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238
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 21. cÏervence 1993,
kteryÂm se pro uÂcÏely zaÂkona o danõÂch z prÏõÂjmuÊ stanovõÂ zarÏõÂzenõÂ
na vyÂrobu biologicky rozlozÏitelnyÂch laÂtek
VlaÂda narÏizuje podle § 4 odst. 1 põÂsm. e) a § 19
odst. 1 põÂsm. e) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 586/1992
Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb.:

(2) Za biologicky rozlozÏitelneÂ laÂtky se nepovazÏujõÂ
prÏõÂrodnõÂ laÂtky a materiaÂly, ktereÂ jsou svou povahou
rozlozÏitelneÂ bez dalsÏõÂch uÂprav, naprÏõÂklad potraviny,
krmiva, drÏevo, papõÂr.

§1

§2

(1) ZarÏõÂzenõÂm na vyÂrobu biologicky rozlozÏitelnyÂch (degradovatelny
Âch) laÂtek se pro uÂcÏely zaÂkona
1
o danõÂch z prÏõÂjmuÊ ) rozumõÂ stroj nebo technologickaÂ
jednotka, na ktereÂ se vyraÂbeÏjõÂ biologicky rozlozÏitelneÂ
laÂtky, jejichzÏ doba rozkladu je kratsÏõÂ nezÏ polovina
doby rozkladu srovnatelnyÂch laÂtek, ktereÂ tõÂmto zarÏõÂzenõÂm nebyly upraveny, nejvyÂsÏe vsÏak 5 let.

SplneÏnõÂ podmõÂnek podle § 1 odst. 1 tohoto narÏõÂ2zenõÂ se prokazuje certifikaÂtem staÂtnõÂ zkusÏebny )
a osveÏdcÏenõÂm ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vydanyÂm na zaÂkladeÏ prÏedlozÏeneÂho certifikaÂtu.
§3
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda vlaÂdy:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ:
Ing. Benda CSc. v. r.

) ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 96/1993 Sb.
a zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb.
2
) § 4 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 20/1993 Sb., o zabezpecÏenõÂ vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v oblasti technickeÂ normalizace,
metrologie a staÂtnõÂho zkusÏebnictvõÂ.
§ 24b zaÂkona cÏ. 30/1968 Sb., o staÂtnõÂm zkusÏebnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka UÂrÏadu pro normalizaci a meÏrÏenõÂ cÏ. 101/1988 Sb., o certifikaci vyÂrobkuÊ.
1
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239
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 11. srpna 1993,
kteryÂm se stanovõÂ zpuÊsob vyhlaÂsÏenõÂ a provedenõÂ drazÏby zemeÏdeÏlskeÂho majetku
VlaÂda narÏizuje podle § 33c odst. 1 zaÂkona 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., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 39/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 183/1993 Sb.
(daÂle jen ¹zaÂkonª):
§1
(1) PrÏedmeÏtem drazÏby mohou byÂt veÏci nebo soubory veÏcõÂ ve vlastnictvõÂ dluzÏnõÂka,1) ktereÂ
a) dosud nebyly prÏedmeÏtem zÏaÂdneÂ drazÏby podle tohoto narÏõÂzenõÂ,
b) byly v neÏktereÂ z drÏõÂveÏjsÏõÂch drazÏeb podle tohoto
narÏõÂzenõÂ jizÏ vydrazÏeny, ale vydrazÏiteleÂ nesplnili
povinnosti podle § 12.
(2) Souborem veÏcõÂ se rozumõÂ nejmensÏõÂ samostatneÏ
provozovatelneÂ jednotky, naprÏ. stavby s nezbytnyÂm
technickyÂm a technologickyÂm vybavenõÂm.
(3) Nemovitosti mohou byÂt prÏedmeÏtem drazÏby,
pokud jsou vyznacÏeny v katastru nemovitostõÂ. To neplatõÂ o stavbaÂch, u kteryÂch prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby
nebylo ukoncÏeno kolaudacÏnõÂ rÏõÂzenõÂ.2)
§2
(1) DrazÏbu vyhlasÏuje, dobu a mõÂsto jejõÂho konaÂnõÂ
urcÏuje vyÂbor.3)
(2) VyÂbor urcÏõÂ datum konaÂnõÂ drazÏby nejmeÂneÏ 90
dnuÊ a nejvõÂce 120 dnuÊ po dni jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.
(3) DrazÏby se mohou konat v obdobõÂ od 1. rÏõÂjna
do 30. zaÂrÏõÂ nejvyÂsÏe dvakraÂt. DruhaÂ drazÏba veÏcõÂ nebo
souboruÊ veÏcõÂ ve vlastnictvõÂ teÂhozÏ dluzÏnõÂka se muÊzÏe
konat nejdrÏõÂve 90 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ prvnõÂ drazÏby.
(4) DluzÏnõÂk je povinen poskytnout prÏimeÏrÏeneÂ prostory pro konaÂnõÂ drazÏby v dobeÏ a na mõÂsteÏ, urcÏenyÂmi
vyÂborem.
§3
(1) RozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ drazÏby oznaÂmõÂ vyÂbor

