovyÂch a financÏnõÂch
podmõÂnek pro porÏõÂzenõÂ nebo technickeÂ zhodnocenõÂ hmotneÂho a nehmotneÂho dlouhodobeÂho
i kraÂtkodobeÂho majetku,2) jeho uÂdrzÏbu a opravy,
prÏõÂpadneÏ i pro jineÂ cÏinnosti potrÏebneÂ k dosazÏenõÂ
stanovenyÂch cõÂluÊ,3)
b) poskytovatelem uÂstrÏednõÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy, Akademie veÏd CÏeskeÂ republiky a GrantovaÂ agentura
CÏeskeÂ republiky nebo ten, koho urcÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon,4)
c) uchazecÏem investor zÏaÂdajõÂcõÂ o dotaci ze staÂtnõÂho
rozpocÏtu v raÂmci programu,
d) prÏõÂjemcem ten, v jehozÏ prospeÏch bylo o poskytnutõÂ
dotace poskytovatelem rozhodnuto,
e) akcõÂ cÏinnost podle § 5 odst. 4 zaÂkona,
f) vyÂbeÏrovyÂm rÏõÂzenõÂm postup poskytovatele prÏi
hodnocenõÂ a vyÂbeÏru zÏaÂdostõÂ o dotaci.

a)
b)
c)
d)
e)

(2) Program obsahuje vzÏdy
naÂzev akce,
podmõÂnky pro prÏijetõÂ zÏaÂdosti do vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ a kriteÂria hodnocenõÂ a vyÂbeÏru zÏaÂdostõÂ,
mõÂsto, dobu a zpuÊsob podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ,
obdobõÂ, ve ktereÂm poskytovatel zajistõÂ zhodnocenõÂ
zÏaÂdostõÂ, rozhodne a vyhlaÂsõÂ vyÂsledky vyÂbeÏroveÂho
rÏõÂzenõÂ,
naÂzev, sõÂdlo, telefon, elektronickou adresu (e-mail)
a fax poskytovatele.
§4
PodmõÂnky pro poskytnutõÂ dotace

(1) Dotaci lze poskytnout uchazecÏi, kteryÂ maÂ
trvalyÂ pobyt nebo sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
jestlizÏe
a) vuÊcÏi neÏmu nebyl prohlaÂsÏen konkurs, nebylo povoleno vyrovnaÂnõÂ, nebyl zamõÂtnut naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek majetku6) nebo
uchazecÏ nenõÂ v likvidaci,
b) maÂ vyporÏaÂdaÂny splatneÂ zaÂvazky ve vztahu ke staÂtnõÂmu rozpocÏtu, staÂtnõÂmu fondu nebo ke zdravotnõÂ
pojisÏt'ovneÏ,
c) nebyl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ cÏin, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ s jeho prÏedmeÏtem
podnikaÂnõÂ, pro trestnyÂ cÏin hospodaÂrÏskyÂ nebo
trestnyÂ cÏin proti majetku,

1

) § 6 zaÂkona cÏ. 17/1992 Sb., o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

2

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3

) § 12 a 13 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ
pravidla).
4
) § 14 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb.
5

) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 40/2001 Sb., o uÂcÏasti staÂtnõÂho rozpocÏtu na financovaÂnõÂ programuÊ reprodukce majetku.
6
) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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d) nebyl v poslednõÂch trÏech letech disciplinaÂrneÏ potrestaÂn podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch vyÂkon odborneÂ cÏinnosti, pokud tato cÏinnost souvisõÂ s obsahem akce,
e) nevykaÂzal ve dvou zdanÏovacõÂch obdobõÂch bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂch zdanÏovacõÂmu obdobõÂ, ve
ktereÂm zÏaÂdaÂ o dotaci, danÏovou ztraÂtu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.7)

skytovatel stanovõÂ vzÏdy zpuÊsob jmenovaÂnõÂ a obmeÏny
cÏlenuÊ a naÂhradnõÂkuÊ odborneÂho poradnõÂho orgaÂnu,
deÂlku funkcÏnõÂho obdobõÂ, zpuÊsob jednaÂnõÂ odborneÂho
poradnõÂho orgaÂnu, postup prÏi posuzovaÂnõÂ podjatosti
cÏlenuÊ odborneÂho poradnõÂho orgaÂnu nebo oponentuÊ,
zpuÊsob prÏõÂpravy protokolu o hodnocenõÂ projektuÊ, zpuÊsob dokumentace jednaÂnõÂ odborneÂho poradnõÂho
orgaÂnu a uchovaÂvaÂnõÂ vyÂsledkuÊ jednaÂnõÂ.

(2) SplneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 1 põÂsm. a)
azÏ c) a e) prokazuje uchazecÏ prÏi podaÂnõÂ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnyÂmi doklady a splneÏnõÂ podmõÂnky podle odstavce 1 põÂsm. d) cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm.

(5) OdbornyÂ poradnõÂ orgaÂn se prÏi hodnocenõÂ a vyÂbeÏru zÏaÂdostõÂ rÏõÂdõÂ kriteÂrii schvaÂlenyÂmi v dokumentaci
programu.

§5
ÏZaÂdosti o dotace
(1) ZÏaÂdost o dotaci se prÏedklaÂdaÂ v termõÂnu a ve
formeÏ, ktereÂ jsou schvaÂleny v prÏõÂslusÏneÂ dokumentaci
programu, vcÏetneÏ vsÏech prÏõÂloh pozÏadovanyÂch poskytovatelem. UchazecÏ muÊzÏe vzõÂt zÏaÂdost zpeÏt, nesmõÂ ji
vsÏak v pruÊbeÏhu vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ meÏnit nebo doplnÏovat.
(2) PrÏi shromazÏd'ovaÂnõÂ, zpracovaÂvaÂnõÂ a zverÏejnÏovaÂnõÂ uÂdajuÊ o zÏaÂdostech se poskytovatel rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy.8)
(3) PrÏed hodnocenõÂm zÏaÂdostõÂ zpracuje poskytovatel protokol, kteryÂ musõÂ obsahovat seznam dorucÏenyÂch
zÏaÂdostõÂ, uÂdaje o naÂvrzõÂch akcõÂ a jejich uÂplnosti. U zÏaÂdostõÂ nevyhovujõÂcõÂch vyhlaÂsÏenyÂm podmõÂnkaÂm uvede
duÊvod jejich vyrÏazenõÂ.
(4) UchazecÏ nemaÂ praÂvnõÂ naÂrok na uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s jeho uÂcÏastõÂ ve vyÂbeÏroveÂm rÏõÂzenõÂ.
§6
HodnocenõÂ zÏaÂdostõÂ

(6) Na zaÂveÏr hodnocenõÂ odbornyÂ poradnõÂ orgaÂn
zpracuje pro poskytovatele protokol o vyÂsledku vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ, kteryÂ musõÂ obsahovat identifikacÏnõÂ uÂdaje
zÏaÂdosti, uchazecÏe, celkoveÂ uznaneÂ naÂklady na rÏesÏenõÂ
akce a vyÂsÏi prÏiznaneÂ dotace.
(7) Poskytovatel põÂsemneÏ informuje uchazecÏe
o vyÂsledku hodnocenõÂ zÏaÂdosti, vcÏetneÏ oduÊvodneÏnõÂ.
§7
RozhodnutõÂ o poskytnutõÂ dotace
(1) Na zaÂkladeÏ vyÂsledku vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ a dokumentace akce, prÏedlozÏeneÂ uchazecÏem podle pozÏadavkuÊ poskytovatele, vydaÂ poskytovatel rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ dotace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,5) zahrnujõÂcõÂ celou dobu rÏesÏenõÂ akce a obdobõÂ do
vyhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ akce, vcÏetneÏ povinnosti vyporÏaÂdat poskytnuteÂ dotace.
(2) PrÏõÂjemce põÂsemneÏ informuje poskytovatele
o zmeÏnaÂch, ktereÂ nastaly v dobeÏ od vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ dotace a ktereÂ se dotyÂkajõÂ jeho praÂvnõÂ
subjektivity, uÂdajuÊ, ktereÂ by mohly mõÂt vliv na rÏesÏenõÂ
projektu, a to do 7 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne, kdy se
o takoveÂ skutecÏnosti dozveÏdeÏl.

(1) Pro hodnocenõÂ zÏaÂdostõÂ ustavõÂ poskytovatel odbornyÂ poradnõÂ orgaÂn.
(2) OdbornyÂ poradnõÂ orgaÂn musõÂ mõÂt nejmeÂneÏ peÏt
cÏlenuÊ. Jeho cÏleny jsou poskytovatelem jmenovaÂny
prÏedevsÏõÂm osoby s prÏõÂslusÏnou kvalifikacõÂ a odbornou
praxõÂ podle zameÏrÏenõÂ programu, prÏicÏemzÏ nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏina cÏlenuÊ nesmõÂ byÂt zameÏstnanci poskytovatele.
(3) Posudky, ktereÂ si vyzÏaÂdaÂ poskytovatel, jsou
podkladem pro hodnocenõÂ odbornyÂm poradnõÂm orgaÂnem.
(4) JednaÂnõÂ odborneÂho poradnõÂho orgaÂnu se rÏõÂdõÂ
jednacõÂm rÏaÂdem vydanyÂm poskytovatelem. V neÏm po-

§8
PodmõÂnky pouzÏitõÂ dotacõÂ
(1) Dotace mohou byÂt pouzÏity pouze na podporu
akcõÂ vymezenyÂch zaÂkonem.
(2) PrÏõÂjemce vede pro kazÏdou akci oddeÏlenou evidenci podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) o vsÏech
uznanyÂch naÂkladech a v raÂmci teÂto evidence o vyÂdajõÂch
a naÂkladech hrazenyÂch z dotace.
(3) Z dotace poskytnuteÂ na rÏesÏenõÂ schvaÂleneÂ akce
se hradõÂ pouze takovaÂ cÏaÂst naÂkladuÊ na porÏõÂzenõÂ hmotneÂho a nehmotneÂho majetku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho

7

) ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 106/1999 Sb.,
o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch
skutecÏnostõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 123/1998 Sb., o praÂvu na informace o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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prÏedpisu,2) kteraÂ odpovõÂdaÂ rozsahu jeho prÏedpoklaÂdaneÂho vyuzÏitõÂ pro rÏesÏenõÂ daneÂ akce.
§9
Kontrola vyuzÏõÂvaÂnõÂ dotacõÂ a vyhodnocenõÂ akcõÂ
(1) Pro kontrolu a dodrzÏovaÂnõÂ podmõÂnek cÏerpaÂnõÂ
dotace podle tohoto narÏõÂzenõÂ a uplatneÏnõÂ sankcõÂ prÏi
neopraÂvneÏneÂm pouzÏitõÂ nebo zadrzÏenõÂ dotace platõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.9)
(2) U vsÏech akcõÂ je poskytovatelem provaÂdeÏna
kontrola pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ a plneÏnõÂ cõÂluÊ akce, vcÏetneÏ kontroly cÏerpaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ dotace, uÂcÏelnosti celkovyÂch
uznanyÂch naÂkladuÊ na rÏesÏenõÂ prostrÏednictvõÂm hodnocenõÂ zpraÂv o rÏesÏenõÂ akce, a to nejmeÂneÏ v intervalu jednoho roku, vzÏdy vsÏak po ukoncÏenõÂ rÏesÏenõÂ.
(3) PrÏõÂjemce nejmeÂneÏ jedenkraÂt za rok, vzÏdy vsÏak
po ukoncÏenõÂ rÏesÏenõÂ, vypracovaÂvaÂ zpraÂvu o rÏesÏenõÂ akce
a prÏedaÂvaÂ ji poskytovateli v souladu s rozhodnutõÂm
o poskytnutõÂ dotace.
(4) ZaÂveÏrecÏneÂ vyhodnocenõÂ akce se provaÂdõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.10)

§ 10
UchovaÂvaÂnõÂ dokladuÊ
(1) Poskytovatel uchovaÂvaÂ doklady o programu,
vcÏetneÏ vsÏech zÏaÂdostõÂ prÏijatyÂch podle § 4, po dobu nejmeÂneÏ 5 let od uzavrÏenõÂ vyÂbeÏru akcõÂ k poskytnutõÂ dotace.
(2) Poskytovatel uchovaÂvaÂ doklady o kazÏdeÂ akci
po dobu nejmeÂneÏ 10 let od zaÂveÏrecÏneÂho vyhodnocenõÂ
akce.10)
§ 11
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ
PraÂvnõÂ vztahy vznikleÂ mezi poskytovateli a prÏõÂjemci prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ
a praÂva a povinnosti z nich vznikleÂ se rÏõÂdõÂ dosavadnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy.
§ 12
UÂcÏinnost
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Zeman v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy
a ministr pruÊmyslu a obchodu:
doc. Ing. GreÂgr v. r.
Ministr zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ:
RNDr. KuzÏvart v. r.

9

) § 44 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 320/2001 Sb., o financÏnõÂ kontrole ve verÏejneÂ spraÂveÏ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂ kontrole).
10
) § 8 vyhlaÂsÏky cÏ. 40/2001 Sb.
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64
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva financõÂ
ze dne 11. uÂnora 2002,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 320/2001 Sb., o financÏnõÂ kontrole ve verÏejneÂ spraÂveÏ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂ kontrole)
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ podle § 33 zaÂkona
cÏ. 320/2001 Sb., o financÏnõÂ kontrole ve verÏejneÂ spraÂveÏ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂ kontrole), k provedenõÂ § 6 odst. 4 a § 22 odst. 5 tohoto
zaÂkona:
PrÏedmeÏt uÂpravy a vymezenõÂ neÏkteryÂch pojmuÊ
§1
Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ
a) blizÏsÏõÂ podrobnosti o kontrolnõÂch metodaÂch a kontrolnõÂch postupech,
b) strukturu a rozsah zpraÂv o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch
kontrol, postup a termõÂny jejich prÏedklaÂdaÂnõÂ.
§2
Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
a) prÏõÂkazcem operace vedoucõÂ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy
nebo vedoucõÂ zameÏstnanec jõÂm poveÏrÏenyÂ k naklaÂdaÂnõÂ s verÏejnyÂmi prostrÏedky orgaÂnu verÏejneÂ
spraÂvy,1)
b) spraÂvcem rozpocÏtu vedoucõÂ zameÏstnanec organizacÏnõÂho uÂtvaru odpoveÏdnyÂ za spraÂvu rozpocÏtu
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy nebo jinyÂ zameÏstnanec poveÏrÏenyÂ k tomu vedoucõÂm tohoto orgaÂnu,2)
c) hlavnõÂm uÂcÏetnõÂm vedoucõÂ zameÏstnanec organizacÏnõÂho uÂtvaru odpoveÏdnyÂ za vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy nebo jinyÂ zameÏstnanec poveÏrÏenyÂ k tomu vedoucõÂm tohoto orgaÂnu.3)
BlizÏsÏõÂ podrobnosti o kontrolnõÂch metodaÂch
§3
KontrolnõÂ metody slouzÏõÂ prÏi financÏnõÂ kontrole
k zajisÏteÏnõÂ objektivnosti a uÂplnosti informacõÂ o tom,
zda kontrolovaneÂ osoby,4) organizacÏnõÂ uÂtvary, vedoucõÂ
a jinõÂ zameÏstnanci orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy5) naplnÏujõÂ
pozÏadavky, na ktereÂ je kontrola zameÏrÏena.

1

) § 26 odst. 1 põÂsm. a) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

2

) § 26 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

3

) § 26 odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

4

) § 2 põÂsm. b) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

5

) § 2 põÂsm. a) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

§4
(1) KontrolnõÂ metodou porovnaÂnõÂ se zjisÏt'uje, zda
skutecÏnyÂ stav hospodarÏenõÂ odpovõÂdaÂ stavu zaÂpisuÊ v dokumentech. Metodou se zõÂskaÂvajõÂ informace potrÏebneÂ
k financÏnõÂmu rÏõÂzenõÂ kontrolovanyÂch osob, organizacÏnõÂch uÂtvaruÊ, vedoucõÂch a jinyÂch zameÏstnancuÊ orgaÂnu
verÏejneÂ spraÂvy, jakozÏ i informace o zjisÏteÏnõÂ odchylek
od pozÏadovaneÂho stavu nebo o mozÏnyÂch rizicõÂch
vzniku teÏchto odchylek.
(2) SkutecÏnyÂ stav se porovnaÂvaÂ s uÂdaji obsazÏenyÂmi v
a) zaÂznamech,
b) uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch a statistickyÂch vyÂkazech,
c) hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch,
d) datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech,
e) schvaÂlenyÂch zaÂmeÏrech.
§5
(1) KontrolnõÂ metodou sledovaÂnõÂ se zjisÏt'uje, zda
jsou v souladu se zaÂmeÏry a cõÂli orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy
stanoveny podmõÂnky a postupy pro hospodaÂrnyÂ, efektivnõÂ a uÂcÏelnyÂ vyÂkon proveÏrÏovaneÂ cÏinnosti, pro zajisÏt'ovaÂnõÂ programu nebo plneÏnõÂ vyÂkonnyÂch, rÏõÂdõÂcõÂch a kontrolnõÂch funkcõÂ a zda kontrolovaneÂ osoby, organizacÏnõÂ
uÂtvary, vedoucõÂ a jinõÂ zameÏstnanci orgaÂnu verÏejneÂ
spraÂvy tyto podmõÂnky a postupy dodrzÏujõÂ.
(2) SkutecÏnyÂ stav se zjisÏt'uje
a) pozorovaÂnõÂm procesuÊ,
b) meÏrÏenõÂm hodnot.
(3) Informace o pruÊbeÏhu, cÏasovyÂch uÂdajõÂch a vyÂsledcõÂch sledovaÂnõÂ se zaznamenaÂvajõÂ v prÏõÂslusÏneÂm põÂsemneÂm, datoveÂm, prÏõÂpadneÏ obrazoveÂm nebo zvukoveÂm zaÂznamu.

CÏaÂstka 30

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 64 / 2002

Strana 1550

§6

d) datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech,

(1) KontrolnõÂ metodou sÏetrÏenõÂ a oveÏrÏovaÂnõÂ se zjisÏt'uje, zda byly prÏi prÏõÂpraveÏ a uskutecÏnÏovaÂnõÂ proveÏrÏovanyÂch operacõÂ6) azÏ po jejich konecÏneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ a vyuÂcÏtovaÂnõÂ7) dosazÏeny stanoveneÂ zaÂmeÏry a cõÂle.

e) schvaÂlenyÂch zaÂmeÏrech.
§9

(2) ZjisÏteÏnõÂ zõÂskanaÂ sÏetrÏenõÂm se
a) porovnaÂvajõÂ se stanovenyÂmi zaÂmeÏry a cõÂli,
b) oveÏrÏujõÂ s podmõÂnkami a postupy stanovenyÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy a opatrÏenõÂmi prÏijatyÂmi v mezõÂch
teÏchto prÏedpisuÊ.

PrÏi financÏnõÂ kontrole se pouzÏije kteraÂkoliv kontrolnõÂ metoda uvedenaÂ v § 4 azÏ 8, nebo jinaÂ kontrolnõÂ
metoda, nebo kombinace võÂce teÏchto kontrolnõÂch metod s podmõÂnkou, zÏe jejich pouzÏitõÂ musõÂ byÂt v souladu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy.8)

§7

ZaÂsady pro uplatnÏovaÂnõÂ kontrolnõÂch postupuÊ

(1) Metodou kontrolnõÂch vyÂpocÏtuÊ se matematickyÂmi uÂkony oveÏrÏujõÂ informace obsazÏeneÂ v zaÂznamech,
uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch a statistickyÂch vyÂkazech, hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch nebo datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch
systeÂmech, anebo ve schvaÂlenyÂch zaÂmeÏrech.

