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Â KONU
Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏESKEÂ REPUBLIKY

Ï aÂstka 22
C

RozeslaÂna dne 29. dubna 1994

Cena KcÏ 11,50

O B S A H:
70. Z aÂ k o n , kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 202/1990 Sb., o loteriõÂch a jinyÂch podobnyÂch hraÂch
71. Z aÂ k o n o prodeji a vyÂvozu prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ hodnoty
72. Z aÂ k o n , kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm
prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ)
73. Vy h laÂ sÏ ka CÏeskeÂho baÂnÏskeÂho uÂrÏadu o zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce a provozu u skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ sypkyÂch hmot
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
OpatrÏ en õÂ Ministerstva kultury, kteryÂm se urcÏujõÂ organizace poveÏrÏeneÂ vydaÂvaÂnõÂm osveÏdcÏenõÂ pro vyÂvoz prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ
hodnoty
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70
Â K ON
ZA
ze dne 22. brÏezna 1994,
Ï
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 202/1990 Sb., o loteriõÂch a jinyÂch podobnyÂch hraÂch
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 202/1990 Sb., o loteriõÂch a jinyÂch podobnyÂch hraÂch, se meÏnõÂ a doplnÏuje
takto:

2. V § 4 se za odstavec 4 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 5,
kteryÂ znõÂ:
¹(5) PovolenõÂ u dostihovyÂch saÂzek muÊzÏe byÂt vydaÂno pouze tehdy, bude-li 90 % vyÂteÏzÏku pouzÏito na
chov dostihovyÂch plemen konõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavce 5, 6 a 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce
6, 7 a 8.

1. V § 4 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova: ¹a u dostihovyÂch saÂzek organizace urcÏenaÂ ministerstvem v dohodeÏ
s Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy CÏeskeÂ republikyª.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

CÏl. II
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
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71
Â K ON
ZA
ze dne 23. brÏezna 1994
o prodeji a vyÂvozu prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ hodnoty
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â ST I
CÏA
Prodej a vyÂvoz prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ hodnoty
§1
(1) PrÏedmeÏty kulturnõÂ hodnoty podle tohoto zaÂkona jsou prÏõÂrodniny nebo lidskeÂ vyÂtvory nebo jejich
soubory, ktereÂ jsou vyÂznamneÂ pro historii, literaturu,
umeÏnõÂ nebo veÏdu a splnÏujõÂ kriteÂria obsazÏenaÂ v prÏõÂloze
cÏ. 1 tohoto zaÂkona.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na kulturnõÂ pamaÂtky,1) sbõÂrkoveÂ prÏedmeÏty,2) na archivaÂlie3) a na prÏedmeÏty, ktereÂ jsou originaÂly deÏl vyÂtvarnyÂch umeÏnõÂ zÏijõÂcõÂch autoruÊ.
§2
(1) PrÏedmeÏty kulturnõÂ hodnoty lze vyvaÂzÏet
z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pouze dolozÏeneÂ osveÏdcÏenõÂm, zÏe nejsou prÏedmeÏty prohlaÂsÏenyÂmi za kulturnõÂ
pamaÂtku, ani prÏedmeÏty, ktereÂ jsou cÏaÂstõÂ souboru prohlaÂsÏeneÂho za kulturnõÂ pamaÂtku1) (daÂle jen ¹osveÏdcÏenõÂª).
(2) OsveÏdcÏenõÂ vydaÂvajõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti muzea,
galerie, archivy, knihovny a organizace pamaÂtkoveÂ
peÂcÏe zrÏizovaneÂ orgaÂny staÂtnõÂ spraÂvy (daÂle jen ¹odbornaÂ organizaceª) poveÏrÏeneÂ Ministerstvem kultury
CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministerstvoª). Jejich seznam a obory, v nichzÏ puÊsobõÂ, uverÏejnõÂ ministerstvo
ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.4)
§3
PrÏedmeÏty kulturnõÂ hodnoty z oboru archeologie
a prÏedmeÏty kulturnõÂ hodnoty sakraÂlnõÂ a kultovnõÂ povahy nabõÂzeneÂ k prodeji musõÂ byÂt opatrÏeny osveÏdcÏenõÂm