põÂsemneÏ dluzÏnõÂkovi nejpozdeÏji 90 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby.
(2) DluzÏnõÂk prÏedaÂ vyÂboru nejpozdeÏji 75 dnuÊ prÏede
dnem konaÂnõÂ drazÏby soupis veÏcõÂ a souboruÊ veÏcõÂ ve
vlastnictvõÂ dluzÏnõÂka.1)
(3) K soupisu podle odstavce 2 dluzÏnõÂk prÏipojõÂ
seznam nemovitostõÂ obsazÏenyÂch v soupisu, na kteryÂch
vaÂzne zaÂstavnõÂ praÂvo. V tomto seznamu dluzÏnõÂk
u kazÏdeÂ nemovitosti uvede vyÂsÏi pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ
vaÂznoucõÂm zaÂstavnõÂm praÂvem.
(4) K soupisu podle odstavce 2 dluzÏnõÂk prÏipojõÂ
seznam staveb obsazÏenyÂch v soupisu, ktereÂ jsou
umõÂsteÏny na pozemcõÂch, jejichzÏ vlastnõÂkem nenõÂ dluzÏnõÂk. V tomto seznamu dluzÏnõÂk u kazÏdeÂ stavby uvede
vsÏechny vlastnõÂky pozemkuÊ, na kteryÂch je stavba umõÂsteÏna.
(5) VyÂbor je opraÂvneÏn proveÂst kontrolu spraÂvnosti
soupisu podle odstavce 2 a kontrolu spraÂvnosti oceneÏnõÂ
veÏcõÂ a souboruÊ veÏcõÂ v soupisu obsazÏenyÂch. VyÂbor je
soucÏasneÏ opraÂvneÏn proveÂst kontrolu spraÂvnosti seznamu podle odstavcuÊ 3 a 4 a kontrolu spraÂvnosti
uÂdajuÊ v teÏchto seznamech obsazÏenyÂch.
(6) DluzÏnõÂk oznaÂmõÂ veÏrÏiteluÊm1) dobu a mõÂsto konaÂnõÂ drazÏby doporucÏenyÂmi dopisy odeslanyÂmi na adresy veÏrÏiteluÊ nejmeÂneÏ 75 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ
drazÏby. V dopise dluzÏnõÂk soucÏasneÏ uvede, kde a kdy
se mohou veÏrÏiteleÂ seznaÂmit se soupisem podle odstavce
2 a se seznamy podle odstavcuÊ 3 a 4.
(7) VeÏrÏiteluÊm musõÂ byÂt umozÏneÏno seznaÂmit se se
soupisem podle odstavce 2 a se seznamy podle odstavcuÊ 3 a 4 nejmeÂneÏ 60 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ
drazÏby.
(8) DluzÏnõÂk musõÂ odstranit nedostatky zjisÏteÏneÂ
vyÂborem prÏi kontrole podle odstavce 6 nejpozdeÏji 60
dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby.
§4
Â
(1) UcÏastnõÂky drazÏby jsou veÏrÏiteleÂ, kterÏõÂ zajisÏt'ujõÂ
zemeÏdeÏlskou vyÂrobu4) (daÂle jen ¹veÏrÏiteleÂª), a dluzÏnõÂk.
(2) VeÏrÏitel se põÂsemneÏ prÏihlaÂsõÂ u dluzÏnõÂka a sou-

1

) § 33a odst. 2 zaÂkona 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., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 39/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 183/1993 Sb.
2
) § 76 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 103/1990 Sb.
a zaÂkona cÏ. 262/1992 Sb.
3
) § 33b zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb.
4

) § 12a zaÂkona cÏ. 105/1990 Sb., o soukromeÂm podnikaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 219/1991 Sb.
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cÏasneÏ u vyÂboru, a to nejpozdeÏji 45 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby. V prÏihlaÂsÏce soucÏasneÏ uvede:
a) vyÂsÏi pohledaÂvky,5) kteraÂ maÂ byÂt vyporÏaÂdaÂna veÏcmi
nebo soubory veÏcõÂ ve vlastnictvõÂ dluzÏnõÂka (daÂle jen
¹drazÏebnõÂ pohledaÂvkaª),
b) veÏci nebo soubory veÏcõÂ ve vlastnictvõÂ dluzÏnõÂka,
ktereÂ navrhuje zarÏadit do drazÏby,
c) ceny veÏcõÂ nebo souboruÊ veÏcõÂ podle põÂsmene b)
v souladu se soupisem podle § 3 odst. 2,
d) je-li veÏcõÂ podle põÂsmene b) nemovitost, na ktereÂ
vaÂzne zaÂstavnõÂ praÂvo, vyÂsÏi pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ
vaÂznoucõÂm zaÂstavnõÂm praÂvem,
e) soucÏet cen podle põÂsmene c),
f) soucÏet pohledaÂvek podle põÂsmene d),
g) rozdõÂl mezi soucÏtem podle põÂsmene e) a soucÏtem
podle põÂsmene f) (daÂle jen ¹drazÏebnõÂ naÂvrhª).
(3) Obsahuje-li drazÏebnõÂ pohledaÂvka i pohledaÂvku
jineÂ opraÂvneÏneÂ osoby, smluvneÏ prÏevedenou na
veÏrÏitele5) (daÂle jen ¹prÏevedenaÂ pohledaÂvkaª), uvede
veÏrÏitel v prÏihlaÂsÏce do drazÏby kromeÏ uÂdajuÊ podle odstavce 2:
a) puÊvodnõÂho vlastnõÂka prÏevedeneÂ pohledaÂvky,
b) vyÂsÏi prÏevedeneÂ pohledaÂvky.
UÂdaje podle põÂsmen a) a b) je veÏrÏitel povinen na vyÂzvu
vyÂboru dolozÏit põÂsemnou smlouvou opatrÏenou oveÏrÏenyÂmi podpisy smluvnõÂch stran.
(4) DrazÏebnõÂ naÂvrh veÏrÏitele nemuÊzÏe byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ
jeho drazÏebnõÂ pohledaÂvka.
(5) DluzÏnõÂk prÏedlozÏõÂ vyÂboru nejpozdeÏji 30 dnuÊ
prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby seznam veÏcõÂ nebo souboruÊ
veÏcõÂ v jeho vlastnictvõÂ, ktereÂ navrhuje zarÏadit do
drazÏby. V tomto seznamu uvede:
a) veÏci nebo soubory veÏcõÂ, ktereÂ navrhuje zarÏadit do
drazÏby,
b) ceny veÏcõÂ nebo souboruÊ veÏcõÂ podle põÂsmene a)
v souladu se soupisem podle § 3 odst. 2,
c) je-li veÏcõÂ podle põÂsmene a) nemovitost, na ktereÂ
vaÂzne zaÂstavnõÂ praÂvo, vyÂsÏi pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ
vaÂznoucõÂm zaÂstavnõÂm praÂvem,
d) soucÏet cen podle põÂsmene b),
e) soucÏet pohledaÂvek podle põÂsmene c),
f) rozdõÂl mezi soucÏtem podle põÂsmene d) a soucÏtem
podle põÂsmene e) (daÂle jen ¹drazÏebnõÂ nabõÂdkaª).
(6) DrazÏebnõÂ nabõÂdka dluzÏnõÂka nemuÊzÏe byÂt vysÏsÏõÂ
nezÏ soucÏet drazÏebnõÂch pohledaÂvek veÏrÏiteluÊ.
(7) DluzÏnõÂk nemuÊzÏe navrhnout do drazÏby ty veÏci
nebo soubory veÏcõÂ, ktereÂ jizÏ byly navrzÏeny veÏrÏiteli.
(8) Nenavrhne-li dluzÏnõÂk do drazÏby zÏaÂdneÂ veÏci
nebo soubory veÏcõÂ v jeho vlastnictvõÂ, jsou prÏedmeÏtem

