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182
Â K ON
ZA
ze dne 16. cÏervna 1993
o UÂstavnõÂm soudu
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

a duÊstojnosti a neohrozÏuje duÊveÏru v nezaÂvislost a neÂ stavnõÂho soudu.
strannost rozhodovaÂnõÂ U

Â ST PRVN IÂ
CÏ A

(4) VyÂkon funkce soudce je neslucÏitelnyÂ teÂzÏ s cÏlenstvõÂm v politickeÂ straneÏ nebo v politickeÂm hnutõÂ.

ORGANIZACE UÂSTAVNIÂHO SOUDU
§1
UÂstavnõÂ soud se sklaÂdaÂ z prÏedsedy, dvou mõÂstoprÏedseduÊ a dalsÏõÂch soudcuÊ.
PrÏedseda a mõÂstoprÏedsedoveÂ UÂstavnõÂho soudu
§2
Prezident republiky jmenuje ze soudcuÊ UÂstavnõÂho
soudu (daÂle jen ¹soudceª) prÏedsedu a dva mõÂstoprÏedÂ stavnõÂho soudu.
sedy U
§3
(1) PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu
Â stavnõÂ soud navenek,
a) zastupuje U
b) vykonaÂvaÂ spraÂvu UÂstavnõÂho soudu,
c) svolaÂvaÂ zasedaÂnõÂ pleÂna UÂstavnõÂho soudu (daÂle jen
¹pleÂnumª), urcÏuje porÏad jeho jednaÂnõÂ a rÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ,
d) jmenuje prÏedsedy senaÂtuÊ UÂstavnõÂho soudu (daÂle
jen ¹senaÂtª),
e) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, ktereÂ mu uklaÂdaÂ zaÂkon.
Â stavnõÂho soudu za(2) NeprÏõÂtomneÂho prÏedsedu U
stupujõÂ mõÂstoprÏedsedoveÂ UÂstavnõÂho soudu v rozsahu
a porÏadõÂ stanoveneÂm pleÂnem.
Â stavnõÂho soudu muÊzÏe se souhlasem
(3) PrÏedseda U
pleÂna poveÏrÏit mõÂstoprÏedsedy trvalyÂm plneÏnõÂm neÏkteryÂch svyÂch uÂkoluÊ.
Soudci
§4
(1) Funkce soudce je verÏejnou funkcõÂ.
(2) Soudce nelze stõÂhat pro prÏestupek.
(3) VyÂkon funkce soudce je neslucÏitelnyÂ s jinou
placenou funkcõÂ nebo jinou vyÂdeÏlecÏnou cÏinnostõÂ, s vyÂjimkou spraÂvy vlastnõÂho majetku, cÏinnosti veÏdeckeÂ,
pedagogickeÂ, literaÂrnõÂ a umeÏleckeÂ, pokud takovaÂ cÏinnost nenõÂ na uÂjmu funkce soudce, jejõÂho vyÂznamu

§5
Soudce je povinen zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, o kteryÂch se dozveÏdeÏl v souvislosti s vyÂkonem
soudcovskeÂ funkce. Tato povinnost trvaÂ i po zaÂniku
soudcovskeÂ funkce.
§6
(1) Prezident republiky si vyzÏaÂdaÂ od SenaÂtu souhlas ke jmenovaÂnõÂ soudce.
(2) NenõÂ-li souhlas podle odstavce 1 daÂn do 60 dnuÊ
poteÂ, kdy si jej prezident republiky vyzÏaÂdal, jen proto,
zÏe SenaÂt v uvedeneÂ lhuÊteÏ o teÂto veÏci nehlasoval, platõÂ, zÏe
k jmenovaÂnõÂ soudce SenaÂt souhlas dal.
§7
(1) Soudce se muÊzÏe sveÂ funkce vzdaÂt prohlaÂsÏenõÂm
ucÏineÏnyÂm osobneÏ do rukou prezidenta republiky.
BraÂnõÂ-li mu v tom zaÂvazÏneÂ okolnosti, muÊzÏe tak ucÏinit
prohlaÂsÏenõÂm sepsanyÂm formou notaÂrÏskeÂho zaÂpisu.
(2) Funkce soudce zanikaÂ dnem naÂsledujõÂcõÂm po
dni, v neÏmzÏ soudce ucÏinil prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1
nebo v neÏmzÏ bylo prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 prezidentu republiky dorucÏeno.
(3) Funkce soudce daÂle zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou byl soudcem jmenovaÂn,
b) dnem, kdy soudce prÏestal byÂt volitelnyÂ do SenaÂtu,
c) dnem praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl soudce
odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ,
d) vyhlaÂsÏenõÂm usnesenõÂ UÂstavnõÂho soudu o zaÂniku
funkce podle § 144.
(4) UvolnõÂ-li se mõÂsto soudce, protozÏe jeho funkce
podle odstavce 3 zanikla, sdeÏlõÂ to prÏedseda UÂstavnõÂho
soudu neprodleneÏ prezidentu republiky.
Asistenti soudcuÊ
§8
(1) KazÏdeÂmu soudci je jmenovaÂn alesponÏ jeden
asistent soudce (daÂle jen ¹asistentª).
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Â stav(2) Asistenta jmenuje a odvolaÂvaÂ prÏedseda U
nõÂho soudu na naÂvrh soudce, o jehozÏ asistenta se jednaÂ.
§9

f)

(1) Asistentem muÊzÏe byÂt jmenovaÂn obcÏan CÏeskeÂ
republiky, kteryÂ je zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, je
bezuÂhonnyÂ, maÂ uÂplneÂ vysokosÏkolskeÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ a byl nejmeÂneÏ peÏt let cÏinnyÂ v praÂvnickeÂm povolaÂnõÂ.

g)

(2) Asistent se muÊzÏe sveÂ funkce vzdaÂt; funkce
asistenta zanikaÂ dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ
bylo oznaÂmenõÂ o vzdaÂnõÂ se funkce dorucÏeno prÏedsedovi UÂstavnõÂho soudu.
(3) Funkce asistenta daÂle zanikaÂ
a) zaÂnikem funkce soudce, jehozÏ asistentem byl jmenovaÂn,
b) dnem praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl asistent
soudce odsouzen pro trestnyÂ cÏin,
c) odvolaÂnõÂm.
(4) Asistent soudce je povinen zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, o kteryÂch se dozveÏdeÏl v souvislosti
s vyÂkonem sveÂ funkce. Tato povinnost trvaÂ i po zaÂniku jeho funkce. TeÂto povinnosti jej muÊzÏe zbavit
Â stavnõÂho soudu.
prÏedseda U
§ 10
PostavenõÂ soudcuÊ a asistentuÊ
v pracovnõÂch vztazõÂch
Na pracovnõÂ vztahy vyplyÂvajõÂcõÂ z funkce soudce
a asistenta se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkonõÂku praÂce, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
PleÂnum
§ 11
(1) PleÂnum je slozÏeno ze vsÏech soudcuÊ. Pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, muÊzÏe pleÂnum jednat
a usnaÂsÏet se, je-li prÏõÂtomno alesponÏ deset soudcuÊ.
(2) V pleÂnu UÂstavnõÂ soud rozhoduje
a) o zrusÏenõÂ zaÂkonuÊ nebo jejich jednotlivyÂch ustanoÂ stavy CÏeskeÂ
venõÂ podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a) U
republiky (daÂle jen ¹UÂstavaª),
b) o zrusÏenõÂ jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo jejich
jednotlivyÂch ustanovenõÂ podle cÏl. 87 odst. 1
põÂsm. b) UÂstavy,
c) o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ SenaÂtu proti prezidentu repuÂ stavy podle cÏl.
bliky uvedeneÂ v cÏl. 65 odst. 2 U
87 odst. 1 põÂsm. g) UÂstavy,
d) o naÂvrhu prezidenta na zrusÏenõÂ usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu uvedeneÂho v cÏl. 66
Â stavy podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. h) U
Â stavy,
U
e) o tom, zda rozhodnutõÂ o rozpusÏteÏnõÂ politickeÂ
strany nebo jineÂ rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂ se cÏinnosti

h)
i)
j)
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politickeÂ strany je ve shodeÏ s uÂstavnõÂmi nebo jiÂ stavy,
nyÂmi zaÂkony podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. j) U
v ostatnõÂch veÏcech podle cÏl. 87 odst. 1 UÂstavy,
pokud senaÂt nerozhodl, protozÏe zÏaÂdnyÂ z naÂvrhuÊ
na usnesenõÂ nezõÂskal veÏtsÏinu hlasuÊ (§ 21 odst. 1),
o stanovisku k praÂvnõÂmu naÂzoru SenaÂtu, ktereÂ se
odchyluje od praÂvnõÂho naÂzoru UÂstavnõÂho soudu
vysloveneÂho v naÂlezu (§ 23),
o dalsÏõÂch veÏcech podle cÏl. 87 odst. 1 UÂstavy, pokud
si to vyhradõÂ,
o uÂpraveÏ svyÂch vnitrÏnõÂch pomeÏruÊ,
o ustavenõÂ senaÂtuÊ a o pravidlech rozdeÏlenõÂ agendy
mezi neÏ.
§ 12

(1) KazÏdyÂ soudce je opraÂvneÏn podat prÏi poradeÏ
prÏed zahaÂjenõÂm hlasovaÂnõÂ naÂvrh na rozhodnutõÂ.
(2) KazÏdyÂ soudce je povinen hlasovat pro neÏkteryÂ
z naÂvrhuÊ na rozhodnutõÂ, kteryÂ byl prÏedlozÏen prÏed zahaÂjenõÂm hlasovaÂnõÂ.
(3) NezõÂskaÂ-li zÏaÂdnyÂ z naÂvrhuÊ na rozhodnutõÂ potrÏebnou veÏtsÏinu (§ 13), hlasovaÂnõÂ se opakuje s tõÂm, zÏe
prÏed zapocÏetõÂm hlasovaÂnõÂ se soudci, o jejichzÏ naÂvrzõÂch
se hlasovalo, vyjaÂdrÏõÂ, zda na svyÂch naÂvrzõÂch setrvaÂvajõÂ;
soudci mohou prÏedlozÏit jineÂ naÂvrhy na rozhodnutõÂ.
(4) JestlizÏe postupem podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 nedojde k prÏijetõÂ rozhodnutõÂ, hlasuje se o dvou naÂvrzõÂch,
ktereÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂm hlasovaÂnõÂ zõÂskaly nejvõÂce hlasuÊ.
(5) O zastavenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ (§ 139 odst. 1),
naÂmitkaÂch proti usnesenõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ (§ 142 odst.
1 a 3) a o naÂvrhu na usnesenõÂ, zÏe soudci jeho funkce
zanikaÂ (§ 144 odst. 1), se hlasuje tajneÏ.
§ 13
RozhodnutõÂ pleÂna je prÏijato, jestlizÏe se pro neÏ vyslovila veÏtsÏina prÏõÂtomnyÂch soudcuÊ. Jde-li vsÏak o rozhodnutõÂ podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a) a g) nebo h)
UÂstavy nebo o rozhodnutõÂ prÏijõÂmaneÂ na zaÂkladeÏ praÂvnõÂho naÂzoru, kteryÂ se odchyluje od praÂvnõÂho naÂzoru
UÂstavnõÂho soudu vysloveneÂho v naÂlezu, je prÏijato, jestlizÏe se pro neÏ vyslovilo alesponÏ deveÏt prÏõÂtomnyÂch
soudcuÊ.
§ 14
Soudce, kteryÂ s rozhodnutõÂm pleÂna ve veÏcech uvedenyÂch v § 11 odst. 1 põÂsm. a) azÏ h) nebo s jeho
oduÊvodneÏnõÂm nesouhlasõÂ, maÂ praÂvo, aby jeho odlisÏneÂ
stanovisko bylo uvedeno v protokolu o jednaÂnõÂ a aby
bylo prÏipojeno k rozhodnutõÂ s uvedenõÂm jeho jmeÂna.
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SenaÂty
§ 15
(1) Pro rozhodovaÂnõÂ veÏcõÂ podle cÏl. 87 odst. 1
UÂstavy, ktereÂ nepatrÏõÂ do puÊsobnosti pleÂna, vytvaÂrÏõÂ
UÂstavnõÂ soud ze soudcuÊ cÏtyrÏi trÏõÂcÏlenneÂ senaÂty.
(2) PrÏedseda a mõÂstoprÏedsedoveÂ UÂstavnõÂho soudu
nemohou byÂt staÂlyÂmi cÏleny senaÂtu.
§ 16
RozdeÏlenõÂ agendy mezi senaÂty urcÏõÂ na dobu kalendaÂrÏnõÂho roku prÏedseda UÂstavnõÂho soudu rozvrhem
praÂce podle pravidel stanovenyÂch pleÂnem.
§ 17
(1) PrÏedsedu senaÂtu jmenuje prÏedseda UÂstavnõÂho
soudu na dobu jednoho roku. Soudce nemuÊzÏe byÂt do
teÂto funkce jmenovaÂn ve dvou letech naÂsledujõÂcõÂch za
sebou.

prÏedseda senaÂtu veÏc bez zbytecÏneÂho odkladu k rozhodnutõÂ pleÂnu [§ 11 odst. 2 põÂsm. f)].
(2) V ostatnõÂch veÏcech rozhoduje prÏi rovnosti
hlasuÊ v senaÂtu hlas prÏedsedy.
§ 22
CÏlen senaÂtu, kteryÂ s rozhodnutõÂm senaÂtu ve veÏci
nebo s jeho oduÊvodneÏnõÂm nesouhlasõÂ, maÂ praÂvo, aby
jeho odlisÏneÂ stanovisko bylo uvedeno v protokolu
o jednaÂnõÂ a aby bylo prÏipojeno k rozhodnutõÂ s uvedenõÂm jeho jmeÂna.
§ 23
JestlizÏe senaÂt v souvislosti se svou rozhodovacõÂ
cÏinnostõÂ dospeÏje k praÂvnõÂmu naÂzoru odchylneÂmu od
Â stavnõÂho soudu vysloveneÂho v naÂpraÂvnõÂho naÂzoru U
lezu, prÏedlozÏõÂ otaÂzku k posouzenõÂ pleÂnu. Stanoviskem
pleÂna je senaÂt v dalsÏõÂm rÏõÂzenõÂ vaÂzaÂn.
§ 24

§ 18

ObaÂlku obsahujõÂcõÂ protokol o poradeÏ a hlasovaÂnõÂ
muÊzÏe otevrÏõÂt prÏedseda UÂstavnõÂho soudu ve veÏci, kteraÂ
byla postoupena pleÂnu [§ 11 odst. 2 põÂsm. f)], pouze se
souhlasem pleÂna.

(1) NeprÏõÂtomneÂho cÏlena senaÂtu docÏasneÏ zastoupõÂ
soudce urcÏenyÂ pro tento senaÂt rozvrhem praÂce.

§ 25
ZajisÏteÏnõÂ porÏaÂdku

(2) ZastupujõÂcõÂm cÏlenem senaÂtu muÊzÏe byÂt i prÏedseda nebo mõÂstoprÏedseda UÂstavnõÂho soudu.

ZakazujõÂ se shromaÂzÏdeÏnõÂ1) v okruhu 100 m od
Â stavnõÂho soudu nebo od mõÂst, kde UÂstavnõÂ
budov U
soud jednaÂ.

(2) NeprÏõÂtomneÂho prÏedsedu senaÂtu zastupuje veÏkem nejstarsÏõÂ staÂlyÂ cÏlen senaÂtu.

§ 19
(1) ZasedaÂnõÂ senaÂtu svolaÂvaÂ a jeho jednaÂnõÂ rÏõÂdõÂ
prÏedseda senaÂtu.
(2) SenaÂt je zpuÊsobilyÂ jednat a usnaÂsÏet se, jsou-li
prÏõÂtomni vsÏichni jeho cÏlenoveÂ; usnaÂsÏõÂ se veÏtsÏinou hlasuÊ.
§ 20
(1) KazÏdyÂ cÏlen senaÂtu je opraÂvneÏn podat prÏi poradeÏ prÏed zahaÂjenõÂm hlasovaÂnõÂ naÂvrh na rozhodnutõÂ.
(2) KazÏdyÂ cÏlen senaÂtu je povinen hlasovat pro neÏkteryÂ z naÂvrhuÊ na rozhodnutõÂ, kteryÂ byl prÏedlozÏen
prÏed zahaÂjenõÂm hlasovaÂnõÂ.
(3) PrÏi hlasovaÂnõÂ se postupuje tak, zÏe kazÏdyÂ cÏlen
senaÂtu uÂstneÏ sdeÏlõÂ, se kteryÂm z prÏedlozÏenyÂch naÂvrhuÊ na
rozhodnutõÂ souhlasõÂ.

§ 26
SõÂdlo UÂstavnõÂho soudu
Â stavnõÂho soudu je Brno.
SõÂdlem U
Â ST DRU HA
Â
CÏ A
Ï IÂZENIÂ PR
Ï ED UÂSTAVNIÂM SOUDEM
R
H LAVA PRV NIÂ
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§ 27
ZahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ

§ 21

Â stavnõÂm sou(1) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏed U
dem muÊzÏe podat ten, komu tento zaÂkon takoveÂ opraÂvneÏnõÂ prÏiznaÂvaÂ (daÂle jen ¹navrhovatelª).

(1) NezõÂskaÂ-li postupem podle § 20 veÏtsÏinu hlasuÊ
zÏaÂdnyÂ z naÂvrhuÊ na rozhodnutõÂ ve veÏci sameÂ, postoupõÂ

Ï õÂzenõÂ je zahaÂjeno dnem dorucÏenõÂ naÂvrhu
(2) R
UÂstavnõÂmu soudu.

1

) ZaÂkon cÏ. 84/1990 Sb., o praÂvu shromazÏd'ovacõÂm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 175/1990 Sb.
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UÂcÏastnõÂci a vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
§ 28
(1) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel a ti, o nichzÏ
to stanovõÂ tento zaÂkon.
(2) VedlejsÏõÂmi uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou ti, kteryÂm toto
postavenõÂ tento zaÂkon prÏiznaÂvaÂ, pokud se tohoto postavenõÂ nevzdajõÂ. MajõÂ v rÏõÂzenõÂ stejnaÂ praÂva a povinnosti
jako uÂcÏastnõÂci.
(3) Vznikly-li pochybnosti o tom, zda je neÏkdo
vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkem, rozhodne UÂstavnõÂ soud usnesenõÂm.
(4) Je-li uÂcÏastnõÂkem nebo vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkem
Â stavnõÂm soudem soud v souvislosti se
rÏõÂzenõÂ prÏed U
svou rozhodovacõÂ cÏinnostõÂ, rozumõÂ se jõÂm prÏõÂslusÏnyÂ
senaÂt nebo samosoudce.
§ 29
UÂcÏastnõÂk nebo vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk se muÊzÏe daÂt
v rÏõÂzenõÂ prÏed UÂstavnõÂm soudem zastupovat pouze advokaÂtem nebo komercÏnõÂm praÂvnõÂkem nebo notaÂrÏem
v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.2) V teÂzÏe
veÏci muÊzÏe mõÂt jen jednoho zaÂstupce.
§ 30
(1) FyzickeÂ a praÂvnickeÂ osoby jako uÂcÏastnõÂci nebo
Â stavnõÂm soudem
jako vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ prÏed U
musõÂ byÂt zastoupeny advokaÂtem nebo komercÏnõÂm
praÂvnõÂkem nebo notaÂrÏem v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.2)
(2) Za staÂtnõÂ orgaÂn nebo uÂrÏad jednaÂ v rÏõÂzenõÂ prÏed
UÂstavnõÂm soudem osoba opraÂvneÏnaÂ jednat jmeÂnem
tohoto orgaÂnu nebo uÂrÏadu podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,
nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak. TõÂm nenõÂ dotcÏeno jeho
praÂvo nechat se zastoupit advokaÂtem nebo komercÏnõÂm
praÂvnõÂkem nebo notaÂrÏem v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.2)
(3) Za soud jednaÂ prÏedseda senaÂtu.
§ 31
(1) ZaÂstupce uÂcÏastnõÂka podle § 29 a § 30 odst. 1
Â stavnõÂm soudem
nenõÂ opraÂvneÏn se daÂt v rÏõÂzenõÂ prÏed U
zastoupit dalsÏõÂm zaÂstupcem.
(2) V plneÂ moci k zastupovaÂnõÂ podle § 29 a § 30
odst. 1 musõÂ byÂt vyÂslovneÏ uvedeno, zÏe je udeÏlena pro
Â stavnõÂm soudem.
zastupovaÂnõÂ prÏed U

2
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§ 32
OpraÂvneÏnõÂ a uÂkony uÂcÏastnõÂkuÊ
UÂcÏastnõÂci a vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂci jsou opraÂvneÏni se
vyjaÂdrÏit k naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, daÂvat podaÂnõÂ
UÂstavnõÂmu soudu, nahlõÂzÏet do spisu s vyÂjimkou protokolu o hlasovaÂnõÂ, cÏinit si z neÏho vyÂpisy a opisy,
uÂcÏastnit se uÂstnõÂho jednaÂnõÂ ve veÏci, navrhovat duÊkazy
a byÂt prÏõÂtomni prÏi dokazovaÂnõÂ provaÂdeÏneÂm mimo uÂstnõÂ
jednaÂnõÂ.
§ 33
JednacõÂ jazyk
(1) V rÏõÂzenõÂ prÏed UÂstavnõÂm soudem se uzÏõÂvaÂ cÏeskeÂho jazyka. FyzickeÂ osoby mohou prÏi uÂstnõÂm jednaÂnõÂ nebo jineÂm osobnõÂm jednaÂnõÂ uzÏõÂvat sveÂho materÏskeÂho jazyka.
(2) JednaÂ-li uÂcÏastnõÂk nebo vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk, kteryÂ
je fyzickou osobou, nebo vypovõÂdaÂ-li sveÏdek nebo
Â stavnõÂm soudem v jineÂm nezÏ cÏeskeÂm jaznalec prÏed U
zyce, prÏibere soud tlumocÏnõÂka; nemusõÂ tak se souhlasem uÂcÏastnõÂkuÊ ucÏinit, maÂ-li byÂt vyÂpoveÏd' ucÏineÏna ve
slovenskeÂm jazyce. PrÏibraÂnõÂ tlumocÏnõÂka se uvede v zaÂpise.
(3) ObdobneÏ soud prÏibere tlumocÏnõÂka, jde-li
o osoby hlucheÂ, neÏmeÂ nebo hluchoneÏmeÂ, nelze-li se
s nimi dorozumeÏt jinyÂm spolehlivyÂm zpuÊsobem.
NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
§ 34
(1) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ se podaÂvaÂ põÂsemneÏ
UÂstavnõÂmu soudu. MusõÂ z neÏj byÂt patrno, kdo jej
cÏinõÂ, ktereÂ veÏci se tyÂkaÂ a co sleduje, musõÂ byÂt podepsaÂn
a datovaÂn. NaÂvrh maÂ daÂle obsahovat pravdiveÂ vylõÂcÏenõÂ
rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ, oznacÏenõÂ duÊkazuÊ, jichzÏ se
navrhovatel dovolaÂvaÂ, a musõÂ z neÏj byÂt patrno, cÏeho
se navrhovatel domaÂhaÂ; naÂvrh musõÂ obsahovat i dalsÏõÂ
naÂlezÏitosti, ktereÂ stanovõÂ tento zaÂkon.
(2) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ se prÏedklaÂdaÂ v takoveÂm pocÏtu stejnopisuÊ, aby jeden stejnopis zuÊstal
u soudu a aby kazÏdeÂmu uÂcÏastnõÂkovi nebo vedlejsÏõÂmu
uÂcÏastnõÂkovi, kterÏõÂ byli v naÂvrhu uvedeni, mohl byÂt
dorucÏen rovneÏzÏ jeden stejnopis.
§ 35
(1) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ je neprÏõÂpustnyÂ, tyÂkaÂ-li
se veÏci, o ktereÂ UÂstavnõÂ soud jizÏ naÂlezem rozhodl,
a v dalsÏõÂch prÏõÂpadech stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.