§ 10

(2) ZjisÏteÏnõÂ zõÂskanaÂ kontrolnõÂmi vyÂpocÏty se porovnaÂvajõÂ s cÏõÂselnyÂmi hodnotami
a) vykazovanyÂmi v dokumentech uvedenyÂch v odstavci 1,
b) stanovenyÂmi v praÂvnõÂch prÏedpisech a v opatrÏenõÂch
prÏijatyÂch v mezõÂch teÏchto prÏedpisuÊ,
c) stanovenyÂch technickyÂmi normami,
d) obsazÏenyÂmi ve smlouvaÂch.
§8
(1) KontrolnõÂ metodou analyÂzy se zjisÏt'ujõÂ a vyhodnocujõÂ odchylky jednotlivyÂch operacõÂ nebo jejich
souboruÊ od obvykleÂho raÂmce hodnoty, naprÏõÂklad jejich
cÏetnostõÂ, vyÂdajovou nebo cÏasovou naÂrocÏnostõÂ, anebo
zvyÂsÏenyÂm rizikem vzniku nesrovnalostõÂ v hospodarÏenõÂ
s verÏejnyÂmi prostrÏedky.
(2) ZjisÏteÏnõÂ zõÂskanaÂ analyÂzou se porovnaÂvajõÂ
s uÂdaji obsazÏenyÂmi v
a) zaÂznamech,
b) uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch a statistickyÂch vyÂkazech,
c) hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch,

KontrolnõÂmi postupy jsou systematicky usporÏaÂdaneÂ uÂkony, kteryÂmi se na zaÂkladeÏ zvolenyÂch kontrolnõÂch metod shromazÏd'ujõÂ, trÏõÂdõÂ, vyhodnocujõÂ a dokumentujõÂ informace za uÂcÏelem jejich vyuzÏitõÂ podle § 3.
§ 11
PrÏi prÏedbeÏzÏneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontrole,9) pruÊbeÏzÏneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontrole10) a rÏõÂdõÂcõÂ kontrole,11) zajisÏt'ovaneÂ odpoveÏdnyÂmi vedoucõÂmi zameÏstnanci prÏi financÏnõÂm rÏõÂzenõÂ cÏinnosti orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy, se
uplatnõÂ schvalovacõÂ postupy,12) operacÏnõÂ postupy,13) reviznõÂ postupy k proveÏrÏenõÂ spraÂvnosti vybranyÂch operacõÂ14) a hodnotõÂcõÂ postupy.15) SoucÏaÂstõÂ kontrolnõÂch postupuÊ odpoveÏdnyÂch vedoucõÂch zameÏstnancuÊ je systematickeÂ vyhledaÂvaÂnõÂ rizik spojenyÂch se zajisÏt'ovaÂnõÂm
cÏinnosti v rozsahu jim vymezeneÂ puÊsobnosti a prÏijõÂmaÂnõÂ
prÏimeÏrÏenyÂch a uÂcÏinnyÂch opatrÏenõÂ k jejich odstraneÏnõÂ
nebo zmõÂrneÏnõÂ.
§ 12
PrÏi verÏejnospraÂvnõÂ kontrole vykonaÂvaneÂ zameÏstnanci poveÏrÏenyÂmi vedoucõÂm kontrolnõÂho orgaÂnu16)
ke specializovaneÂ kontrolnõÂ cÏinnosti, oddeÏleneÂ od financÏnõÂho rÏõÂzenõÂ tohoto orgaÂnu, se uplatnõÂ kombinace
reviznõÂch a hodnotõÂcõÂch postupuÊ.

6

) § 2 põÂsm. l) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

7

) § 3 odst. 4 põÂsm. a), § 6 odst. 2 põÂsm. b) a § 11 odst. 3 põÂsm. a) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

8

) § 6 odst. 3 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

9

) § 11 odst. 1 a 2 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

10

) § 11 odst. 3 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

11

) § 3 odst. 4 põÂsm. a), § 26 a 27 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

12

) § 6 odst. 2 põÂsm. a) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

13

) § 6 odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

14

) § 6 odst. 2 põÂsm. d) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

15

) § 6 odst. 2 põÂsm. c) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

16

) § 2 põÂsm. c) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
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§ 13
PrÏi internõÂm auditu17) se uplatnõÂ speciaÂlnõÂ kombinace reviznõÂch a hodnotõÂcõÂch postupuÊ s duÊrazem na
vyuzÏitõÂ kontrolnõÂ metody analyÂzy (daÂle jen ¹auditnõÂ
postupª).
SchvalovacõÂ postupy prÏi prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontrole
§ 14
(1) SchvalovacõÂ postupy odpoveÏdnyÂch vedoucõÂch
zameÏstnancuÊ orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy se uplatnÏujõÂ v procesu plaÂnovaÂnõÂ a prÏõÂpravy operacõÂ, urcÏenyÂch k plneÏnõÂ
stanovenyÂch uÂkoluÊ tohoto orgaÂnu, ktereÂ majõÂ za naÂsledek verÏejneÂ vyÂdaje nebo jinaÂ plneÏnõÂ vzniklaÂ na zaÂkladeÏ zaÂvazku nebo naÂroku orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy.
(2) SchvalovacõÂ postupy podle odstavce 1 tvorÏõÂ
kontrolnõÂ cÏinnost prÏed praÂvnõÂm uÂkonem orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy, kteryÂm vznikaÂ tomuto orgaÂnu zaÂvazek
nebo naÂrok, a daÂle kontrolnõÂ cÏinnost prÏed uskutecÏneÏnõÂm verÏejnyÂch vyÂdajuÊ nebo jinyÂch plneÏnõÂ na zaÂkladeÏ
prÏijateÂho zaÂvazku nebo vznikleÂho naÂroku.
(3) KontrolnõÂ cÏinnost prÏed schvaÂlenõÂm zaÂvazku
nebo uplatneÏnõÂm naÂroku orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy zahrnuje proveÏrÏenõÂ
a) prÏipravovaneÂ operace vcÏetneÏ uÂplnosti podkladuÊ
a jejõÂ schvaÂlenõÂ v odpoveÏdnosti prÏõÂkazce operace,
b) podkladuÊ prÏedanyÂch prÏõÂkazcem operace k prÏipravovaneÂ operaci a jejõÂ schvaÂlenõÂ spraÂvcem rozpocÏtu.
(4) KontrolnõÂ cÏinnost prÏed uskutecÏneÏnõÂm verÏejnyÂch vyÂdajuÊ nebo jinyÂch plneÏnõÂ ke splneÏnõÂ zaÂvazkuÊ
nebo uplatneÏnõÂ naÂrokuÊ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy zahrnuje
a) vydaÂnõÂ põÂsemneÂho prÏõÂkazu k uskutecÏneÏnõÂ verÏejneÂho vyÂdaje nebo jineÂho plneÏnõÂ prÏõÂkazcem operace a jeho prÏedaÂnõÂ spraÂvci rozpocÏtu vcÏetneÏ dokladu o zaÂvazku nebo naÂroku orgaÂnu verÏejneÂ
spraÂvy a prÏõÂslusÏnyÂch podkladuÊ,
b) proveÏrÏenõÂ a odsouhlasenõÂ vydaneÂho põÂsemneÂho
prÏõÂkazu s dokladem a podklady uvedenyÂmi pod
põÂsmenem a), jejich vztahu k realizaci rozpocÏtu
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy v odpoveÏdnosti spraÂvce
rozpocÏtu a jejich prÏedaÂnõÂ hlavnõÂmu uÂcÏetnõÂmu,
c) konecÏneÂ proveÏrÏenõÂ a odsouhlasenõÂ vydaneÂho põÂsemneÂho prÏõÂkazu vcÏetneÏ uÂplnosti prÏõÂslusÏnyÂch podkladuÊ v odpoveÏdnosti hlavnõÂho uÂcÏetnõÂho.
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§ 15
(1) PrÏõÂkazce operace prÏi vyÂkonu prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ
kontroly zameÏrÏõÂ schvalovacõÂ postup na proveÏrÏenõÂ
a) nezbytnosti uskutecÏneÏnõÂ prÏipravovaneÂ operace
pro plneÏnõÂ stanovenyÂch uÂkoluÊ orgaÂnu verÏejneÂ
spraÂvy,
b) veÏcneÂ spraÂvnosti a uÂplnosti podkladuÊ k prÏipravovaneÂ operaci,
c) dodrzÏenõÂ kriteÂriõÂ hospodaÂrnosti,18) efektivnosti19)
a uÂcÏelnosti,20)
d) souladu operace s praÂvnõÂmi prÏedpisy,
e) rizik, kteraÂ se v pruÊbeÏhu uskutecÏnÏovaÂnõÂ operace
mohou vyskytnout, a stanovenõÂ prÏõÂpadnyÂch opatrÏenõÂ k jejich odstraneÏnõÂ nebo zmõÂrneÏnõÂ.
(2) PrÏõÂkazce operace potvrdõÂ svyÂm podpisem
opraÂvneÏnost, nezbytnost a spraÂvnost6) prÏipravovaneÂ
operace.
§ 16
(1) SchvalovacõÂ postup prÏi prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontrole zajisÏt'ovaneÂ v odpoveÏdnosti spraÂvce rozpocÏtu navazuje na schvalovacõÂ postup zajisÏt'ovanyÂ v odpoveÏdnosti prÏõÂkazce operace.
(2) SpraÂvce rozpocÏtu prÏi vyÂkonu prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ
kontroly prÏipravovaneÂ operace zameÏrÏõÂ schvalovacõÂ postup na dodrzÏenõÂ
a) pravidel stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,21)
b) rozsahu opraÂvneÏnõÂ prÏõÂkazce operace a porovnaÂnõÂ
jeho podpisu s podpisovyÂm vzorem,
c) rozpocÏtoveÂ skladby,
d) schvaÂleneÂho, prÏõÂpadneÏ upraveneÂho rozpocÏtu, jeho
rozpisu a zaÂvaznyÂch ukazateluÊ pro prÏõÂslusÏnou polozÏku rozpocÏtoveÂ skladby,
e) souladu operace se schvaÂlenyÂmi programy, projekty nebo jinyÂmi rozhodnutõÂmi o naklaÂdaÂnõÂ s verÏejnyÂmi prostrÏedky.
(3) PrÏedmeÏtem prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontroly zajisÏt'ovaneÂ v odpoveÏdnosti spraÂvce rozpocÏtu je i posouzenõÂ
financÏnõÂho dopadu operace na zdroje pouzÏitelneÂ v prÏõÂslusÏneÂm rozpocÏtoveÂm obdobõÂ, prÏõÂpadneÏ na potrÏebu zajisÏteÏnõÂ zdrojuÊ pro navazujõÂcõÂ rozpocÏtoveÂ obdobõÂ.
(4) SpraÂvce rozpocÏtu potvrdõÂ svyÂm podpisem, zÏe
zajistil proveÏrÏenõÂ a schvaÂlil prÏipravovanou operaci.

17

) § 3 odst. 4 põÂsm. b) a § 28 azÏ 31 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
) § 2 põÂsm. m) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

18
19

) § 2 põÂsm. n) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

20

) § 2 põÂsm. o) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ
pravidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 493/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 141/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 187/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/2001 Sb.
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(5) ShledaÂ-li spraÂvce rozpocÏtu na prÏipravovaneÂ
operaci nedostatky, pozastavõÂ ji a põÂsemneÏ o tom vyrozumõÂ prÏõÂkazce operace. VyrozumeÏnõÂ musõÂ obsahovat
duÊvody jejõÂho pozastavenõÂ, prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady
spraÂvce rozpocÏtu o opraÂvneÏnosti jeho stanoviska.
(6) Operaci nelze bez odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ uvedenyÂch v odstavci 5 uskutecÏnit. Pokud pro operaci
stanovõÂ spraÂvce rozpocÏtu v souladu s praÂvnõÂm prÏedpisem nebo opatrÏenõÂmi orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijatyÂmi
v mezõÂch tohoto prÏedpisu omezujõÂcõÂ podmõÂnky, uvede
je põÂsemneÏ.
§ 17
(1) SchvalovacõÂ postup prÏi prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontrole zajisÏt'ovaneÂ v odpoveÏdnosti hlavnõÂho uÂcÏetnõÂho navazuje na schvalovacõÂ postup zajisÏt'ovanyÂ v odpoveÏdnosti spraÂvce rozpocÏtu.
(2) HlavnõÂ uÂcÏetnõÂ obdrzÏõÂ od spraÂvce rozpocÏtu doklad o zaÂvazku nebo naÂroku orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy pro
uÂcÏely prÏedbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontroly verÏejnyÂch vyÂdajuÊ nebo
jinyÂch plneÏnõÂ, proveÏrÏenyÂch a schvaÂlenyÂch v odpoveÏdnosti spraÂvce rozpocÏtu, ktereÂ budou prÏi operaci realizovaÂny.
(3) PrÏi vyÂkonu prÏedbeÏzÏneÂ kontroly vydaneÂho põÂsemneÂho prÏõÂkazu zameÏrÏõÂ hlavnõÂ uÂcÏetnõÂ schvalovacõÂ postup na proveÏrÏenõÂ
a) uÂplnosti a naÂlezÏitostõÂ prÏedanyÂch podkladuÊ pro
uÂcÏely splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy,22)
b) rozsahu opraÂvneÏnõÂ prÏõÂkazce operace a spraÂvce rozpocÏtu a porovnaÂnõÂ jejich podpisuÊ s podpisovyÂmi
vzory.
(4) HlavnõÂ uÂcÏetnõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem na vydaneÂm põÂsemneÂm prÏõÂkazu proveÏrÏenõÂ prÏipravovaneÂ operace a prÏedaÂ tento prÏõÂkaz k provedenõÂ.
(5) ShledaÂ-li hlavnõÂ uÂcÏetnõÂ nedostatky v dokladech
podle odstavce 3, pozastavõÂ operaci a põÂsemneÏ o tom
vyrozumõÂ prÏõÂkazce operace. Toto vyrozumeÏnõÂ musõÂ obsahovat duÊvody pozastavenõÂ, prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady
hlavnõÂho uÂcÏetnõÂho o opraÂvneÏnosti jeho stanoviska.
(6) VerÏejnyÂ vyÂdaj nebo jineÂ plneÏnõÂ nelze bez odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ uvedenyÂch v odstavci 5 uskutecÏnit.
OperacÏnõÂ, reviznõÂ a hodnotõÂcõÂ postupy prÏi pruÊbeÏzÏneÂ
a naÂsledneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontrole
§ 18
(1) K vyÂkonu pruÊbeÏzÏneÂ a naÂsledneÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontroly
operacõÂ se uplatnõÂ operacÏnõÂ a reviznõÂ postupy, ktereÂ za-
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jisÏt'ujõÂ proveÏrÏenõÂ spraÂvnosti vybranyÂch operacõÂ, a hodnotõÂcõÂ postupy.
(2) OperacÏnõÂ postupy zajisÏt'ujõÂ proveÏrÏenõÂ, zda
operace od prÏedaÂnõÂ podkladuÊ k realizaci hlavnõÂm uÂcÏetnõÂm azÏ do jejõÂho konecÏneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ a vyuÂcÏtovaÂnõÂ
probõÂhaÂ v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy a opatrÏenõÂmi
orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijatyÂmi v mezõÂch teÏchto prÏedpisuÊ. Za uÂcÏelem minimalizace mozÏnyÂch rizik jsou cÏinnosti prÏi uskutecÏnÏovaÂnõÂ operacõÂ oddeÏleny od cÏinnostõÂ
prÏi zpracovaÂnõÂ teÏchto operacõÂ v uÂcÏetnõÂ evidenci.
(3) OperacÏnõÂ postupy se v raÂmci pruÊbeÏzÏneÂ rÏõÂdõÂcõÂ
kontroly uskutecÏnÏovanyÂch operacõÂ uplatnÏujõÂ prÏi
a) zajisÏt'ovaÂnõÂ bezhotovostnõÂho styku vcÏetneÏ proveÏrÏovaÂnõÂ pozÏadavkuÊ na ochranu majetku prÏed neopraÂvneÏnyÂmi zaÂsahy,
b) naklaÂdaÂnõÂ s peneÏzÏnõÂmi prostrÏedky v hotovosti a ceninami vcÏetneÏ jejich evidence, inventarizace, rÏesÏenõÂ a vyporÏaÂdaÂvaÂnõÂ rozdõÂluÊ, pozÏadavkuÊ ochrany
a bezpecÏnosti majetku prÏi manipulacõÂch, prÏesunech a uÂschoveÏ,
c) proveÏrÏovaÂnõÂ souladu vyÂdeje a prÏõÂjmu zbozÏõÂ nebo
poskytovanyÂch a prÏijõÂmanyÂch sluzÏeb, anebo jinyÂch plneÏnõÂ s doklady o zaÂvazcõÂch nebo naÂrocõÂch
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy a se zaÂznamy obsazÏenyÂmi
v prÏõÂslusÏneÂ evidenci,
d) vyrÏizovaÂnõÂ reklamacõÂ,
e) plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ,
f) spraÂveÏ pohledaÂvek vcÏetneÏ jejich vymaÂhaÂnõÂ,
g) proveÏrÏovaÂnõÂ stavu, pohybu a vyuzÏõÂvaÂnõÂ zaÂsob
vcÏetneÏ jejich evidence, uÂplnosti a pruÊkaznosti prÏõÂslusÏnyÂch zaÂznamuÊ o nich, prÏi inventarizaci a daÂle
prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ jejich ochrany v souladu s praÂvnõÂmi
prÏedpisy a opatrÏenõÂmi prÏijatyÂmi v mezõÂch teÏchto
prÏedpisuÊ,
h) proveÏrÏovaÂnõÂ stavu, vyuzÏõÂvaÂnõÂ, udrzÏovaÂnõÂ, zpuÊsobu
vyrÏazenõÂ a likvidace majetku vcÏetneÏ jeho evidence,
uÂplnosti a pruÊkaznosti zaÂznamuÊ o neÏm, inventarizace, rÏesÏenõÂ a vyporÏaÂdaÂvaÂnõÂ rozdõÂluÊ, zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro vyuzÏitõÂ, ulozÏenõÂ a ochranu tohoto majetku v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy a opatrÏenõÂmi
prÏijatyÂmi v mezõÂch teÏchto prÏedpisuÊ,
i) zpracovaÂnõÂ mezd a platuÊ vcÏetneÏ danÏoveÂ agendy,
agendy sociaÂlnõÂho a zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ a jejich
evidence,
j) zaznamenaÂvaÂnõÂ uskutecÏneÏnyÂch operacõÂ v uÂcÏetnictvõÂ,
k) realizaci opatrÏenõÂ prÏijatyÂch k naÂpraveÏ zjisÏteÏnyÂch
nedostatkuÊ, zejmeÂna plneÏnõÂ takovyÂch opatrÏenõÂ, jejichzÏ cõÂlem je vcÏas odhalovat a znemozÏnÏovat uskutecÏnÏovaÂnõÂ nehospodaÂrnyÂch, neefektivnõÂch a neuÂ-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000
Sb. a zaÂkona cÏ. 353/2001 Sb.
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cÏelnyÂch operacõÂ nebo operacõÂ, ktereÂ jsou v rozporu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy.
(4) ReviznõÂ a hodnotõÂcõÂ postupy doplnÏujõÂ operacÏnõÂ postupy tõÂm, zÏe zajisÏt'ujõÂ
a) vyhodnocovaÂnõÂ informacõÂ obsazÏenyÂch v prÏõÂslusÏnyÂch zaÂznamech nebo datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech, ktereÂ jsou potrÏebneÂ pro prÏõÂpravu periodickyÂch vyÂkazuÊ, hlaÂsÏenõÂ a zpraÂv beÏhem
uÂcÏetnõÂho obdobõÂ, a to na zaÂkladeÏ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy23) nebo
pokynuÊ vedoucõÂho orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy,
b) porovnaÂvaÂnõÂ informacõÂ podle põÂsmene a) s platnyÂm
rozpocÏtem, jeho rozpisem a zaÂvaznyÂmi ukazateli,
posuzovaÂnõÂ dosahovanyÂch vyÂsledkuÊ hospodarÏenõÂ
ve vztahu k plneÏnyÂm uÂkoluÊm a prÏijetõÂ prÏõÂpadnyÂch
opatrÏenõÂ pro dalsÏõÂ cÏinnost orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy.
(5) BlizÏsÏõÂ pravidla pro kontrolnõÂ postupy podle
odstavcuÊ 1 azÏ 4 obsahujõÂ vnitrÏnõÂ prÏedpisy vydaneÂ orgaÂnem verÏejneÂ spraÂvy.
AuditnõÂ postupy
§ 19
(1) VedoucõÂ uÂtvaru internõÂho auditu stanovõÂ zaÂsady pro uplatnÏovaÂnõÂ auditnõÂch postupuÊ v rozsahu
sveÂ odpoveÏdnosti za nezaÂvislou a objektivnõÂ cÏinnost
uÂtvaru internõÂho auditu.24) Postupy obsahujõÂ systematicky usporÏaÂdaneÂ uÂkony k analyzovaÂnõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a porovnaÂvaÂnõÂ operacõÂ realizovanyÂch v raÂmci
vnitrÏnõÂho provoznõÂho a financÏnõÂho rÏõÂzenõÂ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy s
a) pozÏadavky stanovenyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy nebo
opatrÏenõÂmi orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏijatyÂmi
v mezõÂch teÏchto prÏedpisuÊ,
b) informacemi v zaÂznamech, uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch
a statistickyÂch vyÂkazech, hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch
nebo datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech.
(2) SoucÏaÂstõÂ auditnõÂch postupuÊ je i proveÏrÏovaÂnõÂ
a vyhodnocovaÂnõÂ, zda odpoveÏdnõÂ vedoucõÂ zameÏstnanci
vykonaÂvajõÂ rÏõÂdõÂcõÂ kontrolu a vyhledaÂvajõÂ rizika spojenaÂ
se zajisÏt'ovaÂnõÂm cÏinnostõÂ v rozsahu jim vymezeneÂ puÊsobnosti a zda prÏijõÂmajõÂ prÏimeÏrÏenaÂ a uÂcÏinnaÂ opatrÏenõÂ
k jejich odstraneÏnõÂ nebo zmõÂrneÏnõÂ.
§ 20
(1) Na zaÂkladeÏ rocÏnõÂho plaÂnu internõÂho auditu
vypracujõÂ osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem jednotliveÂho auditu (daÂle jen ¹internõÂ auditorÏiª) jeho program.
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(2) PrÏi operativnõÂm zarÏazenõÂ vyÂkonu auditu25)
v prÏõÂpadech podezrÏenõÂ na mozÏnyÂ vyÂskyt neprÏedpoklaÂdanyÂch rizik, kteraÂ by mohla negativneÏ ovlivnit cÏinnost
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy, nebo prÏi bezprostrÏednõÂm zjisÏteÏnõÂ takovyÂch rizik postupujõÂ internõÂ auditorÏi podle odstavce 1 obdobneÏ.
(3) PrÏi vypracovaÂnõÂ programu auditu se internõÂ
auditorÏi zameÏrÏõÂ na
a) cõÂle proveÏrÏovanyÂch cÏinnostõÂ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy
vcÏetneÏ zajisÏteÏnõÂ ochrany verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ26)
a na systeÂmy, kteryÂmi jsou tyto cÏinnosti rÏõÂzeny
a kontrolovaÂny,
b) proveÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti vnitrÏnõÂho systeÂmu rÏõÂzenõÂ
a kontroly,
c) zhodnocenõÂ rizik spojenyÂch s proveÏrÏovanou cÏinnostõÂ, na urcÏeneÂ zdroje, prostrÏedky a postupy k jejich odstraneÏnõÂ nebo zmõÂrneÏnõÂ a na zvlaÂdaÂnõÂ teÏchto
rizik prÏi plneÏnõÂ stanovenyÂch uÂkoluÊ orgaÂnu verÏejneÂ
spraÂvy,
d) zdokonalenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ rizik v daneÂ cÏinnosti
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy a prÏõÂslusÏneÂho kontrolnõÂho
systeÂmu.
(4) VyÂsledky a doporucÏenõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ z vykonaneÂho auditu doklaÂdajõÂ internõÂ auditorÏi analyÂzami a hodnocenõÂmi.
(5) InternõÂ auditorÏi rozpracujõÂ program auditu do
auditnõÂch postupuÊ za uÂcÏelem shromaÂzÏdeÏnõÂ, analyÂzy,
vyhodnocovaÂnõÂ a zaznamenaÂvaÂnõÂ informacõÂ, ktereÂ tvorÏõÂ
prÏedmeÏt tohoto auditu.
(6) VedoucõÂ uÂtvaru internõÂho auditu schvaluje
program auditu prÏed jeho zahaÂjenõÂm a prÏõÂpadneÂ zmeÏny
v programu tohoto auditu neprodleneÏ v pruÊbeÏhu jeho
vyÂkonu.
(7) ZvlaÂsÏtnõÂ pozornost prÏi rozpracovaÂnõÂ programu auditu veÏnujõÂ internõÂ auditorÏi i auditnõÂm postupuÊm k proveÏrÏovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ, zda
a) v auditovaneÂ cÏinnosti orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy nedochaÂzõÂ k trestnyÂm cÏinuÊm nebo prÏestupkuÊm, souvisejõÂcõÂm s vyÂkonem verÏejneÂ spraÂvy,
b) ve vnitrÏnõÂm provoznõÂm a financÏnõÂm rÏõÂzenõÂ orgaÂnu
verÏejneÂ spraÂvy je zaveden odpovõÂdajõÂcõÂ systeÂm
prevence jednaÂnõÂ podle põÂsmene a) a systeÂm shromazÏd'ovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ informacõÂ o jejich
vyÂskytu,
c) v prÏõÂpadeÏ vyÂskytu jednaÂnõÂ podle põÂsmene a) byla
prÏijata prÏimeÏrÏenaÂ a uÂcÏinnaÂ opatrÏenõÂ.

) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka cÏ. 16/2001 Sb., o zpuÊsobu, termõÂnech a rozsahu uÂdajuÊ prÏedklaÂdanyÂch pro hodnocenõÂ plneÏnõÂ staÂtnõÂho
rozpocÏtu, rozpocÏtuÊ staÂtnõÂch fonduÊ a rozpocÏtuÊ uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ.
24
) § 28 odst. 2 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
25

) § 30 odst. 6 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

26

) § 4 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

(8) VedoucõÂ uÂtvaru internõÂho auditu odpovõÂdaÂ za
rÏaÂdnyÂ vyÂkon auditu a vcÏasneÂ prÏedaÂvaÂnõÂ jeho vyÂsledkuÊ,
zaÂveÏruÊ a doporucÏenõÂ.27) V prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ skutecÏnostõÂ
nasveÏdcÏujõÂcõÂch spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu nebo prÏestupku
vedoucõÂ uÂtvaru internõÂho auditu põÂsemneÏ informuje bez
zbytecÏneÂho odkladu vedoucõÂho orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy
a soucÏasneÏ zabezpecÏõÂ zajisÏteÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch dokladuÊ.
(9) O vykonaneÂm auditu se porÏizuje põÂsemnaÂ
zpraÂva. Pokud dojde k porusÏenõÂ zaÂsady funkcÏnõÂ nezaÂvislosti prÏi prÏõÂpraveÏ nebo vyÂkonu auditu, uvede se ve
zpraÂveÏ tato skutecÏnost a jejõÂ dopady na tento audit.
(10) PrÏed prÏedaÂnõÂm zpraÂvy uvedeneÂ v odstavci 9
vedoucõÂmu orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy zajistõÂ vedoucõÂ
uÂtvaru internõÂho auditu projednaÂnõÂ zjisÏteÏnõÂ z vykonaneÂho auditu a navrhovanaÂ doporucÏenõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm odpoveÏdnyÂm vedoucõÂm zameÏstnancem.
(11) VedoucõÂ uÂtvaru internõÂho auditu vytvorÏõÂ systeÂm, kteryÂ umozÏnõÂ proveÏrÏovat opatrÏenõÂ prÏijataÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ vcÏetneÏ doporucÏenõÂ internõÂho auditu. StanovõÂ rovneÏzÏ zaÂsady pro zabezpecÏenõÂ
archivovaÂnõÂ komplexnõÂch dokumentuÊ z vykonanyÂch
audituÊ. Dokumenty se archivujõÂ 10 let.
§ 21
(1) AuditnõÂmi postupy jsou proveÏrÏovaÂny i vybraneÂ operace. PrÏi vyÂbeÏru vzorku operacõÂ se prÏihlõÂzÏõÂ k
a) potrÏebeÏ proveÏrÏit operace s ohledem na mozÏnaÂ rizika, kteraÂ se vyskytujõÂ zejmeÂna v jejich prÏõÂpraveÏ,
vyporÏaÂdaÂnõÂ, vyuÂcÏtovaÂnõÂ nebo v inventarizaci verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ,
b) vyÂznamu jednotlivyÂch operacõÂ nebo souboru souvisejõÂcõÂch operacõÂ pro plneÏnõÂ schvaÂlenyÂch zaÂmeÏruÊ
a cõÂluÊ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy.
(2) KonkreÂtnõÂm cõÂlem proveÏrÏovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ veÏcneÂ spraÂvnosti vybraneÂho vzorku operacõÂ podle
odstavce 1 je zjistit, zda informace obsazÏeneÂ v zaÂznamech, uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch a statistickyÂch vyÂkazech,
hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch nebo datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech jsou postacÏujõÂcõÂ pro objektivnõÂ zaÂveÏr o
a) souladu vybranyÂch operacõÂ s praÂvnõÂmi prÏedpisy,
b) dodrzÏenõÂ kriteÂriõÂ hospodaÂrnosti, efektivnosti
a uÂcÏelnosti teÏchto operacõÂ,
c) vyuzÏõÂvaÂnõÂ verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ v souladu se stanovenyÂmi uÂkoly orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy,
d) zajisÏteÏnõÂ ochrany verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ proti rizikuÊm, nesrovnalostem nebo jinyÂm nedostatkuÊm,
zpuÊsobenyÂm zejmeÂna porusÏenõÂm praÂvnõÂch prÏed-

27

) § 31 odst. 1 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

28

) § 11 odst. 3 põÂsm. c) zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
) CÏaÂst druhaÂ hlava II zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
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pisuÊ, nehospodaÂrnyÂm, neuÂcÏelnyÂm a neefektivnõÂm
naklaÂdaÂnõÂm s teÏmito prostrÏedky nebo trestnou
cÏinnostõÂ,
e) plneÏnõÂ povinnostõÂ prÏi hospodarÏenõÂ s verÏejnyÂmi
prostrÏedky,
f) spraÂvnosti, uÂplnosti a pruÊkaznosti zõÂskanyÂch informacõÂ a o jejich souladu s informacemi obsazÏenyÂmi v zaÂznamech, uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch a statistickyÂch vyÂkazech, hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch nebo datech
ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech,
g) vcÏasneÂm a prÏesneÂm provaÂdeÏnõÂ zaÂpisuÊ o uskutecÏnÏovanyÂch operacõÂch v zavedenyÂch evidencõÂch a automatizovanyÂch informacÏnõÂch systeÂmech.28)
(3) Vzorek se vybere ze vsÏech operacõÂ ve zvoleneÂm cÏasoveÂm intervalu, ve ktereÂm se operace proveÏrÏuje.
KontrolnõÂ postupy verÏejnospraÂvnõÂ kontroly
§ 22
(1) PrÏi prÏedbeÏzÏneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontrole a pruÊbeÏzÏneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontrole, kterou v raÂmci financÏnõÂho rÏõÂzenõÂ cÏinnosti jinyÂch orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy zajisÏt'ujõÂ prÏõÂslusÏneÂ kontrolnõÂ orgaÂny s odpoveÏdnostõÂ za
staÂtnõÂ rozpocÏet, NaÂrodnõÂ fond, kapitoly staÂtnõÂho rozpocÏtu a rozpocÏty uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ prostrÏednictvõÂm k tomu poveÏrÏenyÂch vedoucõÂch zameÏstnancuÊ, se uplatnÏujõÂ kontrolnõÂ postupy uvedeneÂ v § 14
azÏ 18 obdobneÏ.
(2) PoveÏrÏenõÂ vedoucõÂ zameÏstnanci, uvedenõÂ v odstavci 1, zajistõÂ v prÏõÂpadeÏ potrÏeby podklady pro rozhodovaÂnõÂ prÏi rÏõÂzenõÂ operacõÂ provedenõÂm prÏedbeÏzÏneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontroly nebo pruÊbeÏzÏneÂ verÏejnospraÂvnõÂ
kontroly u kontrolovaneÂ osoby na mõÂsteÏ podle stanovenyÂch procesnõÂch pravidel.29)
§ 23
(1) VerÏejnospraÂvnõÂ kontrolu, jejõÂmzÏ prÏedmeÏtem je
zpravidla proveÏrÏovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ prÏimeÏrÏenosti
a uÂcÏinnosti systeÂmu financÏnõÂ kontroly u kontrolovanyÂch osob nebo proveÏrÏenõÂ skutecÏnostõÂ rozhodnyÂch
pro vynaklaÂdaÂnõÂ verÏejnyÂch vyÂdajuÊ vcÏetneÏ verÏejneÂ financÏnõÂ podpory naÂsledneÏ po jejich pouzÏitõÂ kontrolovanyÂmi osobami, zajisÏt'ujõÂ kontrolnõÂ orgaÂny prostrÏednictvõÂm osob uvedenyÂch v § 12.
(2) Osoby uvedeneÂ v odstavci 1 uplatnÏujõÂ kontrolnõÂ postupy, ktereÂ jsou usporÏaÂdaÂny do faÂze prÏõÂpravy,
plaÂnovaÂnõÂ, vyÂkonu kontroly a realizace jejõÂch vyÂsledkuÊ.
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§ 24

§ 26

KontrolnõÂ postup prÏi prÏõÂpraveÏ verÏejnospraÂvnõÂ
kontroly zahrnuje shromazÏd'ovaÂnõÂ a prÏedbeÏzÏneÂ vyhodnocovaÂnõÂ informacõÂ tyÂkajõÂcõÂch se

KontrolnõÂ postupy prÏi vyÂkonu verÏejnospraÂvnõÂ
kontroly u kontrolovaneÂ osoby na mõÂsteÏ zahrnujõÂ

a) urcÏenõÂ kontrolovaneÂ osoby,

a) organizacÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ jejõÂho vyÂkonu na mõÂsteÏ v soucÏinnosti s kontrolovanou osobou,

b) vnitrÏnõÂho systeÂmu rÏõÂzenõÂ a kontroly u kontrolovaneÂ osoby,

b) realizaci kontrolnõÂch postupuÊ podle schvaÂleneÂho
programu vcÏetneÏ evidence dokladuÊ,

c) zdrojuÊ financovaÂnõÂ kontrolovaneÂ osoby,
d) praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, kteryÂmi se rÏõÂdõÂ cÏinnost kontrolovaneÂ osoby, jejõÂch smluvnõÂch vztahuÊ, informacõÂ
obsazÏenyÂch v zaÂznamech, uÂcÏetnõÂch, financÏnõÂch
a statistickyÂch vyÂkazech, hlaÂsÏenõÂch a zpraÂvaÂch
nebo datech ulozÏenyÂch v informacÏnõÂch systeÂmech
a odbornyÂch expertizaÂch, ktereÂ prÏõÂmo souvisejõÂ
s prÏedmeÏtem verÏejnospraÂvnõÂ kontroly, daÂle porovnaÂnõÂ teÏchto informacõÂ s informacemi o hospodarÏenõÂ
jinyÂch kontrolovanyÂch osob se srovnatelnyÂm
prÏedmeÏtem a rozsahem cÏinnosti,

c) shromazÏd'ovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ dokladuÊ o odchylkaÂch v plneÏnõÂ povinnostõÂ kontrolovaneÂ osoby,
d) zpracovaÂvaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂ dokumentace, zejmeÂna vyÂpisuÊ a opisuÊ dokladuÊ, pro uÂcÏely porÏõÂzenõÂ protokolu z vykonaneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontroly,
e) porÏõÂzenõÂ protokolu z vykonaneÂ verÏejnospraÂvnõÂ
kontroly,
f) seznaÂmenõÂ kontrolovaneÂ osoby s obsahem protokolu vcÏetneÏ prÏõÂpadneÂho rÏõÂzenõÂ o naÂmitkaÂch,30)

e) vyÂsledkuÊ analyÂzy a vyhodnocenyÂch rizik, spojenyÂch s cÏinnostõÂ kontrolovaneÂ osoby, a naÂvrhu
konkreÂtnõÂch cõÂluÊ verÏejnospraÂvnõÂ kontroly,

g) sledovaÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ proveÏrÏenõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ
zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ.

f) sestavenõÂ raÂmcoveÂho cÏasoveÂho harmonogramu
a odhadu personaÂlnõÂho zajisÏteÏnõÂ verÏejnospraÂvnõÂ
kontroly vcÏetneÏ prÏõÂpadneÂho zapojenõÂ prÏizvanyÂch
osob.

§ 27

§ 25
KontrolnõÂ postup prÏi plaÂnovaÂnõÂ verÏejnospraÂvnõÂ
kontroly zahrnuje
a) zpracovaÂnõÂ jejõÂho programu na zaÂkladeÏ vyhodnocenõÂ informacõÂ shromaÂzÏdeÏnyÂch ve faÂzi prÏõÂpravy,
b) vyÂbeÏr teÂmat a naÂvrh cÏasoveÂho, personaÂlnõÂho, materiaÂlnõÂho a technickeÂho zabezpecÏenõÂ jejõÂho vyÂkonu,
c) vyÂbeÏr kontrolnõÂch metod a jejich zapracovaÂnõÂ do
reviznõÂch a hodnotõÂcõÂch postupuÊ podle jejõÂho
prÏedmeÏtu,
d) schvaÂlenõÂ programu verÏejnospraÂvnõÂ kontroly na
mõÂsteÏ vcÏetneÏ vystavenõÂ poveÏrÏenõÂ pro osoby urcÏeneÂ
k jejõÂmu vyÂkonu.

30

Postupy naklaÂdaÂnõÂ s vyÂsledky vykonaneÂ verÏejnospraÂvnõÂ kontroly zahrnujõÂ uÂkony prÏi
a) prÏedklaÂdaÂnõÂ informacõÂ Ministerstvu financõÂ o zaÂvazÏnyÂch zjisÏteÏnõÂch,31)
b) prÏedaÂvaÂnõÂ zjisÏteÏnõÂ o porusÏenõÂ povinnostõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ32) prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm, ktereÂ ve sveÂ puÊsobnosti cÏinõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ,
c) vzaÂjemneÂ vyÂmeÏneÏ informacõÂ vyÂznamnyÂch pro
usmeÏrnÏovaÂnõÂ financÏnõÂ kontroly,
d) zabezpecÏovaÂnõÂ podkladuÊ pro zpracovaÂnõÂ rocÏnõÂch
zpraÂv o vyÂsledcõÂch financÏnõÂ kontroly,
e) koordinaci sestavovaÂnõÂ naÂvrhuÊ strÏedneÏdobyÂch
a rocÏnõÂch plaÂnuÊ financÏnõÂ kontroly, zejmeÂna ve
vztahu k rozpocÏtuÊm, pravdeÏpodobnosti vyÂskytu
rizik spojenyÂch s rozsaÂhlyÂmi organizacÏnõÂmi zmeÏnami v orgaÂnech verÏejneÂ spraÂvy.