5

) § 33a odst. 1 zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb.
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drazÏby pouze veÏci nebo soubory veÏcõÂ ve vlastnictvõÂ
dluzÏnõÂka navrzÏeneÂ veÏrÏiteli.
(9) Navrhuje-li veÏrÏitel, poprÏ. dluzÏnõÂk do drazÏby
stavbu umõÂsteÏnou na pozemku, kteryÂ nenõÂ ve vlastnictvõÂ dluzÏnõÂka, prÏipojõÂ k naÂvrhu põÂsemnyÂ souhlas vlastnõÂka pozemku s naÂvrhem na zarÏazenõÂ stavby do drazÏby.
§5
(1) DluzÏnõÂk vypracuje prÏed konaÂnõÂm drazÏby seznam prÏihlaÂsÏenyÂch veÏrÏiteluÊ, ve ktereÂm u kazÏdeÂho veÏrÏitele uvede:
a) celkovou vyÂsÏi jeho drazÏebnõÂ pohledaÂvky,
b) obsahuje-li drazÏebnõÂ pohledaÂvka i prÏevedenou pohledaÂvku, puÊvodnõÂho vlastnõÂka a vyÂsÏi prÏevedeneÂ
pohledaÂvky,
c) veÏci nebo soubory veÏcõÂ navrzÏeneÂ veÏrÏitelem do
drazÏby spolu s jejich vyvolaÂvacõÂmi cenami
(§ 11); nemovitosti uvede podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ,
d) drazÏebnõÂ naÂvrh.
(2) DluzÏnõÂk vypracuje prÏed konaÂnõÂm drazÏby seznam veÏcõÂ nebo souboruÊ veÏcõÂ navrzÏenyÂch do drazÏby
prÏihlaÂsÏenyÂmi veÏrÏiteli. V tomto seznamu uvede:
a) veÏci nebo soubory veÏcõÂ navrzÏeneÂ veÏrÏiteli do
drazÏby; nemovitosti uvede podle uÂdajuÊ katastru
nemovitostõÂ,
b) u kazÏdeÂ veÏci nebo souboru veÏcõÂ podle põÂsmene a)
jejõÂ vyvolaÂvacõÂ cenu a pocÏet veÏrÏiteluÊ, kterÏõÂ ji navrhli zarÏadit do drazÏby,
c) je-li veÏcõÂ podle põÂsmene a) nemovitost, na ktereÂ
vaÂzne zaÂstavnõÂ praÂvo, vyÂsÏi pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ
vaÂznoucõÂm zaÂstavnõÂm praÂvem,
d) soucÏet vyvolaÂvacõÂch cen veÏcõÂ nebo souboruÊ veÏcõÂ
podle põÂsmene a).
(3) DluzÏnõÂk prÏedaÂ jedno vyhotovenõÂ seznamuÊ
podle odstavcuÊ 1 a 2 nejpozdeÏji 30 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby vyÂboru.
§6
(1) VyÂbor provede kontrolu prÏihlaÂsÏek veÏrÏiteluÊ
podle § 4 odst. 2, seznamu podle § 4 odst. 5 a seznamuÊ
podle § 5 odst. 1 a 2.
(2) ZjistõÂ-li vyÂbor, zÏe je rozpor mezi vyÂsÏõÂ drazÏebnõÂ,
poprÏ. prÏevedeneÂ pohledaÂvky, kterou uvaÂdõÂ veÏrÏitel, a vyÂsÏõÂ
teÂzÏe pohledaÂvky, kterou uvaÂdõÂ dluzÏnõÂk, vyzve põÂsemneÏ
veÏrÏitele a dluzÏnõÂka nejpozdeÏji 20 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby, aby rozpor odstranili.
(3) Nebude-li rozpor podle odstavce 2 odstraneÏn
do zahaÂjenõÂ drazÏby, muÊzÏe se veÏrÏitel zuÂcÏastnit drazÏby
pouze s tou vyÂsÏõÂ drazÏebnõÂ, poprÏ. prÏevedeneÂ pohledaÂvky, kterou uznaÂvaÂ dluzÏnõÂk.
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(4) ZjistõÂ-li vyÂbor, zÏe drazÏebnõÂ naÂvrh veÏrÏitele prÏevysÏuje jeho drazÏebnõÂ pohledaÂvku, vyzve põÂsemneÏ veÏrÏitele nejpozdeÏji 20 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby,
aby nedostatek odstranil.

b) drazÏebnõÂ jednotku; je-li drazÏebnõÂ jednotkou nemovitost, naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ a parcelnõÂ
cÏõÂslo podle katastru nemovitostõÂ,
c) navrhl-li drazÏebnõÂ jednotku do drazÏby dluzÏnõÂk
nebo veÏrÏiteleÂ,

(5) NeodstranõÂ-li veÏrÏitel nedostatek podle odstavce 4 nejpozdeÏji 10 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ
drazÏby, drazÏõÂ se jõÂm navrzÏeneÂ veÏci nebo soubory veÏcõÂ
jen tehdy, navrhl-li je do drazÏby jesÏteÏ jinyÂ veÏrÏitel.

d) pocÏet veÏrÏiteluÊ, kterÏõÂ navrhli drazÏebnõÂ jednotku do
drazÏby,

(6) ZjistõÂ-li vyÂbor, zÏe drazÏebnõÂ nabõÂdka dluzÏnõÂka
prÏevysÏuje soucÏet drazÏebnõÂch pohledaÂvek veÏrÏiteluÊ, vyzve põÂsemneÏ dluzÏnõÂka nejpozdeÏji 20 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby, aby nedostatek odstranil.

f) je-li drazÏebnõÂ jednotkou nemovitost, na ktereÂ vaÂzne zaÂstavnõÂ praÂvo, vyÂsÏi pohledaÂvky vaÂznoucõÂm
zaÂstavnõÂm praÂvem zajisÏteÏneÂ.

(7) NeodstranõÂ-li dluzÏnõÂk nedostatek podle odstavce 6 nejpozdeÏji 10 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ
drazÏby, drazÏõÂ se pouze veÏci nebo soubory veÏcõÂ navrzÏeneÂ do drazÏby veÏrÏiteli.
(8) ZjistõÂ-li vyÂbor, zÏe je do drazÏby navrzÏena stavba
umõÂsteÏnaÂ na pozemku, jehozÏ vlastnõÂkem nenõÂ dluzÏnõÂk,
a zÏe vlastnõÂk pozemku nesouhlasõÂ se zarÏazenõÂm stavby
do drazÏby, nemuÊzÏe tuto stavbu zarÏadit do konecÏneÂho
seznamu (§ 8).
§7
(1) DluzÏnõÂk musõÂ nejpozdeÏji 20 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby odeslat doporucÏeneÏ vsÏem prÏihlaÂsÏenyÂm
veÏrÏiteluÊm na jejich adresy seznam podle § 4 odst. 5
a seznam podle § 5 odst. 2.
(2) K seznamuÊm podle odstavce 1 musõÂ dluzÏnõÂk
prÏipojit põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ, kdy, kde a za jakyÂch podmõÂnek se mohou prÏihlaÂsÏenõÂ veÏrÏiteleÂ seznaÂmit prÏed
drazÏbou s veÏcmi a soubory veÏcõÂ navrzÏenyÂmi do
drazÏby. Toto oznaÂmenõÂ prÏedaÂ dluzÏnõÂk ve lhuÊteÏ podle
odstavce 1 takeÂ vyÂboru.
§8
(1) VyÂbor vypracuje konecÏnyÂ seznam veÏcõÂ nebo
souboruÊ veÏcõÂ ve vlastnictvõÂ dluzÏnõÂka, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem drazÏby (daÂle jen ¹drazÏebnõÂ jednotkyª). DrazÏebnõÂ jednotky serÏadõÂ podle jejich vyvolaÂvacõÂch cen
tak, zÏe na prvnõÂm mõÂsteÏ bude drazÏebnõÂ jednotka s nejvysÏsÏõÂ vyvolaÂvacõÂ cenou a na poslednõÂm mõÂsteÏ bude
drazÏebnõÂ jednotka s nejnizÏsÏõÂ vyvolaÂvacõÂ cenou.
(2) V seznamu podle odstavce 1 vyÂbor uvede:
a) porÏadoveÂ cÏõÂslo drazÏebnõÂ jednotky,