) § 2 zaÂkona CÏNR cÏ. 209/1990 Sb., o komercÏnõÂch praÂvnõÂcõÂch a praÂvnõÂ pomoci jimi poskytovaneÂ.
§ 3 zaÂkona CÏNR cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd).
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(2) NaÂvrh je neprÏõÂpustnyÂ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe UÂstavnõÂ
soud jizÏ v teÂzÏe veÏci jednaÂ; podal-li jej opraÂvneÏnyÂ navrhovatel, maÂ praÂvo uÂcÏastnit se jednaÂnõÂ o drÏõÂve podaneÂm naÂvrhu jako vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk.
VyloucÏenõÂ soudcuÊ
§ 36
(1) Soudce je vyloucÏen z projednaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ
veÏci, jestlizÏe se zrÏetelem na jeho pomeÏr k veÏci, uÂcÏastnõÂkuÊm, vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm nebo jejich zaÂstupcuÊm lze
mõÂt pochybnost o jeho nepodjatosti.
(2) Soudce je teÂzÏ vyloucÏen, jestlizÏe byl v teÂzÏe veÏci
cÏinnyÂ prÏi vyÂkonu jineÂ funkce nebo povolaÂnõÂ, nezÏ je
funkce soudce UÂstavnõÂho soudu.
(3) Za cÏinnost ve smyslu ustanovenõÂ odstavce 2 se
nepovazÏuje uÂcÏast na prÏõÂpraveÏ, projednaÂvaÂnõÂ a schvalovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 37
(1) UÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ muÊzÏe nejpozdeÏji na zacÏaÂtku
prvnõÂho uÂstnõÂho jednaÂnõÂ prohlaÂsit, zÏe neÏktereÂho ze
soudcuÊ odmõÂtaÂ, protozÏe ho povazÏuje za podjateÂho.
OdmõÂtnutõÂ musõÂ byÂt oduÊvodneÏno. OdmõÂtanyÂ soudce
je povinen se k odmõÂtnutõÂ vyjaÂdrÏit.
(2) Soudce muÊzÏe prohlaÂsit, zÏe se ve veÏci cõÂtõÂ byÂt
podjatyÂ; toto prohlaÂsÏenõÂ musõÂ oduÊvodnit.
§ 38
(1) Jde-li o rozhodovaÂnõÂ v pleÂnu, rozhoduje o vyloucÏenõÂ soudce pleÂnum; soudce, jehozÏ se rozhodovaÂnõÂ
o vyloucÏenõÂ tyÂkaÂ, nehlasuje. Jde-li o rozhodovaÂnõÂ
v senaÂtu, rozhoduje o vyloucÏenõÂ soudce jinyÂ senaÂt,
urcÏenyÂ rozvrhem praÂce.
(2) Pro vyloucÏenõÂ asistenta soudce, zapisovatele,
znalce nebo tlumocÏnõÂka platõÂ ustanovenõÂ § 36 a 37 prÏiÂ stavnõÂho
meÏrÏeneÏ, o vyloucÏenõÂ rozhoduje prÏedseda U
soudu, rozhoduje-li ve veÏci pleÂnum, anebo prÏedseda
senaÂtu, rozhoduje-li ve veÏci senaÂt.
§ 39
NaleÂhavost veÏci
PrÏi projednaÂvaÂnõÂ naÂvrhuÊ se UÂstavnõÂ soud nemusõÂ
rÏõÂdit porÏadõÂm, v neÏmzÏ mu naÂvrhy dosÏly, jestlizÏe se
usnese, zÏe veÏc, ktereÂ se neÏkteryÂ naÂvrh tyÂkaÂ, je naleÂhavaÂ. TõÂm nejsou dotcÏena ustanovenõÂ § 97 odst. 3 a §
113.
§ 40
PrÏideÏlenõÂ naÂvrhu
(1) TyÂkaÂ-li se naÂvrh veÏci, o ktereÂ rozhoduje
UÂstavnõÂ soud v pleÂnu, prÏideÏlõÂ se naÂvrh soudci jako

zpravodaji (daÂle jen ¹soudce zpravodajª) urcÏeneÂmu
rozvrhem praÂce.
(2) TyÂkaÂ-li se naÂvrh veÏci, kteraÂ patrÏõÂ do puÊsobnosti
senaÂtu, prÏideÏlõÂ se soudci zpravodaji urcÏeneÂmu rozvrhem praÂce, kteryÂ je staÂlyÂm cÏlenem senaÂtu.
(3) Je-li soudce urcÏenyÂ soudcem zpravodajem
podle odstavcuÊ 1 a 2 usnesenõÂm vyloucÏen (§ 38 odst.
1), prÏideÏlõÂ prÏedseda UÂstavnõÂho soudu naÂvrh jineÂmu
soudci zpravodaji urcÏeneÂmu k tomu rozvrhem praÂce.
§ 41
Â
Ukony asistenta soudce
Soudce muÊzÏe poveÏrÏit sveÂho asistenta, aby
a) podaÂnõÂ, ktereÂ podle obsahu zjevneÏ nenõÂ naÂvrhem
na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, odlozÏil a vyrozumeÏl o tom
osobu, kteraÂ je ucÏinila,
b) nemaÂ-li naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ naÂlezÏitosti podle
tohoto zaÂkona, vyrozumeÏl o tom navrhovatele
a urcÏil mu lhuÊtu k odstraneÏnõÂ vad naÂvrhu.
UÂkony soudce zpravodaje
§ 42
(1) NeshledaÂ-li soudce zpravodaj duÊvody k odmõÂtnutõÂ naÂvrhu podle § 43, prÏipravõÂ veÏc k projednaÂnõÂ
veÏci sameÂ v pleÂnu nebo v senaÂtu.
(2) Soudce zpravodaj cÏinõÂ potrÏebneÂ procesnõÂ
uÂkony, zejmeÂna zajisÏt'uje shromaÂzÏdeÏnõÂ listinnyÂch duÊkazuÊ a provedenõÂ vyÂslechu sveÏdkuÊ, prÏõÂpadneÏ i prostrÏednictvõÂm jineÂho soudu, pokud takoveÂ duÊkazy navrhl
neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ a pokud podle dosavadnõÂho stavu
rÏõÂzenõÂ mohou slouzÏit ke zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu veÏci.
(3) Soudce zpravodaj zajistõÂ, aby naÂvrh byl neprodleneÏ dorucÏen ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm, prÏõÂpadneÏ vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm s vyÂzvou, aby se k neÏmu vyjaÂdrÏili ve
lhuÊteÏ, kterou urcÏõÂ nebo kterou stanovõÂ tento zaÂkon.
§ 43
(1) Soudce zpravodaj mimo uÂstnõÂ jednaÂnõÂ bez prÏõÂtomnosti uÂcÏastnõÂkuÊ usnesenõÂm naÂvrh odmõÂtne,
a) neodstranil-li navrhovatel vady naÂvrhu ve lhuÊteÏ
mu k tomu urcÏeneÂ, nebo
b) je-li naÂvrh podaÂn po lhuÊteÏ stanoveneÂ pro jeho
podaÂnõÂ tõÂmto zaÂkonem, nebo
c) jde-li o naÂvrh zjevneÏ neopodstatneÏnyÂ, nebo
d) jde-li o naÂvrh podanyÂ neÏkyÂm zjevneÏ neopraÂvneÏnyÂm, nebo
e) jde-li o naÂvrh, k jehozÏ projednaÂnõÂ nenõÂ UÂstavnõÂ
soud prÏõÂslusÏnyÂ, nebo
f) je-li podanyÂ naÂvrh neprÏõÂpustnyÂ, nestanovõÂ-li tento
zaÂkon jinak.
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(2) UsnesenõÂ podle odstavce 1 musõÂ byÂt põÂsemneÏ
vyhotoveno, oduÊvodneÏno a musõÂ obsahovat poucÏenõÂ,
zÏe odvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
UÂstnõÂ jednaÂnõÂ
§ 44
(1) Ve veÏcech projednaÂvanyÂch podle cÏl. 87 odst. 1
UÂstavy se konaÂ uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, muÊzÏe UÂstavnõÂ
soud se souhlasem uÂcÏastnõÂkuÊ od uÂstnõÂho jednaÂnõÂ upustit, nelze-li od tohoto jednaÂnõÂ ocÏekaÂvat dalsÏõÂ objasneÏnõÂ
veÏci.
§ 45
Â stavnõÂm soudem je ve(1) UÂstnõÂ jednaÂnõÂ prÏed U
rÏejneÂ; uÂcÏast verÏejnosti muÊzÏe byÂt omezena nebo vyloucÏena, jen vyzÏadujõÂ-li to duÊlezÏiteÂ zaÂjmy staÂtu nebo
uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ anebo mravnost.
(2) I pokud byla verÏejnost vyloucÏena, muÊzÏe
UÂstavnõÂ soud povolit z duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ jednotlivyÂm osobaÂm, aby byly jednaÂnõÂ prÏõÂtomny; musõÂ je vsÏak
poucÏit o povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, o kteryÂch se prÏi jednaÂnõÂ dozveÏdeÏly, zejmeÂna
o skutecÏnostech, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem staÂtnõÂho, hospodaÂrÏskeÂho, sluzÏebnõÂho anebo obchodnõÂho tajemstvõÂ
a o trestnõÂch naÂsledcõÂch porusÏenõÂ teÂto povinnosti.
(3) I kdyzÏ verÏejnost nebyla vyloucÏena, muÊzÏe
UÂstavnõÂ soud odeprÏõÂt prÏõÂstup k jednaÂnõÂ nezletilyÂm
a osobaÂm, u nichzÏ je obava, zÏe by mohly rusÏit duÊstojnyÂ pruÊbeÏh jednaÂnõÂ.
§ 46
PrÏedvolaÂnõÂ k uÂstnõÂmu jednaÂnõÂ musõÂ byÂt dorucÏeno
uÂcÏastnõÂkuÊm, vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm a jejich zaÂstupcuÊm
tak, aby tyto osoby meÏly dostatek cÏasu k prÏõÂpraveÏ na
jednaÂnõÂ, zpravidla nejmeÂneÏ peÏt dnõÂ prÏedem.
§ 47
PrÏi uÂstnõÂm jednaÂnõÂ udeÏlõÂ ten, kdo uÂstnõÂ jednaÂnõÂ rÏõÂdõÂ
(daÂle jen ¹prÏedsedajõÂcõÂª), nejprve slovo soudci zpravodaji, kteryÂ sdeÏlõÂ obsah naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a vyÂÂ stavnõÂm soudem;
sledky dosavadnõÂho rÏõÂzenõÂ prÏed U
sdeÏlenõÂ nesmõÂ obsahovat naÂzor, jak by meÏlo byÂt o naÂvrhu rozhodnuto.
DokazovaÂnõÂ
§ 48
Â stavnõÂ soud provaÂdõÂ duÊkazy potrÏebneÂ ke zji(1) U
sÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu. Rozhoduje, ktereÂ z navrhovanyÂch duÊkazuÊ je trÏeba proveÂst, a muÊzÏe proveÂst i jineÂ
duÊkazy, nezÏ jsou navrhovaÂny. ProvedenõÂm urcÏiteÂho
duÊkazu mimo uÂstnõÂ jednaÂnõÂ muÊzÏe poveÏrÏit jednotliveÂho
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soudce. MuÊzÏe teÂzÏ o provedenõÂ urcÏiteÂho duÊkazu pozÏaÂdat jinyÂ soud.
(2) VsÏechny soudy, orgaÂny verÏejneÂ spraÂvy a jineÂ
Â stavnõÂmu soudu na jeho zÏaÂstaÂtnõÂ orgaÂny poskytujõÂ U
dost pomoc prÏi opatrÏovaÂnõÂ podkladuÊ pro jeho rozhodovaÂnõÂ.
(3) O kazÏdeÂm duÊkazu provedeneÂm mimo uÂstnõÂ
jednaÂnõÂ se sepõÂsÏe zaÂpis, kteryÂ podepõÂsÏe soudce, zapisovatel a ostatnõÂ zuÂcÏastneÏneÂ osoby. VyÂsledky takto provaÂdeÏneÂho dokazovaÂnõÂ je trÏeba prÏi uÂstnõÂm jednaÂnõÂ vzÏdy
sdeÏlit.
§ 49
(1) Za duÊkaz mohou slouzÏit vsÏechny prostrÏedky,
jimizÏ lze zjistit skutkovyÂ stav, zejmeÂna vyÂslech sveÏdkuÊ,
znaleckyÂ posudek, zpraÂvy a vyjaÂdrÏenõÂ orgaÂnuÊ a praÂvnickyÂch osob, listiny, ohledaÂnõÂ, jakozÏ i vyÂslech uÂcÏastnõÂkuÊ.
(2) NenõÂ trÏeba dokazovat skutecÏnosti obecneÏ
znaÂmeÂ nebo znaÂmeÂ UÂstavnõÂmu soudu z jeho uÂrÏednõÂ
cÏinnosti.
(3) Po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ lze na naÂvrh zajistit duÊkaz,
je-li obava, zÏe pozdeÏji jej nebude mozÏno proveÂst vuÊbec
nebo jen s velkyÂmi obtõÂzÏemi. ZajisÏteÏnõÂ duÊkazuÊ provede
soudce zpravodaj prostrÏednictvõÂm soudu, v jehozÏ obvodu se ohrozÏenyÂ duÊkaznõÂ prostrÏedek nachaÂzõÂ.
§ 50
(1) KazÏdyÂ obcÏan je povinen se na prÏedvolaÂnõÂ dostavit k UÂstavnõÂmu soudu a vypovõÂdat jako sveÏdek.
MusõÂ vypoveÏdeÏt pravdu a nic nezamlcÏovat. VyÂpoveÏd'
muÊzÏe odeprÏõÂt jen tehdy, kdyby jõÂ zpuÊsobil nebezpecÏõÂ
trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ sobeÏ nebo osobaÂm blõÂzkyÂm.
(2) ZaÂvisõÂ-li rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu na posouzenõÂ skutecÏnostõÂ, k nimzÏ je trÏeba odbornyÂch znalostõÂ, ustanovõÂ po slysÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ jednoho nebo võÂce
znalcuÊ, ktereÂ vyslechne nebo jim ulozÏõÂ vypracovat põÂsemneÏ znaleckyÂ posudek.
§ 51
(1) SveÏdek nebo znalec se nemuÊzÏe odvolaÂvat na
svou povinnost mlcÏenlivosti stanovenou praÂvnõÂmi
prÏedpisy, jestlizÏe ho UÂstavnõÂ soud svyÂm usnesenõÂm
pro tento prÏõÂpad povinneÂ mlcÏenlivosti zprostil.
Â stavnõÂ soud zprostõÂ sveÏdka nebo znalce
(2) U
mlcÏenlivosti jen tehdy, jde-li o povinnost k ochraneÏ
staÂtnõÂho, hospodaÂrÏskeÂho, obchodnõÂho nebo sluzÏebnõÂho tajemstvõÂ. V ostatnõÂch prÏõÂpadech sÏetrÏõÂ povinnost
mlcÏenlivosti, ledazÏe by sveÏdci nebo znalci byli osobami, v jejichzÏ prospeÏch tato povinnost sveÏdcÏõÂ, teÂto
povinnosti zprosÏteÏni.
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§ 52
OdrocÏenõÂ uÂstnõÂho jednaÂnõÂ
Â stnõÂ jednaÂnõÂ muÊzÏe byÂt odrocÏeno jen z duÊle(1) U
zÏityÂch duÊvoduÊ, ktereÂ musõÂ byÂt sdeÏleny. OdrocÏuje-li se
jednaÂnõÂ, oznaÂmõÂ prÏedsedajõÂcõÂ zpravidla den, kdy se
bude konat dalsÏõÂ uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
(2) Na zacÏaÂtku noveÂho uÂstnõÂho jednaÂnõÂ sdeÏlõÂ prÏedsedajõÂcõÂ obsah dosavadnõÂch prÏednesuÊ a provedenyÂch
duÊkazuÊ.
§ 53
Porada a hlasovaÂnõÂ
(1) PrÏi poradeÏ a hlasovaÂnõÂ pleÂna mohou byÂt prÏõÂtomni jen soudci a zapisovatel, prÏi poradeÏ a hlasovaÂnõÂ
senaÂtu jen cÏlenoveÂ senaÂtu a zapisovatel.
(2) Rozhoduje-li pleÂnum, porady a hlasovaÂnõÂ se
mohou zuÂcÏastnit jen soudci, kterÏõÂ byli prÏõÂtomni celeÂmu uÂstnõÂmu jednaÂnõÂ, jezÏ bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzelo
poradeÏ a hlasovaÂnõÂ pleÂna.
NaÂlezy a usnesenõÂ UÂstavnõÂho soudu
§ 54
(1) Ve veÏci sameÂ rozhoduje UÂstavnõÂ soud naÂlezem
a v ostatnõÂch veÏcech usnesenõÂm.
(2) NaÂlezy musõÂ byÂt oduÊvodneÏny a musõÂ obsahovat poucÏenõÂ, zÏe proti rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu se
nelze odvolat.
§ 55
NaÂvrh naÂlezu nebo usnesenõÂ vypracuje soudce
zpravodaj, byl-li vsÏak prÏijat naÂvrh, kteryÂ se podstatneÏ
lisÏõÂ od naÂvrhu soudce zpravodaje, vypracuje jej soudce,
ktereÂho urcÏõÂ prÏedsedajõÂcõÂ.
§ 56
NaÂlez se vyhlasÏuje vzÏdy verÏejneÏ jmeÂnem republiky. Jde-li o naÂlez pleÂna, vyhlasÏuje jej prÏedseda
UÂstavnõÂho soudu, a jde-li o naÂlez senaÂtu, vyhlasÏuje jej
prÏedseda senaÂtu.
§ 57
(1) Ve SbõÂrce zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky (daÂle jen
¹SbõÂrka zaÂkonuÊª) se vyhlasÏujõÂ naÂlezy, kteryÂmi UÂstavnõÂ
soud rozhodl

c) o naÂvrhu prezidenta republiky na zrusÏenõÂ usnesenõÂ
PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu uvedeneÂho v cÏl. 66
UÂstavy podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. h) UÂstavy.
(2) Ve SbõÂrce zaÂkonuÊ se vyhlasÏujõÂ vyÂrok naÂlezu
a takovaÂ cÏaÂst oduÊvodneÏnõÂ, ze ktereÂ je zrÏejmeÂ, jakyÂ je
Â stavnõÂho soudu a jakeÂ duÊvody k neÏmu
praÂvnõÂ naÂzor U
vedly. UÂstavnõÂ soud muÊzÏe rozhodnout, zÏe ve SbõÂrce
zaÂkonuÊ nebude vyhlaÂsÏeno oduÊvodneÏnõÂ jeho naÂlezu ve
veÏci zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu nebo jeho jednotlivyÂch
ustanovenõÂ, pokud tento prÏedpis nebyl ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo v prÏedchaÂzejõÂcõÂch obdobnyÂch sbõÂrkaÂch vyhlaÂsÏen.
(3) MaÂ-li praÂvnõÂ naÂzor UÂstavnõÂho soudu vyslovenyÂ v naÂlezu, kteryÂ se nevyhlasÏuje ve SbõÂrce zaÂkonuÊ,
Â stavnõÂ soud rozhodnout,
vsÏeobecnyÂ vyÂznam, muÊzÏe U
zÏe tento praÂvnõÂ naÂzor bude uverÏejneÏn ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
(4) NaÂlezy UÂstavnõÂho soudu, vyhlasÏovaneÂ ve
SbõÂrce zaÂkonuÊ, prÏedaÂvaÂ redakci SbõÂrky zaÂkonuÊ neproÂ stavdleneÏ po jejich põÂsemneÂm vyhotovenõÂ prÏedseda U
nõÂho soudu.
§ 58
(1) NaÂlezy podle § 57 odst. 1 põÂsm. a) jsou vykonatelneÂ dnem jejich vyhlaÂsÏenõÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ,
Â stavnõÂ soud jinak.
pokud nerozhodne U
(2) NaÂlezy podle § 57 odst. 1 põÂsm. b) a c) a naÂlezy,
kteryÂmi UÂstavnõÂ soud rozhodl o opravneÂm prostrÏedku
proti rozhodnutõÂ ve veÏci volby poslance nebo senaÂtora
podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. e) UÂstavy a v pochybnostech
o ztraÂteÏ volitelnosti a o neslucÏitelnosti vyÂkonu funkcõÂ
poslance nebo senaÂtora podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. f)
UÂstavy, jsou vykonatelneÂ vyhlaÂsÏenõÂm.
(3) OstatnõÂ naÂlezy jsou vykonatelneÂ dorucÏenõÂm
jejich põÂsemneÂho vyhotovenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm.
§ 59
SbõÂrka naÂlezuÊ a usnesenõÂ UÂstavnõÂho soudu
Â stavnõÂm soudem
(1) VsÏechny naÂlezy prÏijateÂ U
v kalendaÂrÏnõÂm roce se uverÏejnÏujõÂ ve SbõÂrce naÂlezuÊ
a usnesenõÂ UÂstavnõÂho soudu (daÂle jen ¹SbõÂrka rozhodÂ stavnõÂm soudem pro verÏejnou ponutõÂª), vydaÂvaneÂ U
trÏebu kazÏdorocÏneÏ po skoncÏenõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku.
SbõÂrka rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt vydaÂvaÂna po cÏaÂstech beÏhem roku.

a) o naÂvrhu na zrusÏenõÂ zaÂkona nebo jineÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu anebo jejich jednotlivyÂch ustanovenõÂ
podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a) a b) UÂstavy,

(2) NaÂlezy se ve SbõÂrce rozhodnutõÂ usporÏaÂdajõÂ
v porÏadõÂ podle dne jejich prÏijetõÂ UÂstavnõÂm soudem
a takto se takeÂ v raÂmci kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku
pruÊbeÏzÏneÏ cÏõÂslujõÂ.

b) o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ proti prezidentu republiky uvedeneÂ v cÏl. 65 odst. 2 UÂstavy podle cÏl. 87 odst. 1
põÂsm. g) UÂstavy,