prÏed jejich prodejem; kupujõÂcõÂmu musõÂ byÂt spolu
s prÏedmeÏtem kulturnõÂ hodnoty prÏedaÂno osveÏdcÏenõÂ ve
trÏech vyhotovenõÂch.
§4
(1) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ prÏedklaÂdajõÂ fyzickeÂ
nebo praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty
hodlajõÂ vyveÂzt nebo ktereÂ prÏedmeÏty kulturnõÂ hodnoty
uvedeneÂ v § 3 nabõÂzejõÂ k prodeji (daÂle jen ¹zÏadatelª),
odborneÂ organizaci na prÏedepsaneÂm tiskopisu ve cÏtyrÏech vyhotovenõÂch. Tiskopis zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ (daÂle jen ¹tiskopisª) je uveden v prÏõÂloze cÏ. 2 tohoto
zaÂkona.
(2) ZÏadatel je povinen poskytnout odborneÂ organizaci, poprÏõÂpadeÏ ministerstvu, potrÏebnou soucÏinnost
a umozÏnit ohledaÂnõÂ prÏedmeÏtu kulturnõÂ hodnoty.
§5
(1) LhuÊta pro vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ je jeden meÏsõÂc od
dorucÏenõÂ zÏaÂdosti odborneÂ organizaci.
(2) Pokud odbornaÂ organizace zjistõÂ, zÏe prÏedmeÏt
kulturnõÂ hodnoty by mohl byÂt prohlaÂsÏen za kulturnõÂ
pamaÂtku,5) osveÏdcÏenõÂ nevydaÂ a zÏaÂdost ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 1 postoupõÂ ministerstvu. O sveÂm postupu informuje zÏadatele.
(3) Ministerstvo ve lhuÊteÏ cÏtyrÏ meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ
zÏaÂdosti odborneÂ organizaci bud' prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty prohlaÂsõÂ za kulturnõÂ pamaÂtku,5) nebo vydaÂ zÏadateli osveÏdcÏenõÂ.
§6
(1) OsveÏdcÏenõÂ se vydaÂvaÂ ve trÏech vyhotovenõÂch
potvrzenõÂm prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂsti tiskopisu. OsveÏdcÏenõÂ platõÂ
po dobu trÏõÂ let ode dne jeho vydaÂnõÂ. OdbornaÂ organizace nebo ministerstvo archivujõÂ jednu kopii vydaneÂho
osveÏdcÏenõÂ po dobu 20 let.6)
(2) OsveÏdcÏenõÂ je zÏadateli vydaÂno za poplatek

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 20/1987 Sb., o staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏi, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 425/1990 Sb. a zaÂkona CÏNR cÏ. 242/1992 Sb.

1
2

) ZaÂkon cÏ. 54/1959 Sb., o muzeõÂch a galeriõÂch.
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 97/1974 Sb., o archivnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 343/1992 Sb.
4
) § 4 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona CÏNR cÏ. 545/1992 Sb., o SbõÂrce zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky.
5
) § 2 zaÂkona CÏNR cÏ. 20/1987 Sb.
6
) VyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra CÏSR cÏ. 117/1974 Sb., kterou se stanovõÂ kriteÂria pro posuzovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ jako archivaÂliõÂ
a podrobnosti skartacÏnõÂho rÏõÂzenõÂ.
3
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(6) VyÂnos z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.

500 KcÏ. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na vydaÂnõÂ
osveÏdcÏenõÂ podle § 3. PrÏõÂjemcem poplatku jsou praÂvnickeÂ osoby uvedeneÂ v § 2 odst. 2.
§7
FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ hodlaÂ vyveÂzt
prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty, prÏedlozÏõÂ jedno vyhotovenõÂ
osveÏdcÏenõÂ celnõÂmu uÂrÏadu prÏi propusÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu kulturnõÂ hodnoty do rezÏimu vyÂvozu nebo do rezÏimu pasõÂvnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku, jedno vyhotovenõÂ
osveÏdcÏenõÂ si ponechaÂ a jedno vyhotovenõÂ osveÏdcÏenõÂ
doprovaÂzõÂ prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty.

§9
(1) OsveÏdcÏenõÂ podle tohoto zaÂkona nenahrazuje
povolenõÂ k vyÂvozu podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.7)
(2) S vyÂjimkou § 8 se na postup podle tohoto
zaÂkona nevztahujõÂ obecneÂ prÏedpisy o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.8)
Â S T II
CÏ A
ZmeÏna vyhlaÂsÏky cÏ. 41/1985 Sb.,
o neobchodnõÂch vyÂvozech a dovozech veÏcõÂ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

§8
(1) Ministerstvo ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 milionuÊ KcÏ
a) praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ vyvaÂzÏõÂ nebo
vyveze prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty bez osveÏdcÏenõÂ,
b) praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ prÏi prodeji
nabõÂdne prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty z oboru archeologie nebo prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty sakraÂlnõÂ a kultovnõÂ povahy bez osveÏdcÏenõÂ.
(2) PrÏi uklaÂdaÂnõÂ pokut se prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k zaÂvazÏnosti a naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ.

§ 10
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂho
obchodu cÏ. 41/1985 Sb., o neobchodnõÂch vyÂvozech
a dovozech veÏcõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek cÏ. 178/1988 Sb.,
cÏ. 118/1989 Sb., cÏ. 4/1990 Sb., cÏ. 52/1990 Sb., cÏ. 225/
/1990 Sb., cÏ. 423/1990 Sb., cÏ. 534/1990 Sb. a cÏ. 398/1991
Sb., se meÏnõÂ takto:
V prÏõÂloze cÏ. 2 se polozÏka ¹1. starozÏitnostiª vypousÏtõÂ.
Â ST III
CÏ A
ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ

(3) Ministerstvo muÊzÏe prÏi zvlaÂsÏteÏ zaÂvazÏneÂm porusÏenõÂ rozhodnout o propadnutõÂ veÏci ve prospeÏch staÂtu.
(4) Pokutu lze ulozÏit do jednoho roku ode dne,
kdy se ministerstvo o nesplneÏnõÂ povinnosti podle § 2 a 3
dozveÏdeÏlo, nejpozdeÏji vsÏak do trÏõÂ let ode dne, kdy
k nesplneÏnõÂ teÂto povinnosti dosÏlo.

§ 11
ZrusÏuje se vyhlaÂsÏka Ministerstva sÏkolstvõÂ a kultury
cÏ. 239/1959 UÂ. l., o vyÂvozu kulturnõÂch pamaÂtek a prÏedmeÏtuÊ muzejnõÂ hodnoty.

(5) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnuÊ ode dne, kdy
nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ byla pokuta ulozÏena.

§ 12
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

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

) NaprÏ. zaÂkon CÏNR cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva CÏNR cÏ. 347/
/1992 Sb., devizovyÂ zaÂkon cÏ. 528/1990 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992 Sb. (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 457/1992 Sb.), vyhlaÂsÏka
FederaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂho obchodu cÏ. 560/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch vydaÂvaÂnõÂ uÂrÏednõÂho povolenõÂ k dovozu
a vyÂvozu zbozÏõÂ a sluzÏeb, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 130/1993 Sb.
8
) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
7
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 71/1994 Sb.

Ï EDMEÏTU
Ê KULTURNIÂ HODNOTY
SEZNAM PR

PrÏedmeÏty z oboruÊ botaniky, zoologie,
mineralogie a paleontologie

doba vzniku

trzÏnõÂ cena

+ ± herbaÂrÏe nad 50 ks polozÏek
ususÏeneÂho rostlinneÂho materiaÂlu
+ ± sbõÂrky preparovanyÂch teÏl volneÏ zÏijõÂcõÂch
nebo vymrÏelyÂch druhuÊ zÏivocÏichuÊ
nebo jejich cÏaÂstõÂ nad 10 ks
vcÏetneÏ sbõÂrek oologickyÂch
(vcÏetneÏ historickyÂch vycpanin a parozÏõÂ)
+ ± zkameneÏleÂ pozuÊstatky rostlin
a zÏivocÏichuÊ
+ ± draheÂ kameny v prÏõÂrodnõÂm stavu
i brousÏeneÂ
+ ± sbõÂrky mineraÂluÊ cÏõÂtajõÂcõÂ võÂce nezÏ
10 jednotlivin
± jednotliveÂ mineraÂly

PrÏedmeÏty z oboru archeologie
+ ± archeologickeÂ naÂlezy vcÏetneÏ kosternõÂch naÂlezuÊ
lidskyÂch a zvõÂrÏecõÂch

nad 5000 KcÏ

doba vzniku

trzÏnõÂ cena
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PrÏedmeÏty sakraÂlnõÂ a kultovnõÂ povahy

CÏaÂstka 22

doba vzniku

trzÏnõÂ cena

doba vzniku

trzÏnõÂ cena

± vesÏkeraÂ dõÂla volneÂho umeÏnõÂ
a umeÏleckeÂho rÏemesla - obrazy, plastiky,
kresby, naÂbytek a jeho soucÏaÂsti,
liturgickeÂ naÂcÏinõÂ, svõÂcny
a dalsÏõÂ puÊvodnõÂ vybavenõÂ objektuÊ,
ktereÂ slouzÏõÂ nebo slouzÏily
bohosluzÏebnyÂm uÂcÏeluÊm nebo
duchovnõÂ spraÂveÏ cõÂrkvõÂ
a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ
registrovanyÂch v CÏeskeÂ republice
ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona

PrÏedmeÏty z oboru vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ
(mimo prÏedmeÏtuÊ sakraÂlnõÂ povahy)

± malby provedeneÂ na jakeÂmkoliv podkladu
a jakoukoliv technikou

nad 30 000 KcÏ

± miniatury

nad 3 000 KcÏ

± kresby provedeneÂ na jakeÂmkoliv podkladu
a jakoukoliv technikou

nad 10 000 KcÏ

± puÊvodnõÂ grafickaÂ dõÂla vsÏech technik
vcÏetneÏ litografiõÂ, serigrafiõÂ
a sõÂtotisku

nad 6 000 KcÏ

± socharÏskaÂ dõÂla, relieÂfy a objekty
(vcÏetneÏ architektonickyÂch cÏlaÂnkuÊ a doplnÏkuÊ,
dõÂla drobneÂ architektury funeraÂlnõÂ plastiky)
z jakeÂhokoliv materiaÂlu
a vytvorÏeneÂ jakoukoliv technikou

nad 20 000 KcÏ

PrÏedmeÏty z oboru fotografickeÂ tvorby

doba vzniku

trzÏnõÂ cena

± fotografickaÂ tvorba 19. stoletõÂ daguerrotypie, ambrotypie, panotypie,
kalotypie, ferrotypie, chromofotografie a dalsÏõÂ
± umeÏleckaÂ fotografie

nad 6 000 KcÏ
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PrÏedmeÏty z oboru umeÏleckeÂho rÏemesla
a umeÏleckopruÊmysloveÂ praÂce
(mimo prÏedmeÏtuÊ sakraÂlnõÂ povahy)

doba vzniku

± naÂbytek vcÏetneÏ doplnÏkuÊ (garnyÂzÏe apod.)
a vybavenõÂ interieÂru (zaÂklopy a kazety,
supraporty, oblozÏenõÂ apod.)

starsÏõÂ 50 let

± porcelaÂnoveÂ servisy a jejich soucÏaÂsti (koflõÂky,
misky, mõÂsy, terriny, podnosy, konvice, plastiky)

starsÏõÂ 50 let

± vaÂzy, jardiniery, stolnõÂ ozdoby apod.
znacÏkovaneÂ cÏeskeÂ i evropskeÂ

starsÏõÂ 50 let

± keramickeÂ dzÏbaÂny, hrnky, talõÂrÏe, mõÂsy, figurky,
kamna i jednotliveÂ kachle znacÏeneÂ i neznacÏeneÂ

do r. 1918

± fajaÂns cÏi majolika - krakelovanaÂ poleva, malba,
mõÂsy, vaÂzy, talõÂrÏe, leÂkaÂrenskeÂ naÂdoby apod.

starsÏõÂ 100 let

± tvrdaÂ keramika s modrosÏedou cÏi hneÏdou polevou,
cÏasto s cõÂnovyÂmi võÂcÏky

starsÏõÂ 100 let

± meÏkkaÂ kamenina (siderolit, terralit)
lakovanaÂ zÏluteÏ, cÏerveneÏ, zeleneÏ, vtlacÏeneÂ znacÏky

starsÏõÂ 100 let

± meÏkkaÂ kamenina glazovanaÂ, s tisÏteÏnyÂm
nebo malovanyÂm dekorem

starsÏõÂ 100 let

± cÏireÂ sklo rÏezaneÂ, brousÏeneÂ, malovaneÂ, zlaceneÂ
a barevneÂ (cÏõÂsÏe, pohaÂry, holby, podnosy a dalsÏõÂ)

starsÏõÂ 50 let

± cÏireÂ sklo rÏezaneÂ, brousÏeneÂ, malovaneÂ,
zlaceneÂ - soupravy
± cÏireÂ a barevneÂ sklo - biedermeier
± barevneÂ sklo (hyalit, lithyalin apod.)

starsÏõÂ 50 let

± sklo z obdobõÂ secese, zvlaÂsÏteÏ znacÏky Loetz,
Loetz Witwe, GalleÂ, Daum Nancy, Argy,
Rousseau, Tiffany apod.
± sklo lisovaneÂ

starsÏõÂ 100 let

± zrcadla

starsÏõÂ 100 let

± osveÏtlovacõÂ teÏlesa a doplnÏky

starsÏõÂ 50 let

± prÏedmeÏty z drahyÂch kovuÊ, cõÂnu, meÏdi,
mosazi nebo jineÂ slitiny kovuÊ (talõÂrÏe, holby,
konvice, mõÂsy, koflõÂky, vaÂzy, podnosy,
stolnõÂ soupravy, prÏõÂbory, svõÂcny,
hmozÏdõÂrÏe, zaÂvazÏõÂ apod.)

starsÏõÂ 50 let
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PrÏedmeÏty z oboru umeÏleckeÂho rÏemesla
a umeÏleckopruÊmysloveÂ praÂce
(mimo prÏedmeÏtuÊ sakraÂlnõÂ povahy)

doba vzniku

± zÏeleznaÂ litina (dekoracÏnõÂ prÏedmeÏty, doÂzy,
talõÂrÏe, stojaÂnky, zahradnõÂ naÂbytek, kamna
apod.)

starsÏõÂ 50 let

± zvony a jejich cÏaÂsti

starsÏõÂ 50 let

± prÏedmeÏty z kovaneÂho zÏeleza - mrÏõÂzÏe, svõÂtidla apod.

starsÏõÂ 50 let

± drobneÂ prÏedmeÏty kovaneÂ (kovaÂnõÂ, zaÂmky, klõÂcÏe,
vyÂveÏsnõÂ sÏtõÂtky apod.)

starsÏõÂ 50 let

± vyÂveÏsnõÂ sÏtõÂty, strÏeleckeÂ tercÏe

starsÏõÂ 100 let

± hry a hracÏky vsÏeho druhu

starsÏõÂ 100 let

± loutky, loutkoveÂ divadlo a jejich soucÏaÂsti

starsÏõÂ 50 let

± textilie vsÏeho druhu, kromeÏ lidovyÂch
(tapeta, portiery, zaÂveÏsy, zaÂclony, prÏehozy,
ubrusy, krajky, prostõÂraÂnõÂ, vyÂsÏivky apod.)

starsÏõÂ 100 let

± odeÏvy, kostyÂmy, odeÏvnõÂ doplnÏky, osobnõÂ potrÏeby,
stejnokroje vsÏeho druhu a jejich soucÏaÂsti

starsÏõÂ 50 let

± koberce naÂsteÏnneÂ

starsÏõÂ 50 let

± koberce vaÂzaneÂ

starsÏõÂ 70 let

± sÏperky

starsÏõÂ 50 let

± bizÏuterie

starsÏõÂ 50 let

PrÏedmeÏty z oboru knizÏnõÂ kultury

doba vzniku

CÏaÂstka 22

trzÏnõÂ cena

trzÏnõÂ cena

± rukopisy literaÂrnõÂch a hudebnõÂch deÏl a listinnyÂ
materiaÂl z pozuÊstalostõÂ osobnostõÂ veÏdy, umeÏnõÂ,
literatury, hudby, techniky a politiky
± prvotisky

do r. 1500

± stareÂ tisky, mapy a atlasy s bohemikaÂlnõÂmi znaky
ve smyslu jazyka, obsahu, mõÂsta vydaÂnõÂ
a provenience

do r. 1800

± stareÂ tisky, mapy a atlasy bez bohemikaÂlnõÂch
znakuÊ

do r. 1800

± rukopisy knizÏnõÂ povahy
± dochovaneÂ obtahy nikdy nevydanyÂch tiskuÊ

starsÏõÂ 40 let

nad 40 000 KcÏ
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PrÏedmeÏty z oboru hudby

doba vzniku

± hudebnõÂ naÂstroje a doplnÏky

starsÏõÂ 50 let

± hracõÂ stroje a strojky, hudebnõÂ automaty

starsÏõÂ 50 let

PrÏedmeÏty z oboru etnografie

doba vzniku

± lidoveÂ malby na skle, plaÂtneÏ, drÏeveÏ, papõÂru

starsÏõÂ 50 let

± lidoveÂ plastiky drÏeveÏneÂ
(prÏõÂpadneÏ z jineÂho materiaÂlu)

starsÏõÂ 50 let

± kovoveÂ mrÏõÂzÏe, branky, kamennaÂ koryta,
mlyÂnskeÂ kameny apod.

starsÏõÂ 50 let

± uÂly vyrÏezaÂvaneÂ a dlabaneÂ nebo vypalovaneÂ
(klaÂty)

starsÏõÂ 50 let

± lidoveÂ betleÂmy a jejich cÏaÂsti

starsÏõÂ 50 let

± lidovyÂ naÂbytek (skrÏõÂneÏ, misnõÂky, truhly apod.)

starsÏõÂ 50 let

± lidovaÂ keramika, hrncÏina, fajaÂns, mezzomajolika

starsÏõÂ 50 let

± lidovyÂ textil - krojoveÂ celky,
krojoveÂ soucÏaÂsti, vyÂsÏivky

starsÏõÂ 50 let

± lidoveÂ hudebnõÂ naÂstroje

starsÏõÂ 50 let

± rucÏneÏ psaneÂ kroniky

starsÏõÂ 50 let

± lidoveÂ sÏperky, hrÏebeny z kovuÊ, rohoviny
cÏi slonoviny a jineÂho materiaÂlu

starsÏõÂ 50 let
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PrÏedmeÏty puÊvodnõÂch
mimoevropskyÂch kultur

doba vzniku

± vesÏkereÂ prÏedmeÏty pochaÂzejõÂcõÂ z archeologickyÂch
naÂlezuÊ
± malby vsÏeho druhu provedeneÂ jakoukoliv
technikou na jakeÂmkoliv podkladu vcÏetneÏ
svitkovyÂch obrazuÊ a miniatur
± kresby, kolaÂzÏe, provedeneÂ jakoukoliv technikou
na jakeÂmkoliv podkladeÏ
± socharÏskaÂ dõÂla z jakeÂhokoliv materiaÂlu
a provedenaÂ jakoukoliv technikou
± puÊvodnõÂ grafickeÂ praÂce vsÏech technik
± knizÏnõÂ grafika

starsÏõÂ 50 let

± kartografickeÂ praÂce

starsÏõÂ 50 let

± tisky

starsÏõÂ 100 let

± zbraneÏ, zbroj, oblecÏenõÂ, doplnÏky vcÏetneÏ ochrany
bojovyÂch zvõÂrÏat

starsÏõÂ 50 let

± naÂbytek

starsÏõÂ 50 let

± keramika, sklo, kov (vcÏetneÏ cloisonneÂ)

starsÏõÂ 50 let

± prÏedmeÏty z organickyÂch materiaÂluÊ (slonovina,
kost, drÏevo, slaÂma, bambus, proutõÂ apod.)

starsÏõÂ 50 let

± textil a koberce

starsÏõÂ 50 let

± hry a hracÏky

starsÏõÂ 50 let

± sÏperky a bizÏuterie

starsÏõÂ 50 let

CÏaÂstka 22
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PrÏedmeÏty z oboru veÏdy a techniky

doba vzniku

trzÏnõÂ cena

± hodiny, orloje, cÏasomeÏrnaÂ zarÏõÂzenõÂ apod.

starsÏõÂ 50 let

nad 10 000 KcÏ

± hodinky

starsÏõÂ 70 let

± veÏdeckeÂ a technickeÂ prÏõÂstroje a zarÏõÂzenõÂ

starsÏõÂ 100 let

± historickeÂ dopravnõÂ prostrÏedky (vozy, kocÏaÂry,
nosõÂtka, saneÏ, doplnÏky apod.)

starsÏõÂ 50 let

± motorovaÂ a nemotorovaÂ jednostopaÂ silnicÏnõÂ
vozidla

starsÏõÂ 40 let

± ostatnõÂ motorovaÂ a nemotorovaÂ silnicÏnõÂ vozidla

starsÏõÂ 40 let

± zÏeleznicÏnõÂ a ostatnõÂ kolejovaÂ vozidla

starsÏõÂ 40 let

± motorovaÂ i bezmotorovaÂ letadla a lodeÏ

starsÏõÂ 40 let

± foto a kino technika

starsÏõÂ 50 let

nad 10 000 KcÏ

± zarÏõÂzenõÂ pro zaÂznam, zpracovaÂnõÂ prÏenosu
a reprodukci zvuku, dat a informacõÂ

starsÏõÂ 40 let

nad 5 000 KcÏ

PrÏedmeÏty z oboru militaria

doba vzniku

trzÏnõÂ cena

± zbraneÏ chladneÂ, strÏelneÂ a palneÂ, vojenskeÂ,
loveckeÂ i sportovnõÂ s doplnÏky (loveckeÂ soupravy,
strÏeleckeÂ tercÏe apod.) a zbroj vsÏeho druhu

starsÏõÂ 50 let

± stejnokroje vsÏeho druhu

starsÏõÂ 50 let

± zbroj pro koneÏ a jejõÂ soucÏaÂsti

starsÏõÂ 50 let

± vlajky, prapory, korouhve, praporoveÂ stuhy
apod.

starsÏõÂ 50 let
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PrÏedmeÏty z oboru zemeÏdeÏlstvõÂ

doba vzniku

± saneÏ, brycÏky, zÏebrÏinÏaÂky, postroje, svõÂtilny

starsÏõÂ 50 let

± traktory, stabilnõÂ motory, parnõÂ motory
a lokomobily

starsÏõÂ 40 let

± stroje na zpracovaÂnõÂ puÊdy a setõÂ

starsÏõÂ 40 let

± loveckeÂ naÂstroje a zarÏõÂzenõÂ

starsÏõÂ 50 let

± vinarÏskeÂ lisy klaÂdoveÂ a vrÏetenoveÂ

starsÏõÂ 50 let

± pracovnõÂ naÂstroje, stroje a naÂcÏinõÂ

starsÏõÂ 50 let

CÏaÂstka 22

trzÏnõÂ cena

± robotnõÂ znaÂmky, rabusÏe a doklady vyvaÂzaÂnõÂ
z roboty

PrÏedmeÏty z oboru filatelie a posÏtovnictvõÂ

doba vzniku

± klasickeÂ posÏtovnõÂ znaÂmky, celistvosti a celiny
vsÏech sveÏtovyÂch znaÂmkovyÂch zemõÂ

starsÏõÂ 50 let

± cÏeskoslovenskeÂ posÏtovnõÂ znaÂmky, celistvosti
a celiny

trzÏnõÂ cena

nad 20 000 KcÏ

± posÏtovnõÂ dostavnõÂky, vozy, kocÏaÂry

do r. 1945

± typaÂrÏe historickyÂch razõÂtek

do r. 1918

± sluzÏebnõÂ posÏtovnõÂ stejnokroje

do r. 1918

CÏaÂstka 22
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PrÏedmeÏty z oboru numismatiky

doba vzniku
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trzÏnõÂ cena

± pecÏeteÏ a pecÏetidla
+ ± mince, papõÂrovaÂ platidla, nouzovaÂ platidla
kovovaÂ, papõÂrovaÂ, keramickaÂ apod.,
platidla uÂveÏrovaÂ, doklady bezhotovostnõÂho
styku

do r. 1953

+ ± faleristickeÂ doklady, rÏaÂdy, vyznamenaÂnõÂ
apod.

do r. 1918

± plakety, medaile a prÏedmeÏty
prÏõÂbuzneÂ (zÏetony, znaÂmky apod.)

PrÏedmeÏty z oboru historie
spolkoveÂho a verÏejneÂho zÏivota

do r. 1918

doba vzniku

± cechovnõÂ a spolkoveÂ prapory, stejnokroje
zameÏstnancuÊ verÏejnyÂch institucõÂ, staÂtnõÂ spraÂvy
a samospraÂvy

starsÏõÂ 50 let

± insignie a jineÂ prÏõÂbuzneÂ odznaky (ferule,
rychtaÂrÏskaÂ praÂva, sÏerpy apod.)

starsÏõÂ 50 let

trzÏnõÂ cena

Soubor prÏedmeÏtuÊ dle prÏedchozõÂch odstavcuÊ, i kdyzÏ cena jednotlivyÂch cÏaÂstõÂ souboru nedosahuje limitnõÂch
hodnot.
U prÏedmeÏtuÊ oznacÏenyÂch + je mozÏneÂ osveÏdcÏenõÂ vydat i na soubor prÏedmeÏtuÊ, pokud je ulozÏen v obalu, kteryÂ
odbornaÂ organizace zapecÏetõÂ a k osveÏdcÏenõÂ prÏilozÏõÂ seznam prÏedmeÏtuÊ tvorÏõÂcõÂch soubor. ZÏaÂdost v teÏchto prÏõÂpadech
nenõÂ trÏeba vybavit fotografiõÂ.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k zaÂkonu cÏ. 71/1994 Sb.
EvidencÏnõÂ cÏõÂslo zÏaÂdosti

Â DOST
ZÏ A
o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ podle zaÂkona cÏ. 71/1994 Sb. pro prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty specifikovanyÂ na 2. straneÏ zÏaÂdosti
Ï UJE ZÏADATEL
VYPLN
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby

trvalyÂ pobyt

rodneÂ cÏõÂslo nebo cÏõÂslo pasu

s taÂ tn õÂ ob cÏ a n s tvõÂ

naÂzev praÂvnickeÂ osoby

sõÂdlo

zastoupeneÂ

ICÏO

O historii, provenienci, restaurovaÂnõÂ prÏedmeÏtu:
mi nenõÂ nic znaÂmo
je mi znaÂmo, zÏe

Fotografie cÏelnõÂ a zadnõÂ strany prÏedmeÏtuÊ 8 x 12 cm

U prÏedmeÏtuÊ, oznacÏenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1
k zaÂk. cÏ. 71/1994 Sb. je mozÏneÂ osveÏdcÏenõÂ vydat i na soubor prÏedmeÏtuÊ, pokud je ulozÏen v obalu, kteryÂ odbornaÂ
organizace opatrÏõÂ pecÏetõÂ.
ZÏaÂdost v teÏchto prÏõÂpadech nenõÂ trÏeba
vybavit fotografiõÂ.

CÏESTNEÂ PROHLAÂSÏENIÂ
PrÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty, pro neÏjzÏ zÏaÂdaÂm vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ, nenõÂ movitou kulturnõÂ pamaÂtkou, zapsanou ve
staÂtnõÂm seznamu kulturnõÂch pamaÂtek CÏeskeÂ republiky ani jejõÂ soucÏaÂstõÂ.
datum dorucÏenõÂ zÏaÂdosti
odborneÂ organizaci:

razõÂtko:

podpis:
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BlizÏsÏõÂ odbornou specifikaci prÏedmeÏtu kulturnõÂ hodnoty vyplnÏuje odbornaÂ organizace
naÂzev prÏedmeÏtu

rozmeÏry nebo vaÂha

technika a materiaÂl

povrchovaÂ uÂprava

autor, vyÂrobce

datace a slohoveÂ zarÏazenõÂ

provenience

stav

signatura, vyÂrobnõÂ znacÏka, punc a jejich umõÂsteÏnõÂ

charakteristickeÂ znaky

naÂpis a jeho umõÂsteÏnõÂ

popis

O SVEÏ DCÏ E NIÂ
OdbornaÂ organizace osveÏdcÏuje podle zaÂkona cÏ. 71/1994 Sb., zÏe uvedenyÂ prÏedmeÏt kulturnõÂ hodnoty
nenõÂ prÏedmeÏtem prohlaÂsÏenyÂm za kulturnõÂ pamaÂtku, ani prÏedmeÏtem, kteryÂ je soucÏaÂstõÂ souboru
prohlaÂsÏeneÂho za kulturnõÂ pamaÂtku, a lze jej vyveÂzt z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
vydaÂvajõÂcõÂ organizace:

sõÂdlo:

datum vydaÂnõÂ:

razõÂtko:

Toto osveÏdcÏenõÂ platõÂ po dobu trÏõÂ let ode dne vydaÂnõÂ.

podpis:
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72
Â K ON
ZA
ze dne 24. brÏezna 1994,
kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm
a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
ObecnaÂ ustanovenõÂ
§1
PrÏedmeÏt a rozsah uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje spoluvlastnictvõÂ budovy,
u neÏhozÏ spoluvlastnõÂk budovy je vlastnõÂkem bytu nebo
nebytoveÂho prostoru jako prostoroveÏ vymezeneÂ cÏaÂsti
budovy a zaÂrovenÏ podõÂlovyÂm spoluvlastnõÂkem spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy.
(2) ZaÂkon upravuje vznik spoluvlastnictvõÂ budovy,
praÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ, jejich vzaÂjemneÂ vztahy, spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy a neÏkteraÂ praÂva a povinnosti stavebnõÂkuÊ prÏi vyÂstavbeÏ bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ v budoveÏ
ve spoluvlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona.
(3) ZaÂkon upravuje teÂzÏ praÂva a povinnosti jinyÂch
subjektuÊ v souvislosti se vznikem a s prÏevodem nebo
prÏechodem spoluvlastnictvõÂ budovy podle odstavce 1.
(4) SpoluvlastnictvõÂ budovy a vlastnictvõÂ bytu
nebo nebytoveÂho prostoru v nõÂ podle tohoto zaÂkona
lze nabyÂt pouze v budovaÂch, ktereÂ majõÂ alesponÏ dva
byty nebo dva samostatneÂ nebytoveÂ prostory nebo
alesponÏ jeden byt a jeden samostatnyÂ nebytovyÂ prostor.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) budovou trvalaÂ stavba spojenaÂ se zemõÂ pevnyÂm
zaÂkladem, kteraÂ je prostoroveÏ soustrÏedeÏna a navenek uzavrÏena obvodovyÂmi steÏnami a strÏesÏnõÂmi
konstrukcemi s nejmeÂneÏ dveÏma prostoroveÏ uzavrÏenyÂmi samostatnyÂmi uzÏitkovyÂmi prostory, s vyