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211
Â KON
UÂ S TAVN IÂ Z A
ze dne 15. dubna 1992,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje uÂstavnõÂ zaÂkon cÏ. 143/1968 Sb., o cÏeskoslovenskeÂ federaci,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch uÂstavnõÂch zaÂkonuÊ
FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se usneslo na tomto uÂstavnõÂm zaÂkoneÏ:
CÏl. I
UÂstavnõÂ zaÂkon cÏ. 143/1968 Sb., o cÏeskoslovenskeÂ
federaci, ve zneÏnõÂ uÂstavnõÂch zaÂkonuÊ cÏ. 57/1969 Sb.,
cÏ. 125/1970 Sb., cÏ. 43/1971 Sb., cÏ. 50/1975 Sb., cÏ. 161/
/1989 Sb., cÏ. 182/1989 Sb., cÏ. 46/1990 Sb., cÏ. 100/1990
Sb., cÏ. 101/1990 Sb., cÏ. 158/1990 Sb., cÏ. 159/1990 Sb.,
cÏ. 294/1990 Sb., cÏ. 295/1990 Sb., cÏ. 556/1990 Sb., cÏ. 23/
/1991 Sb., cÏ. 91/1991 Sb. a cÏ. 327/1991 Sb., se meÏnõÂ
a doplnÏuje takto:
1. V cÏlaÂnku 12 odst. 2 se za põÂsmeno b) vklaÂdajõÂ
novaÂ põÂsmena c) a d), kteraÂ znõÂ:
¹c) danÏ z prÏidaneÂ hodnoty,
d) spotrÏebnõÂ daneÏ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena c) a d) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena
e) a f).
2. V cÏlaÂnku 12 odst. 4 se za slova ¹s vyÂjimkouª
vklaÂdajõÂ slova ¹veÏcõÂ uvedenyÂch v odstavci 5 a s vyÂjimkouª.

znõÂ:

3. V cÏlaÂnku 12 se doplnÏuje novyÂ odstavec 5, kteryÂ

¹(5) OrgaÂnuÊm celnõÂ spraÂvy prÏõÂslusÏõÂ spraÂva, vyÂkon
a kontrola
a) danõÂ uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. c) a d) vybõÂranyÂch prÏi dovozu,
b) poplatkuÊ spojenyÂch s dovozem nebo vyÂvozem,
c) silnicÏnõÂ daneÏ u plaÂtcuÊ teÂto daneÏ se sõÂdlem nebo bydlisÏteÏm v zahranicÏõÂ.ª.
4. CÏlaÂnek 13 odst. 2 znõÂ:
¹(2) V oblasti celnictvõÂ patrÏõÂ do puÊsobnosti CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky celnõÂ politika, celnõÂ
zaÂkonodaÂrstvõÂ, vcÏetneÏ vydaÂvaÂnõÂ provaÂdeÏcõÂch prÏedpisuÊ,
stanovenõÂ celnõÂch tarifuÊ a netarifnõÂch opatrÏenõÂ, celnõÂ statistika a vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy ve vyÂsÏe uvedenyÂch oblastech.ª.
CÏl. II
Tento uÂstavnõÂ zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem
1. ledna 1993.

Havel v. r.
DubcÏek v. r.
CÏalfa v. r.
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212
Â K ON
ZA
ze dne 15. dubna 1992
o soustaveÏ danõÂ
FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se usneslo na tomto zaÂkoneÏ:
§1
(1) Soustavu danõÂ v CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republice tvorÏõÂ
1. DanÏ z prÏidaneÂ hodnoty vcÏetneÏ daneÏ prÏi dovozu.
2. DaneÏ spotrÏebnõÂ, a to
a)
b)
c)
d)
e)

danÏ
danÏ
danÏ
danÏ
danÏ

z
z
z
z
z

uhlovodõÂkovyÂch paliv a maziv,
lihu a destilaÂtuÊ,
piva,
võÂna,
tabaÂku a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ.

§3
(1) PoplatnõÂci se sõÂdlem cÏi bydlisÏteÏm v zahranicÏõÂ
majõÂ v CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republice jednotneÂ danÏoveÂ povinnosti. UÂprava zpuÊsobu vyloucÏenõÂ
dvojõÂho vnitrostaÂtnõÂho a mezinaÂrodnõÂho zdaneÏnõÂ je jednotnaÂ.
(2) Nemovitosti podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v teÂ republice,
ve ktereÂ lezÏõÂ. SilnicÏnõÂ danÏ se uplatnÏuje podle sõÂdla cÏi bydlisÏteÏ poplatnõÂka v tuzemsku; u cizozemskyÂch motorovyÂch vozidel v mezinaÂrodnõÂm provozu se uplatnÏuje
podle mõÂsta cÏeskoslovenskeÂho hranicÏnõÂho prÏechodu prÏi
jejich vjezdu, poprÏõÂpadeÏ vyÂjezdu z CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky.
(3) Je-li silnicÏnõÂ danÏ zaplacena v jedneÂ republice,
maÂ se za to, zÏe je zaplacena i v druheÂ republice.

3. DaneÏ z prÏõÂjmuÊ:
a) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob,
b) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob.

§4
(1) ZdanÏovacõÂm obdobõÂm je kalendaÂrÏnõÂ rok; odchylky muÊzÏe stanovit prÏõÂslusÏnyÂ zaÂkon.

4. DanÏ z nemovitostõÂ.
5. DanÏ silnicÏnõÂ.

(2) DanÏ nelze vymeÏrÏit ani vymaÂhat po uplynutõÂ trÏõÂ
let od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ byl poplatnõÂk
nebo plaÂtce povinen podat prÏiznaÂnõÂ nebo hlaÂsÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ dluzÏnõÂk srazit danÏ nebo zaÂlohu na tuto danÏ.

6. DanÏ z deÏdictvõÂ a darovaÂnõÂ.
7. DanÏ z prÏevodu nemovitostõÂ.
8. DaneÏ k ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(2) JineÂ daneÏ nezÏ ty, ktereÂ jsou uvedeny v odstavci
1, nelze stanovit.
§2
(1) ZaÂkon FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ upravuje danÏ
z prÏidaneÂ hodnoty vcÏetneÏ daneÏ prÏi dovozu, daneÏ spotrÏebnõÂ a daneÏ z prÏõÂjmuÊ.
(2) U danõÂ z prÏõÂjmuÊ upravuje zaÂkon FederaÂlnõÂho
shromaÂzÏdeÏnõÂ okruh poplatnõÂkuÊ, prÏedmeÏt daneÏ a zaÂklad
daneÏ a vyÂchozõÂ danÏovou sazbu vcÏetneÏ rozsahu mozÏnyÂch odchylek v konstrukci teÏchto danõÂ v obou republikaÂch.
(3) U danõÂ spotrÏebnõÂch upravuje zaÂkon FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ i rozsah prÏõÂpadnyÂch mozÏnyÂch odchylek v sazbeÏ teÏchto danõÂ.

(3) Je-li v teÂto lhuÊteÏ proveden uÂkon k vymeÏrÏenõÂ
nebo vymaÂhaÂnõÂ daneÏ, beÏzÏõÂ lhuÊta pro vymeÏrÏenõÂ nebo vymaÂhaÂnõÂ znovu od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm
byl poplatnõÂk nebo plaÂtce, poprÏõÂpadeÏ dluzÏnõÂk o tomto
uÂkonu zpraven; vymeÏrÏit a vymaÂhat danÏ lze vsÏak nejpozdeÏji do deseti let pocÏõÂtanyÂch od konce kalendaÂrÏnõÂho
roku, v neÏmzÏ byl poplatnõÂk nebo plaÂtce povinen podat
prÏiznaÂnõÂ nebo hlaÂsÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ dluzÏnõÂk srazit danÏ nebo zaÂlohu na tuto danÏ.
(4) Jsou-li ve staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ poplatnõÂk sõÂdlo
nebo bydlisÏteÏ, stanoveny k vymeÏrÏenõÂ nebo vymaÂhaÂnõÂ
daneÏ lhuÊty delsÏõÂ, nezÏ jsou lhuÊty uvedeneÂ v odstavcõÂch
2 a 3, platõÂ pro neÏho lhuÊty stanoveneÂ v tomto staÂteÏ.
§5
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1993.

Havel v. r.
DubcÏek v. r.
CÏalfa v. r.
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213
Â K ON
ZA
ze dne 16. dubna 1992
o spotrÏebnõÂch danõÂch
FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se usneslo na tomto zaÂkoneÏ:
Â S T P RV N IÂ
CÏ A
Ï
Â USTANOVENIÂ
SPOLECNA
§1
Â
UvodnõÂ ustanovenõÂ
(1) Tento zaÂkon stanovõÂ podmõÂnky zdanÏovaÂnõÂ
uhlovodõÂkovyÂch paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, võÂna
a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ (daÂle jen ¹vybraneÂ vyÂrobkyª)
spotrÏebnõÂmi daneÏmi (daÂle jen ¹danÏª).
(2) VybraneÂ vyÂrobky se zdanÏujõÂ podle tohoto zaÂkona jednoraÂzoveÏ.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ:
tuzemskem staÂtnõÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky;
zahranicÏõÂm to uÂzemõÂ, ktereÂ nenõÂ tuzemskem;
vyÂvozem vybranyÂch vyÂrobkuÊ jejich propusÏteÏnõÂ
do volneÂho obeÏhu1) v zahranicÏõÂ nebo do zaÂznamnõÂho obeÏhu2) za uÂcÏelem prÏepracovaÂnõÂ nebo uÂpravy
a potvrzenõÂ o jejich konecÏneÂm nebo docÏasneÂm dopravenõÂ do zahranicÏõÂ;
dovozem vybranyÂch vyÂrobkuÊ propusÏteÏnõÂ do volneÂho obeÏhu1) v tuzemsku nebo do zaÂznamnõÂho
obeÏhu2) v tuzemsku za uÂcÏelem prÏepracovaÂnõÂ nebo
uÂpravy;
spraÂvcem daneÏ prÏõÂslusÏnyÂ financÏnõÂ uÂrÏad3) nebo danÏovyÂ uÂrÏad4) (daÂle jen ¹financÏnõÂ orgaÂnª); prÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ celnice;5)
vyskladneÏnõÂm
1. fyzickeÂ vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ plaÂtcem daneÏ (§ 3) pro splneÏnõÂ smluvnõÂho zaÂvazku;6)
2. fyzickeÂ vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ k dalsÏõÂmu
zpracovaÂnõÂ, pokud tyto vybraneÂ vyÂrobky
opustõÂ uzavrÏeneÂ provoznõÂ prostory vyÂrobce;
1

)
)
3
)
4
)
2

5

ZaÂkon
ZaÂkon
ZaÂkon
ZaÂkon

3. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ neopustõÂ
uzavrÏeneÂ prostory vyÂrobce, pro vyÂrobu vyÂrobkuÊ, ktereÂ nejsou prÏedmeÏtem daneÏ;
4. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro vlastnõÂ potrÏebu
plaÂtce daneÏ, prÏõÂslusÏnõÂkuÊ domaÂcnosti7) a osob
blõÂzkyÂch,7) jeho zameÏstnancuÊ, cÏlenuÊ a spolecÏnõÂkuÊ;
5. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro uÂcÏely reklamy;
6. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro uÂcÏely, ktereÂ
prÏõÂmo nesouvisejõÂ s podnikatelskou cÏinnostõÂ.8)
§3
PlaÂtci
(1) PlaÂtci daneÏ (daÂle jen ¹plaÂtciª) jsou vsÏechny
praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ v tuzemsku vybraneÂ
vyÂrobky vyraÂbeÏjõÂ nebo kteryÂm majõÂ byÂt vyvaÂzÏeneÂ nebo
dovaÂzÏeneÂ vybraneÂ vyÂrobky propusÏteÏny.
(2) PlaÂtci jsou takeÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby,
ktereÂ vyskladnõÂ vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od danÏoveÂ povinnosti podle § 8 odst. 1 põÂsm. b) pro jineÂ uÂcÏely
nezÏ uvedeneÂ v § 8 odst. 1 põÂsm. b).
(3) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se plaÂtcuÊ jsou
uvedena v § 18, 24 a 34.
§4
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou v tuzemsku vyrobeneÂ
nebo do tuzemska dovezeneÂ vybraneÂ vyÂrobky vymezeneÂ v druheÂ cÏaÂsti tohoto zaÂkona.
(2) Dani nepodleÂhajõÂ vybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ byly
danõÂ jizÏ jednou zdaneÏny, pokud u nich nebylo uplatneÏno vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12.
§5
Vznik danÏoveÂ povinnosti
(1) DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ
a) prÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ dnem vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ od vyÂrobce,
b) prÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ dnem vzniku naÂroku na clo,9)

cÏ. 44/1974 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
cÏ. 44/1974 Sb.
CÏNR cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech.
SNR cÏ. 84/1991 Sb., o danÏovyÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 136/1992 Sb.