(3) Z kazÏdeÂho naÂlezu se ve SbõÂrce rozhodnutõÂ
uverÏejnÏujõÂ jeho vyÂrok a takovaÂ cÏaÂst oduÊvodneÏnõÂ, ze
ktereÂ je zrÏejmeÂ, jakyÂ je praÂvnõÂ naÂzor UÂstavnõÂho soudu
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a jakeÂ duÊvody k neÏmu vedly. UÂdaje o totozÏnosti uÂcÏastnõÂkuÊ a vedlejsÏõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ, jejich zaÂstupcuÊ, sveÏdkuÊ
a znalcuÊ se neuverÏejnÏujõÂ.
(4) Ve SbõÂrce rozhodnutõÂ mohou byÂt uverÏejneÏna
i usnesenõÂ, jestlizÏe se na tom pleÂnum usnese. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ obdobneÏ.
(5) VydaÂvaÂnõÂ SbõÂrky rozhodnutõÂ rÏõÂdõÂ prÏedseda
UÂstavnõÂho soudu, kteryÂ tõÂm muÊzÏe poveÏrÏit neÏktereÂho
mõÂstoprÏedsedu.
(6) Dokud nebyly naÂlezy nebo usnesenõÂ urcÏenaÂ
k uverÏejneÏnõÂ zverÏejneÏny ve SbõÂrce rozhodnutõÂ, muÊzÏe
do jejich vyhotovenõÂ urcÏeneÂho pro SbõÂrku rozhodnutõÂ
u UÂstavnõÂho soudu kazÏdyÂ nahleÂdnout.
§ 60
DorucÏovaÂnõÂ
(1) NaÂlezy a usnesenõÂ, upozorneÏnõÂ na vady naÂvrhu, prÏedvolaÂnõÂ k uÂstnõÂmu jednaÂnõÂ a dalsÏõÂ vyrozumeÏnõÂ se uÂcÏastnõÂkuÊm a jejich zaÂstupcuÊm dorucÏujõÂ do
vlastnõÂch rukou.
(2) VedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm se nedorucÏujõÂ põÂsemnosti podle odstavce 1, pokud se tyÂkajõÂ pouze uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ.
(3) Jinak o zpuÊsobu dorucÏenõÂ rozhodne podle povahy veÏci soudce zpravodaj.
§ 61
PorÏaÂdkoveÂ opatrÏenõÂ
(1) Tomu, kdo hrubeÏ zteÏzÏuje postup rÏõÂzenõÂ, zejmeÂna tõÂm, zÏe se nedostavõÂ bez vaÂzÏneÂho duÊvodu
k UÂstavnõÂmu soudu nebo neuposlechne jeho prÏõÂkazu,
nebo kdo rusÏõÂ porÏaÂdek, nebo kdo ucÏinil hrubeÏ uraÂzÏliveÂ
Â stavnõÂho soudu, rozhoduje-li
podaÂnõÂ, muÊzÏe prÏedseda U
ve veÏci pleÂnum, nebo prÏedseda senaÂtu, rozhoduje-li ve
veÏci senaÂt, ulozÏit usnesenõÂm porÏaÂdkovou pokutu do
vyÂsÏe 100 000 KcÏ.
Â stavnõÂho
(2) VyÂkon vykonatelneÂho usnesenõÂ U
soudu o ulozÏenõÂ porÏaÂdkoveÂ pokuty se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm
prÏedpisem.3)
(3) UlozÏenou porÏaÂdkovou pokutu muÊzÏe ten, kdo
ji ulozÏil, dodatecÏneÏ, a to i po skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ, prominout.
(4) PorÏaÂdkoveÂ pokuty prÏipadajõÂ staÂtu.
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§ 62
NaÂklady rÏõÂzenõÂ
Ï õÂzenõÂ prÏed U
Â stavnõÂm soudem nepodleÂhaÂ
(1) R
soudnõÂm poplatkuÊm.
(2) NaÂklady rÏõÂzenõÂ vznikleÂ provaÂdeÏnõÂm duÊkazuÊ
prÏed UÂstavnõÂm soudem a naÂklady na tlumocÏenõÂ se
Â stavnõÂho soudu.
hradõÂ z rozpocÏtu U
Â stavnõÂm soudem, ktereÂ
(3) NaÂklady rÏõÂzenõÂ prÏed U
vzniknou uÂcÏastnõÂkovi nebo vedlejsÏõÂmu uÂcÏastnõÂkovi,
hradõÂ uÂcÏastnõÂk nebo vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(4) UÂstavnõÂ soud muÊzÏe v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech
podle vyÂsledkuÊ rÏõÂzenõÂ usnesenõÂm ulozÏit neÏktereÂmu
uÂcÏastnõÂkovi nebo vedlejsÏõÂmu uÂcÏastnõÂkovi, aby zcela
nebo zcÏaÂsti nahradil jineÂmu uÂcÏastnõÂkovi nebo vedlejsÏõÂmu uÂcÏastnõÂkovi jeho naÂklady rÏõÂzenõÂ.
(5) NaÂklady uÂcÏastnõÂkuÊ nebo vedlejsÏõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ
rÏõÂzenõÂ jsou zejmeÂna hotoveÂ vyÂdaje uÂcÏastnõÂkuÊ nebo vedlejsÏõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂstupcuÊ, ztraÂta na vyÂdeÏlku
uÂcÏastnõÂkuÊ nebo vedlejsÏõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ a odmeÏna za zastupovaÂnõÂ.
§ 63
PouzÏitõÂ soudnõÂch rÏaÂduÊ
Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, pouzÏijõÂ se pro
rÏõÂzenõÂ prÏed UÂstavnõÂm soudem prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ
obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu a prÏedpisy vydaneÂ k jeho
provedenõÂ.
HL AVA DRU HAÂ
Ï IÂZENIÂ
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ O R
Ï ED UÂSTAVNIÂM SOUDEM
PR
Odd õÂ l p r vnõÂ
RÏõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ zaÂkonuÊ a jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
§ 64
PodaÂnõÂ naÂvrhu
(1) NaÂvrh na zrusÏenõÂ zaÂkona nebo jeho jednotlivyÂch ustanovenõÂ podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a) UÂstavy je
opraÂvneÏn podat
a) prezident republiky,
b) skupina nejmeÂneÏ 41 poslancuÊ nebo skupina nejmeÂneÏ 17 senaÂtoruÊ,
c) senaÂt UÂstavnõÂho soudu v souvislosti s rozhodovaÂnõÂm o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti,

) § 274 põÂsm. h) zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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d) ten, kdo podal uÂstavnõÂ stõÂzÏnost za podmõÂnek uvedenyÂch v § 74 tohoto zaÂkona.
(2) NaÂvrh na zrusÏenõÂ jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
nebo jeho jednotlivyÂch ustanovenõÂ podle cÏl. 87 odst.
Â stavy je opraÂvneÏn podat
1 põÂsm. b) U
a) vlaÂda,
b) skupina nejmeÂneÏ 25 poslancuÊ nebo skupina nejmeÂneÏ 10 senaÂtoruÊ,
c) senaÂt UÂstavnõÂho soudu v souvislosti s rozhodovaÂnõÂm o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti,
d) ten, kdo podal uÂstavnõÂ stõÂzÏnost za podmõÂnek uvedenyÂch v § 74 tohoto zaÂkona,
e) zastupitelstvo vysÏsÏõÂho uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho
celku.
(3) NaÂvrh na zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu nebo jeho
jednotlivyÂch ustanovenõÂ vydaneÂho obcõÂ v jejõÂ samostatneÂ puÊsobnosti muÊzÏe podat i prÏednosta okresnõÂho
uÂrÏadu a zastupitelstvo vysÏsÏõÂho uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku.
(4) NaÂvrh na zrusÏenõÂ zaÂkona nebo jeho jednotlivyÂch ustanovenõÂ je opraÂvneÏn podat teÂzÏ soud v souvislosti se svou rozhodovacõÂ cÏinnostõÂ podle cÏl. 95 odst. 2
UÂstavy.
Ï õÂzenõÂ o zrusÏenõÂ zaÂkona, jineÂho praÂvnõÂho prÏed(5) R
pisu nebo jejich jednotlivyÂch ustanovenõÂ muÊzÏe teÂzÏ zahaÂjit pleÂnum, jsou-li daÂny duÊvody podle § 78 odst. 2.
(6) NaÂvrh skupiny poslancuÊ nebo skupiny senaÂtoruÊ podle odstavce 1 põÂsm. b) a odstavce 2 põÂsm. b)
musõÂ byÂt podepsaÂn pozÏadovanyÂm pocÏtem poslancuÊ
nebo senaÂtoruÊ.
(7) Pokud se v tomto oddõÂlu mluvõÂ o zaÂkonu,
rozumõÂ se jõÂm teÂzÏ zaÂkonneÂ opatrÏenõÂ SenaÂtu, ktereÂ bylo
schvaÂleno Poslaneckou sneÏmovnou podle cÏl. 33 odst. 5
UÂstavy. UÂstavnõÂm zaÂkonem se pro podaÂnõÂ naÂvrhu na
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ soudem v souvislosti s jeho rozhodovacõÂ cÏinnostõÂ rozumõÂ teÂzÏ mezinaÂrodnõÂ smlouva podle cÏl.
10 UÂstavy.
§ 65
PrÏõÂslusÏnost k projednaÂnõÂ
Je-li k projednaÂnõÂ teÂhozÏ naÂvrhu daÂna prÏõÂslusÏnost
pleÂna i senaÂtu nebo neÏkolika senaÂtuÊ, naÂvrh projednaÂ
a rozhodne o neÏm pleÂnum.
§ 66
NeprÏõÂpustnost naÂvrhu
(1) NaÂvrh je neprÏõÂpustnyÂ, jestlizÏe zaÂkon, jinyÂ
praÂvnõÂ prÏedpis nebo jejich jednotlivaÂ ustanovenõÂ, jejichzÏ zrusÏenõÂ je navrhovaÂno, pozbyly prÏed dorucÏenõÂm
Â stavnõÂmu soudu platnosti nebo dosud nebyly
naÂvrhu U
vyhlaÂsÏeny ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo jinyÂm zaÂkonem stanovenyÂm zpuÊsobem.

(2) NaÂvrh je daÂle neprÏõÂpustnyÂ, jestlizÏe uÂstavnõÂ zaÂkon, zaÂkon nebo mezinaÂrodnõÂ smlouva podle cÏl. 10
UÂstavy, s nimizÏ jsou podle naÂvrhu prÏezkoumaÂvaneÂ
prÏedpisy v rozporu, pozbyly prÏed dorucÏenõÂm naÂvrhu
UÂstavnõÂmu soudu platnosti nebo dosud nebyly vyhlaÂsÏeny ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
§ 67
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) JestlizÏe zaÂkon, jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis nebo jejich
jednotlivaÂ ustanovenõÂ, jejichzÏ zrusÏenõÂ je navrhovaÂno,
Â stavpozbudou platnosti prÏed skoncÏenõÂm rÏõÂzenõÂ prÏed U
nõÂm soudem, rÏõÂzenõÂ se zastavõÂ.
Ï õÂzenõÂ se rovneÏzÏ zastavõÂ, jestlizÏe pozbude plat(2) R
nosti uÂstavnõÂ zaÂkon nebo zaÂkon, anebo jestlizÏe prÏestane
byÂt pro CÏeskou republiku zaÂvaznaÂ mezinaÂrodnõÂ
smlouva podle cÏl. 10 UÂstavy, s nimizÏ je podle naÂvrhu
zaÂkon, jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis nebo jejich jednotlivaÂ ustanovenõÂ, jejichzÏ zrusÏenõÂ je navrhovaÂno, v rozporu.
§ 68
Postup rÏõÂzenõÂ
(1) Nebyl-li naÂvrh odmõÂtnut a nevzniknou-li
v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ duÊvody pro zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ, je
UÂstavnõÂ soud povinen naÂvrh projednat a rozhodnout
o neÏm i bez dalsÏõÂch naÂvrhuÊ.
Â stavnõÂ soud obsah
(2) PrÏi rozhodovaÂnõÂ posuzuje U
zaÂkona nebo jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu z hlediska jejich
souladu s uÂstavnõÂmi zaÂkony, mezinaÂrodnõÂmi smlouvami podle cÏl. 10 UÂstavy, poprÏõÂpadeÏ zaÂkony, jednaÂ-li
se o jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis, a zjisÏt'uje, zda byly prÏijaty
a vydaÂny v mezõÂch UÂstavou stanoveneÂ kompetence
a uÂstavneÏ prÏedepsanyÂm zpuÊsobem.
§ 69
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je teÂzÏ ten, kdo zaÂkon nebo jinyÂ
praÂvnõÂ prÏedpis, jehozÏ zrusÏenõÂ je navrhovaÂno, vydal;
soudce zpravodaj mu neprodleneÏ zasÏle naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ s tõÂm, aby se k naÂvrhu põÂsemneÏ vyjaÂdrÏil do
30 dnuÊ ode dne, kdy mu byl dorucÏen.
NaÂlez a jeho praÂvnõÂ naÂsledky
§ 70
Â stavnõÂ soud
(1) Dojde-li po provedeneÂm rÏõÂzenõÂ U
k zaÂveÏru, zÏe zaÂkon nebo jeho jednotlivaÂ ustanovenõÂ
jsou v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ
smlouvou podle cÏl. 10 UÂstavy, nebo zÏe jinyÂ praÂvnõÂ
prÏedpis nebo jeho jednotlivaÂ ustanovenõÂ jsou v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂkonem, zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou podle cÏl. 10 UÂstavy, naÂlezem rozhodne, zÏe takovyÂ zaÂkon nebo jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis nebo
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jejich jednotlivaÂ ustanovenõÂ se zrusÏujõÂ dnem, kteryÂ
v naÂlezu urcÏõÂ.
Â stavnõÂ soud po provedeneÂm rÏõÂzenõÂ
(2) Dojde-li U
k zaÂveÏru, zÏe nejsou daÂny duÊvody ke zrusÏenõÂ zaÂkona,
jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nebo jejich jednotlivyÂch
ustanovenõÂ, naÂvrh zamõÂtne.

(2) UÂstavnõÂ stõÂzÏnost lze podat ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ.
Tato lhuÊta pocÏõÂnaÂ dnem, kdy nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o poslednõÂm prostrÏedku, kteryÂ zaÂkon
k ochraneÏ praÂva poskytuje (§ 75 odst. 1), a nenõÂ-li
takoveÂho prostrÏedku, dnem, kdy dosÏlo ke skutecÏnosti, kteraÂ je prÏedmeÏtem uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti.

(3) JestlizÏe k zaÂkonu nebo k jeho jednotlivyÂm
ustanovenõÂm, ktereÂ UÂstavnõÂ soud rusÏõÂ, byly vydaÂny
Â stavnõÂ soud v naÂlezu soucÏasneÏ
provaÂdeÏcõÂ prÏedpisy, U
vyslovõÂ, ktereÂ provaÂdeÏcõÂ prÏedpisy, poprÏõÂpadeÏ kteraÂ jejich jednotlivaÂ ustanovenõÂ pozbyÂvajõÂ soucÏasneÏ se zaÂkonem platnosti.

(3) NenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ uvedeno jinak, platõÂ
pro uÂstavnõÂ stõÂzÏnost obecnaÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona
o naÂvrhu a pro toho, kdo uÂstavnõÂ stõÂzÏnost podaÂvaÂ (daÂle
jen ¹steÏzÏovatelª), obecnaÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona
o navrhovateli.

§ 71
(1) Byl-li na zaÂkladeÏ praÂvnõÂho prÏedpisu, kteryÂ byl
zrusÏen, vydaÂn soudem v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ rozsudek,
kteryÂ nabyl praÂvnõÂ moci, ale nebyl dosud vykonaÂn, je
zrusÏenõÂ takoveÂho praÂvnõÂho prÏedpisu duÊvodem pro obnovu rÏõÂzenõÂ podle ustanovenõÂ zaÂkona o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ
soudnõÂm.
(2) OstatnõÂ pravomocnaÂ rozhodnutõÂ vydanaÂ na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂho prÏedpisu, kteryÂ byl zrusÏen, zuÊstaÂvajõÂ
nedotcÏena; praÂva a povinnosti podle takovyÂch rozhodnutõÂ vsÏak nelze vykonaÂvat.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ i v prÏõÂpadech,
kdy byly zrusÏeny cÏaÂsti praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, poprÏõÂpadeÏ
neÏkteraÂ jejich ustanovenõÂ.
(4) Jinak praÂva a povinnosti z praÂvnõÂch vztahuÊ
vzniklyÂch prÏed zrusÏenõÂm praÂvnõÂho prÏedpisuÊ zuÊstaÂvajõÂ
nedotcÏena.
Od dõÂ l dr uhyÂ
RÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂch stõÂzÏnostech
UÂstavnõÂ stõÂzÏnost
§ 72
Â stavnõÂ stõÂzÏnost jsou opraÂvneÏni podat
(1) U
a) fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba podle cÏl. 87 odst. 1
põÂsm. d) UÂstavy, jestlizÏe tvrdõÂ, zÏe pravomocnyÂm
rozhodnutõÂm v rÏõÂzenõÂ, jehozÏ byla uÂcÏastnõÂkem, opatrÏenõÂm nebo jinyÂm zaÂsahem orgaÂnu verÏejneÂ moci
(daÂle jen ¹zaÂsah orgaÂnu verÏejneÂ mociª) bylo porusÏeno jejõÂ zaÂkladnõÂ praÂvo nebo svoboda zarucÏeneÂ
uÂstavnõÂm zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou
Â stavy (daÂle jen ¹uÂstavneÏ zarucÏeneÂ
podle cÏl. 10 U
zaÂkladnõÂ praÂvo nebo svobodaª),
b) zastupitelstvo obce nebo vysÏsÏõÂho uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku (daÂle jen ¹uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ
celekª) podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. c) UÂstavy, jestlizÏe tvrdõÂ, zÏe nezaÂkonnyÂm zaÂsahem staÂtu bylo
porusÏeno zarucÏeneÂ praÂvo uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku na samospraÂvu.

(4) K uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti musõÂ byÂt prÏilozÏena kopie
rozhodnutõÂ o poslednõÂm prostrÏedku, kteryÂ zaÂkon
k ochraneÏ praÂva poskytuje (§ 75 odst. 1).
§ 73
(1) PolitickaÂ strana je opraÂvneÏna podat naÂvrh
podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. j) UÂstavy, jestlizÏe tvrdõÂ, zÏe
rozhodnutõÂ o jejõÂm rozpusÏteÏnõÂ nebo jineÂ rozhodnutõÂ
tyÂkajõÂcõÂ se jejõÂ cÏinnosti nenõÂ ve shodeÏ s uÂstavnõÂmi nebo
jinyÂmi zaÂkony.
(2) NaÂvrh podle odstavce 1 lze podat ve lhuÊteÏ 30
dnuÊ. Tato lhuÊta pocÏõÂnaÂ dnem, kdy nabylo praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ o poslednõÂm prostrÏedku, kteryÂ zaÂkon
k ochraneÏ praÂva poskytuje (§ 75 odst. 1).
(3) V rÏõÂzenõÂ o naÂvrhu podle odstavce 1 se postupuje podle tohoto oddõÂlu.
§ 74
Spolu s uÂstavnõÂ stõÂzÏnostõÂ muÊzÏe byÂt podaÂn naÂvrh na
zrusÏenõÂ zaÂkona nebo jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu anebo
jejich jednotlivyÂch ustanovenõÂ, jejichzÏ uplatneÏnõÂm nastala skutecÏnost, kteraÂ je prÏedmeÏtem uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti,
jestlizÏe podle tvrzenõÂ steÏzÏovatele jsou v rozporu
s uÂstavnõÂm zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou
podle cÏl. 10 UÂstavy, poprÏõÂpadeÏ se zaÂkonem, jednaÂ-li
se o jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 75
NeprÏõÂpustnost uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti
(1) UÂstavnõÂ stõÂzÏnost je neprÏõÂpustnaÂ, jestlizÏe steÏzÏovatel nevycÏerpal vsÏechny procesnõÂ prostrÏedky, ktereÂ
mu zaÂkon k ochraneÏ jeho praÂva poskytuje; za takovyÂ
prostrÏedek se nepovazÏuje naÂvrh na povolenõÂ obnovy
rÏõÂzenõÂ.
(2) UÂstavnõÂ soud neodmõÂtne prÏijetõÂ uÂstavnõÂ
stõÂzÏnosti, i kdyzÏ nenõÂ splneÏna podmõÂnka podle prÏedchozõÂho odstavce, jestlizÏe
a) stõÂzÏnost svyÂm vyÂznamem podstatneÏ prÏesahuje
vlastnõÂ zaÂjmy steÏzÏovatele a byla podaÂna do jed-
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noho roku ode dne, kdy ke skutecÏnosti, kteraÂ je
prÏedmeÏtem uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti, dosÏlo, nebo

§ 79
VyloucÏenõÂ odkladneÂho uÂcÏinku

b) v rÏõÂzenõÂ o podaneÂm opravneÂm prostrÏedku podle
odstavce 1 dochaÂzõÂ ke znacÏnyÂm pruÊtahuÊm,
z nichzÏ steÏzÏovateli vznikaÂ nebo muÊzÏe vzniknout
vaÂzÏnaÂ a neodvratitelnaÂ uÂjma.

Â stavnõÂ stõÂzÏnost nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. NaÂvrh
(1) U
podle § 73 odst. 1 proti rozhodnutõÂ o rozpusÏteÏnõÂ politickeÂ strany nebo pozastavenõÂ jejõÂ cÏinnosti maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

§ 76

Â stavnõÂ soud muÊzÏe na naÂvrh steÏzÏovatele od(2) U
lozÏit vykonatelnost napadeneÂho rozhodnutõÂ, jestlizÏe to
nebude v rozporu s duÊlezÏityÂm verÏejnyÂm zaÂjmem
a jestlizÏe by vyÂkon rozhodnutõÂ nebo uskutecÏneÏnõÂ
opraÂvneÏnõÂ, prÏiznaneÂho rozhodnutõÂm trÏetõÂ osobeÏ, znamenal pro steÏzÏovatele nepomeÏrneÏ veÏtsÏõÂ uÂjmu, nezÏ jakaÂ
prÏi odlozÏenõÂ vykonatelnosti muÊzÏe vzniknout jinyÂm
osobaÂm.

UÂcÏastnõÂci a vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
Â cÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti jsou steÏ(1) U
zÏovatel a staÂtnõÂ orgaÂn nebo jinyÂ orgaÂn verÏejneÂ moci,
proti jehozÏ zaÂsahu uÂstavnõÂ stõÂzÏnost smeÏrÏuje.
(2) VedlejsÏõÂmi uÂcÏastnõÂky jsou ostatnõÂ uÂcÏastnõÂci
prÏedchozõÂho rÏõÂzenõÂ, z neÏhozÏ stõÂzÏnostõÂ napadeneÂ rozhodnutõÂ vzesÏlo. SÏlo-li o trestnõÂ rÏõÂzenõÂ, jsou vedlejsÏõÂmi
uÂcÏastnõÂky strany tohoto rÏõÂzenõÂ.
Â stavnõÂ soud muÊzÏe prÏiznat postavenõÂ vedlej(3) U
sÏõÂho uÂcÏastnõÂka i jinyÂm osobaÂm, ktereÂ prokaÂzÏõÂ praÂvnõÂ
zaÂjem na vyÂsledku rÏõÂzenõÂ.
§ 77
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
UÂstavnõÂ stõÂzÏnost muÊzÏe steÏzÏovatel vzõÂt zpeÏt jen do
Â stavnõÂ soud odebere k zaÂveÏrecÏneÂ
okamzÏiku, nezÏ se U
Â stavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
poradeÏ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ U
§ 78
PrÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) JestlizÏe byl spolu s uÂstavnõÂ stõÂzÏnostõÂ podaÂn
naÂvrh na zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu podle § 74, senaÂt
rÏõÂzenõÂ prÏerusÏõÂ a naÂvrh na zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu
postoupõÂ pleÂnu k rozhodnutõÂ podle cÏl. 87 odst. 1
Â stavy. PrÏõÂslusÏõÂ-li projednaÂnõÂ uÂstavnõÂ
põÂsm. a) nebo b) U
stõÂzÏnosti pleÂnu, projednaÂ pleÂnum i naÂvrh na zrusÏenõÂ
jineÂho praÂvnõÂho prÏedpisu podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. b)
UÂstavy.
(2) Dojde-li senaÂt v souvislosti s rozhodovaÂnõÂm
o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti k zaÂveÏru, zÏe zaÂkon nebo jinyÂ praÂvnõÂ
prÏedpis anebo jejich jednotlivaÂ ustanovenõÂ, jejichzÏ
uplatneÏnõÂm nastala skutecÏnost, kteraÂ je prÏedmeÏtem
uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti, jsou v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂkonem
nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou podle cÏl. 10 UÂstavy, poprÏõÂpadeÏ se zaÂkonem, jednaÂ-li se o jinyÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
rÏõÂzenõÂ prÏerusÏõÂ a podaÂ naÂvrh pleÂnu na zrusÏenõÂ takoveÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a) nebo b)
UÂstavy. Pokud k takoveÂmu zaÂveÏru dojde pleÂnum
v souvislosti s rozhodovaÂnõÂm o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti, zahaÂjõÂ a provede rÏõÂzenõÂ podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a) nebo
b) UÂstavy.

§ 80
PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
(1) SmeÏrÏuje-li uÂstavnõÂ stõÂzÏnost proti jineÂmu zaÂsahu
orgaÂnu verÏejneÂ moci, nezÏ je rozhodnutõÂ, muÊzÏe UÂstavnõÂ
soud k odvraÂcenõÂ hrozõÂcõÂ vaÂzÏneÂ sÏkody nebo uÂjmy,
k zabraÂneÏnõÂ hrozõÂcõÂmu naÂsilneÂmu zaÂsahu nebo z jineÂho zaÂvazÏneÂho verÏejneÂho zaÂjmu ulozÏit orgaÂnu verÏejneÂ moci, aby v zaÂsahu nepokracÏoval (prÏedbeÏzÏneÂ
opatrÏenõÂ).
(2) O prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ muÊzÏe rozhodnout
UÂstavnõÂ soud bez uÂstnõÂho jednaÂnõÂ. Ve zvlaÂsÏt' naleÂhavyÂch prÏõÂpadech nemusõÂ byÂt k naÂvrhu podle odstavce
1 vyzÏaÂdaÂno vyjaÂdrÏenõÂ ostatnõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ a vedlejsÏõÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ.
(3) UsnesenõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ pozbyÂvaÂ
platnosti vyhlaÂsÏenõÂm naÂlezu UÂstavnõÂho soudu ve veÏci,
Â stavnõÂ soud jizÏ drÏõÂve nezrusÏil, protozÏe popokud je U
minuly duÊvody, pro ktereÂ bylo narÏõÂzeno.
§ 81
Vztah k prÏedchozõÂm rÏõÂzenõÂm
UÂstavnõÂ soud nenõÂ vaÂzaÂn skutkovyÂm zjisÏteÏnõÂm
ucÏineÏnyÂm v prÏedchozõÂch rÏõÂzenõÂch.
§ 82
NaÂlez a jeho praÂvnõÂ naÂsledky
Â stavnõÂ soud rozhodne naÂlezem, kteryÂm
(1) U
uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti zcela vyhovõÂ nebo uÂstavnõÂ stõÂzÏnost
zcela zamõÂtne anebo jõÂ zcÏaÂsti vyhovõÂ a zcÏaÂsti ji zamõÂtne.
Â stavnõÂ soud uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti, vy(2) VyhovõÂ-li U
slovõÂ v naÂlezu
a) jde-li o uÂstavnõÂ stõÂzÏnost podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm.
d) UÂstavy, ktereÂ uÂstavneÏ zarucÏeneÂ praÂvo nebo svoboda, a jakeÂ ustanovenõÂ uÂstavnõÂho zaÂkona nebo
Â stavy byly
mezinaÂrodnõÂ smlouvy podle cÏl. 10 U
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porusÏeny a jakyÂm zaÂsahem orgaÂnu verÏejneÂ moci
k tomuto porusÏenõÂ dosÏlo,
b) jde-li o uÂstavnõÂ stõÂzÏnost podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm.
Â stavy, v cÏem spocÏõÂvaÂ porusÏenõÂ zaÂkonem zac) U
rucÏeneÂho praÂva na samospraÂvu, jakeÂ uÂstavnõÂ zaÂkony nebo zaÂkony byly porusÏeny a jakyÂm zaÂsahem staÂtu k tomuto porusÏenõÂ dosÏlo, anebo
c) jde-li o naÂvrh podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. j) UÂstavy,
v cÏem je rozhodnutõÂ o rozpusÏteÏnõÂ politickeÂ strany
nebo jineÂ rozhodnutõÂ dotyÂkajõÂcõÂ se jejõÂ cÏinnosti
v rozporu s uÂstavnõÂmi nebo jinyÂmi zaÂkony.
(3) Bylo-li vyhoveÏno uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti fyzickeÂ
nebo praÂvnickeÂ osoby podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. d)
UÂstavy, UÂstavnõÂ soud
a) zrusÏõÂ napadeneÂ rozhodnutõÂ orgaÂnu verÏejneÂ moci,
nebo
b) jestlizÏe porusÏenõÂ uÂstavneÏ zarucÏeneÂho zaÂkladnõÂho
praÂva nebo svobody spocÏõÂvalo v jineÂm zaÂsahu
orgaÂnu verÏejneÂ moci, nezÏ je rozhodnutõÂ, zakaÂzÏe
tomuto orgaÂnu, aby v porusÏovaÂnõÂ praÂva a svobody pokracÏoval, a prÏikaÂzÏe mu, aby, pokud je to
mozÏneÂ, obnovil stav prÏed porusÏenõÂm.
(4) Bylo-li vyhoveÏno uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti zastupitelstva uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku podle cÏl. 87 odst.
Â stavnõÂ soud
1 põÂsm. c) UÂstavy, U
a) zrusÏõÂ napadeneÂ rozhodnutõÂ staÂtnõÂho orgaÂnu, nebo
b) jestlizÏe porusÏenõÂ zarucÏeneÂho praÂva na samospraÂvu
spocÏõÂvalo v jineÂm zaÂsahu staÂtu, nezÏ je rozhodnutõÂ,
zakaÂzÏe prÏõÂslusÏneÂmu staÂtnõÂmu orgaÂnu, aby v porusÏovaÂnõÂ praÂva na samospraÂvu pokracÏoval, a prÏikaÂzÏe
mu, aby, pokud je to mozÏneÂ, obnovil stav prÏed
porusÏenõÂm.
(5) Bylo-li vyhoveÏno naÂvrhu politickeÂ strany
Â stavy, UÂstavnõÂ soud napodle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. j) U
padeneÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ.
§ 83
NaÂhrada naÂkladuÊ zastoupenõÂ
(1) OduÊvodnÏujõÂ-li to osobnõÂ a majetkoveÂ pomeÏry
steÏzÏovatele, zejmeÂna nemaÂ-li dostatecÏneÂ prostrÏedky
k placenõÂ naÂkladuÊ spojenyÂch se zastoupenõÂm (§ 29
a § 30 odst. 1) a nebyla-li uÂstavnõÂ stõÂzÏnost odmõÂtnuta,
soudce zpravodaj rozhodne na naÂvrh steÏzÏovatele podanyÂ prÏed prvnõÂm uÂstnõÂm jednaÂnõÂm, zÏe naÂklady na jeho
zastoupenõÂ zcela nebo zcÏaÂsti zaplatõÂ staÂt.
(2) O naÂvrhu rozhodne soudce zpravodaj usnesenõÂm, ktereÂ se dorucÏuje steÏzÏovateli a zaÂstupci. VyhovõÂ-li
se zcela naÂvrhu, nemusõÂ byÂt usnesenõÂ oduÊvodneÏno.
(3) NaÂklady zastoupenõÂ hradõÂ UÂstavnõÂ soud ze
sveÂho rozpocÏtu.
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(4) AzÏ do skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ muÊzÏe soudce zpravodaj
usnesenõÂ podle odstavce 2 zrusÏit nebo zmeÏnit, a to
poprÏõÂpadeÏ i se zpeÏtnou uÂcÏinnostõÂ, bude-li zjisÏteÏno, zÏe
pomeÏry steÏzÏovatele postup podle odstavce 1 neoduÊvodnÏujõÂ, poprÏõÂpadeÏ neoduÊvodnÏovaly.
§ 84
PlacenõÂ naÂkladuÊ zastoupenõÂ
(1) NaÂklady podle § 83 uhradõÂ UÂstavnõÂ soud
k rukaÂm zaÂstupce po skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ. JestlizÏe je to
duÊvodneÂ, poskytne se zaÂstupci na jeho zÏaÂdost prÏimeÏrÏenaÂ zaÂloha.
(2) PrÏiznaÂ-li UÂstavnõÂ soud steÏzÏovateli, jehozÏ naÂklady zastoupenõÂ platõÂ staÂt (§ 83), naÂhradu naÂkladuÊ
rÏõÂzenõÂ, je ten, jemuzÏ byla ulozÏena naÂhrada teÏchto naÂkladuÊ, povinen zaplatit ji CÏeskeÂ republice v rozsahu,
v jakeÂm bylo steÏzÏovateli prÏiznaÂno praÂvo na zaplacenõÂ
Â stavnõÂ soud rozhodne
naÂkladuÊ zastoupenõÂ. O tom U
v usnesenõÂ o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ.
(3) NaÂhrada naÂkladuÊ tohoto rÏõÂzenõÂ je prÏõÂjmem
staÂtnõÂho rozpocÏtu.
Odd õÂ l t rÏ e t õÂ
RÏõÂzenõÂ o opravneÂm prostrÏedku proti rozhodnutõÂ
ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo senaÂtora
OpravnyÂ prostrÏedek
§ 85
(1) OpravnyÂ prostrÏedek proti rozhodnutõÂ ve veÏci
oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo senaÂtora podle cÏl. 87 odst.
1 põÂsm. e) UÂstavy (daÂle jen ¹opravnyÂ prostrÏedekª) je
opraÂvneÏn podat
a) poslanec, senaÂtor, prÏõÂpadneÏ volebnõÂ strana, za nõÂzÏ
poslanec nebo senaÂtor kandidoval, proti rozhodnutõÂ, zÏe nebyl platneÏ zvolen,
b) ten, jehozÏ volebnõÂ stõÂzÏnosti podle volebnõÂho zaÂkona bylo vyhoveÏno, proti rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂ
komory Parlamentu nebo jejõÂho orgaÂnu o oveÏrÏenõÂ
platnosti volby poslance nebo senaÂtora.
(2) OpravnyÂ prostrÏedek lze podat do deseti dnuÊ
ode dne, kdy bylo osobeÏ opraÂvneÏneÂ podat opravnyÂ
prostrÏedek oznaÂmeno rozhodnutõÂ podle odstavce 1.
§ 86
O opravneÂm prostrÏedku podle § 85 konaÂ UÂstavnõÂ
soud vzÏdy uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
§ 87
Pro opravnyÂ prostrÏedek jinak platõÂ obecnaÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona o naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a pro
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toho, kdo opravnyÂ prostrÏedek podaÂvaÂ, obecnaÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona o navrhovateli.
§ 88
Â
UcÏastnõÂci a vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
Â cÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ o opravneÂm prostrÏedku je
(1) U
teÂzÏ orgaÂn, kteryÂ prÏijal rozhodnutõÂ, zÏe poslanec nebo
senaÂtor byl nebo nebyl platneÏ zvolen.
(2) Podal-li opravnyÂ prostrÏedek podle § 85 odst. 1
põÂsm. a) poslanec nebo senaÂtor, je vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkem
rÏõÂzenõÂ volebnõÂ strana, za kterou tento poslanec nebo
senaÂtor kandidoval. Podala-li takovyÂto opravnyÂ prostrÏedek volebnõÂ strana, je vedlejsÏõÂm uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ
poslanec nebo senaÂtor, jehozÏ se opravnyÂ prostrÏedek
podle § 85 odst. 1 põÂsm. a) tyÂkaÂ.
(3) VedlejsÏõÂmi uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ o opravneÂm prostrÏedku podle § 85 odst. 1 põÂsm. b) jsou poslanec nebo
senaÂtor, proti oveÏrÏenõÂ jejichzÏ volby opravnyÂ prostrÏedek
smeÏrÏuje.
§ 89
VyloucÏenõÂ odkladneÂho uÂcÏinku
OpravnyÂ prostrÏedek proti rozhodnutõÂ ve veÏci oveÏrÏenõÂ volby poslance nebo senaÂtora nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 90
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) V prÏõÂpadeÏ opravneÂho prostrÏedku podle § 85
Â stavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, jestlizÏe
odst. 1 põÂsm. a) U
ten, kdo opravnyÂ prostrÏedek podal, jej vzal zpeÏt.
(2) V prÏõÂpadeÏ opravneÂho prostrÏedku podle § 85
odst. 1 põÂsm. b) UÂstavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, jestlizÏe
ten, kdo opravnyÂ prostrÏedek podal, jej vzal zpeÏt nebo
jestlizÏe se poslanec nebo senaÂtor, jehozÏ se opravnyÂ
prostrÏedek tyÂkal, vzdal mandaÂtu.
(3) UÂstavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ takeÂ tehdy, jestlizÏe
poslanec nebo senaÂtor, jehozÏ se opravnyÂ prostrÏedek
tyÂkal, zemrÏel. PozÏaÂdaÂ-li o pokracÏovaÂnõÂ rÏõÂzenõÂ manzÏel
nebo prÏõÂbuznyÂ v rÏadeÏ prÏõÂmeÂ do jednoho meÏsõÂce od
uÂmrtõÂ, v rÏõÂzenõÂ se pokracÏuje.
§ 91
NaÂlez a jeho praÂvnõÂ naÂsledky
Â stavnõÂ soud rozhodne naÂlezem, kteryÂm
(1) U
opravneÂmu prostrÏedku vyhovõÂ anebo jej zamõÂtne.
Â stavnõÂ soud opravneÂmu pro(2) VyhovõÂ-li U
strÏedku, vyslovõÂ v naÂlezu,
a) zÏe poslanec nebo senaÂtor byl platneÏ zvolen, rozhodoval-li o opravneÂm prostrÏedku podle § 85
odst. 1 põÂsm. a), nebo

b) zÏe poslanec nebo senaÂtor nebyl platneÏ zvolen,
rozhodoval-li o opravneÂm prostrÏedku podle § 85
odst. 1 põÂsm. b).
(3) VyhlaÂsÏenõÂm naÂlezu podle § 56, kteryÂm UÂstavnõÂ
soud vyhoveÏl opravneÂmu prostrÏedku, pozbyÂvajõÂ platnosti rozhodnutõÂ jinyÂch orgaÂnuÊ, kteraÂ tomuto naÂlezu
odporujõÂ.
(4) O vyÂroku naÂlezu vystavõÂ prÏedsedajõÂcõÂ osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ prÏedaÂ prÏõÂtomnyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm a vedlejsÏõÂm
uÂcÏastnõÂkuÊm.
Od dõÂ l cÏ t vr t yÂ
RÏõÂzenõÂ v pochybnostech o ztraÂteÏ volitelnosti
a o neslucÏitelnosti vyÂkonu funkcõÂ poslance
nebo senaÂtora podle cÏl. 25 UÂstavy
§ 92
PodaÂnõÂ naÂvrhu
(1) V pochybnostech, zda mandaÂt poslance nebo
senaÂtora zanikl z duÊvoduÊ uvedenyÂch v cÏl. 25 põÂsm. d)
Â stavnõÂmu
nebo f) UÂstavy, jsou opraÂvneÏni podat naÂvrh U
soudu, aby zjistil, zda mandaÂt poslance nebo senaÂtora
zanikl,
a) poslanec nebo senaÂtor, o jehozÏ mandaÂt jde,
b) prÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny, jde-li o poslance,
nebo prÏedseda SenaÂtu, jde-li o senaÂtora,
c) skupina nejmeÂneÏ 20 poslancuÊ, jde-li o poslance,
nebo skupina nejmeÂneÏ deseti senaÂtoruÊ, jde-li o senaÂtora.
(2) UstanovenõÂ § 64 odst. 4 platõÂ obdobneÏ.
§ 93
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ o tom, zda zanikl mandaÂt poslance nebo senaÂtora, je vzÏdy poslanec nebo senaÂtor,
o jehozÏ mandaÂt jde, a prÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny,
jde-li o poslance, nebo prÏedseda SenaÂtu, jde-li o senaÂtora, i kdyzÏ nejsou navrhovateli.
§ 94
Ï õÂzenõÂ
R
(1) O naÂvrhu podle § 92 odst. 1 konaÂ UÂstavnõÂ soud
vzÏdy uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
Â stavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, jestlizÏe navrhova(2) U
tel vzal svuÊj naÂvrh zpeÏt nebo jestlizÏe poslanec nebo
senaÂtor, o jehozÏ mandaÂt jde, zaÂnik mandaÂtu uznal.
(3) UÂstavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ takeÂ tehdy, jestlizÏe
poslanec nebo senaÂtor, jehozÏ se opravnyÂ prostrÏedek
tyÂkal, zemrÏel. PozÏaÂdaÂ-li o pokracÏovaÂnõÂ rÏõÂzenõÂ manzÏel
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nebo prÏõÂbuznyÂ v rÏadeÏ prÏõÂmeÂ do jednoho meÏsõÂce od
uÂmrtõÂ, v rÏõÂzenõÂ se pokracÏuje.
§ 95
NaÂlez
(1) UÂstavnõÂ soud naÂlezem rozhodne, zÏe mandaÂt
poslance nebo senaÂtora zanikl z duÊvoduÊ uvedenyÂch
v cÏl. 25 põÂsm. d) nebo f) UÂstavy, anebo vyslovõÂ, zÏe
tvrzeneÂ skutecÏnosti, ktereÂ by byly duÊvodem zaÂniku
mandaÂtu podle cÏl. 25 põÂsm. d) nebo f) UÂstavy, nebyly
daÂny.
(2) O vyÂroku naÂlezu vystavõÂ prÏedsedajõÂcõÂ osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ prÏedaÂ prÏõÂtomnyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm.
Od dõÂ l paÂ t yÂ
RÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ proti prezidentu republiky
§ 96
Velezrada
Velezradou pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ se
jednaÂnõÂ prezidenta republiky smeÏrÏujõÂcõÂ proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakozÏ i proti jejõÂmu demokratickeÂmu rÏaÂdu.
§ 97
UÂstavnõÂ zÏaloba
Â stavnõÂ soud podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. g)
(1) U
UÂstavy na zaÂkladeÏ zÏaloby SenaÂtu rozhoduje, zda se
Ï õÂzenõÂ je zaprezident republiky dopustil velezrady. R
Â stavnõÂmu soudu.
haÂjeno dorucÏenõÂm zÏaloby U
(2) UÂstavnõÂ zÏaloba proti prezidentu republiky
podle cÏl. 65 odst. 2 UÂstavy (daÂle jen ¹uÂstavnõÂ zÏalobaª) musõÂ obsahovat prÏesneÂ vylõÂcÏenõÂ jednaÂnõÂ, kteryÂm
se meÏl prezident republiky dopustit velezrady, spolu
s uvedenõÂm duÊkazuÊ, o ktereÂ se uÂstavnõÂ zÏaloba opõÂraÂ.
Â stavnõÂ soud prÏed(3) UÂstavnõÂ zÏalobu projednaÂ U
nostneÏ prÏed ostatnõÂmi naÂvrhy.
(4) ObecnaÂ ustanovenõÂ hlavy prveÂ teÂto cÏaÂsti zaÂkona pro rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ neplatõÂ s vyÂjimkou
ustanovenõÂ § 36 azÏ 43, § 52 azÏ 59 a § 61.
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o pokracÏovaÂnõÂ rÏõÂzenõÂ manzÏel nebo prÏõÂbuznyÂ v rÏadeÏ
prÏõÂmeÂ do jednoho meÏsõÂce od uÂmrtõÂ, v rÏõÂzenõÂ se pokracÏuje.
(3) Okolnost, zÏe se prezident republiky po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ vzdal sveÂho uÂrÏadu, nenõÂ duÊvodem k zastavenõÂ
rÏõÂzenõÂ.
§ 99
ZastupovaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂ
Za SenaÂt v rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ prÏed UÂstavnõÂm
soudem jednaÂ jeho prÏedseda nebo osoba, kterou tõÂm
SenaÂt poveÏrÏõÂ.
§ 100
ObhaÂjci
Prezident republiky, proti ktereÂmu byla podaÂna
uÂstavnõÂ zÏaloba, maÂ praÂvo zvolit si jednoho nebo võÂce
obhaÂjcuÊ; alesponÏ jeden z nich musõÂ byÂt advokaÂtem.
UÂstnõÂ jednaÂnõÂ
§ 101
(1) Soudce zpravodaj podle potrÏeby doplnõÂ sÏetrÏenõÂ
provedeneÂ senaÂtem a prÏipravõÂ uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
(2) O uÂstavnõÂ zÏalobeÏ konaÂ UÂstavnõÂ soud vzÏdy
uÂstnõÂ jednaÂnõÂ.
§ 102
UÂstavnõÂ soud dorucÏõÂ prezidentovi republiky
uÂstavnõÂ zÏalobu a soucÏasneÏ vyrozumõÂ prezidenta republiky a zaÂstupce SenaÂtu o dobeÏ a mõÂsteÏ konaÂnõÂ uÂstnõÂho
jednaÂnõÂ, a to zejmeÂna deset dnuÊ prÏedem. PrÏitom prezidenta republiky upozornõÂ, zÏe bude jednaÂno v jeho
neprÏõÂtomnosti, nedostavõÂ-li se bez rÏaÂdneÂ omluvy k jednaÂnõÂ nebo se bez dostatecÏneÂho duÊvodu v pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ prÏedcÏasneÏ vzdaÂlõÂ.
§ 103
(1) UÂstnõÂ jednaÂnõÂ zahaÂjõÂ prÏedsedajõÂcõÂ sdeÏlenõÂm veÏci,
kteraÂ bude projednaÂvaÂna, poteÂ zjistõÂ, zda se dostavily
osoby, ktereÂ byly k uÂstnõÂmu jednaÂnõÂ prÏedvolaÂny nebo
o neÏm vyrozumeÏny, a zjistõÂ jejich totozÏnost.

§ 98
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ

(2) PoklaÂdaÂ-li se prezident republiky nebo zaÂstupce SenaÂtu (daÂle jen ¹stranyª) opatrÏenõÂm prÏedsedajõÂcõÂho prÏi rÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ zkraÂcen, muÊzÏe zÏaÂdat, aby rozhodlo pleÂnum.

(1) JestlizÏe bylo UÂstavnõÂmu soudu, drÏõÂve nezÏ se
odebral k zaÂveÏrecÏneÂ poradeÏ, dorucÏeno usnesenõÂ SeÂ stavnõÂ soud
naÂtu, kteryÂm uÂstavnõÂ zÏalobu odvolaÂvaÂ, U
rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.

(3) Pokud se neÏkteraÂ z prÏedvolanyÂch osob nedostavila, rozhodne UÂstavnõÂ soud po slysÏenõÂ stran, zda je
mozÏno uÂstnõÂ jednaÂnõÂ proveÂst nebo zda je nutno je odrocÏit.

(2) UÂstavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ takeÂ tehdy, jestlizÏe
prezident republiky po jeho zahaÂjenõÂ zemrÏel. PozÏaÂdaÂ-li

(4) Po provedenõÂ uÂkonuÊ podle prÏedchozõÂch ustanovenõÂ prÏednese na vyÂzvu prÏedsedajõÂcõÂho zaÂstupce Se-
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naÂtu uÂstavnõÂ zÏalobu. Po prÏednesenõÂ zÏaloby daÂ prÏedsedajõÂcõÂ prezidentu republiky a jeho obhaÂjcuÊm mozÏnost
se k nõÂ vyjaÂdrÏit; poteÂ se provede duÊkaznõÂ rÏõÂzenõÂ.
(5) Prezident republiky, jeho obhaÂjci a zaÂstupce
SenaÂtu majõÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se k provaÂdeÏnyÂm duÊkazuÊm, klaÂst sveÏdkuÊm a znalcuÊm otaÂzky a podaÂvat naÂvrhy na doplneÏnõÂ dokazovaÂnõÂ.
(6) NenõÂ-li dalsÏõÂch duÊkaznõÂch naÂvrhuÊ nebo bylo-li
rozhodnuto, zÏe dalsÏõÂ duÊkazy jizÏ provaÂdeÏny nebudou,
ukoncÏõÂ prÏedsedajõÂcõÂ duÊkaznõÂ rÏõÂzenõÂ a daÂ zaÂstupci SenaÂtu
a poteÂ prezidentovi republiky a jeho obhaÂjcuÊm
mozÏnost proneÂst zaÂveÏrecÏnou rÏecÏ. PoteÂ se UÂstavnõÂ soud
odebere k zaÂveÏrecÏneÂ poradeÏ.
(7) ShledaÂ-li UÂstavnõÂ soud vzhledem k zaÂveÏrecÏnyÂm
rÏecÏem anebo prÏi zaÂveÏrecÏneÂ poradeÏ, zÏe je nutno objasnit
dalsÏõÂ okolnosti, muÊzÏe se usneÂst, zÏe dokazovaÂnõÂ bude
doplneÏno, a v rÏõÂzenõÂ daÂle pokracÏuje.