) § 18 zaÂkona cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 166/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 148/1998 Sb. a zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb.
31
) § 22 odst. 6 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.
32
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 302/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 315/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 255/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 59/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 323/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 242/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 91/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 168/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 159/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 227/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 271/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/
/2001 Sb.
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Struktura a rozsah zpraÂv o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch
kontrol, postup a termõÂny jejich prÏedklaÂdaÂnõÂ
§ 28
(1) RocÏnõÂ zpraÂvu o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch kontrol
tvorÏõÂ
a) komentaÂrÏ k vyÂsledkuÊm financÏnõÂch kontrol a uÂcÏinnosti vnitrÏnõÂho kontrolnõÂho systeÂmu orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy za prÏõÂslusÏnyÂ rok; struktura komentaÂrÏe se stanovõÂ v prÏõÂloze cÏ. 1,
b) tabulkoveÂ prÏehledy o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch kontrol; jejich struktura a rozsah se stanovõÂ v prÏõÂlohaÂch
cÏ. 2 azÏ 5.
(2) SpraÂvci rozpocÏtovyÂch kapitol, kraje a hlavnõÂ
meÏsto Praha mohou ve sveÂ puÊsobnosti doplnit rocÏnõÂ
zpraÂvu o dalsÏõÂ ukazatele pro potrÏeby vlastnõÂho rÏõÂzenõÂ.
§ 29
(1) RocÏnõÂ zpraÂvy o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch kontrol
prÏedklaÂdajõÂ spraÂvci kapitol staÂtnõÂho rozpocÏtu, kraje
a hlavnõÂ meÏsto Praha v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ a v elektronickeÂ podobeÏ Ministerstvu financõÂ v termõÂnu
do 6. brÏezna naÂsledujõÂcõÂho roku. RocÏnõÂ zpraÂvy o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch kontrol krajuÊ a hlavnõÂho meÏsta
Prahy zahrnujõÂ teÂzÏ vyÂsledky financÏnõÂch kontrol prÏõÂspeÏvkovyÂch organizacõÂ v jejich puÊsobnosti.

(2) RocÏnõÂ zpraÂvy o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch kontrol
prÏedklaÂdajõÂ
a) orgaÂny verÏejneÂ spraÂvy,5) s vyÂjimkou uÂzemnõÂch
samospraÂvnyÂch celkuÊ, prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvcuÊm kapitol staÂtnõÂho rozpocÏtu,
b) obce v uÂzemnõÂm obvodu prÏõÂslusÏneÂho kraje jeho
krajskeÂmu uÂrÏadu; zpraÂvy zahrnujõÂ teÂzÏ vyÂsledky
financÏnõÂch kontrol prÏõÂspeÏvkovyÂch organizacõÂ v puÊsobnosti teÏchto obcõÂ a u statutaÂrnõÂch meÏst teÂzÏ vyÂsledky financÏnõÂch kontrol orgaÂnuÊ samospraÂvy
meÏstskyÂch obvoduÊ nebo meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ,33)
c) meÏstskeÂ cÏaÂsti hlavnõÂho meÏsta Prahy MagistraÂtu
hlavnõÂho meÏsta Prahy.
(3) RocÏnõÂ zpraÂvy o vyÂsledcõÂch financÏnõÂch kontrol
podle odstavce 2 se prÏedklaÂdajõÂ v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ a v elektronickeÂ podobeÏ v termõÂnu do 10. uÂnora
naÂsledujõÂcõÂho roku.
(4) Pokud zpraÂvy podle odstavcuÊ 1 a 2 obsahujõÂ
utajovaneÂ skutecÏnosti, musõÂ byÂt splneÏny podmõÂnky jejich ochrany podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.34)
§ 30
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. brÏezna
2002.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

33

) § 25 zaÂkona o financÏnõÂ kontrole.

34

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 164/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 18/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 363/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 60/2001 Sb. a zaÂkona
cÏ. 322/2001 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 64/2002 Sb.

PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 64/2002 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 64/2002 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 64/2002 Sb.

Strana 1560

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 64 / 2002

CÏaÂstka 30

PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 64/2002 Sb.
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65
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb.,
kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm
a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ),
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 273/1994 Sb., naÂlezem UÂstavnõÂho soudu
uverÏejneÏnyÂm pod cÏ. 280/1996 Sb., zaÂkonem cÏ. 97/1999 Sb., zaÂkonem cÏ. 103/2000 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 229/2001 Sb. a zaÂkonem cÏ. 451/2001 Sb.

Â KON,
ZA
kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm
a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
§1
PrÏedmeÏt a rozsah uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje spoluvlastnictvõÂ budovy, u neÏhozÏ spoluvlastnõÂk budovy je vlastnõÂkem bytu
nebo nebytoveÂho prostoru jako prostoroveÏ vymezeneÂ
cÏaÂsti budovy a zaÂrovenÏ podõÂlovyÂm spoluvlastnõÂkem
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy.
(2) ZaÂkon upravuje vznik spoluvlastnictvõÂ budovy, praÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ bytuÊ a nebytovyÂch
prostoruÊ, jejich vzaÂjemneÂ vztahy, spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy a neÏkteraÂ praÂva a povinnosti stavebnõÂkuÊ prÏi vyÂstavbeÏ bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ v budoveÏ ve spoluvlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona.
(3) ZaÂkon upravuje teÂzÏ praÂva a povinnosti jinyÂch
subjektuÊ v souvislosti se vznikem a s prÏevodem nebo
prÏechodem spoluvlastnictvõÂ budovy podle odstavce 1.
(4) SpoluvlastnictvõÂ budovy a vlastnictvõÂ bytu
nebo nebytoveÂho prostoru v nõÂ podle tohoto zaÂkona
lze nabyÂt pouze v budovaÂch, ktereÂ majõÂ alesponÏ dva
byty nebo dva samostatneÂ nebytoveÂ prostory nebo alesponÏ jeden byt a jeden samostatnyÂ nebytovyÂ prostor.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ

1

) § 121 odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

a) budovou trvalaÂ stavba spojenaÂ se zemõÂ pevnyÂm
zaÂkladem, kteraÂ je prostoroveÏ soustrÏedeÏna a navenek uzavrÏena obvodovyÂmi steÏnami a strÏesÏnõÂmi
konstrukcemi s nejmeÂneÏ dveÏma prostoroveÏ uzavrÏenyÂmi samostatnyÂmi uzÏitkovyÂmi prostory, s vyÂjimkou hal. RozhodnutõÂm vlastnõÂka za budovu lze
povazÏovat rovneÏzÏ sekci se samostatnyÂm vchodem,
pokud je samostatneÏ oznacÏena cÏõÂslem popisnyÂm
a je tak stavebneÏ technicky usporÏaÂdaÂna, zÏe muÊzÏe
plnit samostatneÏ zaÂkladnõÂ funkci budovy,
b) bytem mõÂstnost nebo soubor mõÂstnostõÂ, ktereÂ jsou
podle rozhodnutõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu urcÏeny k bydlenõÂ,
c) nebytovyÂm prostorem mõÂstnost nebo soubor
mõÂstnostõÂ, ktereÂ jsou podle rozhodnutõÂ stavebnõÂho
uÂrÏadu urcÏeny k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k bydlenõÂ; nebytovyÂmi prostory nejsou prÏõÂslusÏenstvõÂ bytu1)
nebo prÏõÂslusÏenstvõÂ nebytoveÂho prostoru ani spolecÏneÂ cÏaÂsti domu,
d) domem s byty a nebytovyÂmi prostory ve vlastnictvõÂ takovaÂ budova, kteraÂ je ve spoluvlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona (daÂle jen ¹duÊmª),
e) rozestaveÏnyÂm bytem mõÂstnost nebo soubor mõÂstnostõÂ, urcÏenyÂch v souladu se stavebnõÂm povolenõÂm
k bydlenõÂ, pokud je rozestaveÏn v domeÏ, kteryÂ je
alesponÏ v takoveÂm stupni rozestaveÏnosti, zÏe je jizÏ
navenek uzavrÏen obvodovyÂmi steÏnami a strÏesÏnõÂ
konstrukcõÂ,
f) rozestaveÏnyÂm nebytovyÂm prostorem mõÂstnost
nebo soubor mõÂstnostõÂ, urcÏenyÂch v souladu se stavebnõÂm povolenõÂm k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k bydlenõÂ,
pokud je rozestaveÏn v domeÏ, kteryÂ je alesponÏ v ta-
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koveÂm stupni rozestaveÏnosti, zÏe je jizÏ navenek
uzavrÏen obvodovyÂmi steÏnami a strÏesÏnõÂ konstrukcõÂ,
spolecÏnyÂmi cÏaÂstmi domu cÏaÂsti domu urcÏeneÂ pro
spolecÏneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ, zejmeÂna zaÂklady, strÏecha, hlavnõÂ
svisleÂ a vodorovneÂ konstrukce, vchody, schodisÏteÏ,
chodby, balkoÂny, terasy, praÂdelny, susÏaÂrny, kocÏaÂrkaÂrny, kotelny, komõÂny, vyÂmeÏnõÂky tepla, rozvody
tepla, rozvody tepleÂ a studeneÂ vody, kanalizace,
plynu, elektrÏiny, vzduchotechniky, vyÂtahy, hromosvody, spolecÏneÂ anteÂny, a to i kdyzÏ jsou umõÂsteÏny mimo duÊm; daÂle se za spolecÏneÂ cÏaÂsti domu
povazÏujõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ1a) domu (naprÏõÂklad drobneÂ
stavby) a spolecÏnaÂ zarÏõÂzenõÂ domu (naprÏõÂklad vybavenõÂ spolecÏneÂ praÂdelny),
jednotkou byt nebo nebytovyÂ prostor nebo rozestaveÏnyÂ byt nebo rozestaveÏnyÂ nebytovyÂ prostor
jako vymezenaÂ cÏaÂst domu podle tohoto zaÂkona,
podlahovou plochou bytu nebo rozestaveÏneÂho
bytu podlahovaÂ plocha vsÏech mõÂstnostõÂ, vcÏetneÏ
mõÂstnostõÂ, ktereÂ tvorÏõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ bytu nebo
rozestaveÏneÂho bytu,
podlahovou plochou nebytoveÂho prostoru nebo
rozestaveÏneÂho nebytoveÂho prostoru podlahovaÂ
plocha vsÏech mõÂstnostõÂ nebytoveÂho prostoru nebo
rozestaveÏneÂho nebytoveÂho prostoru vcÏetneÏ ploch
urcÏenyÂch vyÂhradneÏ k uzÏõÂvaÂnõÂ s nebytovyÂm prostorem, poprÏõÂpadeÏ s rozestaveÏnyÂm nebytovyÂm
prostorem; do teÂto plochy se zapocÏõÂtaÂvaÂ jednou
polovinou podlahovaÂ plocha vnitrÏnõÂch ochozuÊ a jinyÂch ploch, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ meziprostoru,
zastaveÏnyÂm pozemkem pozemek zastaveÏnyÂ bytovyÂm domem, ohranicÏenyÂ obvodem bytoveÂho
domu.

§3
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, praÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ budov a praÂva a povinnosti spoluvlastnõÂkuÊ domu a vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen ¹vlastnõÂk
jednotkyª) upravuje obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk. NenõÂ-li prÏedmeÏtem spoluvlastnictvõÂ jednotka, ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ2) se nepouzÏijõÂ.
(2) PraÂvnõÂ vztahy k jednotkaÂm se rÏõÂdõÂ, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, ustanovenõÂmi obcÏanskeÂho
zaÂkonõÂku a dalsÏõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ se tyÂkajõÂ
nemovitostõÂ.
§4
ProhlaÂsÏenõÂ vlastnõÂka budovy
(1) VlastnõÂk budovy svyÂm prohlaÂsÏenõÂm (daÂle jen

1a
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¹prohlaÂsÏenõÂª) urcÏuje prostoroveÏ vymezeneÂ cÏaÂsti budovy, ktereÂ se za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a v souladu se stavebnõÂm urcÏenõÂm stanou jednotkami [§ 2 põÂsm. h)] a spolecÏnyÂmi cÏaÂstmi domu [§ 2
põÂsm. g)]. ProhlaÂsÏenõÂ musõÂ mõÂt põÂsemnou formu. ProhlaÂsÏenõÂ je povinnou prÏõÂlohou naÂvrhu na povolenõÂ
vkladu vlastnickeÂho praÂva do katastru nemovitostõÂ na
zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu prvnõÂ jednotky v domeÏ.
(2) ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 musõÂ obsahovat
a) oznacÏenõÂ budovy uÂdaji podle katastru nemovitostõÂ,3) cÏõÂslo jednotky vcÏetneÏ jejõÂho pojmenovaÂnõÂ
a umõÂsteÏnõÂ v budoveÏ,
b) popis jednotek, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, podlahovou
plochu a popis jejich vybavenõÂ,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy, ktereÂ budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm vsÏech jednotek a urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy, ktereÂ budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
d) stanovenõÂ spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch cÏaÂstech budovy (§ 8 odst. 2),
e) oznacÏenõÂ pozemku, kteryÂ je prÏedmeÏtem prÏevodu
vlastnictvõÂ nebo prÏedmeÏtem jinyÂch praÂv podle § 21,
uÂdaji podle katastru nemovitostõÂ,3)
f) praÂva a zaÂvazky tyÂkajõÂcõÂ se budovy, jejõÂch spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a praÂva k pozemku, kteraÂ prÏejdou
z vlastnõÂka budovy na vlastnõÂky jednotek,
g) pravidla pro prÏispõÂvaÂnõÂ spoluvlastnõÂkuÊ domu na
vyÂdaje spojeneÂ se spraÂvou, uÂdrzÏbou a opravami
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ domu jako
celku,
h) pravidla pro spraÂvu spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ domu jako celku, vcÏetneÏ oznacÏenõÂ osoby poveÏrÏeneÂ spraÂvou domu.
(3) K prohlaÂsÏenõÂ se prÏiklaÂdajõÂ puÊdorysy vsÏech
podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich scheÂmata, urcÏujõÂcõÂ polohu
jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch plochaÂch jednotek.
§5
Vznik a zaÂnik vlastnictvõÂ jednotky
(1) VlastnictvõÂ jednotky podle tohoto zaÂkona spojeneÂ se spoluvlastnickyÂm podõÂlem na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu (daÂle jen ¹vlastnictvõÂ jednotkyª) vznikaÂ
vkladem prohlaÂsÏenõÂ vlastnõÂka budovy do katastru nemovitostõÂ nebo vyÂstavbou jednotky provedenou na zaÂkladeÏ smlouvy o vyÂstavbeÏ podle tohoto zaÂkona (daÂle
jen ¹smlouva o vyÂstavbeÏª).
(2) VlastnictvõÂ jednotky muÊzÏe vzniknout rovneÏzÏ
na zaÂkladeÏ dohody spoluvlastnõÂkuÊ budovy nebo roz-

) § 121 odst. 1 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

2

) § 136 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

3

) § 5 odst. 1 zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1996 Sb.

hodnutõÂ soudu o zrusÏenõÂ a vyporÏaÂdaÂnõÂ podõÂloveÂho
spoluvlastnictvõÂ3a) budovy nebo na zaÂkladeÏ dohody
nebo rozhodnutõÂ soudu o vyporÏaÂdaÂnõÂ spolecÏneÂho
jmeÏnõÂ manzÏeluÊ.3b) Je-li prÏedmeÏtem vyporÏaÂdaÂnõÂ podõÂloveÂ spoluvlastnictvõÂ budovy, muÊzÏe vlastnictvõÂ jednotek vzniknout jen po prÏedchozõÂm vyporÏaÂdaÂnõÂ podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ budovy tak, zÏe velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ budovy se rovnaÂ velikosti spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu
stanovenyÂch podle § 8 odst. 2. To platõÂ obdobneÏ, je-li
prÏedmeÏtem vyporÏaÂdaÂnõÂ spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ budova.
(3) Dohoda o vyporÏaÂdaÂnõÂ nebo rozhodnutõÂ soudu
o zrusÏenõÂ podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ o vyporÏaÂdaÂnõÂ spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ musõÂ obsahovat
i naÂlezÏitosti stanoveneÂ pro prohlaÂsÏenõÂ uvedeneÂ v § 4
odst. 2 a 3.
(4) Vznikem vlastnictvõÂ jednotek nebo rozestaveÏnyÂch jednotek vznikaÂ spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ
domu.
(5) ZpuÊsobem uvedenyÂm v odstavcõÂch 2 azÏ 4 nelze nabyÂt do vlastnictvõÂ jednotku, pokud je v budoveÏ
alesponÏ jeden byt, jehozÏ naÂjemcem je fyzickaÂ osoba.
(6) VlastnõÂci vsÏech jednotek v domeÏ mohou uzavrÏõÂt dohodu o tom, zÏe vlastnictvõÂ jednotek zmeÏnõÂ na
podõÂloveÂ spoluvlastnictvõÂ budovy. Dohoda musõÂ mõÂt
formu notaÂrÏskeÂho zaÂpisu. Vkladem spoluvlastnickeÂho
praÂva do katastru nemovitostõÂ podle teÂto dohody zanikaÂ vlastnictvõÂ jednotek a vznikaÂ podõÂloveÂ spoluvlastnictvõÂ budovy. Velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na
budoveÏ se rovnaÂ velikosti spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ
na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu.
(7) Je-li vlastnõÂkem vsÏech jednotek v domeÏ jedna
osoba, muÊzÏe formou notaÂrÏskeÂho zaÂpisu prohlaÂsit, zÏe
rusÏõÂ vymezenõÂ jednotek v domeÏ a meÏnõÂ vlastnictvõÂ jednotek na vlastnictvõÂ budovy. Vkladem vlastnickeÂho
praÂva do katastru nemovitostõÂ podle tohoto prohlaÂsÏenõÂ
zanikaÂ vlastnictvõÂ jednotek a vznikaÂ vlastnictvõÂ budovy.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Ï EVODY VLASTNICTVIÂ JEDNOTEK
PR
Â VA
A VYÂKON VLASTNICKEÂHO PRA
ÂM
K JEDNOTKA
§6
Smlouva o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky
(1) Smlouva o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky musõÂ
kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ4) obsahovat