6

e) vyvolaÂvacõÂ cenu,

(3) DosÏlo-li ode dne zpracovaÂnõÂ soupisu podle § 3
odst. 2 ke zmeÏneÏ uÂdajuÊ, podle kteryÂch se urcÏuje vyvolaÂvacõÂ cena drazÏebnõÂ jednotky, musõÂ to dluzÏnõÂk põÂsemneÏ oznaÂmit vyÂboru nejpozdeÏji 10 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby. VyÂbor prÏi zpracovaÂnõÂ konecÏneÂho seznamu drazÏebnõÂch jednotek vyvolaÂvacõÂ cenu prÏõÂslusÏnyÂm zpuÊsobem upravõÂ.
(4) NeprokaÂzÏe-li dluzÏnõÂk na vyÂzvu vyÂboru opraÂvneÏnost zmeÏny vyvolaÂvacõÂ ceny podle odstavce 3 nebo
nedodrzÏõÂ-li stanovenou lhuÊtu pro oznaÂmenõÂ zmeÏny,
vyvolaÂvacõÂ cena drazÏebnõÂ jednotky se nemeÏnõÂ.
(5) Seznam podle odstavce 1 musõÂ byÂt vylozÏen
v prostoraÂch poskytnutyÂch dluzÏnõÂkem pro konaÂnõÂ
drazÏby nejmeÂneÏ dveÏ hodiny prÏed zahaÂjenõÂm drazÏby.
§9
(1) DrazÏbu muÊzÏe provaÂdeÏt fyzickaÂ osoba, kteraÂ
puÊsobila jako licitaÂtor prÏi drazÏbaÂch konanyÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ6) (daÂle jen ¹licitaÂtorª).
(2) LicitaÂtora zajisÏt'uje vyÂbor. Pro prÏõÂpad, zÏe by
drazÏbu provaÂdeÏjõÂcõÂ licitaÂtor nemohl ve sveÂ cÏinnosti
pokracÏovat, zajistõÂ vyÂbor naÂhradnõÂho licitaÂtora.
(3) VyÂbor oznaÂmõÂ põÂsemneÏ dluzÏnõÂkovi a spraÂvci
drazÏebnõÂho uÂcÏtu (§ 15) nejmeÂneÏ 10 dnuÊ prÏede dnem
konaÂnõÂ drazÏby, kdo bude licitaÂtorem a kdo bude naÂhradnõÂm licitaÂtorem.
(4) Na rÏaÂdnyÂ pruÊbeÏh drazÏby dohlõÂzÏõÂ vyÂbor. Postupuje prÏitom obdobneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.7)
(5) OrganizacÏneÏ, technicky a materiaÂlneÏ zabezpecÏuje konaÂnõÂ drazÏby dluzÏnõÂk. Postupuje prÏitom obdobneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.8)