§ 106
O zÏaÂdosti o obnovu rÏõÂzenõÂ podle § 105 rozhoduje
UÂstavnõÂ soud bez uÂstnõÂho jednaÂnõÂ. ObnoveneÂ rÏõÂzenõÂ se
konaÂ na zaÂkladeÏ puÊvodnõÂ uÂstavnõÂ zÏaloby.
§ 107
Byla-li osoba uvedenaÂ v § 105 odst. 1 v obnoveneÂm
rÏõÂzenõÂ uÂstavnõÂ zÏaloby zprosÏteÏna, nenabyÂvaÂ ztraceneÂho
prezidentskeÂho uÂrÏadu.
§ 108
Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, pouzÏijõÂ se pro
rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ trestnõÂho
rÏaÂdu o rÏõÂzenõÂ prÏed soudem.
O ddõÂ l sÏ e st yÂ

(8) Po doplneÏnõÂ dokazovaÂnõÂ daÂ prÏedsedajõÂcõÂ znovu
slovo zaÂstupci SenaÂtu a prezidentu republiky a jeho
obhaÂjcuÊm k zaÂveÏrecÏnyÂm rÏecÏem.

RÏõÂzenõÂ o naÂvrhu prezidenta republiky na zrusÏenõÂ
usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu
podle cÏl. 66 UÂstavy

§ 104
NaÂlez a jeho praÂvnõÂ naÂsledky
Â stavnõÂ soud bud'
(1) Po ukoncÏenõÂ uÂstnõÂho jednaÂnõÂ U
uÂstavnõÂ zÏalobeÏ vyhovõÂ a rozhodne, zÏe se prezident
republiky dopustil velezrady, anebo ho uÂstavnõÂ zÏaloby
zprostõÂ.

§ 109
PodaÂnõÂ naÂvrhu

(2) Jakmile byl naÂlez, kteryÂm bylo uÂstavnõÂ zÏalobeÏ
vyhoveÏno, vyhlaÂsÏen podle § 56, ztraÂcõÂ prezident republiky prezidentskyÂ uÂrÏad a zpuÊsobilost jej znovu nabyÂt.
NaÂrok na prezidentskyÂ plat a dalsÏõÂ pozÏitky po skoncÏenõÂ vyÂkonu funkce podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona mu nenaÂlezÏõÂ.
(3) O vyÂroku naÂlezu vystavõÂ prÏedsedajõÂcõÂ osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ prÏedaÂ prÏõÂtomnyÂm stranaÂm.
Obnova rÏõÂzenõÂ
§ 105
(1) Ten, kdo se podle naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
dopustil velezrady, muÊzÏe pozÏaÂdat UÂstavnõÂ soud, aby
rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ bylo obnoveno,
a) jestlizÏe takovyÂ naÂlez UÂstavnõÂho soudu byl ovlivneÏn trestnyÂm cÏinem jineÂ osoby,
b) uvede-li noveÂ skutecÏnosti nebo duÊkazy, ktereÂ bez
sveÂ viny nemohl uplatnit v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ a ktereÂ
samy o sobeÏ nebo ve spojenõÂ se skutecÏnostmi
a duÊkazy znaÂmyÂmi jizÏ drÏõÂve by mohly veÂst
k tomu, zÏe by byl uÂstavnõÂ zÏaloby zprosÏteÏn.
(2) Po smrti osoby uvedeneÂ v odstavci 1 mohou
o obnovu rÏõÂzenõÂ o uÂstavnõÂ zÏalobeÏ pozÏaÂdat jejõÂ manzÏel
nebo prÏõÂbuznyÂ v rÏadeÏ prÏõÂmeÂ.

(1) Usnesou-li se PoslaneckaÂ sneÏmovna a SenaÂt
Â stavy, zÏe prezident republiky nemuÊzÏe
podle cÏl. 66 U
ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ vykonaÂvat svuÊj uÂrÏad, je preziÂ stavnõÂmu
dent republiky opraÂvneÏn navrhnout U
soudu, aby toto usnesenõÂ zrusÏil.
(2) NaÂvrh podle odstavce 1 je prezident republiky
opraÂvneÏn podat ode dne prÏijetõÂ usnesenõÂ PoslaneckeÂ
Â stavy do deseti dnuÊ
sneÏmovny a SenaÂtu podle cÏl. 66 U
poteÂ, co podle usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu
jizÏ muÊzÏe svuÊj uÂrÏad vykonaÂvat.
§ 110
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
Prezident republiky muÊzÏe do okamzÏiku, nezÏ se
UÂstavnõÂ soud odebere k zaÂveÏrecÏneÂ poradeÏ, vzõÂt naÂvrh
Â stavnõÂ soud
podle § 109 zpeÏt. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ U
rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. UÂstavnõÂ soud rÏõÂzenõÂ teÂzÏ zastavõÂ, jestlizÏe
prezident republiky zemrÏel.
§ 111
Â
UcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou teÂzÏ PoslaneckaÂ sneÏmovna
a SenaÂt.
§ 112
VyzÏaÂdaÂnõÂ dokladuÊ
Â stavnõÂmu
PoslaneckaÂ sneÏmovna a SenaÂt prÏedlozÏõÂ U
soudu neprodleneÏ na jeho vyÂzvu doklady, z nichzÏ je-
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jich usnesenõÂ vychaÂzõÂ, a navrhnou prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ duÊkazy o tom, zÏe prezident republiky v dobeÏ prÏijetõÂ
usnesenõÂ a jeho trvaÂnõÂ nemohl, poprÏõÂpadeÏ nemuÊzÏe ze
zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ svuÊj uÂrÏad vykonaÂvat.

RÏõÂzenõÂ o opatrÏenõÂch nezbytnyÂch k provedenõÂ
rozhodnutõÂ mezinaÂrodnõÂho soudu

§ 113
UÂstnõÂ jednaÂnõÂ

§ 117
MezinaÂrodnõÂ soud

UÂstnõÂ jednaÂnõÂ o naÂvrhu prezidenta republiky
Â stavnõÂ soud nejpozdeÏji do peÏti
podle § 109 zahaÂjõÂ U
dnuÊ ode dne, kdy mu byl dorucÏen.

MezinaÂrodnõÂm soudem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ mezinaÂrodnõÂ orgaÂn opraÂvneÏnyÂ rozhodovat o stõÂzÏnostech proti porusÏenõÂ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod, jehozÏ rozhodnutõÂ jsou v CÏeskeÂ republice
zaÂvaznaÂ podle ratifikovanyÂch a vyhlaÂsÏenyÂch mezinaÂrodnõÂch smluv o lidskyÂch praÂvech a zaÂkladnõÂch svobodaÂch, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.

§ 114
PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
UÂstavnõÂ soud muÊzÏe na naÂvrh prezidenta republiky
jako prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ pozastavit vyÂkon pravomocõÂ
Â stavy a pozastavit vyhlaÂsÏenõÂ podle cÏl. 52
podle cÏl. 66 U
UÂstavy dosud nevyhlaÂsÏenyÂch zaÂkonuÊ, ke kteryÂm prezident republiky nemohl uzÏõÂt sveÂ praÂvo podle cÏl. 50
odst. 1 UÂstavy.
NaÂlez a jeho praÂvnõÂ naÂsledky
§ 115
Â stavnõÂ soud rozhodne o naÂvrhu podle § 109
(1) U
do 15 dnuÊ od jeho dorucÏenõÂ.
(2) UÂstavnõÂ soud rozhodne, zda v dobeÏ prÏijetõÂ
usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu podle cÏl. 66
UÂstavy prezident republiky nemohl svuÊj uÂrÏad ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ vykonaÂvat, poprÏõÂpadeÏ do kdy takovaÂ
prÏekaÂzÏka vyÂkonu uÂrÏadu trvala.
(3) Rozhodne-li UÂstavnõÂ soud, zÏe v dobeÏ prÏijetõÂ
usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu podle cÏl. 66
UÂstavy nebyly zaÂvazÏneÂ duÊvody, pro ktereÂ by prezident republiky nemohl vykonaÂvat svuÊj uÂrÏad, nebo zÏe
v dobeÏ trvaÂnõÂ takoveÂho usnesenõÂ pominuly, zrusÏõÂ svyÂm
naÂlezem takoveÂ usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu zcela nebo pro odpovõÂdajõÂcõÂ dobu.
(4) Rozhodne-li UÂstavnõÂ soud, zÏe v dobeÏ prÏijetõÂ
usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu byly zaÂvazÏneÂ
duÊvody, pro ktereÂ prezident republiky nemohl vykonaÂvat svuÊj uÂrÏad, a zÏe do dne prÏijetõÂ naÂlezu UÂstavnõÂho
soudu nepominuly, naÂvrh prezidenta republiky na zrusÏenõÂ usnesenõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny a SenaÂtu zamõÂtne.
§ 116
UÂkony, vykonaneÂ namõÂsto prezidenta republiky
prÏedsedou vlaÂdy nebo prÏedsedou PoslaneckeÂ sneÏmovny, poprÏõÂpadeÏ prÏedsedou SenaÂtu podle cÏl. 66
UÂstavy v dobeÏ, kdy podle zjisÏteÏnõÂ UÂstavnõÂho soudu
nebyly zaÂvazÏneÂ duÊvody, pro ktereÂ by prezident republiky nemohl vykonaÂvat svuÊj uÂrÏad, nepozbyÂvajõÂ platnosti.

O ddõÂ l s e dmyÂ

PodaÂnõÂ naÂvrhu a postup rÏõÂzenõÂ
§ 118
Rozhodl-li mezinaÂrodnõÂ soud na zaÂkladeÏ stõÂzÏnosti
mu podaneÂ, zÏe zaÂsahem orgaÂnu verÏejneÂ moci CÏeskeÂ
republiky bylo porusÏeno uÂstavneÏ zarucÏeneÂ praÂvo nebo
svoboda fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby, a jestlizÏe takoveÂ porusÏenõÂ spocÏõÂvaÂ v platneÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
Â stavnõÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ takopodaÂ vlaÂda U
veÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nebo jeho jednotlivyÂch ustanovenõÂ, pokud jeho zrusÏenõÂ nebo zmeÏnu nemuÊzÏe zajistit jinyÂm zpuÊsobem.
§ 119
UÂstavnõÂ soud postupuje v tomto rÏõÂzenõÂ prÏimeÏrÏeneÏ
podle prveÂho oddõÂlu teÂto hlavy.
Odd õÂ l os m yÂ
RÏõÂzenõÂ ve sporech o rozsah kompetencõÂ staÂtnõÂch orgaÂnuÊ
a orgaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy
§ 120
PodaÂnõÂ naÂvrhu
(1) V rÏõÂzenõÂ ve sporech o rozsah kompetencõÂ staÂtnõÂch orgaÂnuÊ a orgaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy podle cÏl. 87
Â stavnõÂ soud rozhoduje spory
odst. 1 põÂsm. k) UÂstavy U
mezi staÂtnõÂmi orgaÂny a orgaÂny uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ o prÏõÂslusÏnost vydat rozhodnutõÂ nebo cÏinit
opatrÏenõÂ nebo jineÂ zaÂsahy (daÂle jen ¹rozhodnutõÂª) ve
veÏci uvedeneÂ v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ (daÂle jen
¹kompetencÏnõÂ sporyª).
(2) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ v kompetencÏnõÂm
sporu je opraÂvneÏn podat
a) staÂtnõÂ orgaÂn v kompetencÏnõÂm sporu mezi staÂtem
a uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkem nebo v kompetencÏnõÂm sporu mezi staÂtnõÂmi orgaÂny navzaÂjem,
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b) zastupitelstvo uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku
v kompetencÏnõÂm sporu mezi uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkem a staÂtem nebo v kompetencÏnõÂm sporu
mezi uÂzemnõÂmi samospraÂvnyÂmi celky navzaÂjem.
§ 121
Â
UcÏastnõÂci
UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ ve veÏcech kompetencÏnõÂch sporuÊ
jsou teÂzÏ staÂtnõÂ orgaÂny a uÂzemnõÂ samospraÂvneÂ celky,
ktereÂ jsou uvedeny v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, nebo
ktereÂ tvrdõÂ, zÏe jsou prÏõÂslusÏneÂ vydat rozhodnutõÂ ve veÏci
uvedeneÂ v naÂvrhu, anebo ktereÂ takovou kompetenci
popõÂrajõÂ.
§ 122
NeprÏõÂpustnost naÂvrhu
(1) NaÂvrh je neprÏõÂpustnyÂ, prÏõÂslusÏõÂ-li rozhodovat
o kompetencÏnõÂm sporu jineÂmu orgaÂnu podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(2) NaÂvrh je daÂle neprÏõÂpustnyÂ, prÏõÂslusÏõÂ-li rozhodovat o kompetencÏnõÂm sporu orgaÂnu spolecÏneÏ nadrÏõÂzeneÂmu orgaÂnuÊm, mezi nimizÏ kompetencÏnõÂ spor vznikl.
§ 123
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
Nebyl-li naÂvrh podle § 120 odst. 2 odmõÂtnut,
Â stavmuÊzÏe jej navrhovatel vzõÂt zpeÏt jen se souhlasem U
nõÂho soudu; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
NaÂlez a jeho praÂvnõÂ naÂsledky
§ 124
Â stavnõÂ soud naÂlezem rozhodne, kteryÂ orgaÂn
(1) U
je prÏõÂslusÏnyÂ vydat rozhodnutõÂ ve veÏci uvedeneÂ v naÂvrhu
na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.
(2) Jde-li o kompetencÏnõÂ spor mezi staÂtnõÂm orgaÂnem a uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm celkem, UÂstavnõÂ soud
rozhodne, zda veÏc spadaÂ do kompetence staÂtu nebo
uÂzemnõÂ samospraÂvy.
§ 125
(1) JestlizÏe orgaÂn, kteryÂ je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ
v kompetencÏnõÂm sporu, vydal rozhodnutõÂ ve veÏci uveÂ stavnõÂho
deneÂ v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a podle U
soudu je k vydaÂnõÂ takoveÂho rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂ jinyÂ
Â stavnõÂ soud svyÂm naÂlezem takoveÂ rozhodnutõÂ
orgaÂn, U
zrusÏõÂ.
(2) JestlizÏe orgaÂn, kteryÂ je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ
v kompetencÏnõÂm sporu, vydal rozhodnutõÂ, kteryÂm
svoji kompetenci poprÏel, a podle zjisÏteÏnõÂ UÂstavnõÂho
soudu je k vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci prÏõÂslusÏnyÂ,
UÂstavnõÂ soud takoveÂ rozhodnutõÂ svyÂm naÂlezem zrusÏõÂ.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
PLATOVEÂ POMEÏRY SOUDCE A ASISTENTA
§ 126
KcÏ.

Â stavnõÂho soudu cÏinõÂ 25 000
ZaÂkladnõÂ plat soudce U
§ 127

FunkcÏnõÂ prÏõÂplatek naÂlezÏõÂ
Â stavnõÂho soudu ve vyÂsÏi 6000 KcÏ meÏa) prÏedsedovi U
sõÂcÏneÏ,
Â stavnõÂho soudu ve vyÂsÏi 4000 KcÏ
b) mõÂstoprÏedsedovi U
meÏsõÂcÏneÏ.
§ 128
Vedle platu naÂlezÏõÂ pausÏaÂlnõÂ naÂhrada veÏcnyÂch naÂkladuÊ spojenyÂch s vyÂkonem funkce v teÂto meÏsõÂcÏnõÂ vyÂsÏi
Â stavnõÂho soudu
prÏedsedovi U
9000 KcÏ
mõÂstoprÏedsedovi UÂstavnõÂho soudu
8000 KcÏ
soudci
5000 KcÏ.
§ 129
(1) ZaÂkladnõÂ plat a funkcÏnõÂ prÏõÂplatek podleÂhajõÂ
dani z prÏõÂjmuÊ. PausÏaÂlnõÂ naÂhrada dani nepodleÂhaÂ.
(2) PozÏitky podle § 126 azÏ 128 jsou splatneÂ pozadu
za meÏsõÂcÏnõÂ obdobõÂ.
§ 130
(1) PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu maÂ praÂvo na
a) bezplatneÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ sluzÏebnõÂho vozidla s prÏideÏlenyÂm rÏidicÏem i bez neÏho k vyÂkonu funkce nebo
v souvislosti s nõÂm a k osobnõÂ dispozici,
b) bezplatneÂ zrÏõÂzenõÂ a pouzÏõÂvaÂnõÂ jedneÂ uÂcÏastnickeÂ
telefonnõÂ stanice k zajisÏteÏnõÂ okamzÏiteÂ dosazÏitelnosti v ktereÂkoliv dobeÏ.
(2) MõÂstoprÏedseda UÂstavnõÂho soudu maÂ praÂvo na
a) bezplatneÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ sluzÏebnõÂho vozidla s prÏideÏlenyÂm rÏidicÏem i bez neÏho k vyÂkonu funkce nebo
v souvislosti s nõÂm a k umozÏneÏnõÂ styku s rodinou,
b) bezplatneÂ zrÏõÂzenõÂ a pouzÏõÂvaÂnõÂ jedneÂ uÂcÏastnickeÂ
telefonnõÂ stanice k zajisÏteÏnõÂ okamzÏiteÂ dosazÏitelnosti v ktereÂkoliv dobeÏ.
(3) Soudce muÊzÏe bezplatneÏ uzÏõÂvat prostrÏedkuÊ verÏejneÂ hromadneÂ dopravy na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(4) Soudce maÂ po dobu vyÂkonu funkce praÂvo
Â stavnõÂho
uzÏõÂvat prÏimeÏrÏeneÏ vybavenyÂ byt v sõÂdle U
soudu.
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(5) Soudci naÂlezÏõÂ v kalendaÂrÏnõÂm roce, v neÏmzÏ skutecÏneÏ vykonaÂval praÂci v teÂto funkci nejmeÂneÏ po dobu
devõÂti meÏsõÂcuÊ, dalsÏõÂ zaÂkladnõÂ plat.

(3) KaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ lze zahaÂjit do jednoho roku ode
dne, kdy k jednaÂnõÂ, ktereÂ je duÊvodem k zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ, dosÏlo.

(6) Do doby skutecÏneÂho vyÂkonu funkce podle
odstavce 5 se zapocÏõÂtaÂvaÂ doba dovoleneÂ na zotavenou.

§ 135

(7) DalsÏõÂ plat podle odstavce 5 je splatnyÂ ve vyÂplatnõÂm termõÂnu stanoveneÂm pro vyÂplatu platu za meÏsõÂc listopad. Vznikne-li naÂrok azÏ v prosinci, je dalsÏõÂ plat
splatnyÂ spolu s platem za tento meÏsõÂc.
(8) V dobeÏ, kdy soudce nevykonaÂvaÂ funkci pro
nemoc, naÂlezÏõÂ mu zaÂkladnõÂ plat, nejdeÂle vsÏak po dobu
sÏesti meÏsõÂcuÊ; po tuto dobu mu nenaÂlezÏõÂ daÂvky nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ.
§ 131
PlatoveÂ pomeÏry asistenta se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem.4)
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Â RNEÂ PROVINEÏNIÂ A KA
Â RNEÂ R
Ï IÂZENIÂ
KA
KaÂrneÂ provineÏnõÂ
§ 132
Soudce je kaÂrneÏ odpoveÏdnyÂ za kaÂrneÂ provineÏnõÂ.
§ 133
(1) KaÂrnyÂm provineÏnõÂm je jednaÂnõÂ, jõÂmzÏ soudce
snizÏuje vaÂzÏnost a duÊstojnost sveÂ funkce nebo ohrozÏuje
duÊveÏru v nezaÂvisleÂ a nestranneÂ rozhodovaÂnõÂ UÂstavnõÂho
soudu, jakozÏ i jineÂ zavineÏneÂ porusÏenõÂ povinnostõÂ
soudce.
(2) KaÂrnyÂm provineÏnõÂm je teÂzÏ jednaÂnõÂ, ktereÂ maÂ
znaky prÏestupku podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.
KaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ
§ 134
(1) O zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ rozhoduje prÏedseda
UÂstavnõÂho soudu usnesenõÂm. UsnesenõÂ musõÂ byÂt
oduÊvodneÏno a dorucÏuje se soudci, proti neÏmuzÏ se
kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zahajuje.
Â stav(2) O zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ s prÏedsedou U
nõÂho soudu se muÊzÏe usneÂst pleÂnum na spolecÏnyÂ naÂvrh
nejmeÂneÏ trÏõÂ soudcuÊ.