3a

) § 141 a 142 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

3b

) § 150 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

4
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) § 43 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

a) oznacÏenõÂ budovy nebo domu uÂdaji podle katastru
nemovitostõÂ,3) cÏõÂslo jednotky vcÏetneÏ jejõÂho pojmenovaÂnõÂ a umõÂsteÏnõÂ v budoveÏ,
b) popis bytu nebo nebytoveÂho prostoru, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejich podlahovaÂ plocha a popis vybavenõÂ bytu nebo nebytoveÂho prostoru, ktereÂ jsou
smlouvou prÏevaÂdeÏny,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu vcÏetneÏ urcÏenõÂ, ktereÂ
cÏaÂsti domu jsou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
d) stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu vlastnõÂka jednotky na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, vcÏetneÏ stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu vlastnõÂka jednotky
na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, ktereÂ jsou spolecÏneÂ
vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek (§ 8 odst. 2),
e) oznacÏenõÂ pozemku, kteryÂ je prÏedmeÏtem prÏevodu
vlastnictvõÂ nebo prÏedmeÏtem jinyÂch praÂv ve smyslu
§ 21, uÂdaji podle katastru nemovitostõÂ,3)
f) praÂva a zaÂvazky tyÂkajõÂcõÂ se domu, jeho spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ a praÂva k pozemku, kteraÂ prÏechaÂzejõÂ z dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na vlastnõÂka jednotky.
(2) Ke smlouveÏ se prÏiklaÂdaÂ puÊdorys vsÏech podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich scheÂmata, urcÏujõÂcõÂ polohu jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch
plochaÂch jednotek, jakozÏ i põÂsemnyÂ souhlas k prÏevodu
bytu uvedenyÂ v § 22 odst. 4, 5 a 7.
(3) NedosÏlo-li k podstatneÂ zmeÏneÏ v charakteru
jednotky, musõÂ byÂt zvlaÂsÏtnõÂ naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b), c), e), f) a v odstavci 2 splneÏny, pouze
jde-li o prvnõÂ prÏevod jednotky do vlastnictvõÂ.
§7
PrÏevodem vlastnictvõÂ k prvnõÂ jednotce za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem se meÏnõÂ vlastnictvõÂ
dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na vlastnictvõÂ zbyÂvajõÂcõÂch neprÏevedenyÂch jednotek v domeÏ a na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu. UstanovenõÂ § 6 platõÂ pro
prÏevody vlastnictvõÂ teÏchto jednotek obdobneÏ.
§8
VlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
(1) SpolecÏneÂ cÏaÂsti domu jsou v podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek. S prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ jednotky prÏechaÂzõÂ spoluvlastnickeÂ
praÂvo ke spolecÏnyÂm cÏaÂstem domu.
(2) Velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ plosÏe vsÏech
jednotek v domeÏ. ObdobneÏ se postupuje i u spolecÏnyÂch
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cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ jsou ve spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ
pouze neÏkteryÂch jednotek.
SpolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek
§9
(1) SpolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen
¹spolecÏenstvõÂª) je praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ je zpuÊsobilaÂ
vykonaÂvat praÂva a zavazovat se pouze ve veÏcech spojenyÂch se spraÂvou, provozem a opravami spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ domu (daÂle jen ¹spraÂva domuª), poprÏõÂpadeÏ vykonaÂvat cÏinnosti v rozsahu tohoto zaÂkona a cÏinnosti
souvisejõÂcõÂ s provozovaÂnõÂm spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu,
ktereÂ slouzÏõÂ i jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm. SpolecÏenstvõÂ muÊzÏe nabyÂvat veÏci, praÂva, jineÂ majetkoveÂ hodnoty, byty nebo nebytoveÂ prostory pouze
k uÂcÏeluÊm uvedenyÂm ve veÏteÏ prvnõÂ.
(2) Se souhlasem vlastnõÂka jednotky je spolecÏenstvõÂ opraÂvneÏno sjednat smlouvu o zaÂstavnõÂm praÂvu
k jednotce vcÏetneÏ prÏõÂslusÏnyÂch spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, a to k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvek vyplyÂvajõÂcõÂch z uÂveÏru poskytnuteÂho na naÂklady spojeneÂ se spraÂvou domu. VlastnõÂci jednotek rucÏõÂ
azÏ do vyÂsÏe ceny jednotky za zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂ z teÂto
smlouvy.
(3) SpolecÏenstvõÂ vznikaÂ v domeÏ s nejmeÂneÏ peÏti
jednotkami, z nichzÏ alesponÏ trÏi jsou ve vlastnictvõÂ trÏõÂ
ruÊznyÂch vlastnõÂkuÊ, a to dnem dorucÏenõÂ listiny s dolozÏkou o vyznacÏenõÂ vkladu do katastru nemovitostõÂ nebo
jineÂ listiny, kterou prÏõÂslusÏnyÂ staÂtnõÂ orgaÂn osveÏdcÏuje
vlastnickeÂ vztahy k jednotce, poslednõÂmu z teÏchto
vlastnõÂkuÊ. PrÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad vyrozumõÂ ostatnõÂ
vlastnõÂky jednotek o provedenõÂ vkladu vlastnictvõÂ jednotky do katastru nemovitostõÂ. DalsÏõÂ osoby, ktereÂ nabyly vlastnictvõÂ k jednotce jinyÂm zpuÊsobem nezÏ
smlouvou, jsou povinny o tom uveÏdomit puÊvodnõÂho
vlastnõÂka budovy.
(4) Pokud druzÏstvo uvedeneÂ v § 24 odst. 1 a 2,
ktereÂ bylo puÊvodnõÂm vlastnõÂkem budovy, nebo druzÏstvo vznikleÂ vycÏleneÏnõÂm z puÊvodnõÂho druzÏstva podle
§ 29 plnõÂ povinnosti spraÂvce podle § 9 zaÂkona o vlastnictvõÂ bytuÊ platneÂho prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona,
vznikne spolecÏenstvõÂ azÏ prvnõÂm dnem kalendaÂrÏnõÂho
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, v neÏmzÏ budou druzÏstvu dorucÏeny listiny doklaÂdajõÂcõÂ, zÏe spoluvlastnickyÂ
podõÂl na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu se snõÂzÏil na meÂneÏ
nezÏ jednu cÏtvrtinu. Do doby vzniku spolecÏenstvõÂ se
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 9, 11 a § 15 odst. 2 zaÂkona o vlastnictvõÂ bytuÊ platnaÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona.
(5) CÏlenstvõÂ ve spolecÏenstvõÂ vznikaÂ a zanikaÂ soucÏasneÏ s prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ jednotky. SpoluvlastnõÂci jednotky jsou spolecÏnyÂmi cÏleny
spolecÏenstvõÂ.
(6) VlastnõÂci jednotek, kterÏõÂ nabyli vlastnictvõÂ
k jednotce nejpozdeÏji dnem vzniku spolecÏenstvõÂ za
podmõÂnek stanovenyÂch v odstavci 3, se staÂvajõÂ cÏleny
spolecÏenstvõÂ dnem jeho vzniku. CÏlenstvõÂ dalsÏõÂch vlast-
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nõÂkuÊ jednotek ve spolecÏenstvõÂ vznikaÂ dnem nabytõÂ
vlastnictvõÂ k jednotce.
(7) OrgaÂny spolecÏenstvõÂ jsou
a) shromaÂzÏdeÏnõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen ¹shromaÂzÏdeÏnõÂª),
b) vyÂbor spolecÏenstvõÂ (daÂle jen ¹vyÂborª) nebo ten
vlastnõÂk jednotek, ktereÂho v prÏõÂpadeÏ, zÏe nenõÂ zvolen vyÂbor, shromaÂzÏdeÏnõÂ poveÏrÏõÂ vyÂkonem funkce
vyÂboru (daÂle jen ¹poveÏrÏenyÂ vlastnõÂkª),
c) dalsÏõÂ orgaÂny podle stanov spolecÏenstvõÂ.
(8) ShromaÂzÏdeÏnõÂ je nejvysÏsÏõÂm orgaÂnem spolecÏenstvõÂ. PrvnõÂ schuÊze shromaÂzÏdeÏnõÂ se musõÂ konat nejdeÂle
do 60 dnuÊ po vzniku spolecÏenstvõÂ (odstavec 3); svolaÂ ji
puÊvodnõÂ vlastnõÂk budovy. Na teÂto schuÊzi shromaÂzÏdeÏnõÂ
schvaluje stanovy spolecÏenstvõÂ a volõÂ orgaÂny spolecÏenstvõÂ podle odstavce 7 põÂsm. b) a c). Tato schuÊze se muÊzÏe
konat jen za uÂcÏasti notaÂrÏe, kteryÂ o jejõÂm pruÊbeÏhu, volbeÏ
a slozÏenõÂ orgaÂnuÊ spolecÏenstvõÂ a schvalovaÂnõÂ stanov porÏõÂdõÂ notaÂrÏskyÂ zaÂpis, jehozÏ prÏõÂlohu tvorÏõÂ schvaÂleneÂ stanovy spolecÏenstvõÂ. NaÂklady na cÏinnost orgaÂnuÊ spolecÏenstvõÂ se povazÏujõÂ za naÂklady spolecÏenstvõÂ spojeneÂ se
spraÂvou domu.
(9) Pokud se nesejde shromaÂzÏdeÏnõÂ k volbeÏ orgaÂnuÊ
spolecÏenstvõÂ nebo nejsou-li tyto orgaÂny zvoleny, plnõÂ
funkci orgaÂnuÊ spolecÏenstvõÂ vlastnõÂk, jehozÏ spoluvlastnickyÂ podõÂl na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu cÏinõÂ nejmeÂneÏ
jednu polovinu, jinak vlastnõÂci jednotek, kterÏõÂ se stali
cÏleny spolecÏenstvõÂ dnem jeho vzniku.
(10) Pokud shromaÂzÏdeÏnõÂ neschvaÂlõÂ stanovy spolecÏenstvõÂ, rÏõÂdõÂ se praÂvnõÂ pomeÏry spolecÏenstvõÂ vzorovyÂmi
stanovami vydanyÂmi narÏõÂzenõÂm vlaÂdy. V prÏõÂpadech
druzÏstev uvedenyÂch v § 24 odst. 1 a 2, kteraÂ byla puÊvodnõÂm vlastnõÂkem budovy a vykonaÂvajõÂ spraÂvu domu,
plnõÂ funkci orgaÂnuÊ spolecÏenstvõÂ toto druzÏstvo azÏ do
doby, kdy budou orgaÂny spolecÏenstvõÂ zvoleny.
(11) VyÂbor je vyÂkonnyÂm orgaÂnem spolecÏenstvõÂ;
musõÂ mõÂt alesponÏ 3 cÏleny. VyÂbor nebo poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk rozhodujõÂ o veÏcech spojenyÂch se spraÂvou domu,
pokud si rozhodnutõÂ v teÏchto veÏcech nevyhradõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ. FunkcÏnõÂ obdobõÂ vyÂboru nebo poveÏrÏeneÂho
vlastnõÂka urcÏujõÂ stanovy, nesmõÂ vsÏak prÏesaÂhnout 5 let.
(12) K platnosti zvolenõÂ cÏlenuÊ vyÂboru nebo poveÏrÏeneÂho vlastnõÂka je zapotrÏebõÂ, aby na schuÊzi shromaÂzÏdeÏnõÂ byli prÏõÂtomni vlastnõÂci jednotek, kterÏõÂ majõÂ veÏtsÏinu
hlasuÊ. CÏlen vyÂboru nebo poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk je zvolen,
hlasuje-li pro neÏj nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina hlasuÊ vsÏech
vlastnõÂkuÊ. PrÏi hlasovaÂnõÂ je rozhodujõÂcõÂ velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2).
(13) StatutaÂrnõÂm orgaÂnem spolecÏenstvõÂ je vyÂbor
nebo poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk. Za vyÂbor jednaÂ navenek jeho
prÏedseda, ktereÂho vyÂbor zvolõÂ z rÏad cÏlenuÊ vyÂboru. Jde-li o põÂsemnyÂ praÂvnõÂ uÂkon, musõÂ byÂt podepsaÂn prÏedsedou vyÂboru a dalsÏõÂm cÏlenem vyÂboru. Je-li statutaÂrnõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk, postacÏõÂ k põÂsemneÂmu
praÂvnõÂmu uÂkonu jeho podpis.
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(14) Stanovy spolecÏenstvõÂ musõÂ obsahovat
a) sõÂdlo spolecÏenstvõÂ a jeho naÂzev, kteryÂ musõÂ obsahovat oznacÏenõÂ domu, pro kteryÂ vzniklo, a musõÂ
v neÏm byÂt obsazÏeno slovo ¹spolecÏenstvõÂª,
b) prÏedmeÏt cÏinnosti, kteryÂm je spraÂva domu,
c) orgaÂny spolecÏenstvõÂ, jejich praÂva a povinnosti
a zpuÊsob jejich svolaÂvaÂnõÂ,
d) praÂva a povinnosti cÏlenuÊ spolecÏenstvõÂ,
e) zpuÊsob uÂhrady naÂkladuÊ spojenyÂch se spraÂvou
domu,
f) zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s majetkem spolecÏenstvõÂ.
(15) SpolecÏenstvõÂ zanikaÂ dnem zaÂniku domu nebo
v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 5 odst. 6 a 7.
§ 9a
(1) SpolecÏenstvõÂ je opraÂvneÏno cÏinit praÂvnõÂ uÂkony,
prÏedevsÏõÂm uzavõÂrat smlouvy ve veÏcech prÏedmeÏtu sveÂ
cÏinnosti podle tohoto zaÂkona, zejmeÂna k
a) zajisÏteÏnõÂ dodaÂvky sluzÏeb spojenyÂch s uzÏõÂvaÂnõÂm
jednotek,
b) pojisÏteÏnõÂ domu,
c) naÂjmu v prÏõÂpadech naÂjmu spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
a daÂle k naÂjmu jednotek ve spoluvlastnictvõÂ vsÏech
vlastnõÂkuÊ jednotek.
(2) SpolecÏenstvõÂ je opraÂvneÏno rozhodovat o rozuÂcÏtovaÂnõÂ cen sluzÏeb na jednotliveÂ vlastnõÂky jednotek,
nenõÂ-li rozuÂcÏtovaÂnõÂ cen sluzÏeb stanoveno zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem nebo rozhodnutõÂm cenoveÂho
orgaÂnu.
(3) SpolecÏenstvõÂ je opraÂvneÏno vlastnõÂm jmeÂnem
vymaÂhat plneÏnõÂ povinnostõÂ ulozÏenyÂch vlastnõÂkuÊm jednotek k tomu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem spolecÏenstvõÂ podle
tohoto zaÂkona.
(4) SpolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek muÊzÏe uÂcÏtovat
v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂ. Pro hlasovaÂnõÂ
o typu uÂcÏetnõÂ soustavy platõÂ ustanovenõÂ § 9 odst. 12
obdobneÏ.
§ 10
(1) SpolecÏenstvõÂ se zapisuje do rejstrÏõÂku spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek vedeneÂho soudem urcÏenyÂm
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem k vedenõÂ obchodnõÂho rejstrÏõÂku5)
(daÂle jen ¹rejstrÏõÂkª). Do rejstrÏõÂku se zapisujõÂ tyto uÂdaje:
a) naÂzev spolecÏenstvõÂ, jeho sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
b) den vzniku spolecÏenstvõÂ,
c) orgaÂny spolecÏenstvõÂ a jmeÂna cÏlenuÊ vyÂboru nebo
jmeÂno poveÏrÏeneÂho vlastnõÂka.
(2) VyÂbor nebo poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk jsou povinni do
60 dnuÊ po sveÂm zvolenõÂ podat naÂvrh na zaÂpis do rejstrÏõÂku. K naÂvrhu na zaÂpis se prÏiklaÂdaÂ

a) vyÂpis z katastru nemovitostõÂ pro duÊm s byty a nebytovyÂmi prostory,
b) notaÂrÏskyÂ zaÂpis o pruÊbeÏhu prvnõÂ schuÊze shromaÂzÏdeÏnõÂ, na nõÂzÏ byly schvaÂleny stanovy spolecÏenstvõÂ
a zvoleny orgaÂny spolecÏenstvõÂ, vcÏetneÏ listiny
osveÏdcÏujõÂcõÂ prÏõÂtomnost vlastnõÂkuÊ jednotek na teÂto
schuÊzi,
c) schvaÂleneÂ stanovy spolecÏenstvõÂ.
(3) ZaÂpis do rejstrÏõÂku se provede, jsou-li splneÏny
naÂlezÏitosti naÂvrhu podle odstavce 2, i v prÏõÂpadeÏ, zÏe
nejsou dodrzÏeny lhuÊty stanoveneÂ pro konaÂnõÂ prvnõÂ
schuÊze shromaÂzÏdeÏnõÂ.
(4) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, platõÂ pro rejstrÏõÂk, jeho vedenõÂ a rÏõÂzenõÂ ve veÏcech rejstrÏõÂku obdobneÏ
ustanovenõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku a obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu vztahujõÂcõÂ se na obchodnõÂ rejstrÏõÂk, jeho vedenõÂ a rÏõÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(5) SpolecÏenstvõÂ prÏedlozÏõÂ prÏihlaÂsÏku k registraci
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci daneÏ5a) do 30 dnuÊ ode
dne, kdy zacÏalo pobõÂrat prÏõÂjmy podrobeneÂ dani nebo
mu vznikla povinnost sraÂzÏet danÏ nebo zaÂlohy na ni.
§ 11
(1) SpolecÏenstvõÂ musõÂ alesponÏ jednou rocÏneÏ konat
shromaÂzÏdeÏnõÂ. ShromaÂzÏdeÏnõÂ se sejde z podneÏtu vyÂboru
nebo poveÏrÏeneÂho vlastnõÂka nebo vlastnõÂkuÊ jednotek,
kterÏõÂ majõÂ alesponÏ jednu cÏtvrtinu hlasuÊ.
(2) ShromaÂzÏdeÏnõÂ je schopneÂ usnaÂsÏenõÂ, jsou-li prÏõÂtomni vlastnõÂci jednotek, kterÏõÂ majõÂ veÏtsÏinu hlasuÊ; k prÏijetõÂ usnesenõÂ je zapotrÏebõÂ nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch hlasuÊ.
(3) PrÏi hlasovaÂnõÂ je rozhodujõÂcõÂ velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastnõÂci jednotky
majõÂ postavenõÂ vlastnõÂka jednotky (jeden hlas). PrÏi rovnosti hlasuÊ nebo nedosaÂhne-li se potrÏebneÂ veÏtsÏiny nebo
dohody, rozhodne na naÂvrh ktereÂhokoli vlastnõÂka jednotky soud. Jde-li o duÊlezÏitou zaÂlezÏitost, muÊzÏe prÏehlasovanyÂ vlastnõÂk jednotky pozÏaÂdat soud, aby o nõÂ rozhodl. PraÂvo je nutno uplatnit u soudu do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne prÏijetõÂ rozhodnutõÂ, jinak praÂvo zanikne.
(4) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o veÏcech, ktereÂ jsou obsahem prohlaÂsÏenõÂ podle § 4, o schvaÂlenõÂ nebo o zmeÏneÏ
stanov, o uzavrÏenõÂ smlouvy o zaÂstavnõÂm praÂvu k jednotkaÂm a o rozuÂcÏtovaÂnõÂ cen sluzÏeb na jednotliveÂ vlastnõÂky
jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotrÏebõÂ trÏõÂcÏtvrtinoveÂ
veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch hlasuÊ.
(5) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o zmeÏneÏ uÂcÏelu uzÏõÂvaÂnõÂ

5

) § 27 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

5a

) § 33 odst. 2 a 4 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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stavby,6) o zmeÏneÏ stavby,7) jakozÏ i o podstatnyÂch zmeÏnaÂch tyÂkajõÂcõÂch se spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu je zapotrÏebõÂ
souhlasu vsÏech vlastnõÂkuÊ jednotek.
(6) Jsou-li cÏleny spolecÏenstvõÂ pouze trÏi vlastnõÂci
jednotek, je zapotrÏebõÂ k prÏijetõÂ usnesenõÂ podle odstavcuÊ 2 a 4 souhlasu vsÏech vlastnõÂkuÊ jednotek.
(7) VsÏechny zmeÏny, ktereÂ se tyÂkajõÂ oznacÏenõÂ jednotek a velikosti spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, je spolecÏenstvõÂ povinno do 30 dnuÊ
oznaÂmit katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu.
(8) V domeÏ, ve ktereÂm nevzniklo spolecÏenstvõÂ,
platõÂ pro rozhodovaÂnõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek prÏimeÏrÏeneÏ
ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 6.
§ 12
Z praÂvnõÂch uÂkonuÊ tyÂkajõÂcõÂch se spolecÏneÂ veÏci jsou
vlastnõÂci jednotek opraÂvneÏni a povinni v pomeÏru odpovõÂdajõÂcõÂm velikosti jejich spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ
(§ 8 odst. 2).
PraÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ jednotek
§ 13
(1) VlastnõÂk jednotky se podõÂlõÂ na spraÂveÏ domu
v rozsahu, kteryÂ odpovõÂdaÂ jeho spoluvlastnickeÂmu
podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, nenõÂ-li mezi vlastnõÂky jednotek dohodnuto jinak.
(2) VlastnõÂk jednotky je povinen na svuÊj naÂklad
odstranit zaÂvady a posÏkozenõÂ, ktereÂ na jinyÂch jednotkaÂch nebo spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu zpuÊsobil saÂm
nebo ti, kterÏõÂ s nõÂm jednotku uzÏõÂvajõÂ. K zajisÏteÏnõÂ pravomocneÏ prÏisouzenyÂch pohledaÂvek opraÂvneÏnyÂch vlastnõÂkuÊ vzniklyÂch z neplneÏnõÂ povinnosti uvedeneÂ ve veÏteÏ
prveÂ vznikaÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu ostatnõÂm vlastnõÂkuÊm jednotek zaÂstavnõÂ praÂvo k jednotce povinneÂho vlastnõÂka a na veÏcech movityÂch obdobneÏ jako
zaÂstavnõÂ praÂvo na zajisÏteÏnõÂ naÂjemneÂho.10)
(3) VlastnõÂk jednotky nesmõÂ provaÂdeÏt takoveÂ
uÂpravy jednotky, jimizÏ by ohrozÏoval vyÂkon vlastnickeÂho praÂva vlastnõÂkuÊ ostatnõÂch jednotek. UÂpravy, jimizÏ
se meÏnõÂ vzhled domu, muÊzÏe vlastnõÂk jednotky provaÂdeÏt
jen se souhlasem vsÏech vlastnõÂkuÊ jednotek. UÂpravy, jimizÏ se meÏnõÂ vnitrÏnõÂ usporÏaÂdaÂnõÂ domu a zaÂrovenÏ velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech
domu, muÊzÏe vlastnõÂk jednotky provaÂdeÏt jen na zaÂkladeÏ
smlouvy o vyÂstavbeÏ (§ 17) uzavrÏeneÂ se vsÏemi vlastnõÂky
jednotek v domeÏ. UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ7) tõÂm nejsou dotcÏena.
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(4) Pokud to nezbytneÏ vyzÏadujõÂ uÂpravy, provoz
a opravy ostatnõÂch jednotek, poprÏõÂpadeÏ domu jako
celku, je vlastnõÂk jednotky povinen umozÏnit na prÏedchozõÂ vyzvaÂnõÂ prÏõÂstup do jednotky. VlastnõÂk jednotky
je povinen umozÏnit instalaci a uÂdrzÏbu zarÏõÂzenõÂ pro
meÏrÏenõÂ tepla a vody v jednotce a umozÏnit odecÏet nameÏrÏenyÂch hodnot.
(5) O naÂjmu a podnaÂjmu bytu platõÂ prÏõÂslusÏnaÂ
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.8) O naÂjmu a podnaÂjmu nebytoveÂho prostoru platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.9)
(6) Jsou-li v domeÏ prostory a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
slouzÏõÂ i jinyÂm osobaÂm nezÏ vlastnõÂkuÊm jednotek, naprÏ.
kotelny, vyÂmeÏnõÂkoveÂ stanice, kryty civilnõÂ ochrany,
praÂdelny, susÏaÂrny a zarÏõÂzenõÂ provoznõÂ povahy, prÏechaÂzejõÂ praÂva a povinnosti dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy,
tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ, na vlastnõÂky jednotek, poprÏõÂpadeÏ jejich praÂvnõÂ naÂstupce nabytõÂm vlastnictvõÂ k jednotce.
(7) VlastnõÂci jednotek rucÏõÂ za zaÂvazky spolecÏenstvõÂ v pomeÏru, kteryÂ odpovõÂdaÂ velikosti spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu.
§ 14
Zasahuje-li vlastnõÂk jednotky do praÂva ostatnõÂch
vlastnõÂkuÊ jednotek takovyÂm zpuÊsobem, zÏe podstatneÏ
omezuje nebo znemozÏnÏuje jeho vyÂkon a nesplnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ rozhodnutõÂm soudu, muÊzÏe soud na
naÂvrh spolecÏenstvõÂ nebo na naÂvrh neÏktereÂho z vlastnõÂkuÊ
narÏõÂdit prodej jednotky.
§ 15
(1) VlastnõÂci jednotek jsou povinni prÏispõÂvat na
naÂklady spojeneÂ se spraÂvou domu a pozemku. Pokud
dohoda neurcÏuje jinak, nesou naÂklady pomeÏrneÏ podle
velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu (§ 8 odst. 2).
(2) K uÂcÏelu uvedeneÂmu v odstavci 1 sklaÂdajõÂ vlastnõÂci jednotek prÏedem urcÏeneÂ financÏnõÂ prostrÏedky jako
zaÂlohu. VyÂsÏi zaÂloh si urcÏõÂ vlastnõÂci jednotek usnesenõÂm
shromaÂzÏdeÏnõÂ doprÏedu tak, aby byly kryty prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady, ktereÂ bude nutneÂ vynalozÏit v naÂsledujõÂcõÂch meÏsõÂcõÂch i v dalsÏõÂch letech. VyÂsÏi cÏaÂstky a den jejõÂ
splatnosti sdeÏluje vlastnõÂkuÊm jednotek vyÂbor nebo poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk. NenõÂ-li vyÂbor nebo poveÏrÏenyÂ vlastnõÂk
zvolen, rozhoduje se o vyÂsÏi cÏaÂstek podle odstavce 1
nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinou vsÏech vlastnõÂkuÊ jednotek v domeÏ.
UstanovenõÂ § 11 odst. 6 platõÂ obdobneÏ.
(3) K zajisÏteÏnõÂ pravomocneÏ prÏisouzenyÂch pohledaÂvek vlastnõÂkuÊ jednotek z povinnostõÂ uvedenyÂch v od-

6

) § 85 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb.

7

) § 54 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb.

10

) § 672 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

8

) § 685 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

9

) ZaÂkon cÏ. 116/1990 Sb., o naÂjmu a podnaÂjmu nebytovyÂch prostor, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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stavci 1 vznikaÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu
vlastnõÂkuÊm jednotek zaÂstavnõÂ praÂvo k jednotce povinneÂho vlastnõÂka.
(4) Pokud vznikla praÂvnickaÂ osoba (§ 9), jsou financÏnõÂ prostrÏedky zaÂlohoveÏ poskytnuteÂ vlastnõÂky zaÂvazkem praÂvnickeÂ osoby vuÊcÏi vlastnõÂkuÊm jednotek. PrÏi
vyporÏaÂdaÂnõÂ zaÂvazku praÂvnickeÂ osoby vuÊcÏi byÂvaleÂmu
vlastnõÂku jednotky se neprÏihlõÂzÏõÂ k zaÂlohaÂm, ktereÂ uhradil jako zaÂlohy podle odstavce 2.
§ 16
(1) PohledaÂvky vlastnõÂkuÊ jednotek vznikleÂ z neplneÏnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 13 odst. 2 a § 15
odst. 1 se prÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ uspokojõÂ z podstaty
podle § 337 odst. 1 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu po
uspokojenõÂ pohledaÂvek danõÂ a poplatkuÊ, prÏed ostatnõÂmi
pohledaÂvkami.
(2) O veÏcech movityÂch, ktereÂ jsou v jednotce a patrÏõÂ vlastnõÂkovi jednotky nebo osobaÂm, ktereÂ s nõÂm zÏijõÂ
ve spolecÏneÂ domaÂcnosti, se prÏi vyÂkonu zaÂstavnõÂho
praÂva prÏimeÏrÏeneÏ pouzÏijõÂ ustanovenõÂ o zaÂstavnõÂm praÂvu
na zajisÏteÏnõÂ naÂjemneÂho,10) s vyÂjimkou veÏcõÂ vyloucÏenyÂch z vyÂkonu rozhodnutõÂ.

nickyÂch podõÂluÊ vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch cÏaÂstech budovy podle § 4 odst. 2 põÂsm. d). UstanovenõÂ § 18
odst. 1 põÂsm. c) tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
(6) Vznikem vlastnictvõÂ rozestaveÏneÂ jednotky se
meÏnõÂ vlastnictvõÂ dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na
vlastnictvõÂ jednotek v domeÏ. Smlouva o vyÂstavbeÏ je
povinnou prÏõÂlohou k naÂvrhu na vklad rozestaveÏneÂ jednotky do katastru nemovitostõÂ. VlastnickeÂ praÂvo k jednotkaÂm v domeÏ se zapõÂsÏe do katastru nemovitostõÂ zaÂznamem na zaÂkladeÏ smlouvy o vyÂstavbeÏ. Jako vlastnõÂk
jednotky se do katastru nemovitostõÂ zapõÂsÏe stavebnõÂk
uvedenyÂ ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ (§ 18 odst. 1), pokud
nenõÂ prokaÂzaÂno jinak.
(7) Nejde-li o vznik vlastnictvõÂ k jednotkaÂm podle
odstavce 6, platõÂ pro vznik vlastnictvõÂ k dosavadnõÂm
jednotkaÂm v domeÏ ustanovenõÂ § 7; povinnou prÏõÂlohou
k naÂvrhu na povolenõÂ vkladu vlastnickeÂho praÂva do
katastru nemovitostõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu
prvnõÂ jednotky v domeÏ je v tomto prÏõÂpadeÏ smlouva
o vyÂstavbeÏ podle § 18 odst. 5.

a)
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
VYÂSTAVBA DOMU
§ 17
(1) VzaÂjemnaÂ praÂva a povinnosti prÏi vyÂstavbeÏ
domu s jednotkami podle § 2 põÂsm. h) si stavebnõÂci
vymezõÂ smlouvou o vyÂstavbeÏ, kteraÂ musõÂ mõÂt põÂsemnou
formu.
(2) Je-li soucÏaÂstõÂ smlouvy o vyÂstavbeÏ i prÏevod
spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ k pozemku v souladu s § 21
odst. 3, nabyÂvajõÂ stavebnõÂci spoluvlastnickaÂ praÂva k pozemku na zaÂkladeÏ teÂto smlouvy o vyÂstavbeÏ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.10a)
(3) Smlouvou o vyÂstavbeÏ si vymezõÂ stavebnõÂci
vzaÂjemnaÂ praÂva a povinnosti i prÏi vyÂstavbeÏ jednotek
formou strÏesÏnõÂ naÂstavby, puÊdnõÂ vestavby, prÏõÂstavby
nebo prÏi stavebnõÂch uÂpravaÂch, jimizÏ vzniknou noveÂ
jednotky nebo jimizÏ se meÏnõÂ velikost jednotky a rozsah
jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ na uÂkor spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu.
(4) Smlouvu o vyÂstavbeÏ podle odstavce 3 uzavõÂrajõÂ
stavebnõÂci, kteryÂmi jsou vlastnõÂci jednotek v domeÏ a stavebnõÂk (stavebnõÂci) noveÂ jednotky (jednotek).
(5) Jsou-li stavebnõÂky vlastnõÂk budovy, ve ktereÂ
dosud nejsou vymezeny jednotky, a stavebnõÂk (stavebnõÂci) noveÂ jednotky (jednotek), je obsahem smlouvy
o vyÂstavbeÏ i vymezenõÂ jednotek v dosavadnõÂ budoveÏ
podle § 4 odst. 1, vcÏetneÏ stanovenõÂ velikosti spoluvlast-

10a

) § 133 odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

§ 18
(1) Smlouva o vyÂstavbeÏ musõÂ obsahovat zejmeÂna
naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm bude stavba provaÂdeÏna, podle
uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ3) a uÂpravu praÂv
k neÏmu,
cÏõÂslo jednotky vcÏetneÏ jejõÂho pojmenovaÂnõÂ a umõÂsteÏnõÂ v domeÏ, urcÏenõÂ rozsahu podlahoveÂ plochy jednotky, jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a vybavenõÂ a urcÏenõÂ,
kteryÂ ze stavebnõÂkuÊ bude vlastnõÂkem prÏõÂslusÏneÂ
jednotky,
urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm vsÏech jednotek, a urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, prÏicÏemzÏ velikost spoluvlastnickeÂho
podõÂlu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ plosÏe vsÏech
jednotek v domeÏ (§ 8 odst. 2),
zpuÊsob spraÂvy domu a pozemku, zejmeÂna urcÏenõÂ,
ktereÂ zaÂlezÏitosti budou vyhrazeny spolecÏneÂmu
rozhodovaÂnõÂ, kdo spoluvlastnõÂky domu zastupuje
navenek, jakyÂm zpuÊsobem se zaÂstupce ustanovuje
a na jakou dobu,
zpuÊsob financovaÂnõÂ stavebnõÂch naÂkladuÊ, vyÂsÏe
a splatnost prÏõÂspeÏvkuÊ, poprÏõÂpadeÏ rozsah a zpuÊsob
oceneÏnõÂ vlastnõÂ praÂce stavebnõÂkuÊ,
pravidla pro prÏispõÂvaÂnõÂ spoluvlastnõÂkuÊ domu na
naÂklady spojeneÂ se spraÂvou, uÂdrzÏbou a opravami
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu jako celku po dokoncÏenõÂ
vyÂstavby.
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(2) Ke smlouveÏ o vyÂstavbeÏ se prÏipojujõÂ puÊdorysy
vsÏech podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich scheÂmata, urcÏujõÂcõÂ polohu jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch plochaÂch jednotek.
(3) Smlouva o vyÂstavbeÏ je prÏõÂlohou zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ stavebnõÂho povolenõÂ.
(4) Pokud se stavebnõÂk budovy, jejõÂzÏ vyÂstavba jizÏ
byla na zaÂkladeÏ stavebnõÂho povolenõÂ zahaÂjena, dodatecÏneÏ rozhodne vyÂstavbu budovy dokoncÏit za uÂcÏasti
budoucõÂch vlastnõÂkuÊ jednotek, uzavrÏe s teÏmito budoucõÂmi vlastnõÂky jednotek smlouvu o vyÂstavbeÏ a tuto dodatecÏneÏ uzavrÏenou smlouvu o vyÂstavbeÏ prÏilozÏõÂ k naÂvrhu na kolaudaci stavby.
(5) Je-li smlouva o vyÂstavbeÏ uzavõÂraÂna v dobeÏ,
kdy duÊm s jednotkami je jizÏ v takoveÂm stupni rozestaveÏnosti, zÏe je jizÏ patrneÂ stavebneÏ technickeÂ a funkcÏnõÂ
usporÏaÂdaÂnõÂ prvnõÂho nadzemnõÂho podlazÏõÂ, ale neexistujõÂ
dosud rozestaveÏneÂ jednotky [§ 2 põÂsm. e) a f)], musõÂ
teÂto smlouveÏ prÏedchaÂzet prÏevod odpovõÂdajõÂcõÂch spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ k rozestaveÏneÂ budoveÏ.
(6) Je-li smlouva o vyÂstavbeÏ uzavõÂraÂna v dobeÏ,
kdy duÊm s jednotkami je jizÏ rozestaveÏn [§ 2 põÂsm. e)
a f)], musõÂ teÂto smlouveÏ prÏedchaÂzet prÏevod vlastnictvõÂ
k rozestaveÏnyÂm jednotkaÂm.
(7) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavcõÂch 4 a 5
platõÂ ustanovenõÂ § 5 odst. 2 obdobneÏ.
(8) Nejde-li o stavebnõÂ zmeÏny podle § 17 odst. 3,
jsou stavebnõÂci do okamzÏiku vzniku vlastnictvõÂ jednotek (§ 17 odst. 6) spoluvlastnõÂky rozestaveÏneÂho domu
s jednotkami v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm budou spoluvlastnickeÂ podõÂly budoucõÂch vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, urcÏenyÂch podle § 18 odst. 1
põÂsm. d).
§ 19
DuÊm vystaveÏnyÂ podle tohoto zaÂkona se na naÂvrh
vlastnõÂkuÊ jednotek vyznacÏõÂ v katastru nemovitostõÂ podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ (§ 17 a 18)
a podle vyhotoveneÂho geometrickeÂho plaÂnu, cÏõÂsla popisneÂho a kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Ï EVOD A PR
Ï ECHOD VLASTNICTVIÂ
PR
JEDNOTKY
§ 20
(1) S prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ k jednotce prÏechaÂzõÂ spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu,
poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ praÂva a povinnosti spojeneÂ s vlastnictvõÂm jednotky a se spoluvlastnictvõÂm spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ
domu.

10b

) § 151n a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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(2) Je-li vlastnõÂk jednotky podõÂlovyÂm spoluvlastnõÂkem pozemku, lze vlastnictvõÂ k jednotce prÏeveÂst pouze soucÏasneÏ s prÏevodem spoluvlastnickeÂho podõÂlu na
pozemku. PrÏechod vlastnictvõÂ k jednotce je podmõÂneÏn
prÏechodem spoluvlastnickeÂho podõÂlu na pozemku.
(3) PraÂva a zaÂvazky dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂkuÊ jednotek v domeÏ, tyÂkajõÂcõÂ
se spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu a pozemku, zejmeÂna zaÂstavnõÂ
praÂva a veÏcnaÂ brÏemena, prÏechaÂzejõÂ na noveÂ vlastnõÂky
jednotek nabytõÂm vlastnictvõÂ k teÏmto jednotkaÂm.
(4) VlastnõÂk jednotky je povinen oznaÂmit spolecÏenstvõÂ nabytõÂ vlastnictvõÂ jednotky.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â VA K POZEMKU
PRA
§ 21
(1) S vlastnictvõÂm jednotky jsou spojena praÂva
k pozemku (stavebnõÂ parcele). Je-li vlastnõÂk budovy
i vlastnõÂkem pozemku, prÏevede na vlastnõÂka jednotky
s prÏevodem jednotky i spoluvlastnickyÂ podõÂl na pozemku odpovõÂdajõÂcõÂ velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu
na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2). UstanovenõÂ
prÏedchozõÂ veÏty platõÂ i pro puÊvodnõÂho vlastnõÂka budovy
a podõÂloveÂho spoluvlastnõÂka pozemku.
(2) Nejsou-li spoluvlastnõÂky pozemku vsÏichni
vlastnõÂci jednotek v domeÏ nebo nejsou-li spoluvlastnõÂky v pomeÏru, v jakeÂm jsou spoluvlastnõÂky spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu (§ 8 odst. 2), provedou vlastnõÂci jednotek mezi sebou prÏevod podõÂluÊ tak, aby spoluvlastnictvõÂ k pozemku odpovõÂdalo spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu. PrÏevod spoluvlastnickeÂho podõÂlu
k pozemku je soucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu jednotky (§ 6).
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ obdobneÏ i pro
uÂpravu praÂv k pozemku urcÏeneÂmu k vyÂstavbeÏ domu.
PrÏevod spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ k pozemku je soucÏaÂstõÂ smlouvy o vyÂstavbeÏ mezi stavebnõÂky (§ 17).
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ obdobneÏ
i v prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk budovy nebo puÊvodnõÂ vlastnõÂk
neprÏevedenyÂch jednotek v domeÏ maÂ k pozemku jineÂ
praÂvo nezÏ praÂvo vlastnickeÂ, zejmeÂna praÂvo naÂjmu.
VlastnõÂk pozemku upravõÂ praÂva k pozemku vlastnõÂkuÊm
jednotek põÂsemnou smlouvou tak, aby rozsah jejich
praÂv k pozemku odpovõÂdal rozsahu spoluvlastnickyÂch
podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu.
(5) Nedojde-li mezi vlastnõÂkem jednotky a vlastnõÂkem pozemku ke sjednaÂnõÂ põÂsemneÂ smlouvy o uÂpraveÏ
praÂv k pozemku do 31. prosince 2000, vznikaÂ dnem
1. ledna 2001 ve prospeÏch vlastnõÂka jednotky veÏcneÂ
brÏemeno10b) k zastaveÏneÂmu pozemku, a to za naÂhradu.

Obsahem veÏcneÂho brÏemene je praÂvo vlastnõÂka jednotky spoluuzÏõÂvat zastaveÏnyÂ pozemek, a to v rozsahu
odpovõÂdajõÂcõÂmu velikosti spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na
spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu. Dojde-li k prÏevodu nebo
prÏechodu vlastnictvõÂ jednotky, staÂvaÂ se opraÂvneÏnyÂm
z veÏcneÂho brÏemene nabyvatel jednotky.
(6) PrÏedmeÏtem veÏcneÂho brÏemene podle odstavce 5 je takeÂ naÂdvorÏõÂ, je-li ze vsÏech stran bytovyÂm domem ohranicÏeno a nenõÂ-li zastaveÏno stavbou jineÂho
vlastnõÂka.
(7) BytoveÂ druzÏstvo, ktereÂ jako vlastnõÂk bytoveÂho
domu anebo neprÏevedenyÂch jednotek v domeÏ nabylo
bezplatneÏ pozemek podle § 60a zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb.,
o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 229/2001 Sb., a prÏevaÂdõÂ vlastnictvõÂ k jednotce fyzickeÂ osobeÏ, prÏevede soucÏasneÏ nabyvateli jednotky bezplatneÏ spoluvlastnickyÂ
podõÂl na uvedeneÂm pozemku odpovõÂdajõÂcõÂ velikosti
spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu
(§ 8 odst. 2).
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â SÏTNIÂ USTANOVENIÂ
ZVLA
§ 22
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky
(1) PrÏi prÏevodu vlastnictvõÂ k bytu, jehozÏ naÂjemcem je fyzickaÂ osoba, maÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk bytu, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂk budovy povinnost nabõÂdnout4) prÏevod
bytu tomuto naÂjemci. NeprÏijme-li naÂjemce tuto nabõÂdku do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena,
muÊzÏe byÂt byt prÏeveden jineÂ osobeÏ.
(2) Po dobu jednoho roku od uplynutõÂ lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 1 maÂ naÂjemce prÏi prÏevodu bytu praÂvo
na jeho prÏednostnõÂ nabytõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch
v § 606 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku. NabõÂdka k prÏevodu
bytu naÂjemci musõÂ byÂt põÂsemnaÂ a musõÂ obsahovat
vsÏechny podmõÂnky prÏevodu. Smlouvu o prÏevodu bytu
je naÂjemce za vyÂsÏe uvedenyÂch podmõÂnek povinen uzavrÏõÂt do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ nabõÂdky, jinak jeho
praÂvo na prÏednostnõÂ nabytõÂ bytu zanikaÂ. UstanovenõÂ
§ 603 odst. 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku platõÂ obdobneÏ.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 neplatõÂ pro pronajateÂ byty nabyteÂ do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona
nebo podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ11) a nejednaÂ se
o vlastnictvõÂ bytu vznikleÂ podle ustanovenõÂ § 7, jestlizÏe

11

) § 872 odst. 7 a 8 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

14

) § 9 zaÂkona cÏ. 102/1992 Sb.

15

) § 10 zaÂkona cÏ. 102/1992 Sb.
) § 39 a 43a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 2 odst. 3 zaÂkona cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch.

16
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naÂjem bytu byl sjednaÂn s vlastnõÂkem bytu ± fyzickou
osobou.
(4) zrusÏen
(5) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ bytu zvlaÂsÏtnõÂho urcÏenõÂ14) a bytu v domeÏ zvlaÂsÏtnõÂho urcÏenõÂ15) lze
uzavrÏõÂt jen se souhlasem toho, kdo takovyÂ byt svyÂm
naÂkladem zrÏõÂdil, nebo jeho praÂvnõÂho naÂstupce. Pokud
byl takovyÂ byt zrÏõÂzen ze staÂtnõÂch prostrÏedkuÊ nebo staÂt
na jeho zrÏõÂzenõÂ prÏispeÏl, je k prÏevodu trÏeba souhlasu
okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta stavby.
(6) PrÏi prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky, kteraÂ je
smluvneÏ uzÏõÂvaÂna fyzickou osobou jako atelieÂr, maÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk jednotky, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂk budovy
povinnost nabõÂdnout4) prÏevod jednotky prÏednostneÏ jejõÂmu uzÏivateli. To neplatõÂ, jestlizÏe tato jednotka byla
nabyta do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona nebo podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ11) a nejednaÂ se o vlastnictvõÂ jednotky vznikleÂ podle ustanovenõÂ § 7, jestlizÏe naÂjem jednotky byl sjednaÂn s vlastnõÂkem jednotky ± fyzickou
osobou. NeprÏijme-li uzÏivatel tuto nabõÂdku do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena, muÊzÏe byÂt jednotka prÏevedena jineÂ osobeÏ.
(7) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ nebytoveÂho
prostoru slouzÏõÂcõÂho uÂcÏeluÊm civilnõÂ ochrany lze uzavrÏõÂt
jen po prÏedchozõÂm souhlasu prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ.
(8) LhuÊty uvedeneÂ v odstavcõÂch 1, 2 a 6 nebeÏzÏõÂ po
dobu rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ platnosti cÏi neplatnosti nabõÂdky.16)
PrÏevody jednotek bytovyÂch druzÏstev
§ 23
(1) Byt v budoveÏ ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ bytoveÂho druzÏstva (daÂle jen ¹druzÏstvoª),
jehozÏ naÂjemcem je fyzickaÂ osoba ± cÏlen druzÏstva, lze
prÏeveÂst jen tomuto cÏlenu druzÏstva. UvedenaÂ podmõÂnka
platõÂ i pro byty ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstva v domech.
(2) DruzÏstvo je povinno uzavrÏõÂt smlouvu o prÏevodu bytu uvedeneÂho v § 24 odst. 1 a 2 s fyzickou
osobou ± cÏlenem druzÏstva, kteraÂ je naÂjemcem bytu
a kteraÂ vyzvala druzÏstvo podle § 24 zaÂkona cÏ. 42/
/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ
majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho
opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ
cÏ. 297/1992 Sb., nebo vyzve druzÏstvo do 30. cÏervna
1995 k uzavrÏenõÂ smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ k tomuto bytu. Smlouva musõÂ byÂt uzavrÏena nejpozdeÏji do
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31. prosince 1995, nenõÂ-li dohodnuto jinak. TõÂm nejsou
dotcÏena ustanovenõÂ devizovyÂch prÏedpisuÊ.17)
(3) ObdobneÏ se postupuje i u nebytovyÂch prostoruÊ, u nichzÏ se na financovaÂnõÂ podõÂlela svyÂm cÏlenskyÂm
podõÂlem pouze fyzickaÂ osoba ± cÏlen druzÏstva, kteraÂ je
naÂjemcem, nebo jejõÂ praÂvnõÂ prÏedchuÊdce.
§ 24
(1) Jsou-li prÏevaÂdeÏny byty, garaÂzÏe a atelieÂry v budovaÂch ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstev, na jejichzÏ vyÂstavbu byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,18) do
vlastnictvõÂ cÏlenuÊ teÏchto druzÏstev ± fyzickyÂch osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu, garaÂzÏi a atelieÂru vznikl po
splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu druzÏstvu teÏmito cÏleny nebo
jejich praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci, jsou tyto prÏevody bezplatneÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro prÏevody
bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ v budovaÂch, ktereÂ k datu uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona byly ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ
spoluvlastnictvõÂ druzÏstev oznacÏovanyÂch podle drÏõÂveÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ jako lidovaÂ bytovaÂ druzÏstva,19) pokud
se prÏevaÂdeÏjõÂ z vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ
uvedenyÂch druzÏstev do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ ± fyzickyÂch
osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu, garaÂzÏi a atelieÂru
vznikl na zaÂkladeÏ skutecÏnostõÂ stanovenyÂch zaÂkonem.20)
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro prÏevody nebytovyÂch prostoruÊ vzniklyÂch na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ uzÏõÂvaÂnõÂ stavby21) z bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2.
(4) Je-li v budoveÏ ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ ve
spoluvlastnictvõÂ druzÏstva nebytovyÂ prostor vzniklyÂ na
zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ uzÏõÂvaÂnõÂ stavby7) ze spolecÏnyÂch prostoruÊ budovy, prÏevede druzÏstvo na zaÂkladeÏ
smlouvy tento nebytovyÂ prostor prÏi prÏevodu jednotek
podle odstavcuÊ 1 a 2 do podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ
vlastnõÂkuÊ jednotek bezplatneÏ. Velikost spoluvlastnickeÂho podõÂlu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti
podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ podlahoveÂ plosÏe
vsÏech jednotek v domeÏ, prÏicÏemzÏ se neprÏihlõÂzÏõÂ k podlahoveÂ plosÏe nebytoveÂho prostoru uvedeneÂho ve veÏteÏ
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prvnõÂ. ObdobneÏ, jak je uvedeno v prÏedchaÂzejõÂcõÂch dvou
veÏtaÂch, se postupuje u nebytovyÂch prostoruÊ, u nichzÏ se
na financovaÂnõÂ podõÂleli cÏlenskyÂmi podõÂly pouze naÂjemci jednotek v budoveÏ, poprÏõÂpadeÏ domeÏ, nebo jejich
praÂvnõÂ prÏedchuÊdci. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro
tyto prÏevody vlastnictvõÂ nebytovyÂch prostoruÊ.
(5) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu jednotky uzavrÏeneÂ podle odstavce 1 nebo 2 je zaÂvazek nabyvatele
uhradit druzÏstvu cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ nesplacenyÂm
uÂveÏruÊm s prÏõÂslusÏenstvõÂm poskytnutyÂm druzÏstvu, prÏipadajõÂcõÂm na prÏevaÂdeÏnyÂ byt, poprÏõÂpadeÏ nebytovyÂ prostor (garaÂzÏ, atelieÂr) k datu pravidelneÂ pololetnõÂ splaÂtky
uÂveÏru ve smyslu odstavce 6 a zaÂvazek nabyvatele
a druzÏstva vzaÂjemneÏ vyporÏaÂdat zaÂvazky nabyvatele
ve vztahu k druzÏstvu. VlastnictvõÂ k jednotce prÏechaÂzõÂ
azÏ po splneÏnõÂ tohoto zaÂvazku.22)
(6) DruzÏstvo je povinno pouzÏõÂt prostrÏedkuÊ zõÂskanyÂch v prÏõÂslusÏneÂm pololetõÂ od nabyvateluÊ jednotek ke
splacenõÂ uÂveÏru veÏrÏiteli23) (daÂle jen ¹bankaª) spolu s pravidelnou splaÂtkou uÂveÏru prÏipadajõÂcõÂ na toteÂzÏ pololetõÂ
s urcÏenõÂm, kteryÂch jednotek se mimorÏaÂdnaÂ splaÂtka
tyÂkaÂ. NedõÂlnou prÏõÂlohou smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky je potvrzenõÂ banky o splacenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ
cÏaÂsti uÂveÏru s urcÏenõÂm, kteryÂch jednotek se splaÂtka
uÂveÏru tyÂkala.
(7) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky z vlastnictvõÂ druzÏstva je vzaÂjemneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ
prostrÏedkuÊ urcÏenyÂch na financovaÂnõÂ oprav a uÂdrzÏby
budovy, poprÏõÂpadeÏ domu a jednotky a daÂle prostrÏedkuÊ
tvorÏenyÂch ze zisku bytoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ (daÂle jen
¹prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂª), prÏipadajõÂcõÂch na
prÏevaÂdeÏnou jednotku. VzaÂjemnyÂm vyporÏaÂdaÂnõÂm se
prÏitom rozumõÂ vyrovnaÂnõÂ jak nevycÏerpanyÂch zuÊstatkuÊ,
tak vyrovnaÂnõÂ nedoplatkuÊ ze strany nabyvatele. NevycÏerpaneÂ prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ prÏevede druzÏstvo praÂvnickeÂ osobeÏ zabezpecÏujõÂcõÂ spraÂvu domu (§ 9
azÏ 11). Pro pouzÏitõÂ prÏevedenyÂch prostrÏedkuÊ platõÂ ustanovenõÂ § 15 obdobneÏ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe spraÂva domu nenõÂ
zajisÏt'ovaÂna praÂvnickou osobou, prÏevede druzÏstvo nevycÏerpaneÂ prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ vlastnõÂku
jednotky.
(8) DosÏlo-li k prÏevodu jednotky z vlastnictvõÂ

17

) ZaÂkon cÏ. 528/1990 Sb., devizovyÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992 Sb.
) NaprÏ. vyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky, Ministerstva financõÂ
SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky a prÏedsedy StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ cÏ. 136/1985 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ
pomoci druzÏstevnõÂ a individuaÂlnõÂ vyÂstavbeÏ a modernizaci rodinnyÂch domkuÊ v osobnõÂm vlastnictvõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek
cÏ. 74/1989 Sb., cÏ. 73/1991 Sb. a cÏ. 398/1992 Sb.
19
) ZaÂkon cÏ. 53/1954 Sb., o lidovyÂch druzÏstvech a o druzÏstevnõÂch organizacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva
NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 20/1956 Sb., a naÂsledujõÂcõÂ prÏedpisy.
20
) ZejmeÂna § 685 a naÂsl. a § 871 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
18

21

) § 85 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb.

22

) § 36 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) § 503 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb.
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druzÏstva do vlastnictvõÂ cÏlena prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, jsou druzÏstvo a vlastnõÂk jednotky povinni vyporÏaÂdat prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ, prÏipadajõÂcõÂ na
prÏevedenou jednotku obdobneÏ podle odstavce 7, a to
do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

zejõÂcõÂ veÏty platõÂ obdobneÏ pro uÂveÏry ponechaneÂ, poprÏõÂpadeÏ poskytnuteÂ na zaÂkladeÏ dodatkuÊ uzavrÏenyÂch obdobneÏ podle odstavce 1 prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona,
pokud byla dodrzÏena ustanovenõÂ dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
o vlastnictvõÂ k bytuÊm.11)

(9) PrÏevodem jednotky podle odstavcuÊ 1 azÏ 8 zanikaÂ cÏlenstvõÂ nabyvatele v druzÏstvu bez praÂva na vraÂcenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu prÏipadajõÂcõÂho na jednotku, prÏõÂpadneÏ zaÂkladnõÂho cÏlenskeÂho vkladu, pokud byl zdrojem financovaÂnõÂ domu s prÏevaÂdeÏnyÂmi jednotkami.
CÏlenstvõÂ v druzÏstvu vsÏak nezanikaÂ, jestlizÏe majetkovaÂ
uÂcÏast cÏlena v druzÏstvu i po prÏevodu jednotky dosahuje
alesponÏ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho cÏlenskeÂho vkladu.

(4) Na zajisÏteÏnõÂ uÂveÏruÊ ponechanyÂch, poprÏõÂpadeÏ
poskytnutyÂch bankou druzÏstvu podle ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 vznikaÂ bance zaÂstavnõÂ praÂvo. ZaÂstavnõÂ
praÂvo vaÂzne na jednotkaÂch, poprÏõÂpadeÏ na jineÂ nemovitosti ve vlastnictvõÂ druzÏstva, kteryÂch se uÂveÏry tyÂkajõÂ.

(10) VyporÏaÂdacõÂ podõÂl nabyvatele jednotky, jemuzÏ
byla prÏevedena jednotka podle odstavcuÊ 1 azÏ 5 a zaniklo cÏlenstvõÂ v druzÏstvu, se stanovõÂ podle § 233 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
§ 25
(1) DruzÏstvo muÊzÏe vyrovnat vyporÏaÂdacõÂ podõÂly
nabyvateluÊ jednotek na zaÂkladeÏ dohody i jinak, nezÏ
je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(2) Nedojde-li k dohodeÏ podle odstavce 1, je
druzÏstvo povinno uhradit nabyvateluÊm jednotek vyporÏaÂdacõÂ podõÂly v peneÏzõÂch podle § 233 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
§ 26
(1) Nedojde-li k prÏevodu vsÏech jednotek v budoveÏ, poprÏõÂpadeÏ v domeÏ, kteryÂch se tyÂkaÂ uÂveÏr poskytnutyÂ bankou, a splatõÂ-li druzÏstvo bance cÏaÂst uÂveÏru odpovõÂdajõÂcõÂ prÏevedenyÂm jednotkaÂm, uzavrÏe banka
s druzÏstvem dodatek k uÂveÏroveÂ smlouveÏ, jehozÏ prÏedmeÏtem bude ponechaÂnõÂ nesplaceneÂ cÏaÂsti uÂveÏru, prÏipadajõÂcõÂ na neprÏevedeneÂ jednotky, druzÏstvu. Pro podmõÂnky, za nichzÏ je uÂveÏr druzÏstvu ponechaÂvaÂn, platõÂ obdobneÏ podmõÂnky, za nichzÏ byla uÂveÏrovaÂ pomoc druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ poskytnuta podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ.
(2) DruzÏstvo je povinno pojistit neprÏevedeneÂ jednotky v domeÏ tak, aby byl zachovaÂn dosavadnõÂ rozsah
pojisÏteÏnõÂ budovy, odpovõÂdajõÂcõÂ neprÏevedenyÂm jednotkaÂm, pokud se teÏchto jednotek tyÂkaÂ uÂveÏr ponechanyÂ
podle odstavce 1.
(3) Pro uÂveÏry ponechaneÂ druzÏstvu podle odstavce 1 platõÂ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ24) o uÂhradeÏ
majetkoveÂ uÂjmy bance obdobneÏ. UstanovenõÂ prÏedchaÂ-

(5) Dojde-li k prÏevodu jednotky podle § 24
odst. 1, 3 a 4, ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ25) o povinnosti druzÏstva vraÂtit staÂtnõÂ prÏõÂspeÏvky se nepouzÏije.
ToteÂzÏ platõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe k prÏevodu bytuÊ dosÏlo prÏed
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
o vlastnictvõÂ k bytuÊm a § 24, 25, 27 azÏ 28c zaÂkona
cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
(6) Dojde-li k prÏevodu jednotky druzÏstva, na kterou byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc
podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,25) a nejednaÂ se o prÏevod podle ustanovenõÂ § 24 odst. 1, 3 a 4, je druzÏstvo povinno
vraÂtit prÏõÂspeÏvky staÂtu poskytnuteÂ na vyÂstavbu jednotky, s vyÂjimkou cÏaÂstek poskytnutyÂch podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ26) na uÂhradu zvyÂsÏenyÂch naÂkladuÊ ztõÂzÏeneÂho zaklaÂdaÂnõÂ stavby, na uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch
s porÏõÂzenõÂm zaÂkladnõÂho technickeÂho vybavenõÂ a jineÂho
zarÏõÂzenõÂ vyvolaneÂho obecnou potrÏebou a na uÂhradu
võÂcenaÂkladuÊ nezvysÏujõÂcõÂch standard bydlenõÂ, ktereÂ nebyly vyvolaÂny pozÏadavky druzÏstva. CÏaÂstka prÏõÂspeÏvkuÊ,
kterou je druzÏstvo povinno vraÂtit, se snizÏuje o 1 %
rocÏneÏ pocÏõÂnaje rokem kolaudace stavby.
§ 27
(1) Pokud byly v druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ porÏõÂzeny byty, na ktereÂ byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ
a jinaÂ pomoc podle prÏedpisuÊ o financÏnõÂ a uÂveÏroveÂ pomoci druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ, formou naÂstaveb
a vestaveb do staÂvajõÂcõÂch budov, anizÏ se budova stala
prÏedmeÏtem podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ druzÏstva a puÊvodnõÂho vlastnõÂka budovy, a je prÏevaÂdeÏn byt v teÂto
budoveÏ, jehozÏ se tyÂkaÂ veÏcneÂ brÏemeno vznikleÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,27) platõÂ pro nabyÂvaÂnõÂ teÏchto bytuÊ
do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 24 odst. 6, 7 a 9 a § 26. UstanovenõÂ § 23 platõÂ
obdobneÏ.

24

) § 45 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb.

25

) NaprÏ. § 6 odst. 6 vyhlaÂsÏky cÏ. 136/1985 Sb.

26

) NaprÏ. § 5 odst. 6 a 7 a § 9 odst. 3 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 136/1985 Sb.
) § 28d zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ
zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
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(2) PrÏevaÂdeÏjõÂcõÂ je povinen o prÏevodu bytu uveÏdomit druzÏstvo opraÂvneÏneÂ z veÏcneÂho brÏemene. Nabyvatel
je povinen uhradit druzÏstvu cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ nesplaceneÂmu uÂveÏru s prÏõÂslusÏenstvõÂm poskytnuteÂmu
druzÏstvu prÏipadajõÂcõÂ na prÏevaÂdeÏnyÂ byt k datu pravidelneÂ pololetnõÂ splaÂtky uÂveÏru. Nejde-li o prÏevod bytu
do vlastnictvõÂ fyzickeÂ osoby ± naÂjemce bytu, jehozÏ naÂjemnõÂ vztah vznikl po splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu tõÂmto
naÂjemcem nebo jeho praÂvnõÂm prÏedchuÊdcem, je nabyvatel povinen uhradit druzÏstvu daÂle cÏaÂstku staÂtnõÂho
prÏõÂspeÏvku vypocÏteneÂho podle § 26 odst. 6. VlastnictvõÂ
k jednotce prÏechaÂzõÂ na nabyvatele azÏ po splneÏnõÂ jeho
uvedenyÂch povinnostõÂ.22) Povinnost splatit uÂveÏr prÏipadajõÂcõÂ na prÏevaÂdeÏnyÂ byt podle § 24 odst. 4 a vraÂtit
cÏaÂstku staÂtnõÂch prÏõÂspeÏvkuÊ podle § 26 odst. 6 maÂ druzÏstvo. UstanovenõÂ § 24 odst. 9 platõÂ obdobneÏ.
(3) VeÏcneÂ brÏemeno vznikleÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ27) zanikaÂ nabytõÂm vlastnictvõÂ k bytu, poprÏõÂpadeÏ se
omezuje v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂmu prÏevedeneÂmu bytu.
V prÏõÂpadeÏ zaÂniku druzÏstva bez praÂvnõÂho naÂstupce
vznikaÂ dnem zaÂniku druzÏstva ve prospeÏch dosavadnõÂho
naÂjemce bytu porÏõÂzeneÂho podle odstavce 1 veÏcneÂ brÏemeno. Toto veÏcneÂ brÏemeno prÏechaÂzõÂ ve stejneÂm rozsahu na jeho praÂvnõÂho naÂstupce. ObdobneÂ veÏcneÂ brÏemeno ve stejneÂm rozsahu a s praÂvem prÏechodu na kazÏdeÂho dalsÏõÂho praÂvnõÂho naÂstupce vznikaÂ ve prospeÏch
naÂjemce bytu v prÏõÂpadeÏ ukoncÏenõÂ jeho cÏlenstvõÂ v druzÏstvu. Obsahem veÏcneÂho brÏemene je praÂvo uzÏõÂvat byt
a spolecÏneÂ prostory, a to ve stejneÂm rozsahu, jakyÂ byl
sjednaÂn mezi naÂjemcem a druzÏstvem. Pro uzÏõÂvaÂnõÂ platõÂ
prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o naÂjmu
druzÏstevnõÂch bytuÊ. UstanovenõÂ § 151n odst. 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ. UstanovenõÂ § 23 platõÂ
obdobneÏ.
(4) Osoba opraÂvneÏnaÂ z veÏcneÂho brÏemene uhradõÂ
cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ nesplaceneÂmu uÂveÏru s prÏõÂslusÏenstvõÂm, obdobneÏ podle § 24 odst. 5 s tõÂm, zÏe ustanovenõÂ
§ 24 odst. 5, 6 a 7 platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ. VeÏcneÂ brÏemeno
prÏechaÂzõÂ nebo vznikaÂ azÏ po splneÏnõÂ uvedeneÂ podmõÂnky.
Vznikem veÏcneÂho brÏemene v duÊsledku zaÂniku druzÏstva
nebo cÏlenstvõÂ v druzÏstvu zanikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu obdobneÏ podle § 24 odst. 9. UstanovenõÂ
§ 24 odst. 10 platõÂ obdobneÏ. UstanovenõÂ § 33b veÏty
druheÂ se nepouzÏije.
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prostoruÊ v budoveÏ nebo v budovaÂch, poprÏõÂpadeÏ v domeÏ
nebo domech ve vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ druzÏstva, kterÏõÂ jsou cÏleny tohoto druzÏstva, mohou rozhodnout o vycÏleneÏnõÂ a vzniku noveÂho druzÏstva. Pro platnost rozhodnutõÂ je trÏeba põÂsemneÂho souhlasu dvoutrÏetinoveÂ veÏtsÏiny vsÏech teÏchto cÏlenuÊ druzÏstva v kazÏdeÂ budoveÏ, poprÏõÂpadeÏ domeÏ. RozhodnutõÂ musõÂ byÂt põÂsemneÏ
oznaÂmeno prÏedstavenstvu druzÏstva. RozhodnutõÂ lze
prÏijmout nejpozdeÏji do 31. prosince 1996. RozhodnutõÂ
nepodleÂhaÂ schvaÂlenõÂ cÏlenskou schuÊzõÂ dosavadnõÂho
druzÏstva.
(2) Pro vznik druzÏstva a pro cÏlenstvõÂ v neÏm jinak
platõÂ ustanovenõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku s tõÂm, zÏe cÏlenstvõÂ v dosavadnõÂm druzÏstvu se vznikem noveÂho druzÏstva prÏechaÂzõÂ na toto druzÏstvo. RozhodnutõÂm podle
odstavce 1 se dosavadnõÂ druzÏstvo nezrusÏuje.
(3) Mezi dosavadnõÂm druzÏstvem a novyÂm druzÏstvem se provede vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku, praÂv a povinnostõÂ, ktereÂ z dosavadnõÂho druzÏstva prÏechaÂzejõÂ na noveÂ
druzÏstvo, prÏicÏemzÏ se vychaÂzõÂ z toho, zÏe toto vyporÏaÂdaÂnõÂ je vzaÂjemneÂ; pokud nedojde k jineÂ dohodeÏ, vyporÏaÂdaÂvaÂ se v peneÏzõÂch. Nedojde-li k jineÂ dohodeÏ, prÏechaÂzõÂ na noveÂ druzÏstvo vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ k budoveÏ nebo budovaÂm, poprÏõÂpadeÏ domu nebo
domuÊm uvedenyÂm v odstavci 1. S prÏechodem vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ k budoveÏ nebo budovaÂm, poprÏõÂpadeÏ domu nebo domuÊm prÏechaÂzõÂ na noveÂ druzÏstvo
dnem jeho vzniku souhrn majetkovyÂch hodnot a zdrojuÊ
jejich krytõÂ tyÂkajõÂcõÂch se teÂto budovy nebo budov, poprÏõÂpadeÏ domu nebo domuÊ. VyporÏaÂdaÂnõÂ se provede
v pomeÏru soucÏtu vyporÏaÂdacõÂch podõÂluÊ cÏlenuÊ noveÂho
druzÏstva a cÏlenuÊ dosavadnõÂho druzÏstva. NaÂrok na vyporÏaÂdaÂnõÂ je splatnyÂ uplynutõÂm sÏesti meÏsõÂcuÊ od schvaÂlenõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky za rok, v neÏmzÏ dosÏlo ke vzniku
noveÂho druzÏstva.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se nepouzÏijõÂ, pokud nedojde ke vzniku noveÂho druzÏstva do 1. cÏervence 2000.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â A PR
Â USTANOVENIÂ
Ï ECHODNA
SPOLECÏNA

§ 28

§ 30

UstanovenõÂ § 23 azÏ 27 platõÂ obdobneÏ pro prÏevod
jednotek ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ
druzÏstev v domech a pro prÏevod bytuÊ uvedenyÂch
v § 27 odst. 1 v domech, u nichzÏ jsou druzÏstva opraÂvneÏna z veÏcneÂho brÏemene vznikleÂho podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ.27)

(1) S vlastnickyÂm praÂvem k jednotce je nerozlucÏneÏ spjato spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
a spoluvlastnictvõÂ nebo jineÂ praÂvo k pozemku.

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
Â STI DRUZÏSTVA
VYCÏLENEÏNIÂ CÏA
§ 29
(1) NaÂjemci nebo vlastnõÂci bytuÊ nebo nebytovyÂch

(2) Vznikne-li veÏcneÂ praÂvo k jednotce, vznikne
soucÏasneÏ i na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu.
(3) Na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
a na spoluvlastnictvõÂ pozemku nelze zajistit praÂva a povinnosti, anizÏ by se soucÏasneÏ nezajistily na jednotce.
(4) Pokud je jednotka ve spoluvlastnictvõÂ,2) majõÂ
spoluvlastnõÂci jednotky postavenõÂ vlastnõÂka jednotky
a odpovõÂdajõÂ vuÊcÏi ostatnõÂm vlastnõÂkuÊm jednotek v domeÏ
spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.
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§ 31
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, rÏõÂdõÂ se
ustanovenõÂmi tohoto zaÂkona i praÂvnõÂ vztahy vznikleÂ
prÏed jeho uÂcÏinnostõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm. Vznik teÏchto praÂvnõÂch vztahuÊ a naÂroky
z nich vznikleÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona se vsÏak
posuzujõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm.
(2) VlastnõÂci bytuÊ nebo nebytovyÂch prostoruÊ,
jimzÏ vlastnickeÂ praÂvo k bytu nebo nebytoveÂmu prostoru vzniklo podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, se
ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povazÏujõÂ za vlastnõÂky
jednotek podle tohoto zaÂkona a jsou povinni do jednoho roku ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uveÂst vesÏkereÂ praÂvnõÂ vztahy k jednotkaÂm, spolecÏnyÂm cÏaÂstem
domu a k pozemku do souladu s tõÂmto zaÂkonem.
(3) Nebude-li splneÏna povinnost stanovenaÂ v odstavci 2, muÊzÏe se vlastnõÂk obraÂtit na soud s naÂvrhem,
aby nahradil chybeÏjõÂcõÂ projev vuÊle.
§ 32
U domuÊ ve vyÂstavbeÏ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se na naÂvrh vlastnõÂkuÊ jednotek po vydaÂnõÂ kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ provede zaÂpis do katastru nemovitostõÂ podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ
domu uzavrÏeneÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ,11) geometrickeÂho plaÂnu, cÏõÂsla popisneÂho a kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ, s uvedenõÂm jednotlivyÂch jednotek, jejich
vlastnõÂkuÊ a spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, poprÏõÂpadeÏ pozemku.
§ 33
(1) Pokud byly prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona
uzavrÏeny mezi vlastnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ organizacõÂ spravujõÂcõÂ ostatnõÂ byty v domeÏ a vlastnõÂky bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ smlouvy o vyÂkonu spraÂvy a uÂdrzÏby spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ pozemku podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm za
pevnyÂ rocÏnõÂ (meÏsõÂcÏnõÂ) prÏõÂspeÏvek, je vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ
organizace spravujõÂcõÂ ostatnõÂ byty v domeÏ, opraÂvneÏn
pocÏõÂnaje meÏsõÂcem naÂsledujõÂcõÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona jednostranneÏ prÏõÂspeÏvek zmeÏnit tak, aby odpovõÂdal ustanovenõÂ § 15 odst. 1.
(2) VlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ organizace spravujõÂcõÂ dosud neprÏevedeneÂ jednotky v domeÏ, je opraÂvneÏn pocÏõÂnaje meÏsõÂcem naÂsledujõÂcõÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vlastnõÂkuÊm jednotek jednostranneÏ upravit uÂhradu
za plneÏnõÂ poskytovanaÂ s uzÏõÂvaÂnõÂm bytu a nebytovyÂch
prostoruÊ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.28)

Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
Ï EVODY SKUPINOVYÂCH RODINNYÂCH
PR
Ê Z VLASTNICTVIÂ BYTOVYÂCH
DOMU
DRUZÏSTEV
§ 33a
(1) UstanovenõÂ § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, 5, 6, 7, 9
a 10 a § 25 platõÂ i pro prÏevody rodinnyÂch domuÊ,29)
jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, garaÂzÏõÂ a zaÂkladnõÂho technickeÂho
vybavenõÂ, ktereÂ jsou ve vlastnictvõÂ druzÏstva a byly vystaveÏny druzÏstvy po 1. lednu 1969 na zaÂkladeÏ vyÂjimek
z prÏedpisuÊ o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ pomoci druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ,30) na jejichzÏ vyÂstavbu byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc prÏõÂslusÏejõÂcõÂ
druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ. PodmõÂnkou je, zÏe tyto rodinneÂ domy byly prÏevedeny z vlastnictvõÂ druzÏstev do
vlastnictvõÂ cÏlenuÊ druzÏstev ± fyzickyÂch osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu v rodinneÂm domeÏ a ke garaÂzÏi vznikl
po splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu druzÏstvu teÏmito cÏleny
nebo jejich praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci. UstanovenõÂ § 26
odst. 1 azÏ 4 pak platõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe nedojde k prÏevodu
vsÏech rodinnyÂch domuÊ, kteryÂch se tyÂkaÂ uÂveÏr poskytnutyÂ bankou.
(2) Spolu s rodinnyÂm domem se prÏevaÂdõÂ z vlastnictvõÂ druzÏstva i spoluvlastnickyÂ podõÂl na spolecÏneÂm
prÏõÂslusÏenstvõÂ rodinnyÂch domuÊ a jejich zaÂkladnõÂho technickeÂho vybavenõÂ, ktereÂ je ve vlastnictvõÂ druzÏstva. Velikost spoluvlastnickeÂho podõÂlu na tomto prÏõÂslusÏenstvõÂ
a zaÂkladnõÂm technickeÂm vybavenõÂ se stanovõÂ podle pocÏtu rodinnyÂch domuÊ se spolecÏnyÂm prÏõÂslusÏenstvõÂm, poprÏõÂpadeÏ napojenyÂch na spolecÏneÂ zaÂkladnõÂ technickeÂ vybavenõÂ.
(3) Dojde-li k prÏevodu rodinneÂho domu a jeho
prÏõÂslusÏenstvõÂ, garaÂzÏe a jejich zaÂkladnõÂho technickeÂho
vybavenõÂ a spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏneÂm prÏõÂslusÏenstvõÂ rodinnyÂch domuÊ nebo jejich technickeÂm vybavenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2, ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ25) o povinnosti druzÏstva vraÂtit staÂtnõÂ
prÏõÂspeÏvky se nepouzÏijõÂ. UstanovenõÂ § 26 odst. 5 a 6
platõÂ obdobneÏ.
(4) Dojde-li k prÏevodu rodinneÂho domu a jeho
prÏõÂslusÏenstvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnickeÂho podõÂlu na
neÏm, a nejednaÂ se o prÏevod podle odstavcuÊ 1 a 2, je
druzÏstvo povinno vraÂtit prÏõÂspeÏvky staÂtu poskytnuteÂ na
vyÂstavbu rodinnyÂch domuÊ a jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, s vyÂjimkou cÏaÂstek staÂtnõÂch prÏõÂspeÏvkuÊ poskytnutyÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ31) na uÂhradu naÂkladuÊ vyvolanyÂch
mimorÏaÂdnyÂmi zaklaÂdacõÂmi podmõÂnkami, vyÂstavbou
proluk, jineÂho zarÏõÂzenõÂ vyvolaneÂho obecnou potrÏebou

28

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb.
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ republiky a Ministerstva financõÂ SlovenskeÂ republiky cÏ. 580/1990 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 580/1992 Sb.
29
) § 3 põÂsm. c) vyhlaÂsÏky cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu.
30

) § 10 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 137/1968 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ financÏnõÂ pomoci druzÏstevnõÂ a individuaÂlnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ,
ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 14/1969 Sb.
31
) § 3 vyhlaÂsÏky cÏ. 137/1968 Sb.
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apod. a naÂkladuÊ zaÂkladnõÂho technickeÂho vybavenõÂ,
ktereÂ je ve vlastnictvõÂ druzÏstva. CÏaÂstka prÏõÂspeÏvkuÊ, ktereÂ
je druzÏstvo povinno vraÂtit, se snizÏuje o 1 % rocÏneÏ
pocÏõÂnaje rokem kolaudace stavby.
(5) PraÂvnickeÂ osoby, poprÏõÂpadeÏ jejich praÂvnõÂ naÂstupci, ktereÂ uzavrÏely se svyÂmi pracovnõÂky smlouvy
o poskytnutõÂ stabilizacÏnõÂho prÏõÂspeÏvku na uÂhradu ceny
rodinneÂho domu podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ,32) vraÂcenõÂ prÏõÂspeÏvku nevyzÏadujõÂ, i kdyzÏ prÏed uplynutõÂm
smluveneÂ doby dosÏlo k porusÏenõÂ podmõÂnek, za kteryÂch
byl prÏõÂspeÏvek poskytnut. To platõÂ i pro okresnõÂ uÂrÏady,
ktereÂ uzavrÏely s fyzickyÂmi osobami smlouvy o poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku na uÂhradu ceny rodinneÂho domu prÏi
jeho prÏevodu z vlastnictvõÂ druzÏstva do vlastnictvõÂ fyzickeÂ osoby podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.33)
(6) BytoveÂ druzÏstvo, ktereÂ jako vlastnõÂk rodinneÂho domu, jeho prÏõÂslusÏenstvõÂ nebo garaÂzÏe nabylo bezplatneÏ pozemek podle § 60a zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb.,
o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 229/2001 Sb., a prÏevaÂdõÂ vlastnictvõÂ k tomuto rodinneÂmu domu, jeho prÏõÂslusÏenstvõÂ nebo garaÂzÏi fyzickeÂ osobeÏ, prÏevede soucÏasneÏ
nabyvateli bezplatneÏ uvedenyÂ pozemek. To platõÂ obdobneÏ i pro druzÏstvo, jehozÏ prÏedmeÏtem cÏinnosti je vyÂstavba a spraÂva garaÂzÏõÂ pro jeho cÏleny, pokud je vlastnõÂkem garaÂzÏe a prÏevaÂdõÂ jejõÂ vlastnictvõÂ fyzickeÂ osobeÏ.
§ 33b
ZaÂnik vlastnictvõÂ bytoveÂho druzÏstva
PrÏestane-li byÂt bytoveÂ druzÏstvo vlastnõÂkem budovy, na jejõÂzÏ vyÂstavbu byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ18) jinak nezÏ jejõÂm znicÏenõÂm, je toto druzÏstvo povinno vraÂtit staÂtnõÂ prÏõÂspeÏvky, ktereÂ byly na vyÂstavbu
budovy poskytnuty podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.18) UstanovenõÂ prÏedchozõÂ veÏty platõÂ i v prÏõÂpadeÏ zaÂniku veÏcneÂho brÏemene zrÏõÂzeneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.27) UstanovenõÂ § 26 odst. 5 a 6 platõÂ
obdobneÏ.
Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
zrusÏena
Â ST DVA NA
Â CTA
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â
USTANOVENIÂ ZA
§ 36
Ministerstvo financõÂ upravõÂ praÂvnõÂm prÏedpisem
zpuÊsob stanovenõÂ vyÂsÏe naÂhrady prÏi vyvlastneÏnõÂ jednotky.

32

1.

2.

3.
4.

Strana 1575

§ 37
ZrusÏujõÂ se:
ZaÂkon cÏ. 52/1966 Sb., o osobnõÂm vlastnictvõÂ k bytuÊm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/1978 Sb., zaÂkona cÏ. 509/
/1991 Sb., zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb. a zaÂkona cÏ. 264/
/1992 Sb.
UstanovenõÂ § 25 a § 27 azÏ 28a a § 28c zaÂkona cÏ. 42/
/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ
zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho
shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 283/1990 Sb.,
kteryÂm se stanovõÂ postup naÂrodnõÂch vyÂboruÊ prÏi prodeji bytuÊ do osobnõÂho vlastnictvõÂ.
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky a Ministerstva financõÂ SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky
cÏ. 47/1978 Sb., o prodeji bytuÊ z naÂrodnõÂho majetku
obcÏanuÊm a o financÏnõÂ pomoci prÏi modernizaci zakoupenyÂch bytuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek cÏ. 2/1982 Sb.,
cÏ. 160/1983 Sb. a cÏ. 611/1992 Sb.
§ 38
UÂcÏinnost

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna
1994.
***
ZaÂkon cÏ. 273/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch
poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb. a zaÂkona
cÏ. 85/1994 Sb., nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1995.
Â stavnõÂho soudu uverÏejneÏnyÂ pod cÏ. 280/
NaÂlez U
/1996 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. listopadu 1997.
ZaÂkon cÏ. 97/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 72/
/1994 Sb., kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ
vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm
a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony
(zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ (25. kveÏtna 1999).
ZaÂkon cÏ. 103/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy
k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ
zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ
CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 89/1996 Sb., zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂ-

) § 3 vyhlaÂsÏky cÏ. 121/1980 Sb., o financÏnõÂ pomoci prÏi prÏevodu skupinovyÂch rodinnyÂch domkuÊ z druzÏstevnõÂho do osobnõÂho
vlastnictvõÂ.
33
) § 4 vyhlaÂsÏky cÏ. 121/1980 Sb.
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jmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 549/1991
Sb., o soudnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 357/1992 Sb.,
o dani deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani z prÏevodu nemovitostõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti
dnem 1. cÏervence 2000.
ZaÂkon cÏ. 229/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/
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/2000 Sb., a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem
30. cÏervna 2001.
ZaÂkon cÏ. 451/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy
k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ
zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem
31. prosince 2001.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Zeman v. r.
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