) ZaÂkon cÏ. 427/1990 Sb., o prÏevodech vlastnictvõÂ staÂtu k neÏkteryÂm veÏcem na jineÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby.
) § 9, 10 vyhlaÂsÏky ministerstva pro spraÂvu naÂrodnõÂho majetku a jeho privatizaci CÏeskeÂ republiky cÏ. 535/1990 Sb., o verÏejnyÂch
drazÏbaÂch prÏi prÏevodech vlastnictvõÂ staÂtu k neÏkteryÂm veÏcem na jineÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby a o vstupneÂm na tyto
drazÏby.
8
) § 5 odst. 2 a 3, § 6, 11 vyhlaÂsÏky cÏ. 535/1990 Sb.
7
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§ 10
(1) DrazÏbu provaÂdõÂ licitaÂtor obdobneÏ podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.9)
(2) NepodarÏõÂ-li se drazÏebnõÂ jednotku vydrazÏit
zpuÊsobem podle odstavce 1, licitaÂtor drazÏbu ukoncÏõÂ.
(3) VyÂbor porÏõÂdõÂ o pruÊbeÏhu drazÏby protokol,
kteryÂ podepõÂsÏe prÏedseda vyÂboru, statutaÂrnõÂ orgaÂn
dluzÏnõÂka, spraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu, licitaÂtor a vydrazÏiteleÂ.
(4) Protokol podle odstavce 4 se porÏõÂdõÂ ve trÏech
vyhotovenõÂch, z nichzÏ jedno bude ulozÏeno u prÏedsedy
vyÂboru, jedno bude ulozÏeno u dluzÏnõÂka a jedno bude
ulozÏeno u spraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu.
§ 11
(1) VyvolaÂvacõÂ cena drazÏebnõÂ jednotky se rovnaÂ
ceneÏ veÏci nebo souboru veÏcõÂ, kteryÂ je prÏedmeÏtem
drazÏby, obsazÏeneÂ v soupisu podle § 3 odst. 2.
(2) Je-li drazÏebnõÂ jednotkou nemovitost, na ktereÂ
vaÂzne zaÂstavnõÂ praÂvo, je vyvolaÂvacõÂ cenou cena obsazÏenaÂ v soupisu podle § 3 odst. 2 snõÂzÏenaÂ o vyÂsÏi pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ vaÂznoucõÂm zaÂstavnõÂm praÂvem.
(3) DrazÏebnõÂ jednotky se drazÏõÂ v porÏadõÂ podle vyÂsÏe
vyvolaÂvacõÂch cen. Jako prvnõÂ se drazÏõÂ drazÏebnõÂ jednotka s nejvysÏsÏõÂ vyvolaÂvacõÂ cenou, jako poslednõÂ se
drazÏõÂ drazÏebnõÂ jednotka s nejnizÏsÏõÂ vyvolaÂvacõÂ cenou.
§ 12
(1) Po ukoncÏenõÂ drazÏby prÏõÂklepem licitaÂtora je
vydrazÏitel povinen uhradit cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm nebo jejõÂ stanovenou cÏaÂst do 30 dnuÊ ode dne
konaÂnõÂ drazÏby na drazÏebnõÂ uÂcÏet (§ 15). V prÏõÂpadech
podle § 14 odst. 1 se cenou dosazÏenou vydrazÏenõÂm
rozumõÂ druhaÂ nejvysÏsÏõÂ nabõÂdka.
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hodnota podrzÏeneÂho majetku je vysÏsÏõÂ nezÏ hodnota
veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, pouzÏije se pro stanovenõÂ zpuÊsobu
uÂhrady cen teÏchto drazÏebnõÂch jednotek hodnota veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ.
(5) Je-li vydrazÏitelem dluzÏnõÂk, uhradõÂ cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm odpocÏtem teÂto ceny od hodnoty
veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnoty podrzÏeneÂho majetku.
(6) PrÏevysÏuje-li cena dosazÏenaÂ vydrazÏenõÂm hodnotu veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnotu podrzÏeneÂho
majetku nebo jejõÂ zuÊstatek, uhradõÂ dluzÏnõÂk rozdõÂl
v peneÏzõÂch.
(7) Je-li hodnota veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnota podrzÏeneÂho majetku plneÏ vycÏerpaÂna drÏõÂveÏjsÏõÂmi
odpocÏty, uhradõÂ dluzÏnõÂk cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm
v plneÂ vyÂsÏi v peneÏzõÂch.
(8) Je-li vydrazÏitelem veÏrÏitel, uhradõÂ cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm odpocÏtem teÂto ceny ze sveÂ drazÏebnõÂ
pohledaÂvky.
(9) PrÏevysÏuje-li cena dosazÏenaÂ vydrazÏenõÂm drazÏebnõÂ pohledaÂvku veÏrÏitele nebo jejõÂ zuÊstatek, uhradõÂ
veÏrÏitel rozdõÂl v peneÏzõÂch.
(10) Je-li drazÏebnõÂ pohledaÂvka veÏrÏitele plneÏ vycÏerpaÂna drÏõÂveÏjsÏõÂmi odpocÏty, uhradõÂ veÏrÏitel cenu dosazÏenou
vydrazÏenõÂm v plneÂ vyÂsÏi v peneÏzõÂch.
(11) NeoznaÂmil-li dluzÏnõÂk vyÂboru do 10 dnuÊ
prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby, zÏe dal do zaÂstavy nemovitost obsazÏenou v soupisu podle § 3 odst. 2, snizÏuje se
cena dosazÏenaÂ vydrazÏenõÂm o vyÂsÏi pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ
vaÂznoucõÂm zaÂstavnõÂm praÂvem v prÏõÂpadeÏ, zÏe tuto nemovitost vydrazÏil veÏrÏitel.
§ 13

(3) DluzÏnõÂk vypocÏte do 10 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ
drazÏby celkovou hodnotu vsÏech drazÏebnõÂch jednotek,
jejichzÏ vydrazÏitelem je dluzÏnõÂk (daÂle jen ¹hodnota
podrzÏeneÂho majetkuª). Tato hodnota se stanovõÂ jako
soucÏet cen drazÏebnõÂch jednotek. U drazÏebnõÂch jednotek vydrazÏenyÂch prÏi drazÏbeÏ podle § 10 odst. 1 se do
hodnoty podrzÏeneÂho majetku zapocÏte vyvolaÂvacõÂ cena.

(1) Po ukoncÏenõÂ drazÏby dluzÏnõÂk sepõÂsÏe do 10 dnuÊ
ode dne jejõÂho konaÂnõÂ zaÂpis o zpuÊsobu uÂhrady ceny, za
kterou veÏrÏitel vydrazÏil drazÏebnõÂ jednotku. V zaÂpise
uvede:
a) drazÏebnõÂ pohledaÂvku veÏrÏitele nebo jejõÂ zuÊstatek,
b) porÏadoveÂ cÏõÂslo drazÏebnõÂ jednotky,
c) drazÏebnõÂ jednotku; nemovitost uvede podle katastru nemovitostõÂ,
d) vyvolaÂvacõÂ cenu,
e) cenu drazÏebnõÂ jednotky dosazÏenou vydrazÏenõÂm,
f) cÏaÂstku, kteraÂ bude uhrazena veÏrÏitelem odpocÏtem
z jeho drazÏebnõÂ pohledaÂvky,
g) cÏaÂstku, kteraÂ bude uhrazena veÏrÏitelem v peneÏzõÂch,
h) zuÊstatek drazÏebnõÂ pohledaÂvky veÏrÏitele.

(4) Pro stanovenõÂ zpuÊsobu uÂhrady cen teÏch drazÏebnõÂch jednotek, jejichzÏ vydrazÏitelem je dluzÏnõÂk, se
pouzÏije hodnota podrzÏeneÂho majetku. V prÏõÂpadeÏ, zÏe

ZaÂpis podepõÂsÏe statutaÂrnõÂ orgaÂn dluzÏnõÂka, prÏedseda vyÂboru a veÏrÏitel, z nichzÏ kazÏdyÂ obdrzÏõÂ jedno vyhotovenõÂ
zaÂpisu.

(2) DluzÏnõÂk vypocÏte do 10 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ
drazÏby celkovou hodnotu vsÏech drazÏebnõÂch jednotek,
jejichzÏ vydrazÏiteli jsou veÏrÏiteleÂ (daÂle jen ¹hodnota veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂª). Tato hodnota se stanovõÂ jako soucÏet cen drazÏebnõÂch jednotek. U drazÏebnõÂch jednotek
vydrazÏenyÂch prÏi drazÏbeÏ podle § 10 odst. 1 se do hodnoty veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ zapocÏte vyvolaÂvacõÂ cena.

9

) § 6 odst. 3, § 9 odst. 1 zaÂkona cÏ. 427/1990 Sb.
§ 12 vyhlaÂsÏky cÏ. 535/1990 Sb.
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(2) Je-li cÏaÂstka podle odstavce 1 põÂsm. f) rovna
ceneÏ podle odstavce 1 põÂsm. e), maÂ se za to, zÏe podpisem zaÂpisu splnil veÏrÏitel povinnost vydrazÏitele podle
§ 12 odst. 1.
(3) Po ukoncÏenõÂ drazÏby dluzÏnõÂk sepõÂsÏe do 10 dnuÊ
ode dne jejõÂho konaÂnõÂ zaÂpis o zpuÊsobu uÂhrady ceny, za
kterou dluzÏnõÂk vydrazÏil drazÏebnõÂ jednotku. V zaÂpise
uvede:
a) hodnotu veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnotu podrzÏeneÂho majetku nebo jejõÂ zuÊstatek,
b) porÏadoveÂ cÏõÂslo drazÏebnõÂ jednotky,
c) drazÏebnõÂ jednotku; nemovitost uvede podle katastru nemovitostõÂ,
d) vyvolaÂvacõÂ cenu,
e) cenu drazÏebnõÂ jednotky dosazÏenou vydrazÏenõÂm,
f) cÏaÂstku, kteraÂ bude uhrazena dluzÏnõÂkem odpocÏtem
od hodnoty veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnoty
podrzÏeneÂho majetku,
g) cÏaÂstku, kteraÂ bude uhrazena dluzÏnõÂkem v peneÏzõÂch,
h) zuÊstatek hodnoty veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnoty podrzÏeneÂho majetku.
ZaÂpis podepõÂsÏe statutaÂrnõÂ orgaÂn dluzÏnõÂka a prÏedseda
vyÂboru, z nichzÏ kazÏdyÂ obdrzÏõÂ jedno vyhotovenõÂ.
(4) Je-li cÏaÂstka podle odstavce 3 põÂsm. f) rovna
ceneÏ podle odstavce 3 põÂsm. e), maÂ se za to, zÏe podpisem zaÂpisu splnil dluzÏnõÂk povinnost vydrazÏitele
podle § 12 odst. 1.
§ 14
(1) VydrazÏitelem se staÂvaÂ ten, kdo ucÏinil prÏi
drazÏbeÏ podle § 10 odst. 1 druhou nejvysÏsÏõÂ nabõÂdku,
v prÏõÂpadeÏ, zÏe
a) veÏrÏitel neuhradõÂ cÏaÂstku podle § 13 odst. 1 põÂsm. g)
ve stanoveneÂ vyÂsÏi nebo ve lhuÊteÏ podle § 12 odst. 1,
b) dluzÏnõÂk neuhradõÂ cÏaÂstku podle § 13 odst. 3 põÂsm.
g) ve stanoveneÂ vyÂsÏi nebo ve lhuÊteÏ podle § 12
odst. 1.
(2) V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 1 põÂsm. a) se nemeÏnõÂ
hodnota veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, vypocÏtenaÂ podle § 12
odst. 2.
(3) V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 1 põÂsm. b) se nemeÏnõÂ
hodnota podrzÏeneÂho majetku, vypocÏtenaÂ podle § 12
odst. 3.
(4) O prÏevodu praÂv vydrazÏitele se sepõÂsÏe protokol,
kteryÂ podepõÂsÏe prÏedseda vyÂboru, statutaÂrnõÂ orgaÂn dluzÏnõÂka, ten, kdo praÂva vydrazÏitele pozbyl, a ten, kdo
praÂva vydrazÏitele nabyl. KazÏdyÂ z nich obdrzÏõÂ jedno
vyhotovenõÂ protokolu.
§ 15
(1) VyÂbor ustanovõÂ nejpozdeÏji 45 dnuÊ prÏede dnem
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konaÂnõÂ drazÏby spraÂvce zvlaÂsÏtnõÂho uÂcÏtu pro platby veÏrÏiteluÊ a dluzÏnõÂka v duÊsledku drazÏeb konanyÂch podle
tohoto narÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹drazÏebnõÂ uÂcÏetª), a to zpravidla z notaÂrÏuÊ puÊsobõÂcõÂch v prÏõÂslusÏneÂm okrese. SpraÂvcem
drazÏebnõÂho uÂcÏtu nesmõÂ byÂt ani veÏrÏitel, ani dluzÏnõÂk, ani
fyzickaÂ, poprÏ. praÂvnickaÂ osoba s majetkovyÂm vkladem
cÏi podõÂlem u dluzÏnõÂka.
(2) S drazÏebnõÂm uÂcÏtem, s vklady na drazÏebnõÂm
uÂcÏtu a s vyÂnosy z teÏchto vkladuÊ muÊzÏe naklaÂdat jen
spraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu, a to zpuÊsobem, kteryÂ je
v souladu s tõÂmto narÏõÂzenõÂm a ostatnõÂmi obecneÏ zaÂvaznyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
(3) SpraÂvce zrÏõÂdõÂ drazÏebnõÂ uÂcÏet u peneÏzÏnõÂho uÂstavu
nejpozdeÏji 30 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ drazÏby.
(4) SpraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu sdeÏlõÂ põÂsemneÏ vyÂboru
a dluzÏnõÂkovi nejpozdeÏji 10 dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ
drazÏby uÂdaje potrÏebneÂ pro poukazovaÂnõÂ plateb na drazÏebnõÂ uÂcÏet.
(5) Platby veÏrÏiteluÊ musõÂ byÂt na drazÏebnõÂm uÂcÏtu
evidovaÂny oddeÏleneÏ od plateb dluzÏnõÂka. Platby jednoho dluzÏnõÂka a jeho veÏrÏiteluÊ musõÂ byÂt na drazÏebnõÂm
uÂcÏtu evidovaÂny oddeÏleneÏ od plateb jineÂho dluzÏnõÂka
a jeho veÏrÏiteluÊ.
(6) Platby uhrazeneÂ na drazÏebnõÂ uÂcÏet dluzÏnõÂkem
jsou prÏõÂjmem veÏrÏiteluÊ. Tyto platby mohou byÂt z drazÏebnõÂho uÂcÏtu vyplaceny veÏrÏiteluÊm pouze za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto narÏõÂzenõÂm.
(7) Z plateb, ktereÂ na drazÏebnõÂ uÂcÏet uhradõÂ veÏrÏiteleÂ,
proplatõÂ spraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho souhlasu vyÂboru:
a) odmeÏnu licitaÂtorovi a naÂhradnõÂmu licitaÂtorovi,
b) prokaÂzaneÂ nezbytneÂ naÂklady spojeneÂ s konaÂnõÂm
drazÏby.
(8) Platby, ktereÂ na drazÏebnõÂ uÂcÏet uhradili veÏrÏiteleÂ,
jsou po odecÏtenõÂ naÂkladuÊ podle odstavce 7 prÏõÂjmem
dluzÏnõÂka. Tyto platby mohou byÂt z drazÏebnõÂho uÂcÏtu
vyplaceny dluzÏnõÂkovi pouze za podmõÂnek stanovenyÂch
tõÂmto narÏõÂzenõÂm.
(9) VyÂnosy z vkladuÊ na drazÏebnõÂm uÂcÏtu po odecÏtenõÂ naÂkladuÊ spraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu, spojenyÂch
s vyÂkonem spraÂvy, jsou prÏõÂjmem pozemkoveÂho
fondu.10) SpraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu vyplatõÂ pozemkoveÂmu fondu vyÂnosy z vkladuÊ na drazÏebnõÂm uÂcÏtu vzÏdy
k 1. rÏõÂjnu beÏzÏneÂho roku. PozemkovyÂ fond muÊzÏe vyÂnosy z vkladuÊ na drazÏebnõÂm uÂcÏtu pouzÏõÂt pouze k poskytnutõÂ naÂhrad opraÂvneÏnyÂm osobaÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho
prÏedpisu.11)
(10) SpraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu nesmõÂ tento uÂcÏet
zrusÏit drÏõÂve, nezÏ budou veÏrÏiteluÊm, poprÏ. dluzÏnõÂkuÊm,
poprÏ. pozemkoveÂmu fondu vyplaceny z tohoto uÂcÏtu
vesÏkereÂ platby, ktereÂ jsou jejich prÏõÂjmem.

10

) ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 569/1991 Sb., o PozemkoveÂm fondu CÏeskeÂ republiky.

11

) § 18a odst. 2 zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb.
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(11) SpraÂvce drazÏebnõÂho uÂcÏtu je povinen archivovat protokol o drazÏbeÏ a dalsÏõÂ doklady, ktereÂ mu prÏedaÂ
vyÂbor, po dobu trÏõÂ let ode dne, kdy tyto doklady prÏevzal.
§ 16
(1) DluzÏnõÂk musõÂ fyzicky prÏedat veÏrÏiteli drazÏebnõÂ
jednotku, kterou veÏrÏitel vydrazÏil, nejpozdeÏji do 15 dnuÊ
ode dne, kdy veÏrÏitel v plneÂ vyÂsÏi uhradil cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm. Hradil-li veÏrÏitel tuto cenu zcela nebo
zcÏaÂsti v peneÏzõÂch, musõÂ tuto uÂhradu dluzÏnõÂkovi prokaÂzat.
(2) DluzÏnõÂk je povinen prÏedat veÏrÏiteli drazÏebnõÂ
jednotku podle odstavce 1 ve stavu, v jakeÂm se nachaÂzela ke dni konaÂnõÂ drazÏby.
(3) O prÏedaÂnõÂ veÏci nebo souboru veÏcõÂ podle odstavce 1 se v den prÏedaÂnõÂ sepõÂsÏe protokol, kteryÂ podepõÂsÏe dluzÏnõÂk a veÏrÏitel. KazÏdyÂ z nich obdrzÏõÂ jedno vyhotovenõÂ protokolu, trÏetõÂ vyhotovenõÂ protokolu obdrzÏõÂ
vyÂbor.
(4) Je-li drazÏebnõÂ jednotkou podle odstavce 1 nemovitost, sepõÂsÏe dluzÏnõÂk s veÏrÏitelem do 10 dnuÊ ode dne
konaÂnõÂ drazÏby dohodu o vyporÏaÂdaÂnõÂ pohledaÂvky veÏrÏitele nebo jejõÂ cÏaÂsti vydaÂnõÂm nemovitosti v duÊsledku
provedeneÂ drazÏby. Dohodu podepõÂsÏe statutaÂrnõÂ orgaÂn
dluzÏnõÂka a veÏrÏitel, z nichzÏ kazÏdyÂ obdrzÏõÂ jedno vyhotovenõÂ dohody. TrÏetõÂ vyhotovenõÂ dohody obdrzÏõÂ vyÂbor.
§ 17
(1) DluzÏnõÂk vypracuje seznam vyporÏaÂdanyÂch pohledaÂvek veÏrÏiteluÊ. V tomto seznamu u kazÏdeÂho veÏrÏitele
uvede:
a) drazÏebnõÂ pohledaÂvku,
b) drazÏebnõÂ jednotky, jichzÏ je vydrazÏitelem,
c) vyvolaÂvacõÂ cenu drazÏebnõÂ jednotky a jejõÂ cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm,
d) drazÏebnõÂ jednotky, jichzÏ byl vydrazÏitelem, ale
u kteryÂch praÂva vydrazÏitele pozbyl z duÊvoduÊ
podle § 14 odst. 1 põÂsm. a),
e) vyvolaÂvacõÂ cenu drazÏebnõÂch jednotek podle põÂsmene d),
f) drazÏebnõÂ jednotky, ktereÂ veÏrÏiteli fyzicky prÏedal
podle § 16,
g) zuÊstatek drazÏebnõÂ pohledaÂvky.
(2) DluzÏnõÂk prÏedaÂ do 60 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ
drazÏby jedno vyhotovenõÂ seznamu podle odstavce 1
vyÂboru, kteryÂ je povinen proveÂst kontrolu jeho spraÂvnosti.
§ 18
(1) DluzÏnõÂk vypracuje seznam majetku podrzÏeneÂho v duÊsledku drazÏby. V tomto seznamu uvede:
a) hodnotu veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnotu podrzÏeneÂho majetku,
b) drazÏebnõÂ jednotky, jichzÏ je vydrazÏitelem,
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c) vyvolaÂvacõÂ cenu drazÏebnõÂ jednotky a jejõÂ cenu dosazÏenou vydrazÏenõÂm,
d) cÏaÂst ceny dosazÏeneÂ vydrazÏenõÂm, kterou hradil
v peneÏzõÂch,
e) soucÏet cÏaÂstek podle põÂsmene d),
f) zuÊstatek hodnoty veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ, poprÏ. hodnoty podrzÏeneÂho majetku.
(2) DluzÏnõÂk prÏedaÂ do 60 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ
drazÏby jedno vyhotovenõÂ seznamu podle odstavce 1
vyÂboru, kteryÂ je povinen proveÂst kontrolu jeho spraÂvÂ hradu cÏaÂstek podle odstavce 1 põÂsm. d) je dluzÏnosti. U
nõÂk povinen vyÂboru prokaÂzat.
§ 19
(1) DluzÏnõÂk vypracuje zaÂvazneÂ scheÂma rozdeÏlenõÂ
svyÂch plateb za drazÏebnõÂ jednotky, jichzÏ je vydrazÏitelem, mezi veÏrÏitele, kterÏõÂ se zuÂcÏastnili drazÏby. V tomto
scheÂmatu uvede:
a) celkovou cÏaÂstku, kterou uhradil v peneÏzõÂch za
drazÏebnõÂ jednotky, jichzÏ je vydrazÏitelem,
b) jmenoviteÏ veÏrÏitele, kterÏõÂ se zuÂcÏastnili drazÏby,
c) drazÏebnõÂ pohledaÂvku kazÏdeÂho veÏrÏitele podle põÂsmene b),
d) u kazÏdeÂho veÏrÏitele hodnotu veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ,
stanovenou podle § 12 odst. 2,
e) u kazÏdeÂho veÏrÏitele nevyporÏaÂdanyÂ zuÊstatek jeho
drazÏebnõÂ pohledaÂvky,
f) celkovou hodnotu veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ,
g) soucÏet nevyporÏaÂdanyÂch zuÊstatkuÊ drazÏebnõÂch pohledaÂvek vsÏech veÏrÏiteluÊ uvedenyÂch v zaÂvazneÂm
scheÂmatu.
(2) U veÏrÏitele, kteryÂ pozbyl praÂva vydrazÏitele z duÊvoduÊ podle § 14 odst. 1 põÂsm. a), se nevyporÏaÂdanyÂ
zuÊstatek drazÏebnõÂ pohledaÂvky snõÂzÏõÂ o soucÏet vyvolaÂvacõÂch cen drazÏebnõÂch jednotek, u kteryÂch pozbyl praÂva
vydrazÏitele.
(3) DluzÏnõÂk rozdeÏlõÂ cÏaÂstku podle odstavce 1 põÂsm.
a) mezi veÏrÏitele podle odstavce 1 põÂsm. b) podle nevyporÏaÂdanyÂch zuÊstatkuÊ jejich drazÏebnõÂch pohledaÂvek.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe cÏaÂstka podle odstavce 1 põÂsm. a) je nizÏsÏõÂ nezÏ soucÏet zuÊstatkuÊ podle odstavce 1 põÂsm. g), rozdeÏlõÂ dluzÏnõÂk tuto cÏaÂstku mezi veÏrÏitele pomeÏrneÏ.
(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe cÏaÂstka podle odstavce 1 põÂsm. a)
je vysÏsÏõÂ nezÏ soucÏet zuÊstatkuÊ podle odstavce 1 põÂsm. g),
rozdeÏlõÂ dluzÏnõÂk rozdõÂl mezi jednotliveÂ veÏrÏitele podle
pomeÏru hodnot veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ podle odstavce 1
põÂsm. d) k celkoveÂ hodnoteÏ veÏcneÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ podle
odstavce 1 põÂsm. f).
(5) ZaÂvazneÂ scheÂma podle odstavcuÊ 1 a 2 spolu
s dokladem o rozdeÏlenõÂ cÏaÂstky podle odstavce 1 põÂsm.
a) mezi veÏrÏitele podle odstavce 1 põÂsm. b) zpuÊsobem
podle odstavcuÊ 3 a 4 prÏedaÂ dluzÏnõÂk do 60 dnuÊ ode dne
konaÂnõÂ drazÏby vyÂboru, kteryÂ je povinen proveÂst kontrolu jeho spraÂvnosti.
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§ 20
(1) ZjistõÂ-li vyÂbor prÏi kontrole spraÂvnost seznamu
vyporÏaÂdanyÂch pohledaÂvek podle § 17, spraÂvnost seznamu podrzÏeneÂho majetku podle § 18 a spraÂvnost
zaÂvazneÂho scheÂmatu a rozdeÏlenõÂ plateb dluzÏnõÂka
podle § 19, vydaÂ do 75 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ drazÏby
põÂsemnyÂ pokyn spraÂvci drazÏebnõÂho uÂcÏtu, aby vyplatil
veÏrÏiteluÊm cÏaÂstky podle § 19 odst. 3, poprÏ. podle § 19
odst. 4. SoucÏasneÏ vydaÂ spraÂvci drazÏebnõÂho uÂcÏtu põÂsemnyÂ pokyn, aby vyplatil dluzÏnõÂkovi cÏaÂstku ve vyÂsÏi
podle § 15 odst. 8.
(2) K põÂsemneÂmu pokynu podle odstavce 1 prÏipojõÂ
vyÂbor protokol o provedeneÂ kontrole, kteryÂ musõÂ podepsat nejmeÂneÏ nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina cÏlenuÊ vyÂboru.
SoucÏasneÏ k põÂsemneÂmu pokynu podle odstavce 1 prÏilozÏõÂ seznam vyporÏaÂdanyÂch pohledaÂvek veÏrÏiteluÊ podle
§ 17, seznam podrzÏeneÂho majetku podle § 18 a zaÂvazneÂ
scheÂma a rozdeÏlenõÂ plateb podle § 19.
(3) ZjistõÂ-li vyÂbor vady v kontrolovanyÂch dokladech podle odstavce 1 nebo jejich nesoulad se skutecÏnyÂm stavem, vyzve do 75 dnuÊ ode dne konaÂnõÂ drazÏby
põÂsemneÏ dluzÏnõÂka, aby vady odstranil nebo aby uvedl
skutecÏnyÂ stav do souladu s obsahem teÏchto dokladuÊ.

(4) NeodstranõÂ-li dluzÏnõÂk vady v kontrolovanyÂch
dokladech podle odstavce 1 nebo neuvede-li do souladu skutecÏnyÂ stav a obsah teÏchto dokladuÊ do 90 dnuÊ
ode dne konaÂnõÂ drazÏby, vydaÂ vyÂbor põÂsemnyÂ pokyn
spraÂvci drazÏebnõÂho uÂcÏtu, aby vyplatil kazÏdeÂmu z veÏrÏiteluÊ teÂhozÏ dluzÏnõÂka, kterÏõÂ se zuÂcÏastnili drazÏby, cÏaÂstku
ve vyÂsÏi nejnizÏsÏõÂho soucÏtu cÏaÂstek podle § 19 odst. 3 a 4,
prÏipadajõÂcõÂho na jednoho veÏrÏitele.
(5) Pokyn podle odstavce 4 muÊzÏe vyÂbor vydat jen
tehdy, nejednaÂ-li se o vadu v rozdeÏlenõÂ cÏaÂstky podle
§ 19 odst. 1 põÂsm. a) zpuÊsobem podle § 19 odst. 3 a 4.
(6) ZuÊstatek cÏaÂstky podle § 19 odst. 1 põÂsm. a) po
vyplacenõÂ cÏaÂstek podle odstavce 4 veÏrÏiteluÊm, stejneÏ
jako vsÏechny platby, ktereÂ jsou prÏõÂjmem dluzÏnõÂka, mohou byÂt vyplaceny teprve po odstraneÏnõÂ vsÏech vad
zjisÏteÏnyÂch vyÂborem, poprÏ. nesouladu skutecÏneÂho
stavu s uÂdaji v kontrolovanyÂch dokladech podle odstavce 1. PrÏed odstraneÏnõÂm teÏchto vad dluzÏnõÂkem nesmõÂ daÂt vyÂbor pokyn spraÂvci drazÏebnõÂho uÂcÏtu k vyÂplataÂm.
§ 21
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
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