4

Po dobu kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ pro kaÂrneÂ provineÏnõÂ podle
§ 133 odst. 1 nemuÊzÏe soudce cÏinit zÏaÂdneÂ uÂkony souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem soudcovskeÂ funkce. Je-li soudce
prÏedsedou senaÂtu nebo cÏlenem senaÂtu, urcÏõÂ prÏedseda
UÂstavnõÂho soudu, kteryÂ z ostatnõÂch soudcuÊ bude zastupujõÂcõÂm cÏlenem senaÂtu. Je-li soudce prÏedsedou
UÂstavnõÂho soudu, vykonaÂvaÂ jeho funkci mõÂstoprÏedseda.
§ 136
UstanovenõÂ § 135 platõÂ obdobneÏ pro dobu, po
kterou je proti soudci vedeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ.
§ 137
(1) UsnesenõÂ prÏedsedy UÂstavnõÂho soudu o zahaÂjenõÂ
kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ se prÏedlozÏõÂ pleÂnu.
(2) Soudci, proti ktereÂmu bylo kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno, musõÂ byÂt umozÏneÏno vyjaÂdrÏit se k duÊvoduÊm usnesenõÂ o zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ a zuÂcÏastnit se jednaÂnõÂ
pleÂna v teÂto veÏci s vyÂjimkou porady a hlasovaÂnõÂ.
§ 138
Pro dokazovaÂnõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ prÏõÂslusÏnaÂ ustanovenõÂ zaÂkona o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ
soudnõÂm.
§ 139
(1) PleÂnum kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, neshledaÂ-li je duÊvodnyÂm. V teÂzÏe veÏci kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ jizÏ nelze zahaÂjit.
(2) Pokud kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ nebylo zastaveno, zvolõÂ
pleÂnum ze sveÂho strÏedu peÏticÏlennyÂ kaÂrnyÂ senaÂt, kteryÂ
veÏc projednaÂ a rozhodne.
§ 140
(1) KaÂrnyÂ senaÂt si na sveÂm prvnõÂm jednaÂnõÂ zvolõÂ ze
svyÂch cÏlenuÊ prÏedsedu, kteryÂ rÏõÂdõÂ jeho jednaÂnõÂ. KaÂrnyÂ
senaÂt je zpuÊsobilyÂ jednat a usnaÂsÏet se, jsou-li prÏõÂtomni
vsÏichni jeho cÏlenoveÂ; usnaÂsÏõÂ se veÏtsÏinou hlasuÊ. UstanovenõÂ § 20 platõÂ obdobneÏ.
(2) PrÏi rozhodovaÂnõÂ je kaÂrnyÂ senaÂt vaÂzaÂn duÊvody
kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ uvedenyÂmi v usnesenõÂ o jeho zahaÂjenõÂ.
(3) Soudce, se kteryÂm je kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ vedeno, maÂ
praÂvo zuÂcÏastnit se jednaÂnõÂ kaÂrneÂho senaÂtu s vyÂjimkou

) ZaÂkon cÏ. 143/1992 Sb., o platu a odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost v rozpocÏtovyÂch a v neÏkteryÂch dalsÏõÂch organizacõÂch
a orgaÂnech.

porady a hlasovaÂnõÂ, vyjaÂdrÏit se k duÊvoduÊm kaÂrneÂho
rÏõÂzenõÂ a k provaÂdeÏnyÂm duÊkazuÊm, klaÂst sveÏdkuÊm a znalcuÊm otaÂzky a podaÂvat naÂvrhy na doplneÏnõÂ dokazovaÂnõÂ.
§ 141
KaÂrnyÂ senaÂt rozhodne tak, zÏe jednaÂnõÂ, uvedeneÂ
v usnesenõÂ o zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ, soudci vytkne,
anebo kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, nebylo-li kaÂrneÂ provineÏnõÂ
prokaÂzaÂno.
§ 142
(1) Proti usnesenõÂ kaÂrneÂho senaÂtu o zastavenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ mohou podat do 15 dnuÊ ode dne jeho
dorucÏenõÂ naÂmitky prÏedseda UÂstavnõÂho soudu, poprÏõÂpadeÏ soudci, kterÏõÂ podali naÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho
rÏõÂzenõÂ podle § 134 odst. 2. O naÂmitce rozhodne pleÂnum tak, zÏe usnesenõÂ kaÂrneÂho senaÂtu bud' potvrdõÂ, nebo
je zrusÏõÂ a vraÂtõÂ mu veÏc k noveÂmu projednaÂnõÂ; pokyny
pleÂna k doplneÏnõÂ rÏõÂzenõÂ je kaÂrnyÂ senaÂt vaÂzaÂn.
(2) JestlizÏe proti usnesenõÂ kaÂrneÂho senaÂtu uvedeneÂmu v odstavci 1 naÂmitky podaÂny nebyly anebo jestlizÏe pleÂnum takoveÂ usnesenõÂ potvrdilo, hledõÂ se na
soudce, jako by s nõÂm kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ nebylo zahaÂjeno.
V teÂzÏe veÏci kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ jizÏ nelze zahaÂjit.
(3) Proti usnesenõÂ kaÂrneÂho senaÂtu, kteryÂm bylo
soudci jeho jednaÂnõÂ vytknuto, muÊzÏe do 15 dnuÊ ode
dne jeho dorucÏenõÂ podat tento soudce naÂmitky. O naÂmitkaÂch rozhodne pleÂnum tak, zÏe bud' usnesenõÂ kaÂrneÂho senaÂtu potvrdõÂ, nebo je zrusÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ vraÂtõÂ
mu veÏc k noveÂmu projednaÂnõÂ; pokyny pleÂna k doplneÏnõÂ rÏõÂzenõÂ je kaÂrnyÂ senaÂt vaÂzaÂn.
JinaÂ rozhodovaÂnõÂ
§ 143
Podle teÂto cÏaÂsti se postupuje prÏimeÏrÏeneÏ teÂzÏ prÏi
rozhodovaÂnõÂ o tom, zda
a) soudce vykonaÂvaÂ funkci nebo jinou vyÂdeÏlecÏnou
cÏinnost, kteraÂ nenõÂ s funkcõÂ soudce slucÏitelnaÂ,
b) je soudce cÏlenem politickeÂ strany nebo politickeÂho
hnutõÂ,
c) se soudce nezuÂcÏastnÏuje jednaÂnõÂ UÂstavnõÂho soudu
po dobu delsÏõÂ jednoho roku.
§ 144
(1) Pokud se v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ prokaÂzalo, zÏe se
soudce dopustil takoveÂho jednaÂnõÂ, zÏe jeho dalsÏõÂ seÂ stavtrvaÂnõÂ ve funkci by bylo v rozporu s poslaÂnõÂm U
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nõÂho soudu a s postavenõÂm jeho soudcuÊ, a jestlizÏe proti
usnesenõÂ kaÂrneÂho senaÂtu, kteryÂm bylo soudci jeho jednaÂnõÂ vytknuto, nebyly podaÂny naÂmitky, anebo jestlizÏe
pleÂnum takoveÂ usnesenõÂ potvrdilo, pleÂnum rozhodne,
zda soudci jeho funkce zanikaÂ. NaÂvrh na takoveÂ usnesenõÂ muÊzÏe podat prÏedseda kaÂrneÂho senaÂtu.
(2) K usnesenõÂ podle odstavce 1 je trÏeba souhlasu
nejmeÂneÏ devõÂti soudcuÊ. O naÂvrhu muÊzÏe pleÂnum jednat
a usnaÂsÏet se, je-li prÏõÂtomno alesponÏ 12 soudcuÊ.
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Â
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
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§ 145
(1) JestlizÏe k zaÂsahu orgaÂnu verÏejneÂ moci5)
a) CÏeskeÂ republiky nebo
b) CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky v oboru
puÊsobnosti, kterou podle uÂstavnõÂch a jinyÂch zaÂkonuÊ od 1. ledna 1993 prÏevzaly orgaÂny CÏeskeÂ
republiky,6)
dosÏlo prÏed 1. lednem 1993 a jestlizÏe lhuÊta pro podaÂnõÂ
uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti k UÂstavnõÂmu soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky stanovenaÂ v § 55 odst. 3 zaÂkona
cÏ. 491/1991 Sb. zapocÏala po 2. listopadu 1992, lze proti
Â stavnõÂmu
takoveÂmu zaÂsahu podat uÂstavnõÂ stõÂzÏnost k U
soudu do 60 dnuÊ ode dne, kdy tento zaÂkon nabyl
uÂcÏinnosti.
Â stavnõÂ soud, zÏe uÂstavnõÂ stõÂzÏnost ne(2) ZjistõÂ-li U
smeÏrÏuje proti zaÂsahu orgaÂnu verÏejneÂ moci uvedeneÂmu
v odstavci 1, rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
§ 146
Â stavnõÂ stõÂzÏnost nebo naÂvrh podle § 72 odst. 1
(1) U
lze za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem podat
i proti zaÂsahuÊm orgaÂnuÊ verÏejneÂ moci, k nimzÏ dosÏlo
od 1. ledna 1993 do dne, kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti.
(2) Pro lhuÊtu k podaÂnõÂ uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti nebo naÂvrhu podle odstavce 1 platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 72
odst. 2 nebo § 73 odst. 2 s tõÂm, zÏe lhuÊta k jejich podaÂnõÂ,
kteraÂ by jinak zapocÏala prÏede dnem, kdy tento zaÂkon
nabyl uÂcÏinnosti, zacÏõÂnaÂ teprve tõÂmto dnem.

Â stavnõÂm soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky.
) CÏl. 6 uÂstavnõÂho zaÂkona cÏ. 91/1991 Sb., o U
) ZejmeÂna cÏl. 3 uÂstavnõÂho zaÂkona CÏNR cÏ. 4/1993 Sb., o opatrÏenõÂch souvisejõÂcõÂch se zaÂnikem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky.
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§ 147
UÂstavnõÂ stõÂzÏnosti, ktereÂ byly podle prÏedpisuÊ
o UÂstavnõÂm soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky k neÏmu podaÂny prÏed 1. lednem 1993 a o nichzÏ
Â stavnõÂ soud
tento uÂstavnõÂ soud nerozhodl, projednaÂ U
a rozhodne o nich, pokud jde o zaÂsahy orgaÂnuÊ verÏejneÂ
moci uvedeneÂ v § 145 odst. 1.
§ 148
(1) UÂstavnõÂ stõÂzÏnost podle § 145 azÏ 147 UÂstavnõÂ
soud projednaÂ a rozhodne o nõÂ podle tohoto zaÂkona.
(2) PrÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ, zda byla porusÏena uÂstavneÏ zarucÏenaÂ zaÂkladnõÂ praÂva a svobody steÏzÏovatele,7) vychaÂzõÂ
UÂstavnõÂ soud z Listiny zaÂkladnõÂch praÂv a svobod8)
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a z mezinaÂrodnõÂch smluv o lidskyÂch praÂvech a zaÂkladnõÂch svobodaÂch, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
§ 149
UÂstavnõÂ soud se ujõÂmaÂ cÏinnosti slozÏenõÂm slibu
Â stavnõÂho soudu svolaÂ
dvanaÂcteÂho soudce. PrÏedseda U
soudce k zasedaÂnõÂ ve lhuÊteÏ do 15 dnuÊ od slozÏenõÂ slibu
dvanaÂcteÂho soudce. Do doby jmenovaÂnõÂ prÏedsedy
Â stavnõÂho soudu plnõÂ funkci prÏeda mõÂstoprÏedseduÊ U
Â stavnõÂho soudu a mõÂstoprÏedseduÊ U
Â stavnõÂho
sedy U
soudu veÏkem nejstarsÏõÂ soudci.
§ 150
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1993.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

183
Â K ON
ZA
ze dne 1. cÏervna 1993,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ
a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 93/1992 Sb.
a zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 39/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ
vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb., zaÂkona cÏ.
a zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 39/1993
a doplnÏuje takto:

vlastnickyÂch
majetku, ve
93/1992 Sb.
Sb., se meÏnõÂ

1. V § 1 odst. 3 se slova ¹zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisyª
nahrazujõÂ slovy ¹praÂvnõÂmi prÏedpisyª.
2. V § 4 odst. 2 põÂsm. e) se za slova ¹opraÂvneÏnyÂmi
jeho deÏtiª doplnÏujõÂ slova ¹a jeho manzÏelª.

3. § 4 se doplnÏuje odstavcem 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe zemrÏela opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ
uplatnila naÂrok na vydaÂnõÂ majetku prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ podle § 9, prÏechaÂzõÂ naÂrok na deÏdice.ª.
4. V § 4a se v celeÂm ustanovenõÂ vyÂraz ¹domneÏlyÂ
vlastnõÂkª nahrazuje vyÂrazem ¹domneÏlaÂ opraÂvneÏnaÂ
osobaª a vyÂraz ¹vlastnictvõÂª vyÂrazem ¹naÂrokª, s vyÂjimkou põÂsmen a) a c) v odstavci 3.
5. V § 4a odst. 4 se za slova ¹je mozÏno uznat,ª
vklaÂdajõÂ slova ¹neuplatnila-li naÂrok jinaÂ opraÂvneÏnaÂ
osoba, kteraÂ pozbyla veÏci drÏõÂve,ª.
6. V § 6 odst. 1 põÂsm. m) se slova ¹nikdy neslouzÏilaª nahrazujõÂ slovy ¹trvale neslouzÏõÂª.

) CÏl. 6 uÂstavnõÂho zaÂkona cÏ. 91/1991 Sb.
CÏl. 87 odst. 1 põÂsm. d) UÂstavy CÏeskeÂ republiky.
8
) UsnesenõÂ prÏedsednictva CÏNR cÏ. 2/1993 Sb., o vyhlaÂsÏenõÂ LISTINY ZAÂKLADNIÂCH PRAÂV A SVOBOD jako soucÏaÂsti
uÂstavnõÂho porÏaÂdku CÏeskeÂ republiky.
7
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7. V § 6 odst. 1 põÂsm. o) se za slovo ¹znaÂrodneÏnõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo zestaÂtneÏnõÂ5a)ª.
PoznaÂmka cÏ. 5a) znõÂ:
¹5a) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 169/1949 Sb., o vojenskyÂch uÂjezdech.ª.

8. V § 6 odst. 1 põÂsm. u) se vypousÏteÏjõÂ slova ¹na
staÂtª.
9. V § 6 odst. 3 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹VyÂsÏi nedoplatku prÏõÂdeÏloveÂ ceny sdeÏlõÂ okresnõÂ uÂrÏad.ª.
10. V § 8 odst. 1 se slova ¹ktereÂ ji zõÂskaly za
okolnostõÂ uvedenyÂch v § 6ª nahrazujõÂ slovy ¹a na kterou by se vztahovalo praÂvo na vydaÂnõÂ podle tohoto
zaÂkonaª, za slova ¹s tehdy platnyÂmi prÏedpisyª se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo za cenu nizÏsÏõÂ nezÏ cenu odpovõÂdajõÂcõÂ
tehdy platnyÂm cenovyÂm prÏedpisuÊmª a za slova ¹do 31.
prosince 1992ª se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo do sÏesti meÏsõÂcuÊ
od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ pozemkoveÂho uÂrÏadu o nevydaÂnõÂ nemovitosti,ª.
11. § 8 se doplnÏuje odstavci 3 azÏ 5, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk pozemku daroval v tõÂsni
sveÂ pozemky fyzickeÂ osobeÏ nebo je bezuÂplatneÏ prÏevedl
v souvislosti s uzavrÏenõÂm kupnõÂ smlouvy na budovu,
k nõÂzÏ pozemky patrÏily, a jsou-li tyto pozemky ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ve vlastnictvõÂ osoby, jõÂzÏ byly
darovaÂny nebo bezuÂplatneÏ prÏevedeny, nebo ve vlastnictvõÂ osoby teÂto osobeÏ blõÂzkeÂ, rozhodne soud na naÂvrh opraÂvneÏneÂ osoby:
a) bud' o zrusÏenõÂ smlouvy v teÂ cÏaÂsti, kterou byly
pozemky darovaÂny nebo bezuÂplatneÏ prÏevedeny
fyzickeÂ osobeÏ, nebo,
b) zÏe vlastnõÂk, jezÏ nabyl pozemky tõÂmto zpuÊsobem,
poprÏõÂpadeÏ jeho deÏdic uhradõÂ cenu darovanyÂch pozemkuÊ; cena pozemku se stanovõÂ podle cenovyÂch
prÏedpisuÊ platnyÂch ke dni 24. cÏervna 1991 s tõÂm, zÏe
prÏi stanovenõÂ ceny se cena pozemku bude posuzovat podle druhu kultury v dobeÏ darovaÂnõÂ.
NesouhlasõÂ-li vlastnõÂk pozemku s uÂhradou ceny podle
põÂsmene b), rozhodne soud o zrusÏenõÂ smlouvy podle
põÂsmene a).
(4) UstanovenõÂ odstavce 3 se nepouzÏije v prÏõÂpadeÏ,
zÏe pozemky byly vlastnõÂkem darovaÂny nebo bezuÂplatneÏ prÏevedeny na osoby blõÂzkeÂ.
(5) V prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk pozemku daroval sveÂ
pozemky fyzickeÂ osobeÏ nebo je bezuÂplatneÏ prÏevedl
v souvislosti s uzavrÏenõÂm kupnõÂ smlouvy na budovu,
k nõÂzÏ pozemky patrÏily, a jsou-li tyto pozemky ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ve vlastnictvõÂ jineÂ osoby nezÏ
osoby uvedeneÂ v odstavci 3, uhradõÂ osoba, jõÂzÏ byly
pozemky darovaÂny nebo bezuÂplatneÏ prÏevedeny, nebo
jejõÂ deÏdic opraÂvneÏneÂ osobeÏ cenu, za kterou byly pozemky prÏevedeny na trÏetõÂ osobu.ª.
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12. § 9 se doplnÏuje odstavci 7 azÏ 9, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(7) V rozhodnutõÂ podle odstavcuÊ 2 a 4 musõÂ byÂt
uvedena vyÂsÏe pohledaÂvek podle § 6 odst. 3 a 4 a lhuÊta
k jejich zaplacenõÂ. Toto rozhodnutõÂ muÊzÏe pozemkovyÂ
uÂrÏad vydat i dodatecÏneÏ, nejdeÂle vsÏak do trÏõÂ let od praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ dle odstavcuÊ 2 a 6.
(8) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ podle tohoto ustanovenõÂ jsou
opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ uplatnila naÂrok na vydaÂnõÂ nemovitosti u pozemkoveÂho uÂrÏadu, povinnaÂ osoba a pozemkovyÂ fond.
Ï õÂzenõÂ podle odstavce 2 je zahaÂjeno dnem do(9) R
rucÏenõÂ dohody uzavrÏeneÂ dle odstavce 1 pozemkoveÂmu
Ï õÂzenõÂ podle odstavce 4 je zahaÂjeno uplynutõÂm
uÂrÏadu. R
lhuÊty dle odstavce 1 nebo oznaÂmenõÂm neÏktereÂho uÂcÏastnõÂka, zÏe k dohodeÏ nedojde.ª.
13. V § 11 odst. 1 põÂsm. b) se slova ¹na pozemku se
nachaÂzõÂ hrÏbitovª nahrazujõÂ slovy ¹na pozemku byl po
prÏechodu nebo prÏevodu do vlastnictvõÂ staÂtu nebo jineÂ
praÂvnickeÂ osoby zrÏõÂzen hrÏbitov,ª.
14. V § 11 odst. 1 põÂsm. c) se za slova ¹lesnõÂmu
vyuzÏitõÂ pozemku,ª prÏipojujõÂ tato slova: ¹nebo jednaÂ-li
se o stavbu movitou,9b) nebo docÏasnou,9c) nebo jednoduchou,9d) nebo drobnou9e) a nebo stavbu umõÂsteÏnou
pod povrchem zemeÏ. Za zastaveÏnou cÏaÂst pozemku se
povazÏuje cÏaÂst, na nõÂzÏ stojõÂ stavba, kteraÂ byla zahaÂjena
prÏed 24. cÏervnem 1991, a cÏaÂst pozemku s takovou
stavbou bezprostrÏedneÏ souvisejõÂcõÂ a nezbytneÏ nutnaÂ
k provozu stavby. ZahaÂjenõÂm stavby se rozumõÂ datum
skutecÏneÂho zahaÂjenõÂ stavby, zapsaneÂ do stavebnõÂho
denõÂku a oznaÂmeneÂ stavebnõÂmu uÂrÏadu, pokud byla
stavba zahaÂjena do dvou let od vydaÂnõÂ stavebnõÂho povolenõÂ,ª.
PoznaÂmky cÏ. 9b) , 9c), 9d) a 9e) zneÏjõÂ:
¹9b) § 119 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
9c
) § 1 odst. 2 põÂsm. b) vyhlaÂsÏky cÏ. 85/1976 Sb., o podrobneÏjsÏõÂ uÂpraveÏ uÂzemnõÂho rÏõÂzenõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
9d
) § 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 85/1976 Sb.
9e
) § 3 vyhlaÂsÏky cÏ. 85/1976 Sb.ª.

15. § 11 odst. 1 põÂsm. d) znõÂ:
¹d) na pozemku byla na zaÂkladeÏ uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ, s vyÂjimkou osad docÏasneÏ umõÂsteÏnyÂch, zrÏõÂzena zahraÂdkovaÂ nebo chatovaÂ osada10) nebo se
na pozemku nachaÂzõÂ zahraÂdkovaÂ nebo chatovaÂ
osada, kteraÂ byla zrÏõÂzena prÏed 1. rÏõÂjnem 1976,ª.
16. § 11 odst. 1 põÂsm. e) znõÂ:
¹e) na pozemku, kteryÂ byl vynÏat ze zemeÏdeÏlskeÂho
puÊdnõÂho fondu, bylo na zaÂkladeÏ uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ zrÏõÂzeno teÏlovyÂchovneÂ nebo sportovnõÂ zarÏõÂzenõÂ nebo se na pozemku nachaÂzõÂ teÏlovyÂchovneÂ
nebo sportovnõÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ bylo zrÏõÂzeno prÏed
1. rÏõÂjnem 1976,ª.
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17. V § 11 odst. 1 se za põÂsmeno e) doplnÏuje
põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) nelze-li proveÂst identifikaci parcel z duÊvodu nedokoncÏeneÂho prÏõÂdeÏloveÂho rÏõÂzenõÂ podle dekretu cÏ. 12/
/1945 Sb., dekretu cÏ. 28/1945 Sb., zaÂkona cÏ. 142/
/1947 Sb. a zaÂkona cÏ. 46/1948 Sb.ª.
18. V § 11 odst. 2 se slova ¹se opraÂvneÏneÂ osobeÏ
prÏevedouª nahrazujõÂ slovy ¹pozemkovyÂ fond opraÂvneÏneÂ osobeÏ prÏevedeª a slova ¹v prÏimeÏrÏeneÂ vyÂmeÏrÏe
a kvaliteÏ, jako byly jejõÂ puÊvodnõÂ pozemkyª nahrazujõÂ
slovy ¹postupem podle § 8 odst. 4 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 284/1991 Sb., o pozemkovyÂch uÂpravaÂch
a pozemkovyÂch uÂrÏadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊª a na konci se prÏipojujõÂ tyto veÏty: ¹Na zÏaÂdost
opraÂvneÏneÂ osoby muÊzÏe byÂt opraÂvneÏneÂ osobeÏ prÏeveden
i pozemek lesnõÂho puÊdnõÂho fondu s trvalyÂmi porosty,
a to v ceneÏ prÏimeÏrÏeneÂ ceneÏ vyÂmeÏry a kvality puÊvodnõÂho
pozemku. To vsÏe v cenaÂch ke dni 24. cÏervna 1991.ª.
19. V § 11 odst. 3 se za slova ¹vyÂznamnyÂm krajinnyÂm prvkemª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo maÂ-li prÏekaÂzÏka
braÂnõÂcõÂ vydaÂnõÂ pozemku docÏasnyÂ charakterª.
20. V § 11 se doplnÏujõÂ odstavce 6 a 7, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(6) Pomine-li prÏekaÂzÏka, pro kterou nelze nemovitost vydat, ke dni rozhodnutõÂ pozemkoveÂho uÂrÏadu,
rozhodne pozemkovyÂ uÂrÏad o vydaÂnõÂ nemovitosti
opraÂvneÏneÂ osobeÏ dle § 9 odst. 4.
(7) Je-li na pozemku stavba ve vlastnictvõÂ povinneÂ
osoby, kteraÂ zajisÏt'uje zemeÏdeÏlskou vyÂrobu, nebo
stavba ve vlastnictvõÂ staÂtu a maÂ-li opraÂvneÏnaÂ osoba
vuÊcÏi povinneÂ osobeÏ nebo staÂtu nevyporÏaÂdaneÂ naÂroky
na poskytnutõÂ naÂhrad dle tohoto zaÂkona nebo na vydaÂnõÂ majetkoveÂho podõÂlu dle zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb. ve
vyÂsÏi nejmeÂneÏ 50 % ceny stavby, muÊzÏe rozhodnout
pozemkovyÂ uÂrÏad na naÂvrh opraÂvneÏneÂ osoby o vydaÂnõÂ
pozemku i se stavbou. PovinnaÂ osoba nebo staÂt maÂ
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ praÂvo na naÂhradu ve vyÂsÏi, o kterou
cena stavby13a) prÏesaÂhne nevyporÏaÂdaneÂ naÂroky opraÂvneÏneÂ osoby; u staveb ve spraÂveÏ pozemkoveÂho fondu
naÂlezÏõÂ naÂhrada pozemkoveÂmu fondu.ª.
PoznaÂmka cÏ. 13a) znõÂ:
¹13a) VyhlaÂsÏka cÏ. 182/1988 Sb., o cenaÂch staveb, pozemkuÊ,
trvalyÂch porostuÊ, uÂhradaÂch za zrÏõÂzenõÂ praÂva osobnõÂho
uzÏõÂvaÂnõÂ pozemkuÊ a naÂhradaÂch za docÏasneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ pozemkuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 316/1990 Sb.ª.