) § 8a zaÂkona cÏ. 44/1974 Sb.
) § 409 azÏ 475 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk.
§ 588 azÏ 630 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 47/1992 Sb.).
7
) § 115 azÏ 117 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb.
8
) § 2 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
9
) § 46 zaÂkona cÏ. 44/1974 Sb.
6
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c) u vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch podle § 8
odst. 1 põÂsm. b) dnem vyskladneÏnõÂ pro jineÂ uÂcÏely
nezÏ stanoveneÂ v § 8 odst. 1 põÂsm. b),
d) u vybranyÂch vyÂrobkuÊ vyrobenyÂch v tuzemsku nebo do tuzemska dovezenyÂch, u kteryÂch bylo
uplatneÏno vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1 põÂsm. b),
dnem vyskladneÏnõÂ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ stanovõÂ
§ 12 odst. 1 põÂsm. b),
e) dnem uÂhrady naÂhrady sÏkody nebo manka nebo
dnem uÂhrady pojistneÂho plneÏnõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe sÏkoda vznikla na vybranyÂch vyÂrobcõÂch prÏed vznikem
danÏoveÂ povinnosti podle põÂsmen a) azÏ d).

volaÂnõÂ,14) pro mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ prÏi epidemii14)
a pro vyÂzkumneÂ uÂcÏely tyÂkajõÂcõÂ se vyÂhradneÏ prÏedmeÏtu daneÏ.
(2) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se osvobozenõÂ od daneÏ jsou uvedena v § 23 a 29.
§9

(2) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se vzniku danÏoveÂ povinnosti jsou uvedena v § 20 a 26.

NaÂrok na osvobozenõÂ od daneÏ je nutno uplatnit
põÂsemneÏ nejpozdeÏji prÏed vyhotovenõÂm dokladu o vyskladneÏnõÂ od tuzemskeÂho vyÂrobce nebo prÏi podaÂnõÂ naÂvrhu na celnõÂ rÏõÂzenõÂ15) v prÏõÂpadeÏ dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se vztahuje § 8 odst. 1 põÂsm. b) nebo
§ 8 odst. 2.

§6
ZaÂklad daneÏ

§ 10
VystavovaÂnõÂ danÏovyÂch dokladuÊ

(1) ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ je uvedeno na danÏoveÂm dokladu podle
§ 10 vyjaÂdrÏeneÂ v meÏrnyÂch jednotkaÂch.
(2) MeÏrneÂ jednotky vybranyÂch vyÂrobkuÊ jsou uvedeny v cÏaÂsti druheÂ.
§7
Sazby daneÏ
(1) Sazby daneÏ jsou stanoveny jednotneÏ pro celeÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky.
(2) Sazby daneÏ jsou uvedeny v cÏaÂsti druheÂ.
§8
OsvobozenõÂ od daneÏ
(1) Od daneÏ jsou osvobozeny vybraneÂ vyÂrobky
a) dovezeneÂ, pokud se na neÏ vztahuje osvobozenõÂ
od cla10) s vyÂjimkou
1. vybranyÂch vyÂrobkuÊ urcÏenyÂch k veÏdeckyÂm, vyÂzkumnyÂm, vyucÏovacõÂm, vyÂchovnyÂm, kulturneÏ
vyÂchovnyÂm, vysÏetrÏovacõÂm, leÂcÏebnyÂm, sluzÏebnõÂm a naÂbozÏenskyÂm uÂcÏeluÊm a pro zabezpecÏenõÂ
obranyschopnosti a bezpecÏnosti,
2. vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od cla
v raÂmci vsÏeobecneÂho systeÂmu celnõÂch preferencõÂ,11)
3. vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od cla
v raÂmci mezinaÂrodnõÂch dohod o celnõÂ unii nebo
oblasti volneÂho obchodu;12)
b) urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ jako vzorky pro povinneÂ zkousÏky,13) pro hygienickyÂ dozor,14) pro opatrÏenõÂ proti
vzniku a sÏõÂrÏenõÂ prÏenosnyÂch nemocõÂ a nemocõÂ z po-

(1) PrÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ jsou plaÂtci povinni v den
vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ vystavit danÏovyÂ doklad, kteryÂ musõÂ obsahovat:
a) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo plaÂtce
u praÂvnickyÂch osob; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ plaÂtce, jeho
obchodnõÂ jmeÂno (pokud existuje), bydlisÏteÏ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo (bylo-li prÏedeÏleno) u fyzickyÂch
osob,
b) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo odbeÏratele u praÂvnickyÂch osob; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ odbeÏratele, jeho obchodnõÂ jmeÂno (pokud existuje), bydlisÏteÏ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo (bylo-li prÏideÏleno) u fyzickyÂch osob,
c) mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v meÏrnyÂch jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ, cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ16)
a cÏõÂselnyÂ koÂd nomenklatury celnõÂho sazebnõÂku
podle § 22, 28, 33, 37 a 40,
d) cÏaÂstku daneÏ,
e) datum vyskladneÏnõÂ.
(2) SpraÂvce daneÏ uznaÂ pro uÂcÏely spraÂvneÂho zatrÏõÂdeÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do cÏõÂselneÂho koÂdu podle odstavce 1 põÂsm. c) zatrÏõÂdeÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ orgaÂny
celnõÂ spraÂvy.
(3) V prÏõÂpadeÏ podle § 5 odst. 1 põÂsm. e) jsou plaÂtci
prÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ povinni v den
vzniku danÏoveÂ povinnosti vystavit danÏovyÂ doklad podle odstavce 1 s tõÂm, zÏe v põÂsmenu b) uvedou slovo
¹sÏkodaª a v põÂsmenu e) datum naÂhrady sÏkody nebo pojistneÂho plneÏnõÂ.
(4) Pokud doklad podle odstavcuÊ 1 a 2 splnÏuje
podmõÂnky a naÂlezÏitosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,17) povazÏuje se za uÂcÏetnõÂ doklad.

10

) § 44 zaÂkona cÏ. 44/1974 Sb.
) VyhlaÂsÏka federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂho obchodu cÏ. 69/1980 Sb., o osvobozenõÂ obchodnõÂho zbozÏõÂ dovaÂzÏeneÂho a pochaÂzejõÂcõÂho z rozvojovyÂch zemõÂ od dovoznõÂho cla.
12
) VlaÂdnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 59/1948 Sb., kterou se uvaÂdõÂ v prozatõÂmnõÂ platnost VsÏeobecnaÂ dohoda o clech a obchodu ze dne 30. rÏõÂjna
1947.
13
) ZaÂkon cÏ. 30/1968 Sb., o staÂtnõÂm zkusÏebnictvõÂ (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 84/1987 Sb.).
14
) ZaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11

15

) § 66 zaÂkona cÏ. 44/1974 Sb.
) § 8 zaÂkona cÏ. 21/1971 Sb., o jednotneÂ soustaveÏ sociaÂlneÏ ekonomickyÂch informacõÂ.
17
) § 11 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ.
16
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(5) PrÏi vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ musõÂ byÂt na dokladu vystaveneÂm podle
odstavce 1 uvedeno, zÏe se jednaÂ o vyskladneÏnõÂ bez daneÏ
s odvolaÂvkou na ustanovenõÂ § 8 odst. 1 põÂsm. b) nebo
§ 8 odst. 2.
(6) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ plnõÂ pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona naÂvrh na celnõÂ rÏõÂzenõÂ nebo jinyÂ doklad
potvrzujõÂcõÂ propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ funkci danÏoveÂho dokladu podle odstavcuÊ 1 a 2 a danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ podle § 13; prÏi vyÂvozu funkci dokladu prokazujõÂcõÂho naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1 põÂsm. a).
(7) KromeÏ uvedenyÂch danÏovyÂch dokladuÊ jsou
plaÂtci povinni veÂst doklady k prokaÂzaÂnõÂ naÂrokuÊ na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1 põÂsm. b) azÏ d).
(8) PlaÂtci jsou povinni uchovaÂvat vsÏechny doklady
rozhodneÂ pro stanovenõÂ daneÏ po dobu deseti let
od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm vznikla danÏovaÂ
povinnost. Toto ustanovenõÂ zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno lhuÊtami
uvedenyÂmi ve zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkoneÏ.18)
§ 11
VyÂpocÏet daneÏ
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hlaÂsÏkou podmõÂnky pro vraÂcenõÂ daneÏ podle odstavce
1 põÂsm. a) plaÂtcuÊm, kterÏõÂ dodaÂvajõÂ vybraneÂ vyÂrobky
osobaÂm jinyÂch staÂtuÊ, ktereÂ pozÏõÂvajõÂ vyÂsad podle mezinaÂrodnõÂch smluv, jimizÏ je CÏeskaÂ a SlovenskaÂ FederativnõÂ Republika vaÂzaÂna a ktereÂ byly zverÏejneÏny ve SbõÂrce
zaÂkonuÊ.19)
(4) FederaÂlnõÂ ministerstvo financõÂ upravõÂ vyhlaÂsÏkou zvlaÂsÏtnõÂ zpuÊsob uplatnÏovaÂnõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ z vybranyÂch vyÂrobkuÊ poskytovanyÂch osobaÂm prÏi
prÏechodu staÂtnõÂ hranice CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky.
(5) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ mohou plaÂtci uplatnit
pouze u financÏnõÂho orgaÂnu bez ohledu na to, zda jde
o vybraneÂ vyÂrobky vyskladneÏneÂ v tuzemsku nebo dovezeneÂ.
§ 13
(1) PlaÂtci, kteryÂm vznikla danÏovaÂ povinnost nebo
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, jsou povinni prÏedlozÏit danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ.

(1) DanÏ z vyskladneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ jsou
plaÂtci povinni si sami vypocÏõÂtat. DanÏ z dovezenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ vypocÏõÂtaÂ spraÂvce daneÏ.

(2) DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prÏedklaÂdajõÂ plaÂtci meÏsõÂcÏneÏ,
a to 15. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm
vznikla danÏovaÂ povinnost. Pokud nevznikne ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ danÏovaÂ povinnost nebo naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se neprÏedklaÂdaÂ.

(2) DanÏ se vypocÏõÂtaÂ vynaÂsobenõÂm zaÂkladu daneÏ
sazbou daneÏ stanovenou pro prÏõÂslusÏnyÂ vybranyÂ vyÂrobek.

(3) PrÏi dovozu plnõÂ funkci danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ naÂvrh na celnõÂ rÏõÂzenõÂ nebo jinyÂ doklad potvrzujõÂcõÂ propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ.

§ 12
NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ

(4) Pokud plaÂtci zjistõÂ, zÏe danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ
prÏedlozÏili, je nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ a jeho oprava
maÂ za naÂsledek zvyÂsÏenõÂ danÏoveÂ povinnosti, jsou povinni neprodleneÏ prÏedlozÏit spraÂvci daneÏ dodatecÏneÂ danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ s udaÂnõÂm zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ktereÂho se tyÂkaÂ.

(1) PlaÂtci majõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ v prÏõÂpadeÏ
a) vyÂvozu zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ v raÂmci
podnikatelskeÂ cÏinnosti,3)
b) naÂkupu zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ urcÏenyÂch
pro vyÂrobu novyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, jezÏ jsou
prÏedmeÏtem daneÏ,
c) vraÂcenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ neprÏevzatyÂch odbeÏratelem zpeÏt vyÂrobci,
d) vyporÏaÂdaÂnõÂ naÂrokuÊ z vad vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pokud plaÂtci uÂplatu za tyto vybraneÂ vyÂrobky neobdrzÏeli nebo pokud uÂplatu odbeÏrateli vraÂtili.
(2) NaÂrok na vraÂceneÂ daneÏ podle odstavce 1 uplatnõÂ plaÂtci u vybranyÂch vyÂrobkuÊ vyskladneÏnyÂch v tuzemsku v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ podle § 13, nejpozdeÏji
vsÏak do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne prÏedlozÏenõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za meÏsõÂc, ve ktereÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikl.
V prÏõÂpadeÏ uplatneÏnõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ podle odstavce 1 põÂsm. a) je nedõÂlnou soucÏaÂstõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ danÏovyÂ doklad podle § 10 odst. 5 potvrzujõÂcõÂ, zÏe vybraneÂ vyÂrobky byly vyvezeny.
(3) FederaÂlnõÂ ministerstvo financõÂ po dohodeÏ s federaÂlnõÂm ministerstvem zahranicÏnõÂch veÏcõÂ upravõÂ vy18

(5) Pokud plaÂtci zjistõÂ, zÏe danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ
prÏedlozÏili, je nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ a jeho oprava
maÂ za naÂsledek snõÂzÏenõÂ danÏoveÂ povinnosti, mohou
prÏedlozÏit spraÂvci daneÏ nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne
splatnosti daneÏ dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ s udaÂnõÂm
zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ktereÂho se tyÂkaÂ.
(6) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ musõÂ byÂt jako dodatecÏneÂ vyÂrazneÏ oznacÏeno. V dodatecÏneÂm danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ se uvedou pouze rozdõÂly proti danÏoveÂmu prÏiznaÂnõÂ puÊvodneÏ podaneÂmu.
§ 14
ZdanÏovacõÂ obdobõÂ, odvod a splatnost daneÏ
(1) ZdanÏovacõÂm obdobõÂm je kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc.
(2) DanÏ u tuzemskeÂ vyÂroby se odvaÂdõÂ
a) jednou cÏaÂstkou za meÏsõÂc nebo
b) zaÂlohovyÂmi pevnyÂmi cÏaÂstkami.
(3) Jednou cÏaÂstkou za meÏsõÂc odvaÂdeÏjõÂ danÏ plaÂtci,

) § 32 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb.
) VyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 157/1964 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o diplomatickyÂch stycõÂch.
Â mluveÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch mezinaÂrodnõÂch odbornyÂch organiza±
VyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 21/1968 Sb., o U
cõÂ.
VyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 32/1969 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o konzulaÂrnõÂch stycõÂch.
Â mluveÏ o zvlaÂsÏtnõÂch misõÂch.
VyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 40/1987 Sb., o U
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jejichzÏ meÏsõÂcÏnõÂ danÏovaÂ povinnost neprÏesaÂhne cÏaÂstku
100 000 KcÏs, nejpozdeÏji do 15. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm vznikla danÏovaÂ povinnost. MeÏsõÂcÏnõÂ danÏovou povinnostõÂ se rozumõÂ pruÊmeÏr skutecÏneÂ
meÏsõÂcÏnõÂ danÏoveÂ povinnosti za bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂ trÏi kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂce.
(4) ZaÂlohoveÂ pevneÂ cÏaÂstky odvaÂdeÏjõÂ plaÂtci
a) dvakraÂt za meÏsõÂc, pokud jejich meÏsõÂcÏnõÂ danÏovaÂ povinnost prÏekrocÏõÂ cÏaÂstku 100 000 KcÏs a neprÏesaÂhne
cÏaÂstku 2 000 000 KcÏs;
b) denneÏ, pokud jejich meÏsõÂcÏnõÂ danÏovaÂ povinnost
prÏesaÂhne cÏaÂstku 2 000 000 KcÏs.
(5) VyÂsÏi zaÂlohovyÂch pevnyÂch cÏaÂstek podle odstavce 4 stanovõÂ financÏnõÂ orgaÂn po projednaÂnõÂ s plaÂtcem
podle pruÊmeÏru za bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂ trÏi meÏsõÂce; prÏihlõÂzÏõÂ prÏitom k cÏasoveÂmu rozlozÏenõÂ vzniku danÏoveÂ povinnosti (§ 5).
(6) SplaÂtkoveÂ obdobõÂ zacÏõÂnaÂ u plaÂtcuÊ, kterÏõÂ odvaÂdeÏjõÂ zaÂlohoveÂ pevneÂ cÏaÂstky denneÏ, 16. dnem meÏsõÂce,
ve ktereÂm vznikaÂ danÏovaÂ povinnost, a koncÏõÂ 15. dnem
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm danÏovaÂ povinnost vznikla. PlaÂtci jsou povinni v poslednõÂ den
splaÂtkoveÂho obdobõÂ vyrovnat danÏovou povinnost
za meÏsõÂc, ve ktereÂm danÏovaÂ povinnost vznikla.
(7) PlaÂtci, kterÏõÂ odvaÂdeÏjõÂ zaÂlohoveÂ pevneÂ cÏaÂstky
dvakraÂt za meÏsõÂc, jsou povinni odveÂst zaÂlohu do poslednõÂho dne meÏsõÂce, ve ktereÂm vznikla danÏovaÂ povinnost, a vyrovnat danÏovou povinnost za tento meÏsõÂc
do 15. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm
danÏovaÂ povinnost vznikla.
(8) PrvnõÂ trÏi meÏsõÂce ode dne vzniku prvnõÂ danÏoveÂ
povinnosti odvaÂdeÏjõÂ plaÂtci danÏ denneÏ. UstanovenõÂ
§ 13 odst. 2 zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno.
(9) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ se danÏ odvaÂdõÂ
najednou. PlaÂtci jsou povinni vyrovnat danÏ ve lhuÊteÏ,
kterou stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.20)
§ 15
(1) PlaÂtci, kterÏõÂ v tuzemsku vyraÂbeÏjõÂ nebo z tuzemska vyvaÂzÏejõÂ vybraneÂ vyÂrobky, jsou povinni se registrovat u financÏnõÂho orgaÂnu podle sveÂho sõÂdla nejpozdeÏji
do vzniku prvnõÂ danÏoveÂ povinnosti.
(2) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se registrace
a oznamovacõÂ povinnosti je uvedeno v § 30.
§ 16
(1) Pokud plaÂtci zaplatili danÏ nizÏsÏõÂ, nezÏ je danÏovaÂ
povinnost, prÏedepõÂsÏe spraÂvce daneÏ penaÂle ve vyÂsÏi
100 % z dluzÏneÂ daneÏ. Pokud tuto skutecÏnost zjistõÂ plaÂtci sami a uveÏdomõÂ-li o tom neprodleneÏ spraÂvce daneÏ
zpuÊsobem uvedenyÂm v § 13 odst. 4, prÏedepõÂsÏe spraÂvce
daneÏ penaÂle ve vyÂsÏi 20 % z dluzÏneÂ daneÏ.
(2) Nebyla-li danÏ nebo zaÂloha na danÏ zaplacena
vcÏas, jsou plaÂtci povinni zaplatit nedoplatek daneÏ a penaÂle ve vyÂsÏi 0,1 % z dluzÏneÂ daneÏ za kazÏdyÂ den prodle20
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) § 48 zaÂkona cÏ. 44/1974 Sb.

nõÂ. To platõÂ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe plaÂtci nezaplatõÂ vcÏas penaÂle
podle odstavce 1.
(3) Pokud plaÂtci neprÏedlozÏõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ vcÏas,
financÏnõÂ orgaÂn jim ulozÏõÂ pokutu ve vyÂsÏi 10 % z danÏoveÂ
povinnosti za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, jehozÏ se toto danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ tyÂkaÂ, nejmeÂneÏ vsÏak 5000 KcÏs.
(4) Pokud plaÂtci nesplnõÂ rÏaÂdneÏ a vcÏas povinnost registrace nebo oznamovacõÂ povinnost podle § 15, financÏnõÂ orgaÂn jim ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe 1 000 000
KcÏs, nejmeÂneÏ vsÏak 5000 KcÏs.
(5) ZpuÊsob vymeÏrÏovaÂnõÂ penaÂle a pokut a jejich vymaÂhaÂnõÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.
§ 17
DanÏoveÂ rÏõÂzenõÂ
Pro rÏõÂzenõÂ ve veÏcech daneÏ platõÂ zaÂkony naÂrodnõÂch
rad o spraÂveÏ danõÂ, pokud nenõÂ tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak. Pro uplatneÏnõÂ daneÏ prÏi dovozu zbozÏõÂ platõÂ ustanovenõÂ celnõÂch prÏedpisuÊ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
Â ST DR UH A
Â
CÏ A
Â SÏTNIÂ USTANOVENIÂ
ZVLA
H L AVA I
Ï Z UHLOVODIÂKOVYÂCH PALIV A MAZIV
DAN
§ 18
PlaÂtci
PlaÂtcem je takeÂ SpraÂva federaÂlnõÂch hmotnyÂch rezerv, pokud jde o uhlovodõÂkovaÂ paliva a maziva,
k nimzÏ maÂ praÂvo hospodarÏenõÂ, s vyÂjimkou uhlovodõÂkovyÂch paliv a maziv urcÏenyÂch pro jejõÂ vlastnõÂ potrÏebu.
§ 19
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou uhlovodõÂkovaÂ paliva
a maziva (daÂle jen ¹paliva a mazivaª), kteryÂmi se pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumeÏjõÂ automobiloveÂ benziny,
technickeÂ benziny, leteckeÂ pohonneÂ hmoty, motoroveÂ
nafty (s vyÂjimkou bionafty), petroleje, automobiloveÂ
a leteckeÂ motoroveÂ a prÏevodoveÂ oleje, automobilovaÂ
plastickaÂ maziva a zkapalneÏnyÂ a stlacÏenyÂ plyn pouzÏõÂvanyÂ jako pohonnaÂ hmota (s vyÂjimkou bioplynu).
(2) Dani podleÂhajõÂ takeÂ paliva a maziva obsazÏenaÂ
ve smeÏsi s jinyÂmi laÂtkami, a to pouze jejich podõÂlem
v teÂto smeÏsi, s vyÂjimkou jizÏ drÏõÂve zdaneÏnyÂch paliv
a maziv, pokud tento podõÂl prÏesahuje 15 % z objemu
celkoveÂho mnozÏstvõÂ vsÏech laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch.
§ 20
Vznik danÏoveÂ povinnosti
DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ takeÂ dnem vyskladneÏnõÂ
nezdaneÏnyÂch paliv a maziv SpraÂvou federaÂlnõÂch hmotnyÂch rezerv pro jineÂ subjekty.
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§ 25
PrÏedmeÏt daneÏ

§ 21
ZaÂklad daneÏ
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ paliv a maziv, u nichzÏ
vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 a 20, vyjaÂdrÏeneÂ
v tunaÂch cÏisteÂ hmotnosti. To neplatõÂ pro stlacÏeneÂ plyny
pouzÏõÂvaneÂ jako pohonneÂ hmoty, u nichzÏ je zaÂkladem
daneÏ mnozÏstvõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v m3 prÏi normaÂlnõÂm tlaku
a teploteÏ.
§ 22
Sazby daneÏ
Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Te xt

Sazba daneÏ

2710 automobiloveÂ benziny a leteckeÂ
pohonneÂ hmoty s obsahem olova
do 0,013 g/l
automobiloveÂ benziny a leteckeÂ
pohonneÂ hmoty s obsahem olova
nad 0,013g/l
technickeÂ benziny
motoroveÂ nafty (s vyÂjimkou
bionafty) a petroleje
automobiloveÂ a leteckeÂ motoroveÂ
a prÏevodoveÂ oleje a automobilovaÂ
plastickaÂ maziva
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(1) PrÏedmeÏtem daneÏ je lõÂh.
(2) Lihem se rozumõÂ etylalkohol (etanol) zõÂskanyÂ
a) destilacõÂ nebo jinyÂm oddeÏlenõÂm ze zkvasÏenyÂch cukernyÂch roztokuÊ pochaÂzejõÂcõÂch ze sÏkrobnatyÂch
nebo cukernyÂch surovin, celuloÂzy a z jinyÂch surovin obsahujõÂcõÂch lõÂh,
b) synteticky.
(3) Za lõÂh se povazÏujõÂ i smeÏsi etanolu s jinyÂmi alkoholy a laÂtkami, pokud obsah etylalkoholu cÏinõÂ võÂce nezÏ
15 % z objemu celkoveÂho mnozÏstvõÂ vsÏech laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch. AlkoholizovanaÂ võÂna se nepovazÏujõÂ
za lõÂh.
(4) PrÏedmeÏtem daneÏ je teÂzÏ etanol obsazÏenyÂ v naÂpojõÂch s vyÂjimkou piva podle § 31 a võÂna podle § 35,
ktereÂ obsahujõÂ võÂce jak 0,6 % hmotnostnõÂch alkoholu.

9 390,± KcÏs/t
10 800,± KcÏs/t
0,± KcÏs/t
8 250,± KcÏs/t

0,± KcÏs/t

2711 zkapalneÏneÂ plyny pouzÏõÂvaneÂ jako
pohonnaÂ hmota (s vyÂjimkou bioplynu) 2 370,± KcÏs/t
stlacÏeneÂ plyny pouzÏõÂvaneÂ jako
pohonnaÂ hmota (s vyÂjimkou bioplynu)
2,± KcÏs/m3

§ 26
Vznik danÏoveÂ povinnosti
DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ takeÂ dnem
a) vyskladneÏnõÂ lihu osvobozeneÂho podle § 29 põÂsm.
a) pro jineÂ uÂcÏely,
b) zjisÏteÏnõÂ prÏekrocÏenõÂ stanovenyÂch norem ztraÂt lihu
prÏi vyÂrobeÏ a obeÏhu lihu,21)
c) zjisÏteÏnõÂ neopraÂvneÏneÏ odejmuteÂho lihu a lihovin
z vyÂrobnõÂho procesu, ze zaÂsob nebo prÏi prÏepraveÏ,
d) zjisÏteÏnõÂ neopraÂvneÏneÂ regenerace lihu,
e) vyskladneÏnõÂ lihu z hmotnyÂch rezerv SpraÂvy federaÂlnõÂch hmotnyÂch rezerv pro jineÂ subjekty.

§ 23
OsvobozenõÂ od daneÏ

§ 27
ZaÂklad daneÏ

(1) Od daneÏ jsou osvobozena takeÂ paliva a maziva
pouzÏõÂvanaÂ jako pohonnaÂ hmota pro leteckou verÏejnou
prÏepravu osob a naÂkladuÊ dodaÂvanaÂ leteckyÂm spolecÏnostem, ktereÂ jsou cÏleny MezinaÂrodnõÂho sdruzÏenõÂ leteckyÂch dopravcuÊ (IATA).

(1) ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ lihu, u neÏhozÏ
vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 a 26, vyjaÂdrÏeneÂ
v meÏrnyÂch jednotkaÂch.

(2) DaÂle jsou od daneÏ osvobozena paliva a maziva
vyskladneÏnaÂ od vyÂrobce SpraÂveÏ federaÂlnõÂch hmotnyÂch
rezerv s vyÂjimkou paliv a maziv urcÏenyÂch pro jejõÂ vlastnõÂ potrÏebu.
(3) VlaÂda CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se zmocnÏuje stanovit svyÂm narÏõÂzenõÂm u motoroveÂ
nafty zpuÊsob a vyÂsÏi cÏaÂsti zaplaceneÂ daneÏ, kteraÂ muÊzÏe
byÂt v neÏkteryÂch prÏõÂpadech vraÂcena.
H LAVA II
Ï
DAN Z LIHU A LIHOVIN
§ 24
PlaÂtci
PlaÂtcem je takeÂ SpraÂva federaÂlnõÂch hmotnyÂch rezerv u lihu nakoupeneÂho podle § 29 põÂsm. b).
21

(2) MeÏrnou jednotkou21) je 1 litr absolutnõÂho alkoholu (daÂle jen ¹1 l. a.ª) prÏi normaÂlnõÂ teploteÏ 20 8C.
§ 28
Sazby daneÏ
Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Te xt

2207 lõÂh
lõÂh syntetickyÂ, lõÂh rafinovanyÂ
technickyÂ, lõÂh rafinovanyÂ zvlaÂsÏt'
denaturovanyÂ, lõÂh bezvodyÂ, lõÂh
bezvodyÂ zvlaÂsÏt' denaturovanyÂ,
lõÂh obecneÏ denaturovanyÂ, uÂkapy,
dokapy

Sazba daneÏ
180,± KcÏs/1 l.a.

0,± KcÏs/1 l.a.

) VyhlaÂsÏka federaÂlnõÂho ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy cÏ. 16/1972 Sb., o hospodarÏenõÂ s lihem, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky federaÂlnõÂho
ministerstva hospodaÂrÏstvõÂ cÏ. 66/1991 Sb.

2208 destilaÂty ovocneÂ z peÏstitelskeÂho
paÂlenõÂ22)
lihoviny, destilaÂty

§ 33
Sazby daneÏ

90,± KcÏs/1 l.a.
180,± KcÏs/1 l.a.

§ 29
OsvobozenõÂ od daneÏ
Od daneÏ je takeÂ osvobozeno
a) pouzÏitõÂ lihu podle § 25 odst. 2 põÂsm. a) jako materiaÂlu vstupujõÂcõÂho do vyÂrobku prÏi vyÂrobeÏ potravinaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ s vyÂjimkou vybranyÂch vyÂrobkuÊ
podle § 1, kosmetickyÂch a mydlaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ,
eÂteru etylnateÂho, octanu etylnateÂho, leÂcÏiv a farmaceutickyÂch lucÏebnin,
b) vyskladneÏnõÂ lihu od vyÂrobce do hmotnyÂch rezerv
SpraÂvy federaÂlnõÂch hmotnyÂch rezerv,
c) ztraÂty lihu do vyÂsÏe skutecÏneÏ zjisÏteÏnyÂch ztraÂt, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe stanovenyÂch norem ztraÂt lihu
prÏi vyÂrobeÏ a obeÏhu lihu,21)
d) vzorky odebraneÂ financÏnõÂmi orgaÂny k vyÂpocÏtu vyÂroby cÏi zaÂsob lihu.
§ 30
Registrace a oznamovacõÂ povinnost
KromeÏ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 15 jsou plaÂtci
povinni oznaÂmit zahaÂjenõÂ a prÏedpoklaÂdaneÂ ukoncÏenõÂ
vyÂroby prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu orgaÂnu nejmeÂneÏ
30 dnuÊ prÏedem; prÏerusÏenõÂ nebo zastavenõÂ vyÂroby z neprÏedvõÂdatelnyÂch duÊvoduÊ jsou povinni oznaÂmit neprodleneÏ.

H LAVA III
Ï Z PIVA
DAN
§ 31
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) Pivem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ alkoholickyÂ naÂpoj, kteryÂ obsahuje võÂce nezÏ 0,6 % hmotnostnõÂch alkoholu, vzniklyÂ zkvasÏenõÂm mladiny a prÏipravenyÂ z laÂtek sÏkrobnatyÂch nebo cukernatyÂch s prÏõÂsadou chmele.
du.
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(2) Mladina je roztok cukruÊ zõÂskanyÂ z jecÏneÂho sla-

Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Te xt

Sazba daneÏ

2203 u piva do 10 % puÊvodnõÂ stupnÏovitosti
vcÏetneÏ
154,± KcÏs/hl
u piva võÂce nezÏ 10 % do 12 % puÊvodnõÂ
stupnÏovitosti vcÏetneÏ
317,± KcÏs/hl
u piva võÂce nezÏ 12 % puÊvodnõÂ
stupnÏovitosti
423,± KcÏs/hl

HL AVA IV
Ï Z VIÂNA
DAN
§ 34
PlaÂtci
PlaÂtci daneÏ z võÂna vyrobeneÂho v tuzemsku nejsou
fyzickeÂ osoby, jejichzÏ tuzemskaÂ vyÂroba võÂna neprÏesaÂhne 300 litruÊ rocÏneÏ.
§ 35
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
jsou:
a) reÂvovaÂ võÂna, t. j. naÂpoje vyrobeneÂ alkoholovyÂm
kvasÏenõÂm reÂvoveÂho mosÏtu, a to bud' uÂplnyÂm anebo
cÏaÂstecÏnyÂm, bez ohledu na to, zda jsou dosycovaÂna
CO2, s vyÂjimkou tokajskyÂch võÂn,
b) tokajskaÂ võÂna,
c) sÏumivaÂ võÂna, t.j. naÂpoje vyrobeneÂ rÏõÂzenyÂm druhotnyÂm kvasÏenõÂm võÂn anebo mosÏtuÊ, ktereÂ prÏi uzavrÏeneÂm obsahu dosahujõÂ prÏetlak nejmeÂneÏ 0,3 MPa,
d) desertnõÂ a desertnõÂ korÏeneÏnaÂ võÂna, t.j. naÂpoje vyrobeneÂ z võÂn s prÏõÂsadou rafinovaneÂho cukru anebo
zahusÏteÏneÂho mosÏtu, jemneÂho rafinovaneÂho lihu
anebo vinneÂho destilaÂtu, prÏõÂpadneÏ korÏenõÂ,
e) ovocnaÂ võÂna, medovina, sladoveÂ võÂno a ostatnõÂ naÂpoje vyrobeneÂ alkaholovyÂm kvasÏenõÂm.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za reÂvovaÂ võÂna povazÏujõÂ i naÂpoje vyrobeneÂ alkoholovyÂm kvasÏenõÂm
ze zrÏedeÏneÂho reÂvoveÂho mosÏtu, vyÂluhu matolin, prÏõÂpadneÏ zrÏedeÏnyÂch kvasnicÏnyÂch kaluÊ.

§ 32
ZaÂklad daneÏ

§ 36
ZaÂklad daneÏ

ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ piva, u neÏhozÏ vznikla
danÏovaÂ povinnost podle § 5, vyjaÂdrÏeneÂ v hektolitrech.

ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ võÂna, u neÏhozÏ vznikla
danÏovaÂ povinnost podle § 5, vyjaÂdrÏeneÂ v litrech.

) VyhlaÂsÏka ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky cÏ. 76/1988 Sb., o peÏstitelskeÂm paÂlenõÂ ovoce.
VyhlaÂsÏka ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky cÏ. 245/1988 Sb., o peÏstitelskeÂm paÂlenõÂ ovoce.
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§ 37
Sazby daneÏ

cigarety provazcoveÂ a cigarety
filtroveÂ deÂlky do 70 mm vcÏetneÏ
doutnõÂky, cigarilos
2403 lulkoveÂ, dyÂmkoveÂ, cigaretoveÂ,
sÏnÏupaveÂ a zÏvyÂkacõÂ tabaÂky

Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Te xt

2204 reÂvovaÂ võÂna podle § 35 odst. 1
põÂsm. a) a odst. 2
tokajskaÂ võÂna podle § 35
odst. 1 põÂsm. b)
sÏumivaÂ võÂna podle § 35 odst. 1
põÂsm. c)
2205 desertnõÂ a desertnõÂ korÏeneÏnaÂ
võÂna podle § 35 odst. 1 põÂsm. d)
2206 ostatnõÂ naÂpoje podle § 35 odst. 1
põÂsm. e)

Sazba daneÏ

0,± KcÏs/litr
23,30 KcÏs/litr
16,30 KcÏs/litr
5,± KcÏs/litr

(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou tabaÂkoveÂ vyÂrobky.
(2) TabaÂkovyÂmi vyÂrobky se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ: cigarety, cigarilos, doutnõÂky, lulkoveÂ,
dyÂmkoveÂ, cigaretoveÂ, sÏnÏupaveÂ a zÏvyÂkacõÂ tabaÂky.
§ 39
ZaÂklad daneÏ
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏsvõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ,
u nichzÏ vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5, vyjaÂdrÏeneÂ
v kusech (u cigaret, doutnõÂkuÊ a cigarilos) nebo v kilogramech (u tabaÂkuÊ).
§ 40
Sazby daneÏ
Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:

2402 cigarety filtroveÂ deÂlky nad 70 mm

§ 41
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) VybraneÂ vyÂrobky vyskladneÏneÂ do 31. 12. 1992
a uÂcÏtovaneÂ odbeÏrateli po 1. 1. 1993 se povazÏujõÂ za vyskladneÏneÂ podle tohoto zaÂkona a podleÂhajõÂ spotrÏebnõÂ
dani.
(2) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ byla
do 31. 12. 1992 plaÂtcem daneÏ z obratu23) a kteraÂ nakoupila vybraneÂ vyÂrobky do 31. 12. 1992 za cenu bez daneÏ
z obratu, je povinna u vybranyÂch vyÂrobkuÊ, s vyÂjimkou
vybranyÂch vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se vztahujõÂ ustanovenõÂ
§ 8, § 12 odst. 1 põÂsm. b) azÏ d), § 23, § 29 põÂsm.
a) a b) a vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pro ktereÂ je stanovena
sazba daneÏ nula:

(3) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 2 musõÂ spotrÏebnõÂ danÏ prÏiznat a odveÂst podle
§ 13 a 14 nejpozdeÏji za trÏetõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ
po 1. 1. 1993.
(4) Pokud plaÂtci spotrÏebnõÂ daneÏ nakoupili vybraneÂ
vyÂrobky prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, nevztahuje
se na neÏ ustanovenõÂ § 12 odst. 1 põÂsm. a).
(5) PrvnõÂ trÏi meÏsõÂce od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
odvaÂdeÏjõÂ plaÂtci danÏ denneÏ, pokud jejich dennõÂ danÏovaÂ
povinnost prÏesaÂhne cÏaÂstku 3 000 KcÏs. V ostatnõÂch prÏõÂpadech odvaÂdeÏjõÂ plaÂtci danÏ meÏsõÂcÏneÏ. UstanovenõÂ
§ 13 odst. 2 zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno.
(6) V prÏõÂpadeÏ naÂrokuÊ z vad, ktereÂ byly uplatneÏny
v zaÂkonneÂ lhuÊteÏ u vybraneÂho vyÂrobku nakoupeneÂho
do 31. 12. 1992 a jejichzÏ opraÂvneÏnost byla uznaÂna
po 1. 1. 1993, majõÂ plaÂtci spotrÏebnõÂ daneÏ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1 põÂsm. d) pouze do vyÂsÏe zaplaceneÂ daneÏ z obratu.
§ 42
UÂcÏinnost zaÂkona

Sazba daneÏ
0,46 KcÏs/kus

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1993.

Havel v. r.
DubcÏek v. r.
CÏalfa v. r.
23

35,± KcÏs/kg

a) proveÂst fyzickou inventuru zaÂsob k 31. 12. 1992,
b) prÏiznat a odveÂst spotrÏebnõÂ danÏ podle § 13 a 14 z inventarizovanyÂch zaÂsob.

§ 38
PrÏedmeÏt daneÏ

Te xt

0,27 KcÏs/kus
0,± KcÏs/kus

Â ST TR
Ï E TIÂ
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
Ï ECHODNA
PR

7,80 KcÏs/litr

H L AVA V
Ï
Ê
DAN Z TABAÂKOVYÂCH VYÂROBKU

CÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku
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) ZaÂkon cÏ. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 107/1990 Sb.
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214
Â K ON
ZA
ze dne 21. dubna 1992
o burze cennyÂch papõÂruÊ
FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se usneslo na tomto zaÂkoneÏ:

vcÏetneÏ naÂvrhu stanov, naÂvrh burzovnõÂho rÏaÂdu a naÂvrh
rÏaÂdu burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu.

Â S T P RV N IÂ
CÏ A
OBECNAÂ USTANOVENIÂ

(3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o zÏaÂdosti podle odstavce 1
prÏihleÂdne ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
ministerstvo financõÂ SlovenskeÂ republiky zejmeÂna
k potrÏebaÂm financÏnõÂho trhu a k prÏimeÏrÏenosti vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ ve vztahu k prÏedpoklaÂdaneÂmu rozsahu
burzovnõÂho obchodu.

§1
Burza cennyÂch papõÂruÊ
(1) Burza cennyÂch papõÂruÊ (daÂle jen ¹burzaª)
je praÂvnickou osobou opraÂvneÏnou organizovat na
urcÏeneÂm mõÂsteÏ a ve stanovenou dobu prostrÏednictvõÂm
opraÂvneÏnyÂch osob poptaÂvku a nabõÂdku cennyÂch papõÂruÊ.
(2) Na burze se obchoduje s akciemi a dalsÏõÂmi cennyÂmi papõÂry, s nimizÏ je spojeno praÂvo tyÂkajõÂcõÂ se majetkoveÂ uÂcÏasti na podnikaÂnõÂ, dluhopisy, jakozÏ i s dividendovyÂmi a uÂrokovyÂmi kupoÂny.
(3) Burza je akciovou spolecÏnostõÂ, pro kterou platõÂ
ustanovenõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku1) s odchylkami uvedenyÂmi v tomto zaÂkoneÏ.
(4) Burzu muÊzÏe zalozÏit nejmeÂneÏ deset zakladateluÊ.
(5) Burza nemuÊzÏe byÂt zalozÏena verÏejnyÂm upisovaÂnõÂm akciõÂ.2)
(6) JineÂ osoby nezÏ burzy zrÏõÂzeneÂ podle tohoto zaÂkona nemohou ve sveÂm obchodnõÂm naÂzvu nebo jmeÂnu
pouzÏõÂt oznacÏenõÂ burza cennyÂch papõÂruÊ.
§2
PovolenõÂ ke vzniku a zrusÏenõÂ burzy
Ke vzniku burzy, k jejõÂmu rozdeÏlenõÂ, sloucÏenõÂ nebo splynutõÂ s jinou burzou, jakozÏ i k jejõÂmu zrusÏenõÂ bez
praÂvnõÂho naÂstupce je trÏeba povolenõÂ, ktereÂ udeÏluje
na zÏaÂdost zakladateluÊ ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministerstvo financõÂ SlovenskeÂ republiky,
prÏõÂslusÏneÂ podle sõÂdla burzy, poprÏõÂpadeÏ v dohodeÏ obeÏ
tato ministerstva, jde-li o sloucÏenõÂ cÏi splynutõÂ burz
se sõÂdly v obou republikaÂch nebo o rozdeÏlenõÂ burzy
na burzy se sõÂdly v obou republikaÂch.

(4) V zÏaÂdosti o povolenõÂ ke zrusÏenõÂ burzy se uvede
a) obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo burzy, kteraÂ maÂ byÂt zrusÏena;
b) jde-li o rozdeÏlenõÂ, sloucÏenõÂ nebo splynutõÂ burzy
s jinou burzou, skutecÏnost podle odstavce 1
o praÂvnõÂm naÂstupci zrusÏovaneÂ burzy;
c) duÊvody zrusÏenõÂ burzy.
(5) O zÏaÂdosti podle odstavcuÊ 1 a 4 se rozhodne
do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ.3)
§4
Akcie burzy
(1) Akcie burzy zneÏjõÂ na jmeÂno a jsou prÏevoditelneÂ
na jineÂ osoby jen se souhlasem burzovnõÂ komory. Burza nesmõÂ vydaÂvat prÏednostnõÂ ani zameÏstnaneckeÂ akcie.
(2) Pokud burzovnõÂ komora nesouhlasõÂ s prÏevodem akciõÂ na jinou osobu, je burza povinna tyto akcie
odkoupit, nejvyÂsÏe vsÏak za jejich jmenovitou hodnotu.
Na uÂhradu kupnõÂ ceny muÊzÏe pouzÏõÂt prostrÏedkuÊ rezervnõÂho fondu. NabyteÂ akcie je burza povinna do trÏõÂ let
od nabytõÂ prodat, a nejsou-li akcie v teÂto lhuÊteÏ prodaÂny, je burza povinna vzõÂt je z obeÏhu a o jejich jmenovitou hodnotu snõÂzÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ.
(3) ZahranicÏnõÂ osoby4) a praÂvnickeÂ osoby se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, u kteryÂch majetkovaÂ uÂcÏast zahranicÏnõÂ osoby prÏevysÏuje 50 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, mohou nabyÂvat akcie burzy, jejichzÏ celkovaÂ jmenovitaÂ hodnota neprÏesaÂhne jednu trÏetinu zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.

§3
(1) V zÏaÂdosti o povolenõÂ ke vzniku burzy uvedou
zakladateleÂ:
a) obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo burzy;
b) seznam zakladateluÊ;
c) vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a podõÂl zahranicÏnõÂho kapitaÂlu;
d) veÏcneÂ a personaÂlnõÂ zajisÏteÏnõÂ cÏinnosti.
(2) K zÏaÂdosti se prÏipojõÂ zakladatelskaÂ smlouva
1

) § 154 azÏ 220 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk.

2

) § 164 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
4
) § 21 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
3

Â ST DR UH A
Â
CÏ A
§5
OrgaÂny burzy
OrgaÂny burzy jsou:
a) valnaÂ hromada akcionaÂrÏuÊ burzy;
b) burzovnõÂ komora;
c) dozorcÏõÂ rada.
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§6
ValnaÂ hromada akcionaÂrÏuÊ burzy
(1) ValnaÂ hromada akcionaÂrÏuÊ burzy (daÂle jen ¹valnaÂ hromadaª) je nejvysÏsÏõÂm orgaÂnem burzy.
(2) JednaÂnõÂ valneÂ hromady se mohou s hlasem poradnõÂm uÂcÏastnit burzovnõÂ dohodci (§ 28), kterÏõÂ nejsou
akcionaÂrÏi burzy, generaÂlnõÂ tajemnõÂk burzy (§ 12) a burzovnõÂ komisarÏ (§ 32).
(3) ValnaÂ hromada:
a) volõÂ a odvolaÂvaÂ cÏleny burzovnõÂ komory, dozorcÏõÂ
rady a stanovõÂ odmeÏny za jejich cÏinnost;
b) schvaluje burzovnõÂ rÏaÂd (§ 8 odst. 2), jeho zmeÏny
a dalsÏõÂ pravidla burzovnõÂho obchodu zaÂvaznaÂ pro
jeho uÂcÏastnõÂky (daÂle jen ¹burzovnõÂ pravidlaª);
c) schvaluje druhy odmeÏn za sluzÏby poskytovaneÂ
burzou a zaÂsady pro stanovenõÂ jejich vyÂsÏe a stanovõÂ zpuÊsob jejich vyporÏaÂdaÂnõÂ;
d) schvaluje rÏaÂd burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu a jeho zmeÏny vcÏetneÏ sazebnõÂku odmeÏn za rÏõÂzenõÂ prÏed
nõÂm;
e) plnõÂ dalsÏõÂ funkce valneÂ hromady akcioveÂ spolecÏnosti.5)
(4) AkcionaÂrÏ burzy maÂ na jednaÂnõÂ valneÂ hromady
hlasovacõÂ praÂvo podle jmenoviteÂ hodnoty svyÂch akciõÂ,
nejvyÂsÏe vsÏak 20 % z celkoveÂho pocÏtu hlasuÊ.
§7
BurzovnõÂ komora
zy.6)

(1) BurzovnõÂ komora je statutaÂrnõÂm orgaÂnem bur-

(2) BurzovnõÂ komora muÊzÏe mõÂt nejvyÂsÏe 24 cÏlenuÊ.
(3) CÏleny burzovnõÂ komory volõÂ valnaÂ hromada,
a to z akcionaÂrÏuÊ burzy nejmeÂneÏ polovinu cÏlenuÊ a z burzovnõÂch dohodcuÊ nejmeÂneÏ jednoho cÏlena. DalsÏõÂ cÏlenoveÂ burzovnõÂ komory mohou byÂt zvoleni z rÏad odbornõÂkuÊ, financÏnõÂch investoruÊ a z jinyÂch osob. Za praÂvnickou osobu je volitelnyÂ cÏlen jejõÂho statutaÂrnõÂho orgaÂnu,
kteryÂ je opraÂvneÏn samostatneÏ jednat jmeÂnem teÂto praÂvnickeÂ osoby.
(4) VolebnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ burzovnõÂ komory nesmõÂ
byÂt delsÏõÂ nezÏ trÏi roky. OpeÏtovneÂ zvolenõÂ je mozÏneÂ.
(5) ZasedaÂnõÂ burzovnõÂ komory rÏõÂdõÂ jejõÂ prÏedseda.
(6) Na zasedaÂnõÂ burzovnõÂ komory musõÂ byÂt prÏõÂtomna alesponÏ polovina cÏlenuÊ burzovnõÂ komory. BurzovnõÂ komora rozhoduje prostou veÏtsÏinou hlasuÊ. PrÏi
rovnosti hlasuÊ rozhoduje hlas prÏedsedy. PrÏi volbeÏ a odvolaÂnõÂ prÏedsedy a mõÂstoprÏedsedy, prÏi projednaÂvaÂnõÂ naÂvrhu burzovnõÂho rÏaÂdu, naÂvrhu rÏaÂdu burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu a jejich zmeÏn, musõÂ byÂt prÏõÂtomny alesponÏ dveÏ trÏetiny cÏlenuÊ burzovnõÂ komory a rozhodnutõÂ
musõÂ byÂt schvaÂleno alesponÏ dvoutrÏetinovou veÏtsÏinou
hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ.
5

) § 187 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

6

) § 13 a 191 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 191 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

7
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§8
PraÂva a povinnosti burzovnõÂ komory
(1) BurzovnõÂ komora:
a) dbaÂ, aby prÏi cÏinnosti burzy byly dodrzÏovaÂny
praÂvnõÂ prÏedpisy, burzovnõÂ rÏaÂd, burzovnõÂ pravidla
a zabezpecÏovaÂna ochrana zaÂjmuÊ uÂcÏastnõÂkuÊ financÏnõÂho trhu;
b) navrhuje valneÂ hromadeÏ burzovnõÂ rÏaÂd a rÏaÂd burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu a jejich zmeÏny a stanovõÂ zpuÊsob jejich uverÏejneÏnõÂ;
c) navrhuje valneÂ hromadeÏ burzovnõÂ pravidla, kteraÂ
urcÏujõÂ zpuÊsoby, druhy a provaÂdeÏnõÂ burzovnõÂho
obchodu, zpuÊsob a lhuÊty jeho plneÏnõÂ, jakozÏ i postup prÏi jejich nedodrzÏenõÂ, urcÏuje zpuÊsob vedenõÂ
evidence o burzovnõÂm obchodu a vyuzÏõÂvaÂnõÂ vyÂpocÏetnõÂ techniky prÏi tomto obchodu;
d) jmenuje a odvolaÂvaÂ generaÂlnõÂho tajemnõÂka burzy
a burzovnõÂ dohodce, vyhlasÏuje vyÂbeÏroveÂ rÏõÂzenõÂ
pro jejich jmenovaÂnõÂ a stanovõÂ kvalifikacÏnõÂ pozÏadavky;
e) stanovõÂ vyÂsÏi zaÂpisneÂho, kauce, odmeÏn za sluzÏby
poskytovaneÂ burzou a odmeÏn za zprostrÏedkovaÂnõÂ
burzovnõÂho obchodu burzovnõÂmi dohodci;
f) prÏijõÂmaÂ opatrÏenõÂ, jejichzÏ uÂcÏelem je zabraÂnit ohrozÏenõÂ cÏinnosti burzy nebo zaÂjmuÊ jejich akcionaÂrÏuÊ
a uÂcÏastnõÂkuÊ financÏnõÂho trhu, zejmeÂna meÏnõÂ burzovnõÂ dny a pozastavuje zcÏaÂsti nebo zcela burzovnõÂ obchod;
g) rozhoduje o protestech proti rozhodnutõÂm burzovnõÂch vyÂboruÊ, tyÂkajõÂcõÂch se opraÂvneÏnõÂ obchodovat na burze a prÏijetõÂ cennyÂch papõÂruÊ k burzovnõÂmu obchodu, pokud toto opraÂvneÏnõÂ bylo na burzovnõÂ vyÂbory prÏeneseno;
h) rozhoduje o protestech proti vyhlaÂsÏenyÂm kursuÊm
cennyÂch papõÂruÊ;
i) udeÏluje souhlas s prodejem akciõÂ burzy;
j) rozhoduje o prÏijetõÂ cennyÂch papõÂruÊ k burzovnõÂmu
obchodu;
k) zverÏejnÏuje kursy cennyÂch papõÂruÊ a uÂdaje o naÂkupu
a prodeji cennyÂch papõÂruÊ na burze;
l) udeÏluje a odnõÂmaÂ opraÂvneÏnõÂ k naÂkupu a prodeji
cennyÂch papõÂruÊ;
m) vykonaÂvaÂ dohled nad cÏinnostõÂ burzovnõÂch dohodcuÊ zpuÊsobem stanovenyÂm v burzovnõÂm rÏaÂdu;
n) uklaÂdaÂ sankce podle § 31 tohoto zaÂkona;
o) provaÂdõÂ ostatnõÂ cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s rÏõÂzenõÂm burzovnõÂho obchodu;
p) vykonaÂvaÂ dalsÏõÂ cÏinnosti uvedeneÂ v § 11 odst. 1,
§ 12, 15, 16, § 20 odst. 4, § 21 odst. 4, § 22 odst. 1,
§ 23 a § 30 odst. 1;
q) plnõÂ dalsÏõÂ funkce prÏedstavenstva akcioveÂ spolecÏnosti.7)
(2) PraÂva a povinnosti burzovnõÂ komory podrobneÏ
upravuje burzovnõÂ rÏaÂd a burzovnõÂ pravidla.
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§9
PrÏedseda burzovnõÂ komory
(1) BurzovnõÂ komora volõÂ a odvolaÂvaÂ z rÏad svyÂch
cÏlenuÊ prÏedsedu a mõÂstoprÏedsedu burzovnõÂ komory.
MõÂstoprÏedseda burzovnõÂ komory zastupuje prÏedsedu
burzovnõÂ komory v dobeÏ jeho neprÏõÂtomnosti.
(2) PrÏedseda burzovnõÂ komory:
a) rÏõÂdõÂ cÏinnost burzovnõÂ komory a podepisuje jejõÂ
usnesenõÂ;
b) prÏedklaÂdaÂ valneÂ hromadeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂvrh burzovnõÂho rÏaÂdu, burzovnõÂch pravidel a rÏaÂdu burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu a jejich zmeÏn;
c) je opraÂvneÏn v neodkladnyÂch prÏõÂpadech prÏijmout
opatrÏenõÂ podle § 8 odst. 1 põÂsm. f), nelze-li vcÏas
svolat burzovnõÂ komoru.
§ 10
DozorcÏõÂ rada
(1) DozorcÏõÂ radeÏ8) neprÏõÂslusÏõÂ kontrola jednotlivyÂch burzovnõÂch obchoduÊ.
(2) VolebnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ dozorcÏõÂ rady nesmõÂ byÂt
delsÏõÂ nezÏ trÏi roky. OpeÏtovneÂ zvolenõÂ je mozÏneÂ.
(3) ZameÏstnanci burzy nesmõÂ byÂt v dozorcÏõÂ radeÏ
zastoupeni.9)
§ 11
BurzovnõÂ vyÂbory
(1) BurzovnõÂ komora muÊzÏe zrÏõÂdit k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 8 odst. 1 põÂsm. j) azÏ m) burzovnõÂ
vyÂbory.
(2) BurzovnõÂ vyÂbory mohou byÂt staÂleÂ nebo docÏasneÂ. Pravidla jednaÂnõÂ burzovnõÂch vyÂboruÊ stanovõÂ burzovnõÂ rÏaÂd.
(3) BurzovnõÂ vyÂbory jsou slozÏeny z cÏlenuÊ burzovnõÂ komory a z rÏad odbornõÂkuÊ, financÏnõÂch investoruÊ a jinyÂch osob. PrÏedsedu a cÏleny burzovnõÂch vyÂboruÊ jmenuje a odvolaÂvaÂ burzovnõÂ komora.
§ 12
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk burzy

Â ST TR
Ï E TIÂ
CÏ A
BURZOVNIÂ OBCHOD
§ 13
(1) BurzovnõÂm obchodem je naÂkup a prodej cennyÂch papõÂruÊ na burze a pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
i zprostrÏedkovaÂnõÂ tohoto naÂkupu a prodeje opraÂvneÏnyÂmi osobami. Dobu a mõÂsto burzovnõÂho obchodu stanovõÂ burzovnõÂ rÏaÂd.
(2) Pokud se na burze pouzÏõÂvaÂ pouze automatizovanyÂ systeÂm obchodovaÂnõÂ, povazÏujõÂ se za jednotliveÂ
burzovnõÂ obchody ty, ktereÂ jsou v tomto systeÂmu evidovaÂny.
(3) UÂcÏastnõÂky burzovnõÂho obchodu jsou osoby
uvedeneÂ v § 14 odst. 1 a 2 a burzovnõÂ dohodci.
§ 14
OpraÂvneÏnõÂ k naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ
na burze
(1) Kupovat a prodaÂvat cenneÂ papõÂry na burze mohou osoby opraÂvneÏneÂ k obchodovaÂnõÂ s cennyÂmi papõÂry
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona10) a ktereÂ jsou
a) akcionaÂrÏi burzy nebo
b) osobami, kteryÂm burzovnõÂ komora na jejich zÏaÂdost a po zaplacenõÂ zaÂpisneÂho udeÏlila opraÂvneÏnõÂ
kupovat a prodaÂvat cenneÂ papõÂry na burze.
(2) K naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ je opraÂvneÏna teÂzÏ StaÂtnõÂ banka cÏeskoslovenskaÂ.
(3) OpraÂvneÏnõÂ k naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ
nesmõÂ byÂt udeÏleno praÂvnickeÂ osobeÏ, na jejõÂzÏ majetek
byl prohlaÂsÏen konkurs11) nebo bylo povoleno vyrovnaÂnõÂ, nebo byl naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu zamõÂtnut
pro nedostatek majetku, a to po dobu peÏti let po skoncÏenõÂ tohoto rÏõÂzenõÂ, a fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ nenõÂ bezuÂhonnaÂ.
(4) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se nepovazÏuje za bezuÂhonnou fyzickaÂ osoba, kteraÂ byla pravomocneÏ odsouzena pro trestnyÂ cÏin majetkoveÂ povahy nebo jinyÂ
uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin.

(1) GeneraÂlnõÂho tajemnõÂka burzy jmenuje a odvolaÂvaÂ burzovnõÂ komora. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk burzy
je jmenovaÂn na zaÂkladeÏ vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ.

(5) Osoby, ktereÂ nejsou opraÂvneÏny k naÂkupu
a k prodeji cennyÂch papõÂruÊ, mohou nakupovat a prodaÂvat cenneÂ papõÂry na burze prostrÏednictvõÂm osob uvedenyÂch v odstavci 1, poprÏõÂpadeÏ v odstavci 2.

(2) GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk burzy je zameÏstnancem
burzy.

§ 15

(3) GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk burzy:
a) rÏõÂdõÂ cÏinnost burzovnõÂho aparaÂtu a provoz burzy;
jeho praÂva a povinnosti urcÏuje burzovnõÂ rÏaÂd;
b) uÂcÏastnõÂ se zasedaÂnõÂ burzovnõÂ komory a burzovnõÂch vyÂboruÊ s hlasem poradnõÂm;
c) uklaÂdaÂ pokuty podle § 31 odst. 4.
8

) § 197 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 200 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
10
) NaprÏ. § 1 odst. 3 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch.
9

11

) § 4 zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ.

(1) PraÂvnickaÂ osoba, kteraÂ je opraÂvneÏna k naÂkupu
a prodeji cennyÂch papõÂruÊ, urcÏõÂ jednu, poprÏõÂpadeÏ võÂce
fyzickyÂch osob, ktereÂ budou jejõÂm jmeÂnem kupovat
a prodaÂvat cenneÂ papõÂry (daÂle jen ¹makleÂrÏª).
(2) MakleÂrÏ musõÂ mõÂt k naÂkupu a prodeji cennyÂch
papõÂruÊ potrÏebnou odbornou zpuÊsobilost a musõÂ byÂt
bezuÂhonnyÂ.
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§ 16
(1) PrÏestane-li osoba opraÂvneÏnaÂ k naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ nebo jejõÂ zmocneÏnec splnÏovat podmõÂnky uvedeneÂ v § 14 odst. 1 a 3 a v § 15, muÊzÏe jõÂ burzovnõÂ komora docÏasneÏ nebo trvale odejmout opraÂvneÏnõÂ
kupovat a prodaÂvat cenneÂ papõÂry na burze, poprÏõÂpadeÏ
ji docÏasneÏ nebo trvale vyloucÏit z burzovnõÂho obchodu.
(2) Proti rozhodnutõÂ burzovnõÂ komory podle odstavce 1 muÊzÏe dotcÏenaÂ osoba podat u prÏõÂslusÏneÂho soudu naÂvrh na urcÏenõÂ neplatnosti rozhodnutõÂ, a to do patnaÂcti dnuÊ od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ. PodaÂnõÂ naÂvrhu nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 17
ZprostrÏedkovaÂnõÂ naÂkupu a prodeje
cennyÂch papõÂruÊ na burze
ZprostrÏedkovat naÂkup a prodej cennyÂch papõÂruÊ
mezi osobami opraÂvneÏnyÂmi nakupovat a prodaÂvat cenneÂ papõÂry mohou pouze burzovnõÂ dohodci (§ 28), pokud burzovnõÂ rÏaÂd nestanovõÂ jinak.
§ 18
PraÂva a povinnosti uÂcÏastnõÂkuÊ burzovnõÂho obchodu
UÂcÏastnõÂci burzovnõÂho obchodu jsou povinni:
a) dodrzÏovat burzovnõÂ rÏaÂd a burzovnõÂ pravidla;
b) plnit zaÂvazky z jednotlivyÂch burzovnõÂch obchoduÊ;
c) prÏistoupit ke stanoveneÂmu zpuÊsobu zuÂcÏtovaÂnõÂ
burzovnõÂho obchodu;
d) slozÏit na uÂcÏet burzy kauci k zabezpecÏenõÂ zaÂvazkuÊ
a rizik plynoucõÂch z burzovnõÂho obchodu a z jeho
zuÂcÏtovaÂnõÂ. VyÂsÏi kauce urcÏõÂ burzovnõÂ komora s prÏihleÂdnutõÂm k rozsahu okruhu a riziku burzovnõÂho
obchodu;
e) prÏedklaÂdat burzovnõÂ komorÏe rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku
oveÏrÏenou auditorem.
§ 19
Â
UcÏastnõÂci burzovnõÂho obchodu mohou uzavõÂrat
mimoburzovnõÂ obchod s cennyÂmi papõÂry prÏijatyÂmi
k obchodovaÂnõÂ na burze jen v rozsahu povoleneÂm burzovnõÂ komorou a jsou povinni o neÏm informovat burzu.
§ 20
(1) PrÏi burzovnõÂm obchodu majõÂ jeho uÂcÏastnõÂci
stejnaÂ praÂva. VsÏem uÂcÏastnõÂkuÊm burzovnõÂho obchodu
musõÂ byÂt dostupneÂ ve stejnou dobu stejneÂ informace
o skutecÏnostech vyÂznamnyÂch pro vyÂvoj kursuÊ cennyÂch
papõÂruÊ.
(2) UÂcÏastnõÂci burzovnõÂho obchodu nesmeÏjõÂ uzavõÂrat burzovnõÂ obchody zameÏrÏeneÂ k posÏkozenõÂ trÏetõÂch
osob.
(3) Osoby majõÂcõÂ ze sveÂho zameÏstnaÂnõÂ nebo postavenõÂ drÏõÂve nezÏ ostatnõÂ uÂcÏastnõÂci burzovnõÂho obchodu
informace o skutecÏnostech, ktereÂ mohou ovlivnit kurs
neÏkteryÂch cennyÂch papõÂruÊ, nesmeÏjõÂ uzavõÂrat obchody
s teÏmito cennyÂmi papõÂry nebo sveÂ informace vyuzÏõÂt
ve prospeÏch jinyÂch osob, a to do doby, nezÏ se tyto
informace stanou obecneÏ znaÂmyÂmi.
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(4) BurzovnõÂ komora urcÏõÂ v burzovnõÂch pravidlech, ktereÂ osoby vzhledem ke sveÂmu zameÏstnaÂnõÂ nebo
postavenõÂ nemohou uzavõÂrat burzovnõÂ obchod s neÏkteryÂmi cennyÂmi papõÂry.
(5) UÂcÏastnõÂci zasedaÂnõÂ burzovnõÂ komory, jejich
vyÂboruÊ, burzovnõÂ dohodci, zameÏstnanci burzy a praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ provaÂdeÏjõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ burzovnõÂho
obchodu, jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, ktereÂ zõÂskajõÂ ze sveÂho postavenõÂ a ktereÂ majõÂ
vyÂznam pro vyÂvoj financÏnõÂho trhu, nebo se dotyÂkajõÂ
zaÂjmuÊ jeho jednotlivyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ. Pro uÂcÏely obcÏanskeÂho nebo trestnõÂho rÏõÂzenõÂ mohou byÂt tyto osoby
prÏedsedou burzovnõÂ komory zprosÏteÏny povinnosti
mlcÏenlivosti.
Â S T CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Ï IJETIÂ CENNEÂHO PAPIÂRU
PR
K BURZOVNIÂMU OBCHODU
§ 21
(1) O prÏijetõÂ cenneÂho papõÂru k burzovnõÂmu obchodu rozhoduje burzovnõÂ komora nebo poveÏrÏenyÂ burzovnõÂ vyÂbor, je-li zrÏõÂzen.
(2) PodmõÂnky pro prÏijetõÂ cenneÂho papõÂru k burzovnõÂmu obchodu, ktereÂ musõÂ splnÏovat emitent cenneÂho papõÂru a jõÂm vydanaÂ emise cennyÂch papõÂruÊ, stanovõÂ
burzovnõÂ rÏaÂd.
(3) V teÏchto podmõÂnkaÂch se stanovõÂ zejmeÂna pozÏadovanaÂ minimaÂlnõÂ doba podnikatelskeÂ cÏinnosti emitenta, vyÂsÏe jeho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, povinneÂ rozlozÏenõÂ
akciõÂ mezi akcionaÂrÏe, velikost emise cennyÂch papõÂruÊ
a jejõÂ rozlozÏenõÂ do jednotlivyÂch jmenovityÂch hodnot.
(4) PrÏi prÏijetõÂ cenneÂho papõÂru k burzovnõÂmu obchodu rozhodne burzovnõÂ komora, zda se s tõÂmto cennyÂm papõÂrem bude obchodovat na hlavnõÂm trhu cennyÂch papõÂruÊ nebo na vedlejsÏõÂm trhu cennyÂch papõÂruÊ.
(5) Se zahranicÏnõÂmi cennyÂmi papõÂry lze na burze
obchodovat, pokud byly vydaÂny v souladu s praÂvnõÂmi
prÏedpisy platnyÂmi ve staÂteÏ emitenta a byly burzovnõÂ
komorou prÏijaty k burzovnõÂmu obchodu.
§ 22
ÏZaÂdost o prÏijetõÂ cenneÂho papõÂru
k burzovnõÂmu obchodu
(1) O prÏijetõÂ cenneÂho papõÂru k burzovnõÂmu obchodu zÏaÂdaÂ emitent. V podmõÂnkaÂch pro prÏijetõÂ cenneÂho papõÂru k burzovnõÂmu obchodu urcÏõÂ burzovnõÂ komora,
kdy je trÏeba k zÏaÂdosti prÏipojit prospekt oveÏrÏenyÂ bankou. Za spraÂvnost prospektu odpovõÂdaÂ emitent.
(2) Je-li emitentem cenneÂho papõÂru banka opraÂvneÏnaÂ k naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ, podaÂvaÂ zÏaÂdost sama.
(3) Prospekt obsahuje uÂdaje o cÏinnosti emitenta
a emisi cenneÂho papõÂru, a to zejmeÂna o:
a) druhu cenneÂho papõÂru;
b) obchodnõÂch vyhlõÂdkaÂch;
c) celkoveÂm objemu emise a jeho rozdeÏlenõÂ do jmenovityÂch hodnot;
d) zpuÊsobu vydaÂnõÂ a mõÂstu prodeje cenneÂho papõÂru.

(4) Pokud emise cenneÂho papõÂru bude provedena
pouze zaknihovaÂnõÂm,12) uvede se v prospektu zpuÊsob
evidence o stavu a pohybu cenneÂho papõÂru.
(5) Prospekt musõÂ byÂt uverÏejneÏn zpuÊsobem urcÏenyÂm v burzovnõÂm rÏaÂdu.
§ 23
(1) Emitent cenneÂho papõÂru prÏijateÂho k burzovnõÂmu obchodu je povinen podle pozÏadavku burzovnõÂ komory uverÏejnÏovat beÏhem roku informace o vyÂsledcõÂch
sveÂho hospodarÏenõÂ, svou rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku oveÏrÏenou auditorem a komentaÂrÏ o sveÂ financÏnõÂ situaci.
(2) Emitent cenneÂho papõÂru prÏijateÂho k burzovnõÂmu obchodu musõÂ neprodleneÏ oznaÂmit burzovnõÂ komorÏe a podle jejõÂho pozÏadavku uverÏejnit zmeÏny ve sveÂ
financÏnõÂ situaci nebo jineÂ skutecÏnosti, ktereÂ mohou vyvolat zmeÏnu kursu cenneÂho papõÂru nebo zhorsÏit schopnost emitenta plnit zaÂvazky z emise cenneÂho papõÂru.
§ 24
UstanovenõÂ teÂto cÏaÂsti se nevztahujõÂ na staÂtnõÂ dluhopisy, ktereÂ se prÏijõÂmajõÂ k burzovnõÂmu obchodu bez
zÏaÂdosti a bez prospektu.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Ê
URCÏOVANIÂ KURSU CENNYÂCH PAPIÂRU
Â DA
Â NIÂ BURZOVNIÂCH OBCHODU
ÏA
Ê
A VYPOR
§ 25
(1) Kurs cenneÂho papõÂru, za kteryÂ se obchoduje
v prÏõÂslusÏnyÂ burzovnõÂ den, urcÏuje burzovnõÂ dohodce.
Pokud se na burze pouzÏõÂvaÂ pouze automatizovanyÂ systeÂm burzovnõÂho obchodu, vypocÏõÂtaÂvaÂ se kurs tõÂmto
systeÂmem.
(2) ZpuÊsob urcÏovaÂnõÂ kursuÊ cennyÂch papõÂruÊ stanovõÂ
burzovnõÂ rÏaÂd.
(3) Kursy cennyÂch papõÂruÊ se vyhlasÏujõÂ v sõÂdle burzy a po skoncÏenõÂ burzovnõÂho dne se uverÏejnÏujõÂ v kursovnõÂm listeÏ burzy.
§ 26
(1) Proti vyhlaÂsÏenyÂm kursuÊm cennyÂch papõÂruÊ lze
podat protest u burzovnõÂ komory, a to do trÏõÂ dnuÊ ode
dne naÂsledujõÂcõÂho po jejich vyhlaÂsÏenõÂ. O tomto protestu rozhodne s konecÏnou platnostõÂ burzovnõÂ komora
do trÏõÂ dnuÊ od jeho dorucÏenõÂ. Protest nemaÂ odkladnyÂ
uÂcÏinek. Nerozhodne-li burzovnõÂ komora v teÂto lhuÊteÏ,
maÂ se za to, zÏe protest prÏijõÂmaÂ.
(2) Na rozhodovaÂnõÂ o protestech se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ.
§ 27
VyporÏaÂdaÂnõÂ jednotlivyÂch burzovnõÂch obchoduÊ
(1) VyporÏaÂdaÂnõÂ jednotlivyÂch burzovnõÂch obchoduÊ
formou vzaÂjemneÂho zuÂcÏtovaÂnõÂ, uÂschovy, dodaÂnõÂ
cÏi odebraÂnõÂ cennyÂch papõÂruÊ provaÂdõÂ banka, poprÏõÂpadeÏ
jinaÂ praÂvnickaÂ osoba na zaÂkladeÏ smlouvy uzavrÏeneÂ
s burzovnõÂ komorou.
12
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) § 1 odst. 5 zaÂkona cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

(2) Tato praÂvnickaÂ osoba nesmõÂ provaÂdeÏt burzovnõÂ
obchod. Je povinna prÏedklaÂdat burzovnõÂ komorÏe
a burzovnõÂmu komisarÏi na pozÏaÂdaÂnõÂ informace o uzavrÏenyÂch burzovnõÂch obchodech a jejich vyporÏaÂdaÂnõÂ.
Â S T SÏ E STA
Â
CÏ A
BURZOVNIÂ DOHODCI
§ 28
(1) BurzovnõÂ dohodce je zprostrÏedkovatelem naÂkupu a prodeje cennyÂch papõÂruÊ mezi osobami opraÂvneÏnyÂmi k naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ.
(2) BurzovnõÂho dohodce jmenuje na zaÂkladeÏ vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ a odvolaÂvaÂ burzovnõÂ komora. BurzovnõÂ
dohodce nenõÂ zameÏstnancem burzy.
(3) BurzovnõÂ dohodce:
a) zprostrÏedkovaÂvaÂ naÂkup a prodej cennyÂch papõÂruÊ,
ktereÂ mu prÏideÏlila burzovnõÂ komora;
b) urcÏuje kursy prÏideÏlenyÂch cennyÂch papõÂruÊ;
c) vede denõÂk jednotlivyÂch burzovnõÂch obchoduÊ,
do ktereÂho v cÏasoveÂm sledu zapisuje obchody
zprostrÏedkovaneÂ v prÏõÂslusÏnyÂ burzovnõÂ den, ostatnõÂ
uÂcÏastnõÂky burzovnõÂho obchodu, emitenty cennyÂch
papõÂruÊ, kursy cennyÂch papõÂruÊ, za ktereÂ byly burzovnõÂ obchody uskutecÏneÏny, druhy obchoduÊ, jakozÏ i jejich prÏõÂpadneÂ zrusÏenõÂ nebo odstoupenõÂ
od burzovnõÂho obchodu. Do denõÂku burzovnõÂch
obchoduÊ se zapisujõÂ i odmõÂtnutõÂ zprostrÏedkovaÂnõÂ
obchodu podle põÂsmena f). DenõÂk burzovnõÂch obchoduÊ muÊzÏe byÂt nahrazen vyÂstupnõÂmi sestavami
z automatizovaneÂho systeÂmu, potvrzenyÂmi burzovnõÂm dohodcem;
d) nesmõÂ uzavõÂrat jednotliveÂ burzovnõÂ obchody
na vlastnõÂ uÂcÏet a vlastnõÂm jmeÂnem, ani vlastnõÂm
jmeÂnem na cizõÂ uÂcÏet nebo prÏebõÂrat zaÂruku
za splneÏnõÂ burzovnõÂch obchoduÊ, ktereÂ zprostrÏedkovaÂvaÂ. VyÂjimku tvorÏõÂ burzovnõÂ obchody, ktereÂ
burzovnõÂ dohodce prÏechodneÏ uzavrÏe vlastnõÂm
jmeÂnem ke splneÏnõÂ prÏõÂkazuÊ svyÂch klientuÊ, a to nejdeÂle na dobu trÏõÂ dnuÊ;
e) je povinen prÏi sveÂ cÏinnosti jednat cÏestneÏ a iniciativneÏ v zaÂjmu uÂcÏastnõÂkuÊ burzovnõÂho obchodu a financÏnõÂho trhu;
f) nesmõÂ uzavõÂrat burzovnõÂ obchod, maÂ-li duÊvodneÂ
podezrÏenõÂ, zÏe uÂcÏastnõÂk burzovnõÂho obchodu nepostupuje cÏestneÏ nebo je platebneÏ neschopnyÂ;
g) nesmõÂ byÂt cÏlenem dozorcÏõÂ rady burzy, jejõÂho aparaÂtu, ani rozhodcem cÏi zameÏstnancem burzovnõÂho
rozhodcÏõÂho soudu;
h) nesmõÂ byÂt prokuristou, cÏlenem statutaÂrnõÂho ani
dozorcÏõÂho orgaÂnu osoby opraÂvneÏneÂ k naÂkupu
a prodeji cennyÂch papõÂruÊ na burze.
(4) Po uzavrÏenõÂ burzovnõÂho obchodu vydaÂ burzovnõÂ dohodce ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm zaÂveÏrkovyÂ list,
ve ktereÂm potvrdõÂ dohodnuteÂ podmõÂnky burzovnõÂho
obchodu. ZaÂveÏrkovyÂ list muÊzÏe byÂt nahrazen vyÂstupnõÂ
sestavou z automatizovaneÂho systeÂmu obsahujõÂcõÂ potrÏebneÂ uÂdaje o uzavrÏeneÂm burzovnõÂm obchodu, potvrzeneÂm burzovnõÂm dohodcem.
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(5) BurzovnõÂ dohodce je povinen byÂt prÏõÂtomen
v burzovnõÂch dnech na burze po celou uÂrÏednõÂ dobu
a osobneÏ se uÂcÏastnit burzovnõÂho obchodu. V prÏõÂpadeÏ
neprÏõÂtomnosti zajistõÂ sveÂ zastupovaÂnõÂ jinyÂm burzovnõÂm
dohodcem.
(6) BurzovnõÂ dohodce maÂ naÂrok na odmeÏnu
za zprostrÏedkovaÂnõÂ burzovnõÂho obchodu jakmile dodaÂ
zaÂveÏrkoveÂ listy.
(7) OdmeÏnu za zprostrÏedkovaÂnõÂ burzovnõÂho obchodu platõÂ ostatnõÂ uÂcÏastnõÂci rovnyÂm dõÂlem, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Â ST S ED MA
Â
CÏ A
SPORY Z BURZOVNIÂHO OBCHODU
§ 29
(1) Spory z burzovnõÂho obchodu rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ soud, pokud strany v põÂsemneÂ smlouveÏ neujednajõÂ rozhodovaÂnõÂ sporuÊ burzovnõÂm rozhodcÏõÂm soudem.
(2) Ve sporech z burzovnõÂho obchodu je neprÏõÂpustnaÂ naÂmitka, zÏe sÏlo pouze o saÂzku nebo hru.
§ 30
BurzovnõÂ rozhodcÏõÂ soud
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nily nebo mohly ovlivnit kursy cennyÂch papõÂruÊ
s uÂmyslem posÏkodit uÂcÏastnõÂky financÏnõÂho trhu.
(2) Za jednaÂnõÂ uvedenaÂ v odstavci 1 muÊzÏe burzovnõÂ
komora podle stupneÏ zaÂvazÏnosti
a) udeÏlit vyÂtku;
b) oznaÂmit porusÏenõÂ povinnosti ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm
burzovnõÂho obchodu;
c) ulozÏit pokutu do 50 000 KcÏs, poprÏõÂpadeÏ propadnutõÂ kauce [§ 18 põÂsm. d)];
d) docÏasneÏ nebo trvale odejmout uÂcÏastnõÂku burzovnõÂho obchodu opraÂvneÏnõÂ k naÂkupu a prodeji cennyÂch papõÂruÊ, poprÏõÂpadeÏ uÂcÏastnõÂka nebo jeho
zmocneÏnce docÏasneÏ nebo trvale vyloucÏit z burzovnõÂho obchodu;
e) odvolat burzovnõÂho dohodce;
f) docÏasneÏ nebo trvale vyloucÏit cennyÂ papõÂr z burzovnõÂho obchodu.
(3) Sankce podle odstavce 2 lze ulozÏit do jednoho
meÏsõÂce ode dne, kdy se burzovnõÂ komora doveÏdeÏla
o skutecÏnostech rozhodnyÂch pro jejich ulozÏenõÂ, nejpozdeÏji vsÏak do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy nastaly.
(4) OsobeÏ, kteraÂ porusÏuje porÏaÂdek na burze, muÊzÏe
generaÂlnõÂ tajemnõÂk burzy ulozÏit pokutu ve vyÂsÏi stanoveneÂ burzovnõÂm rÏaÂdem.

(1) BurzovnõÂ rozhodcÏõÂ soud zrÏizuje burzovnõÂ komora pro rozhodovaÂnõÂ sporuÊ z burzovnõÂch obchoduÊ
uzavrÏenyÂch na burze.

(5) PeneÏzÏiteÂ sankce podle odstavce 2 põÂsm. c) a odstavce 5 jsou prÏõÂjmem burzy.

(2) SjednajõÂ-li uÂcÏastnõÂci burzovnõÂho obchodu pravomoc burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu (§ 29 odst. 1),
platõÂ, zÏe se podrÏõÂdili rovneÏzÏ jeho rÏaÂdu platneÂmu v dobeÏ
podaÂnõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.

Â ST D EVA
Â TA
Â
CÏ A

(3) PraÂvo z burzovnõÂho obchodu musõÂ byÂt uplatneÏno u burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu do sedmi dnuÊ
ode dne, kdy burzovnõÂ obchod byl nebo meÏl byÂt plneÏn.
PraÂvo neuplatneÏneÂ v teÂto dobeÏ zanikaÂ.
(4) Ve veÏci sameÂ rozhoduje burzovnõÂ rozhodcÏõÂ
soud rozhodcÏõÂm naÂlezem, kteryÂ je konecÏnyÂ a vykonatelnyÂ.
(5) SlozÏenõÂ burzovnõÂho rozhodcÏõÂho soudu a pravidla rÏõÂzenõÂ prÏed nõÂm stanovõÂ rÏaÂd burzovnõÂho rozhodcÏõÂho
soudu, jehozÏ soucÏaÂstõÂ je i sazebnõÂk odmeÏn za rÏõÂzenõÂ
prÏed nõÂm.
(6) Rozhodcem muÊzÏe byÂt pouze osoba zapsanaÂ
v seznamu rozhodcuÊ, kteryÂ schvaluje burzovnõÂ komora.
Â S T O SM A
Â
CÏ A
SANKCE
§ 31
(1) BurzovnõÂ komora muÊzÏe ulozÏit sankce uÂcÏastnõÂku burzovnõÂho obchodu a emitentu cenneÂho papõÂru
prÏijateÂho k burzovnõÂmu obchodu, kteryÂ
a) porusÏuje ustanovenõÂ tohoto zaÂkona;
b) porusÏuje povinnosti stanoveneÂ burzovnõÂm rÏaÂdem
a burzovnõÂmi pravidly;
c) uÂmyslneÏ rozsÏirÏuje nepravdiveÂ zpraÂvy, ktereÂ ovliv-

Â TNIÂ DOZOR
STA
§ 32
Ï
(1) Cinnost burzy podleÂhaÂ staÂtnõÂmu dozoru.
(2) StaÂtnõÂ dozor nad cÏinnostõÂ burzy vykonaÂvaÂ ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministerstvo
financõÂ SlovenskeÂ republiky prostrÏednictvõÂm burzovnõÂho komisarÏe, ktereÂho v dobeÏ jeho neprÏõÂtomnosti
v plneÂm rozsahu zastupuje jeho zaÂstupce. Funkce burzovnõÂho komisarÏe je neslucÏitelnaÂ s cÏlenstvõÂm v burzovnõÂ komorÏe a dozorcÏõÂ radeÏ burzy.
(3) BurzovnõÂho komisarÏe a jeho zaÂstupce jmenuje
a odvolaÂvaÂ ministr financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministr financõÂ SlovenskeÂ republiky.
(4) PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru je burzovnõÂ komisarÏ opraÂvneÏn:
a) kontrolovat burzovnõÂ obchod z hlediska dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, burzovnõÂho rÏaÂdu a burzovnõÂch pravidel, jakozÏ i z hlediska potrÏeb financÏnõÂho trhu;
b) podaÂvat zpraÂvu burzovnõÂ komorÏe o zjisÏteÏnyÂch
skutecÏnostech za uÂcÏelem uplatneÏnõÂ sankcõÂ podle
§ 31;
c) provaÂdeÏt saÂm nebo prostrÏednictvõÂm jõÂm poveÏrÏenyÂch osob revizi cÏinnosti burzovnõÂch dohodcuÊ tyÂkajõÂcõÂ se jejich burzovnõÂch i mimoburzovnõÂch obchoduÊ s cennyÂmi papõÂry;
d) uÂcÏastnit se zasedaÂnõÂ burzovnõÂ komory s praÂvem
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pozastavit vyÂkon jejõÂho rozhodnutõÂ, pokud odporuje praÂvnõÂm prÏedpisuÊm, burzovnõÂmu rÏaÂdu nebo
burzovnõÂm pravidluÊm. VyÂkon rozhodnutõÂ burzovnõÂ komory muÊzÏe byÂt pozastaven burzovnõÂm
komisarÏem nejdeÂle na dobu sedmi dnuÊ, do kdy
o neÏm s konecÏnou platnostõÂ rozhodne ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministerstvo financõÂ SlovenskeÂ republiky;
e) pozÏadovat, aby burzovnõÂ komora odstranila
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ zjisÏteÏneÂ nedostatky;
f) vyzÏadovat od orgaÂnuÊ burzy, praÂvnickeÂ osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ burzovnõÂho obchodu a od
burzovnõÂch dohodcuÊ informace, uÂcÏetnõÂ vyÂkazy
a jineÂ doklady, ktereÂ souvisejõÂ s jejich burzovnõÂm
a mimoburzovnõÂm obchodem s cennyÂmi papõÂry.
(5) NaÂklady spojeneÂ s revizõÂ cÏinnosti burzovnõÂch
dohodcuÊ hradõÂ tito dohodci.
§ 33
(1) Ministr financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministr
financõÂ SlovenskeÂ republiky je opraÂvneÏn na naÂvrh burzovnõÂho komisarÏe odejmout burzovnõÂ komorÏe jejõÂ
opraÂvneÏnõÂ uvedenaÂ v tomto, poprÏõÂpadeÏ ve zvlaÂsÏtnõÂm
zaÂkoneÏ,13) pokud zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏuje praÂvnõÂ
prÏedpisy, burzovnõÂ rÏaÂd nebo burzovnõÂ pravidla a hrozõÂ
nebezpecÏõÂ ztraÂt z prodlenõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ jmenuje
zmocneÏnce, ktereÂho poveÏrÏõÂ jednaÂnõÂm jmeÂnem burzy
a rÏõÂzenõÂm burzy do doby, nezÏ bude valnou hromadou
zvolena novaÂ burzovnõÂ komora.

(2) ZmocneÏncem podle odstavce 1 muÊzÏe byÂt pouze fyzickaÂ osoba s odbornou zpuÊsobilostõÂ. ZmocneÏnec
se zapisuje do obchodnõÂho rejstrÏõÂku a zaÂpisem prÏechaÂzejõÂ na zmocneÏnce praÂva a povinnosti burzovnõÂ komory. Je povinen svolat valnou hromadu k volbeÏ noveÂ
burzovnõÂ komory, kteraÂ se musõÂ konat do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
od zaÂpisu zmocneÏnce v obchodnõÂm rejstrÏõÂku. Tato burzovnõÂ komora podaÂ naÂvrh na vyÂmaz zmocneÏnce z obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(3) Ministr financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministr
financõÂ SlovenskeÂ republiky je opraÂvneÏn docÏasneÏ pozastavit burzovnõÂ obchod nebo obchody, jestlizÏe nelze
jinak zabraÂnit velkyÂm hospodaÂrÏskyÂm sÏkodaÂm.
(4) Proti rozhodnutõÂ ministra financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo ministra financõÂ SlovenskeÂ republiky podle
odstavcuÊ 1 a 3 se muÊzÏe burzovnõÂ komora odvolat
k NejvysÏsÏõÂmu soudu CÏeskeÂ republiky nebo NejvysÏsÏõÂmu soudu SlovenskeÂ republiky,14) a to do sedmi dnuÊ
od jeho dorucÏenõÂ. PodaÂnõÂ naÂvrhu nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA
§ 34
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Havel v. r.
DubcÏek v. r.
CÏalfa v. r.
13

) § 191 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
§ 244 azÏ 246c a § 250l a naÂsl. zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 70/1992 Sb.).
14
) § 244 azÏ 250 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
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