21. § 13 se doplnÏuje odstavcem 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) OpraÂvneÏnaÂ osoba muÊzÏe vyzvat povinnou
osobu k vydaÂnõÂ nemovitostõÂ a pozÏaÂdat o poskytnutõÂ
naÂhrad podle § 14 azÏ 16 do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy
se dozveÏdeÏla, kdo je povinnou osobou, nejpozdeÏji do
peÏti let ode dne 24. cÏervna 1991. NeuplatneÏnõÂm ve
lhuÊteÏ tato praÂva zanikajõÂ.ª.
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22. V § 14 se za odstavec 2 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce
3 azÏ 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Je-li cena vydaÂvaneÂ obytneÂ budovy, hospodaÂrÏskeÂ budovy nebo jineÂ stavby urcÏenaÂ ke dni 24.
cÏervna 1991 nizÏsÏõÂ nezÏ cena puÊvodnõÂ stavby, maÂ opraÂvneÏnaÂ osoba praÂvo na poskytnutõÂ naÂhrady ve vyÂsÏi rozdõÂlu cen.
(4) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za podstatneÂ zhodnocenõÂ nepovazÏuje melioracÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ pod povrchem
puÊdy. OpraÂvneÏnaÂ osoba, ktereÂ byla vydaÂna nemovitost,
na nõÂzÏ je umõÂsteÏna melioracÏnõÂ stavba, je povinna melioracÏnõÂ stavbu udrzÏovat.
(5) Nestane-li se opraÂvneÏnaÂ osoba teÂzÏ vlastnõÂkem
melioracÏnõÂ stavby, je povinna umozÏnit kontrolu,
uÂdrzÏbu a opravy praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ
odpovõÂdaÂ za jejõÂ stav a cÏinnost. Do provedenõÂ privatizace melioracÏnõÂ stavby, uÂdrzÏbu a opravy hlavnõÂch melioracÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ jsou k uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ve vlastnictvõÂ staÂtu, hradõÂ ze svyÂch prÏõÂjmuÊ pozemkovyÂ fond.
(6) HlavnõÂm melioracÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm se podle odstavce 4 rozumõÂ u odvodneÏnõÂ cÏerpacõÂ stanice, otevrÏeneÂ
a zakryteÂ kanaÂly od sveÏtlosti 30 cm vcÏetneÏ, sbeÏrneÂ
otevrÏeneÂ prÏõÂkopy, stavebnõÂ objekty na kanaÂlech a prÏõÂkopech, poldry a obtokoveÂ naÂdrzÏe, u zaÂvlah odbeÏrneÂ
objekty, naÂdrzÏe, prÏivadeÏcÏe kryteÂ i otevrÏeneÂ s objekty na
nich, cÏerpacõÂ stanice, vyÂtlaky a trubnõÂ sõÂteÏ azÏ po hydrant, zpevneÏneÂ manipulacÏnõÂ plochy a cesty slouzÏõÂcõÂ
vyÂhradneÏ pro zaÂvlahovyÂ provoz.ª.
DosavadnõÂ odstavce 4, 5 a 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce
7, 8 a 9.
23. § 15 znõÂ:
¹§ 15
(1) PrÏi vydaÂnõÂ pozemku dle tohoto zaÂkona prÏechaÂzõÂ do vlastnictvõÂ opraÂvneÏneÂ osoby trvaleÂ porosty
a vsÏe co tvorÏõÂ jejich soucÏaÂsti (§ 120 odst. 1 obcÏ. zaÂk.)
a melioracÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏneÂ pod povrchem pozemku, s vyÂjimkou hlavnõÂch melioracÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ
dle § 14 odst. 5, ktereÂ se na tomto pozemku nachaÂzejõÂ
v okamzÏiku jeho vydaÂnõÂ.
(2) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, kteryÂ maÂ
byÂt vydaÂn podle tohoto zaÂkona, byl v dobeÏ jeho prÏevzetõÂ staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku nenõÂ v dobeÏ jeho
vydaÂnõÂ cenoveÏ srovnatelnyÂ trvalyÂ porost, naÂlezÏõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ naÂhrada za trvalyÂ porost ve vyÂsÏi rozdõÂlu
mezi cenou trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku
nachaÂzel v dobeÏ jeho prÏevzetõÂ staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou, a cenou trvaleÂho porostu, kteryÂ se na
pozemku nachaÂzõÂ v okamzÏiku jeho vydaÂnõÂ.
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(3) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, kteryÂ maÂ
byÂt vydaÂn podle tohoto zaÂkona, byl v dobeÏ jeho prÏevzetõÂ staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku nenõÂ v dobeÏ jeho
vydaÂnõÂ zÏaÂdnyÂ trvalyÂ porost, naÂlezÏõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ
naÂhrada za trvalyÂ porost ve vyÂsÏi ceny trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzel v dobeÏ jeho prÏevzetõÂ
staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou.

osobeÏ jinyÂ pozemek, poskytne staÂt nebo jinaÂ praÂvnickaÂ osoba, jejõÂmzÏ zrÏizovatelem nebo zakladatelem
je staÂt, financÏnõÂ naÂhradu podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.13c) FinancÏnõÂ naÂhrada spocÏõÂvaÂ ve vyplacenõÂ hotovosti a v cennyÂch papõÂrech, ktereÂ nemajõÂ povahu staÂtnõÂho dluhopisu, a to v cenaÂch podle § 28a. Hotovost se
vyplaÂcõÂ pouze puÊvodnõÂm vlastnõÂkuÊm vydaÂvanyÂch
veÏcõÂ.ª.

(4) JestlizÏe se na vydaÂvaneÂm lesnõÂm pozemku dle
odstavce 3 nachaÂzel les, je povinnaÂ osoba povinna zalesnit tento pozemek na sveÂ naÂklady ve lhuÊteÏ stanoveneÂ
zaÂkonem13b) a dopeÏstovat les do zajisÏteÏneÂ kultury, nedohodnou-li se uÂcÏastnõÂci jinak. Od naÂhrady za trvalyÂ
porost dle odstavce 3 se odecÏte cena vysazeneÂho a zajisÏteÏneÂho trvaleÂho porostu.

PoznaÂmka cÏ. 13c) znõÂ:

(5) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, kteryÂ maÂ
byÂt vydaÂn podle tohoto zaÂkona, nebyl v dobeÏ jeho
prÏevzetõÂ staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou trvalyÂ
porost a jestlizÏe na tomto pozemku je v dobeÏ jeho
vydaÂnõÂ trvalyÂ porost s vyÂjimkou lesa, naÂlezÏõÂ povinneÂ
osobeÏ naÂhrada za trvalyÂ porost ve vyÂsÏi ceny trvaleÂho
porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzõÂ v okamzÏiku jeho
vydaÂnõÂ.

25. V § 16 odst. 2 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹Pokud opraÂvneÏnaÂ osoba odkoupila od staÂtu cÏi praÂvnickeÂ osoby nemovitost prÏed uÂcÏinnostõÂ zaÂkona, maÂ
naÂrok vuÊcÏi teÂto osobeÏ na naÂhrady dle § 14 a 15 ve vyÂsÏi
ceny13a) v okamzÏiku prÏechodu na staÂt.ª.

(6) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, kteryÂ maÂ
byÂt vydaÂn podle tohoto zaÂkona, byl v dobeÏ jeho prÏevzetõÂ staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku je v dobeÏ jeho vydaÂnõÂ
cenoveÏ hodnotneÏjsÏõÂ trvalyÂ porost s vyÂjimkou lesa, naÂlezÏõÂ povinneÂ osobeÏ naÂhrada za trvalyÂ porost ve vyÂsÏi
rozdõÂlu mezi cenou trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzel v dobeÏ jeho prÏevzetõÂ staÂtem nebo
jinou praÂvnickou osobou, a cenou trvaleÂho porostu,
kteryÂ se na pozemku nachaÂzõÂ v okamzÏiku jeho vydaÂnõÂ.
(7) JestlizÏe je opraÂvneÏnaÂ osoba povinna prÏi vydaÂnõÂ
pozemku dle § 9 poskytnout povinneÂ osobeÏ naÂhradu
za trvalyÂ porost dle odstavcuÊ 5 a 6, je na vuÊli opraÂvneÏneÂ
osoby, zda prÏevezme pozemek a uhradõÂ naÂhradu za
trvalyÂ porost nebo zda pozÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ jineÂho pozemku; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ se postupuje dle § 11 odst.
2, nedohodnou-li se uÂcÏastnõÂci jinak.
(8) Ceny se stanovõÂ podle cenovyÂch prÏedpisuÊ platnyÂch ke dni 24. cÏervna 1991.
(9) Je-li vlastnõÂkem trvalyÂch porostuÊ staÂt, naÂhrady
podle odstavcuÊ 5 a 6 se neposkytujõÂ.ª.
PoznaÂmka cÏ. 13b) znõÂ:
13b

¹

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 96/1977 Sb., o hospodarÏenõÂ v lesõÂch a staÂtnõÂ
spraÂveÏ lesnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ.ª.

24. § 16 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Za pozemky, ktereÂ se podle tohoto zaÂkona
nevydaÂvajõÂ a za ktereÂ nelze poskytnout opraÂvneÏneÂ

¹13c) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 504/1992 Sb., o vyÂsÏi
naÂhrady v hotovosti poskytovaneÂ podle zaÂkona cÏ. 229/
/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu
zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/1992 Sb.ª.

26. V § 16 odst. 4 se za slova ¹k poskytnutõÂ naÂhrady vlastnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo k nimzÏ meÏla praÂvo
hospodarÏenõÂ13d) ke dni 24. cÏervna 1991 s vyÂjimkou
nemovitostõÂ ve spraÂveÏ pozemkoveÂho fondu,ª.
PoznaÂmka cÏ. 13d) znõÂ:
¹13d) VyhlaÂsÏka cÏ. 119/1988 Sb., o hospodarÏenõÂ s naÂrodnõÂm
majetkem, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

27. § 16 se doplnÏuje odstavcem 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) Nedojde-li k dohodeÏ o zpuÊsobu naÂhrady podle odstavce 5, rozhodne o zpuÊsobu naÂhrady na naÂvrh
soud.ª.
28. § 17 odst. 1 põÂsm. c) znõÂ:
¹c) ktereÂ jsou urcÏeny rozhodnutõÂm o vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ
pro teÏzÏbu nerostuÊ,15)ª.
PoznaÂmka cÏ. 15) znõÂ:
¹15) ZaÂkon cÏ. 44/1988 Sb.
§ 32 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 10 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 85/1976 Sb.ª.

29. V § 17 odst. 1 se vypousÏtõÂ põÂsmeno e).
30. V § 17 se za odstavec 2 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce
3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Nemovitosti ve vlastnictvõÂ staÂtu, na ktereÂ nebylo ve lhuÊteÏ uvedeneÂ v § 13 uplatneÏno praÂvo na vydaÂnõÂ, muÊzÏe pozemkovyÂ fond prÏeveÂst
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a) do vlastnictvõÂ opraÂvneÏnyÂch osob k uspokojenõÂ jejich naÂroku na naÂhradu podle § 14 azÏ 16 nebo
§ 20,
b) na spoluvlastnõÂky teÏchto nemovitostõÂ za cenovyÂch
a jinyÂch podmõÂnek platnyÂch pro nabyvatele staÂtnõÂho majetku prÏevaÂdeÏneÂho pozemkovyÂm fondem
na fyzickeÂ osoby postupem podle zaÂkona cÏ. 92/
/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch prÏevodu majetku staÂtu
na jineÂ osoby, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, stanovenyÂch podle cenovyÂch prÏedpisuÊ platnyÂch ke
dni prÏevodu,
c) v naleÂhavyÂch prÏõÂpadech na osoby, ktereÂ majõÂ podle
schvaÂleneÂ stavebnõÂ dokumentace uskutecÏnit vyÂstavbu,
d) smeÏnou za jineÂ nemovitosti,
e) na nabyvatele ze schvaÂleneÂho privatizacÏnõÂho projektu, pokud pozemky uvedeneÂ v § 1 odst. 1 tohoto zaÂkona byly z privatizacÏnõÂho projektu vynÏaty prÏed jeho schvaÂlenõÂm a nelze je pouzÏõÂt jako
pozemky naÂhradnõÂ.
(4) PozemkoveÂ uÂrÏady jsou povinny poskytnout
pozemkoveÂmu fondu informace o tom, zda na nemovitost byl uplatneÏn restitucÏnõÂ naÂrok.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 a 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
a 6.
31. Za § 18 se vklaÂdaÂ novyÂ § 18a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 18a
(1) PozemkovyÂ fond poskytuje naÂhrady opraÂvneÏnyÂm osobaÂm v prÏõÂpadech, kdy je povinnou osobou
obec nebo okresnõÂ uÂrÏad. Poskytla-li naÂhradu obec
prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, poskytne teÂto povinneÂ
osobeÏ naÂhradu pozemkovyÂ fond. PozemkovyÂ fond
muÊzÏe prÏevzõÂt zaÂvazky povinnyÂch osob na poskytnutõÂ
naÂhrad dle § 14 azÏ 16 a § 20 tam, kde je povinnou
osobou staÂtnõÂ podnik nebo praÂvnickaÂ osoba, jejõÂmzÏ
zakladatelem je staÂt, v tom prÏõÂpadeÏ, kdy prÏed privatizacõÂ nebo likvidacõÂ teÂto praÂvnickeÂ osoby nebyly tyto
naÂroky vyporÏaÂdaÂny.
(2) NaÂhrada spocÏõÂvaÂ v poskytnutõÂ nemovitostõÂ ve
spraÂveÏ pozemkoveÂho fondu nebo v poskytnutõÂ hotovosti ve vyÂsÏi stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,13c)poprÏõÂpadeÏ v cennyÂch papõÂrech, ktereÂ nemajõÂ
povahu staÂtnõÂch dluhopisuÊ.ª.
32. § 19 odst. 5 znõÂ:
¹(5) O prÏideÏlenõÂ pozemkuÊ do zatõÂmnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
rozhoduje pozemkovyÂ uÂrÏad v dohodeÏ s vlastnõÂky prÏedmeÏtnyÂch pozemkuÊ. V prÏõÂpadeÏ nesouhlasu vlastnõÂka
pozemku s prÏideÏlenõÂm pozemku do zatõÂmnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
dohodou, rozhodne pozemkovyÂ uÂrÏad o prÏideÏlenõÂ pozemkuÊ do zatõÂmnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ. RozhodnutõÂ pozemkoveÂho uÂrÏadu prÏezkoumaÂ na naÂvrh
uÂcÏastnõÂka soud.ª.
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33. V § 20 odst. 1 se za slova ¹mu byly odnÏatyª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo jinak bezuÂplatneÏ prÏevedenyª.
34. V § 20 odst. 2 se v prveÂ veÏteÏ slova ¹jednoho
rokuª nahrazujõÂ slovy ¹60 dnuÊª a na konci odstavce se
prÏipojujõÂ tyto veÏty: ¹Nelze-li zjistit praÂvnickou osobu,
kteraÂ veÏci prÏevzala, nebo jejõÂho praÂvnõÂho naÂstupce
nebo jestlizÏe tato praÂvnickaÂ osoba zanikla, poskytne
naÂhradu podle odstavce 1 praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ ke
dni 24. cÏervna 1991 uzÏõÂvala pozemky opraÂvneÏneÂ
osoby. Nelze-li takto urcÏit povinnou osobu, poskytne
naÂhradu dle odstavce 1 pozemkovyÂ fond zpuÊsobem
uvedenyÂm v § 18a odst. 2.ª.
35. V § 20 odst. 5 se za slova ¹uvedenyÂch v § 13.ª
prÏipojuje tato veÏta: ¹ZaÂvisõÂ-li praÂvo na naÂhradu na
rozhodnutõÂ pozemkoveÂho uÂrÏadu nebo soudu, koncÏõÂ
tato lhuÊta uplynutõÂm sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ.ª.
36. § 20 se doplnÏuje odstavcem 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) RozhodnutõÂ ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ CÏeskeÂ
republiky o urcÏenõÂ povinneÂ osoby podle zaÂkona cÏ. 243/
/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 441/1992 Sb., je uplatneÏnõÂm naÂroku podle tohoto zaÂkona, na ktereÂ se nevztahuje lhuÊta dle odstavce 5.ª.
37. V § 21a odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a notaÂrÏskeÂª,
za slova ¹souvisejõÂcõÂ s vydaÂnõÂmª se vklaÂdajõÂ slova
¹a vyÂmeÏnouª a za slova ¹nemovitostiª se vklaÂdajõÂ
slova ¹a poskytnutõÂm naÂhradª.
38. V § 21a odst. 2 se na konci vypousÏteÏjõÂ slova
¹,jestlizÏe soud rozhodl v jejõÂ prospeÏchª.
39. V § 22 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) Dnem schvaÂlenõÂ naÂvrhu pozemkoveÂ
uÂpravy23a) zanikaÂ praÂvo naÂhradnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ.23b)ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 8.
PoznaÂmky cÏ. 23a) a 23b) zneÏjõÂ:
¹23a) ZaÂkon CÏNR cÏ. 284/1991 Sb., o pozemkovyÂch uÂpravaÂch
a pozemkovyÂch uÂrÏadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
23b
) VlaÂdnõÂ narÏõÂzenõÂ cÏ. 47/1955 Sb., o opatrÏenõÂch v oboru hospodaÂrÏsko-technickyÂch uÂprav pozemkuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 27/1958 UÂ. l., kterou se vydaÂvajõÂ provaÂdeÏcõÂ
prÏedpisy k vlaÂdnõÂmu narÏõÂzenõÂ o opatrÏenõÂch v oboru hospodaÂrÏsko-technickyÂch uÂprav pozemkuÊ.ª.

40. V § 22 odst. 3 se slova ¹V roce 1991 a 1992ª
nahrazujõÂ slovy ¹V roce 1991 azÏ 1993ª a daÂle se vypousÏteÏjõÂ slova ¹k provozovaÂnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ vyÂrobyª
a slova ¹1991 nebo k 1. rÏõÂjnu 1992ª a na konci odstavce se prÏipojuje tato veÏta: ¹Po nabytõÂ praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ pozemkoveÂho uÂrÏadu o schvaÂlenõÂ dohody
o vydaÂnõÂ nemovitosti nebo rozhodnutõÂ o vlastnictvõÂ

Strana 938

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 183 / 1993

opraÂvneÏneÂ osoby k nemovitosti muÊzÏe vlastnõÂk vypoveÏdeÏt naÂjem k teÂto nemovitosti k 1. rÏõÂjnu vyÂpoveÏdõÂ dorucÏenou nejpozdeÏji jeden meÏsõÂc prÏed tõÂmto dnem.ª.
41. § 22 odst. 4 znõÂ:
¹(4) Je-li na pozemku na zaÂkladeÏ uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ zrÏõÂzena zahraÂdkovaÂ nebo chatovaÂ osada nebo
se na pozemku nachaÂzõÂ zahraÂdkovaÂ nebo chatovaÂ
osada, kteraÂ existovala prÏed 1. rÏõÂjnem 1976, koncÏõÂ vyÂpoveÏdnõÂ lhuÊta dnem, kdy meÏlo skoncÏit praÂvo docÏasneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ pozemku. V prÏõÂpadeÏ trvaleÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
pozemku a docÏasneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ na dobu neurcÏitou,
skoncÏila vyÂpoveÏdnõÂ lhuÊta dnem 24. cÏervna 1991. NaÂjemce maÂ praÂvo na prodlouzÏenõÂ naÂjmu o dalsÏõÂch 10 let,
nejdeÂle vsÏak do roku 2001, nedohodnou-li se uÂcÏastnõÂci
jinak. NaÂjemce maÂ po dobu naÂjmu prÏedkupnõÂ praÂvo
k pozemku. VyÂsÏe rocÏnõÂho naÂjemneÂho u teÏchto pozemkuÊ cÏinõÂ 10 % z ceny pozemku, odvozeneÂ z bonitovanyÂch puÊdneÏ-ekologickyÂch jednotek, vydanyÂch vyhlaÂsÏkou ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ pro uÂcÏely daneÏ z nemovitostõÂ.ª.
42. V § 22 odst. 5 se za slova ¹NachaÂzõÂ-li se na
pozemkuª a za slova ¹slouzÏõÂ-li pozemekª vklaÂdajõÂ
slova ¹v uzÏõÂvaÂnõÂ sÏlechtitelskeÂ staniceª.
43. V § 22 se za odstavec 7 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 8,
kteryÂ znõÂ:
¹(8) Je-li na pozemku vlastnõÂka stavba ve vlastnictvõÂ jineÂ praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ zajisÏt'uje zemeÏdeÏlskou
vyÂrobu, nebo stavba ve vlastnictvõÂ staÂtu, a maÂ-li vlastnõÂk pozemku nevyporÏaÂdaneÂ naÂroky na poskytnutõÂ naÂhrad dle tohoto zaÂkona nebo na vydaÂnõÂ majetkoveÂho
podõÂlu dle zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb., ve vyÂsÏi nejmeÂneÏ 50 %
ceny stavby vuÊcÏi vlastnõÂkovi stavby, muÊzÏe na naÂvrh
vlastnõÂka pozemku rozhodnout soud o prÏevodu
stavby vlastnõÂkovi pozemku. VlastnõÂk budovy maÂ
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ praÂvo na naÂhradu ve vyÂsÏi, o kterou
cena stavby13a) prÏevysÏuje naÂroky vlastnõÂka pozemku.
Pokud vlastnõÂk pozemku nevyuzÏije tohoto praÂva ve
lhuÊteÏ do konce roku 1993,
a) vymeÏnõÂ pozemkovyÂ fond na naÂvrh vlastnõÂka jeho
pozemek za jinyÂ pozemek ve vlastnictvõÂ staÂtu;
v tomto prÏõÂpadeÏ uhradõÂ vlastnõÂk stavby cenu pozemku pozemkoveÂmu fondu, nebo
b) na naÂvrh vlastnõÂka prodaÂ zastaveÏnyÂ pozemek vlastnõÂku budovy nebo stavby, nebo
c) na naÂvrh vlastnõÂka pronajme zastaveÏnyÂ pozemek
vlastnõÂku budovy nebo stavby bez mozÏnosti vyÂpoveÏdi. NaÂjemce maÂ prÏedkupnõÂ praÂvo k tomuto
pozemku.ª.
DosavadnõÂ odstavec 8 se oznacÏuje jako odstavec 9.
44. § 22 se doplnÏuje odstavcem 10, kteryÂ znõÂ:
¹(10) RocÏnõÂ naÂjemneÂ za pozemky, naÂlezÏejõÂcõÂ do
zemeÏdeÏlskeÂho puÊdnõÂho fondu, s vyÂjimkou pozemkuÊ
lesnõÂho puÊdnõÂho fondu, cÏinõÂ 1 % z ceny pozemku,23c)
pokud se vlastnõÂk s naÂjemcem nedohodnou jinak.ª.
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PoznaÂmka cÏ. 23c) znõÂ:
¹23c) VyhlaÂsÏka ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ CÏeskeÂ republiky
cÏ. 613/1992 Sb., kterou se stanovõÂ seznam katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ s prÏirÏazenyÂmi pruÊmeÏrnyÂmi cenami pozemkuÊ orneÂ puÊdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocnyÂch
saduÊ, luk a pastvin odvozenyÂmi z bonitovanyÂch puÊdneÏ ekologickyÂch jednotek.ª.

45. V § 23 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Povinnou osobou k poskytnutõÂ naÂhrad je
praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ budovu uzÏõÂvaÂ nebo ji naposledy uzÏõÂvala prÏed jejõÂm odstraneÏnõÂm, opusÏteÏnõÂm nebo
vraÂcenõÂm vlastnõÂkovi.ª.
46. § 23 se doplnÏuje odstavcem 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk zõÂskal nemovitost prÏõÂdeÏlem od staÂtu, je povinen uhradit staÂtu nedoplatek
prÏõÂdeÏloveÂ ceny. Jeho vyÂsÏi stanovõÂ okresnõÂ uÂrÏad. K prÏijetõÂ nedoplatku se zmocnÏuje ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ
CÏeskeÂ republiky.ª.
47. § 24 znõÂ:
¹§ 24
NaÂhrady za trvaleÂ porosty
(1) PrÏi ukoncÏenõÂ naÂjmu pozemku dle § 22 prÏechaÂzõÂ
do vlastnictvõÂ vlastnõÂka pozemku trvaleÂ porosty, nezbytneÂ stavby bezprostrÏedneÏ souvisejõÂcõÂ s trvalyÂmi porosty a melioracÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏneÂ pod povrchem
zemeÏ, ktereÂ se na tomto pozemku nachaÂzejõÂ v okamzÏiku ukoncÏenõÂ naÂjmu.
(2) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, na ktereÂm
maÂ byÂt ukoncÏen naÂjem, byl ke dni vzniku praÂva uzÏõÂvaÂnõÂ trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku nenõÂ
v dobeÏ ukoncÏenõÂ naÂjmu cenoveÏ srovnatelnyÂ trvalyÂ porost, naÂlezÏõÂ vlastnõÂkovi pozemku naÂhrada za trvalyÂ
porost ve vyÂsÏi rozdõÂlu mezi cenou trvaleÂho porostu,
kteryÂ se na pozemku nachaÂzel v dobeÏ vzniku praÂva
uzÏõÂvaÂnõÂ, a cenou trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzõÂ v okamzÏiku ukoncÏenõÂ naÂjmu.
(3) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, na ktereÂm
maÂ byÂt ukoncÏen naÂjem, byl ke dni vzniku praÂva uzÏõÂvaÂnõÂ trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku nenõÂ
v dobeÏ ukoncÏenõÂ naÂjmu zÏaÂdnyÂ trvalyÂ porost, naÂlezÏõÂ
vlastnõÂkovi pozemku naÂhrada za trvalyÂ porost ve vyÂsÏi
ceny trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzel
ke dni vzniku praÂva uzÏõÂvaÂnõÂ.
(4) JestlizÏe se na lesnõÂm pozemku, na ktereÂm maÂ
byÂt ukoncÏen naÂjem, nachaÂzel ke dni vzniku praÂva uzÏõÂvaÂnõÂ les, je naÂjemce povinen zalesnit tento pozemek na
sveÂ naÂklady ve lhuÊteÏ stanoveneÂ zaÂkonem 13b) a dopeÏstovat les do zajisÏteÏneÂ kultury, nedohodnou-li se uÂcÏastnõÂci jinak. Od naÂhrady za trvalyÂ porost dle odstavce 3
se odecÏte cena zajisÏteÏneÂ kultury.
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(5) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, na ktereÂm
maÂ byÂt ukoncÏen naÂjem, nebyl ke dni vzniku praÂva
uzÏõÂvaÂnõÂ trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku je
v dobeÏ ukoncÏenõÂ naÂjmu trvalyÂ porost s vyÂjimkou lesa,
naÂlezÏõÂ naÂjemci naÂhrada za trvalyÂ porost ve vyÂsÏi ceny
trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzõÂ v okamzÏiku ukoncÏenõÂ naÂjmu.
(6) JestlizÏe na pozemku nebo jeho cÏaÂsti, na ktereÂm
maÂ byÂt ukoncÏen naÂjem, byl ke dni vzniku praÂva uzÏõÂvaÂnõÂ trvalyÂ porost a jestlizÏe na tomto pozemku je
v dobeÏ ukoncÏenõÂ naÂjmu cenoveÏ hodnotneÏjsÏõÂ trvalyÂ porost s vyÂjimkou lesa, naÂlezÏõÂ naÂjemci naÂhrada za trvalyÂ
porost ve vyÂsÏi rozdõÂlu mezi cenou trvaleÂho porostu,
kteryÂ se na pozemku nachaÂzel ke dni vzniku praÂva
uzÏõÂvaÂnõÂ, a cenou trvaleÂho porostu, kteryÂ se na pozemku nachaÂzõÂ v okamzÏiku ukoncÏenõÂ naÂjmu.
(7) JestlizÏe je vlastnõÂk pozemku povinen prÏi ukoncÏenõÂ naÂjmu dle § 22 poskytnout naÂjemci naÂhradu za
trvalyÂ porost dle odstavcuÊ 5 a 6, je na vuÊli vlastnõÂka,
zda prÏevezme pozemek a uhradõÂ naÂhradu za trvalyÂ
porost nebo zda pozÏaÂdaÂ o vyÂmeÏnu pozemku za jinyÂ
pozemek ve vlastnictvõÂ staÂtu; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ se
postupuje dle § 11 odst. 2, nedohodnou-li se uÂcÏastnõÂci
jinak.
(8) Ceny se stanovõÂ podle cenovyÂch prÏedpisuÊ platnyÂch ke dni 24. cÏervna 1991.
(9) Je-li vlastnõÂkem trvalyÂch porostuÊ staÂt, naÂhrady
podle odstavcuÊ 5 a 6 se neposkytujõÂ.ª.
48. V § 25 odst. 1 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹Je-li smlouva uzavrÏena na dobu urcÏitou, meÏnõÂ se zmeÏnou osoby pronajõÂmatele na smlouvu uzavrÏenou na
dobu neurcÏitou.ª.
49. V § 25 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3,
kteryÂ znõÂ:
¹(3) UstanovenõÂ odstavce 2 se nevztahuje na pozemky sÏkolnõÂch statkuÊ, strÏednõÂch zemeÏdeÏlskyÂch sÏkol
a vysokyÂch sÏkol. V teÏchto prÏõÂpadech muÊzÏe vlastnõÂk
vypoveÏdeÏt dohodu o naÂjmu pozemkuÊ nejdrÏõÂve k 1.
rÏõÂjnu 1995.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
50. V § 25 odst. 4 se slova ¹orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvyª
nahrazujõÂ slovy ¹prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad, MagistraÂtnõÂ
uÂrÏad hl. m. Prahy a magistraÂty meÏst Brna, Ostravy
a PlzneÏª.
51. V § 28a se na konci prÏipojujõÂ tato slova: ¹,a to
u veÏcõÂ nemovityÂch v cenaÂch podle vyhlaÂsÏky cÏ. 182/1988
Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 316/1990 Sb., a u veÏcõÂ movityÂch v zuÊstatkovyÂch uÂcÏetnõÂch cenaÂch, u veÏcõÂ movityÂch
s nulovou zuÊstatkovou cenou ve vyÂsÏi 10 % porÏizovacõÂ
cenyª.
52. Za § 28a se vklaÂdaÂ novyÂ § 28b, kteryÂ znõÂ:
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¹§ 28b
(1) Pokud dosÏlo k prÏechodu vlastnictvõÂ k nemovitostem podle zaÂkonuÊ o zemeÏdeÏlskeÂm druzÏstevnictvõÂ
a provaÂdeÏcõÂch prÏedpisuÊ nebo podle vlaÂdnõÂho narÏõÂzenõÂ
cÏ. 15/1959 Sb. a tato zmeÏna nebyla zaevidovaÂna v pozemkovyÂch knihaÂch nebo na Listu vlastnictvõÂ u prÏõÂslusÏneÂho strÏediska geodeÂzie, je vlastnõÂkem teÏchto nemovitostõÂ osoba, kteraÂ byla k 24. cÏervnu 1991 zapsaÂna jako
vlastnõÂk v katastru nemovitostõÂ.
(2) Pokud nedosÏlo k prÏechodu vlastnictvõÂ na kupujõÂcõÂho proto, zÏe nebyl udeÏlen souhlas nebo dodatecÏnyÂ souhlas ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ podle § 13
zaÂkona cÏ. 46/1948 Sb., povazÏuje se za puÊvodnõÂho vlastnõÂka kupujõÂcõÂ, pokud prokaÂzÏe, zÏe k uzavrÏenõÂ kupnõÂ
smlouvy dosÏlo a zÏe na jejõÂm zaÂkladeÏ byla uhrazena
kupnõÂ cena, a pokud nemovitosti neprÏesÏly jizÏ na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona na jineÂ opraÂvneÏneÂ osoby.ª.
53. V § 32 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏujõÂ se noveÂ odstavce 2 a 3, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(2) Za okamzÏik prÏechodu na staÂt nebo jinou
praÂvnickou osobu postupem podle zaÂkona cÏ. 142/
/1947 Sb. se povazÏuje den faktickeÂho prÏevzetõÂ nemovitostõÂ staÂtem nebo jinou praÂvnickou osobou.
(3) K prÏechodu vlastnickeÂho praÂva na prÏõÂdeÏlce
podle zaÂkonuÊ o pozemkovyÂch reformaÂch dosÏlo u prÏõÂdeÏluÊ podle zaÂkona cÏ. 142/1947 Sb. vkladem vlastnickeÂho praÂva do pozemkoveÂ knihy a u prÏõÂdeÏluÊ podle
zaÂkona cÏ. 46/1948 Sb. prÏevzetõÂm drzÏby prÏõÂdeÏlcem na
zaÂkladeÏ praÂvoplatneÂ prÏõÂdeÏloveÂ listiny. PrÏideÏleneÂ nemovitosti nelze vydat puÊvodnõÂmu vlastnõÂkovi, jemuzÏ byly
zabraÂny podle zaÂkonuÊ o pozemkovyÂch reformaÂch,
nebo osobaÂm opraÂvneÏnyÂm na jeho mõÂsteÏ pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe prÏõÂdeÏlce - fyzickaÂ osoba nebo jeho praÂvnõÂ
naÂstupci takto nabyteÂ vlastnickeÂ praÂvo nepochybneÏ
dolozÏõÂ.ª.
54. Za zrusÏenyÂ § 33 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 33a azÏ 33c,
ktereÂ zneÏjõÂ:
¹§ 33a
VyporÏaÂdaÂnõÂ naÂrokuÊ
(1) VesÏkereÂ naÂroky na poskytnutõÂ naÂhrad podle
tohoto zaÂkona a naÂroky na vydaÂnõÂ podõÂlu podle zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb. (daÂle jen ¹zaÂkonaª) jsou pohledaÂvkami, ktereÂ lze smluvneÏ prÏevaÂdeÏt na jineÂ osoby (daÂle
jen ¹pohledaÂvkyª). Nabyvatel maÂ postavenõÂ opraÂvneÏneÂ
osoby podle tohoto zaÂkona a podle zaÂkona.
(2) PovinnaÂ osoba podle tohoto zaÂkona nebo jejõÂ
praÂvnõÂ naÂstupce, s vyÂjimkou staÂtnõÂho podniku, transformovaneÂ druzÏstvo nebo praÂvnickaÂ osoba vzniklaÂ
podle zaÂkona (daÂle jen ¹dluzÏnõÂkª) je povinna vypracovat soupis vsÏech veÏcõÂ nebo souboruÊ veÏcõÂ v jejõÂm vlastnictvõÂ s vyÂjimkou nemovitostõÂ, na ktereÂ byl uplatneÏn
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naÂrok na vydaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona, vcÏetneÏ jejich
oceneÏnõÂ v zuÊstatkovyÂch uÂcÏetnõÂch cenaÂch; u veÏcõÂ s nulovou uÂcÏetnõÂ hodnotou se cena stanovõÂ ve vyÂsÏi 20 %
z porÏizovacõÂ ceny. DaÂle je povinna umozÏnit osobaÂm
opraÂvneÏnyÂm k poskytnutõÂ naÂhrady podle tohoto zaÂkona nebo opraÂvneÏnyÂm osobaÂm, ktereÂ majõÂ praÂvo na
vydaÂnõÂ podõÂlu podle zaÂkona, nebo osobaÂm, na ktereÂ
tyto opraÂvneÏneÂ osoby tyto naÂroky prÏevedly (daÂle jen
¹veÏrÏitelª), prÏõÂstup k tomuto seznamu.

uÂcÏastnõÂky jsou veÏrÏiteleÂ, kterÏõÂ zajisÏt'ujõÂ zemeÏdeÏlskou vyÂrobu, a dluzÏnõÂk (daÂle jen ¹drazÏbaª). ZpuÊsob vyhlaÂsÏenõÂ
a provedenõÂ drazÏby stanovõÂ vlaÂda narÏõÂzenõÂm, ktereÂ vydaÂ
do 30 dnuÊ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) JednotliveÂ prÏõÂpady vyrÏizuje vyÂbor na zaÂkladeÏ
dosÏlyÂch zÏaÂdostõÂ veÏrÏiteluÊ. PodanaÂ zÏaÂdost musõÂ byÂt vyrÏõÂzena do 30 dnuÊ od jejõÂho podaÂnõÂ bud' dohodou, nebo
vyhlaÂsÏenõÂm drazÏby.ª.

(3) PohledaÂvky teÂhozÏ veÏrÏitele vuÊcÏi dluzÏnõÂkovi lze
scÏõÂtat. VeÏrÏiteleÂ mohou sveÂ pohledaÂvky sdruzÏovat.
§ 33b
VyÂbory opraÂvneÏnyÂch osob
NedosÏlo-li do 30 dnuÊ od uplynutõÂ lhuÊty k prÏevzetõÂ
pozemku ve vlastnictvõÂ veÏrÏitele nebo jineÂ opraÂvneÏneÂ
osoby k dohodeÏ o vyporÏaÂdaÂnõÂ pohledaÂvek dluzÏnõÂka,
muÊzÏe se ustavit vyÂbor pro jejich vyporÏaÂdaÂnõÂ (daÂle jen
¹vyÂborª). CÏleny vyÂboru jsou veÏrÏiteleÂ, u kteryÂch nedosÏlo od uplynutõÂ lhuÊty k prÏevzetõÂ pozemku ve vlastnictvõÂ
veÏrÏitele nebo jineÂ opraÂvneÏneÂ osoby k vyporÏaÂdaÂnõÂ pohledaÂvek, a opraÂvneÏneÂ osoby s majetkovyÂmi vklady cÏi
podõÂly u dluzÏnõÂka. ZastoupenõÂ obou skupin musõÂ byÂt
stejneÂ.
§ 33c
Ï õÂzenõÂ o vyporÏaÂdaÂnõÂ pohledaÂvky
R
(1) VyÂbor rÏesÏõÂ jednotliveÂ prÏõÂpady vyporÏaÂdaÂnõÂ pohledaÂvek bud' na zaÂkladeÏ dohody, nebo v prÏõÂpadeÏ, zÏe
nelze dohody dosaÂhnout, pomocõÂ drazÏby, jejõÂmizÏ

CÏl. II
(1) NaÂroky podle tohoto zaÂkona muÊzÏe opraÂvneÏnaÂ
osoba uplatnit do dvou meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) NeuplatneÏnõÂm naÂroku ve lhuÊteÏ stanoveneÂ podle odstavce 1 praÂvo zanikaÂ.
CÏl. III
PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny se zmocnÏuje, aby
ve SbõÂrce zaÂkonuÊ vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 229/
/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, jak vyplyÂvaÂ ze zaÂkonuÊ
jej meÏnõÂcõÂch a doplnÏujõÂcõÂch.
CÏl. IV
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1993.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
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184
Ï EN IÂ
OPATR
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
ze dne 8. cÏervna 1993,
jõÂmzÏ se stanovõÂ
podmõÂnky pro obchod s devizovyÂmi prostrÏedky
provaÂdeÏnyÂ devizovyÂmi bankami na vnitrÏnõÂm devizoveÂm trhu

CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka podle § 36 põÂsm. c) zaÂkona cÏ.
6/1993 Sb., o CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, a § 13 devizoveÂho
zaÂkona cÏ. 528/1990 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992
Sb., stanovõÂ:
§1
UÂcÏel opatrÏenõÂ
UÂcÏelem tohoto opatrÏenõÂ je stanovit podmõÂnky pro
obchod s devizovyÂmi prostrÏedky provaÂdeÏnyÂ devizovyÂmi bankami1) na vnitrÏnõÂm devizoveÂm trhu.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
(1) VnitrÏnõÂm devizovyÂm trhem se pro uÂcÏely tohoto opatrÏenõÂ rozumõÂ mezibankovnõÂ devizovyÂ trh
a obchod s devizovyÂmi prostrÏedky, uskutecÏnÏovanyÂ
mezi klienty devizovyÂch bank a devizovyÂmi bankami.
(2) UÂcÏastnõÂkem mezibankovnõÂho devizoveÂho trhu
je CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka a devizoveÂ banky, pokud majõÂ
povolenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky k obchodovaÂnõÂ s devizovyÂmi hodnotami a provaÂdeÏnõÂ platebnõÂho styku se
zahranicÏõÂm v rozsahu vyzÏadovaneÂm pro operace podle
tohoto opatrÏenõÂ.
(3) Na mezibankovnõÂm devizoveÂm trhu se uskutecÏnÏuje naÂkup a prodej devizovyÂch prostrÏedkuÊ ve
smyslu § 7 odst. 1 devizoveÂho zaÂkona mezi uÂcÏastnõÂky
mezibankovnõÂho devizoveÂho trhu.
(4) Klientem devizoveÂ banky se rozumõÂ devizovyÂ
tuzemec-praÂvnickaÂ osoba a devizovyÂ tuzemec-fyzickaÂ
osoba-podnikatel prÏi vykonaÂvaÂnõÂ sveÂ podnikatelskeÂ
cÏinnosti2) (daÂle jen ¹klientª).

1

§3
MezibankovnõÂ devizovyÂ trh
(1) UÂcÏastnõÂci mezibankovnõÂho devizoveÂho trhu
spolu navzaÂjem obchodujõÂ s devizovyÂmi prostrÏedky
na pohotoveÂm i termõÂnoveÂm trhu za dohodnuteÂ
smeÏnneÂ kurzy.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka rovneÏzÏ realizuje obchody
s devizovyÂmi bankami ve vybranyÂch volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏnaÂch v raÂmci fixingu smeÏnneÂho kurzu cÏeskeÂ
koruny k volneÏ smeÏnitelnyÂm meÏnaÂm (devizovyÂ fixing).
PozÏadavky na naÂkup nebo prodej vybranyÂch meÏn proti
cÏeskeÂ koruneÏ mohou prÏedaÂvat pouze uÂcÏastnõÂci mezibankovnõÂho devizoveÂho trhu nejpozdeÏji do 11.00
hod. dopoledne mõÂstnõÂho cÏasu do CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky, oddeÏlenõÂ spraÂvy aktiv, prostrÏednictvõÂm komunikacÏnõÂho systeÂmu REUTERS nebo telefonicky. Takto
prÏedaneÂ pozÏadavky jsou pro CÏeskou naÂrodnõÂ banku
a ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky mezibankovnõÂho devizoveÂho trhu
zaÂvazneÂ a naÂslednyÂ prodej nebo naÂkup volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏn se uskutecÏnõÂ za kurz deviza strÏed stanovenyÂ
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou prÏi devizoveÂm fixingu.
(3) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe odmõÂtnout poptaÂvku nebo nabõÂdku devizovyÂch prostrÏedkuÊ neÏktereÂ
devizoveÂ banky v prÏõÂpadeÏ, zÏe nejsou dodrzÏovaÂna dalsÏõÂ
opatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky v devizoveÂ oblasti.3)
(4) Operace CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky s valutami se na
mezibankovnõÂm devizoveÂm trhu uskutecÏnÏujõÂ v rozpeÏtõÂ
podle platneÂho oficiaÂlnõÂho kurzu valut pro naÂkup nebo
prodej.
§4
Obchody devizovyÂch bank s klienty
(1) Obchody devizovyÂch bank s klienty prÏi naÂkupech devizovyÂch inkas a zajisÏt'ovaÂnõÂ devizovyÂch uÂhrad

) § 3 zaÂkona cÏ. 528/1990 Sb., devizovyÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992 Sb. (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 457/1992 Sb.).
) § 5 devizoveÂho zaÂkona.
3
) NaprÏ. opatrÏenõÂ StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ cÏ. 26 ze dne 1. cÏervna 1992, kteryÂm se stanovõÂ omezenõÂ a podmõÂnky pro
nezajisÏteÏneÂ devizoveÂ pozice, vyhlaÂsÏeneÂ v cÏaÂstce 86/1992 Sb.
2
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do zahranicÏõÂ se uskutecÏnÏujõÂ za dohodnuteÂ platneÂ
smeÏnneÂ kurzy volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏn k cÏeskeÂ koruneÏ a mohou byÂt sjednaÂvaÂny jako pohotoveÂ (valutou
spot) i termõÂnoveÂ devizoveÂ operace.
(2) CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka muÊzÏe pouzÏitõÂ dohodnutyÂch platnyÂch smeÏnnyÂch kurzuÊ upravit nebo omezit.
(3) DevizovaÂ banka muÊzÏe klientovi nabõÂdnout
provedenõÂ pohotoveÂ devizoveÂ operace podle kurzu vyhlaÂsÏeneÂho CÏeskou naÂrodnõÂ bankou prÏi devizoveÂm fixingu v den sjednaÂnõÂ devizoveÂ operace.

(3) SmeÏnneÂ kurzy strÏed pro operace s valutami
mohou byÂt devizovou bankou prÏi prodeji nebo naÂkupu valut na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky koÂtovaÂny odlisÏneÏ od oficiaÂlnõÂch kurzuÊ valuta strÏed, prÏicÏemzÏ kurzy
pro prodej valut nesmõÂ prÏekrocÏit oficiaÂlnõÂ kurzy valuta
prodej a kurzy pro naÂkup valut nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ
oficiaÂlnõÂ kurzy valuta naÂkup. CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
muÊzÏe podle potrÏeby rozpeÏtõÂ oficiaÂlnõÂch kurzuÊ valut
meÏnit.
§6

(4) DevizoveÂ operace, sjednaneÂ mezi devizovou
bankou a klientem dle odstavce 3, se uskutecÏnõÂ kurzem cÏeskeÂ koruny pro naÂkup nebo prodej devizovyÂch
prostrÏedkuÊ s rozpeÏtõÂm neprÏesahujõÂcõÂm + ± 0,5 % od
kurzu deviza strÏed vyhlaÂsÏeneÂho CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.

CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka je opraÂvneÏna urcÏovat okruh
vybranyÂch volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏn, se kteryÂmi bude
obchodovat v raÂmci dennõÂho fixingu kurzu cÏeskeÂ koruny k volneÏ smeÏnitelnyÂm meÏnaÂm.

§5

§7

OficiaÂlnõÂ smeÏnneÂ kurzy
(1) SmeÏnneÂ kurzy vyhlasÏovaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou jako kurzy devizoveÂho trhu - devizy jsou oficiaÂlnõÂmi kurzy deviz platnyÂmi pro naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ
den po jejich vyhlaÂsÏenõÂ a do vyhlaÂsÏenõÂ platnosti novyÂch
oficiaÂlnõÂch kurzuÊ deviz.

ZrusÏuje se opatrÏenõÂ StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ
ze dne 24. srpna 1992, jõÂmzÏ se stanovõÂ podmõÂnky pro
obchod s devizovyÂmi prostrÏedky provaÂdeÏnyÂ bankami
na vnitrÏnõÂm devizoveÂm trhu, vyhlaÂsÏeneÂ v cÏaÂstce 88/
/1992 Sb.

(2) SmeÏnneÂ kurzy vyhlasÏovaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou jako kurzy devizoveÂho trhu - valuty jsou oficiaÂlnõÂmi kurzy valut platnyÂmi pro naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ
den po jejich vyhlaÂsÏenõÂ a do vyhlaÂsÏenõÂ platnosti novyÂch
oficiaÂlnõÂch kurzuÊ valut.

§8
Toto opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

GuverneÂr:
Ing. TosÏovskyÂ v. r.
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RE DA KCÏ N IÂ SD EÏ LEN IÂ
o opraveÏ chyby
v zaÂkonu cÏ. 171/1993 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd
V cÏl. I bodu 19 v § 153b odst. 1 maÂ mõÂsto ¹ktereÂ nebylo ve veÏci narÏõÂzenoª spraÂvneÏ byÂt ¹ktereÂ bylo ve veÏci
narÏõÂzenoª.
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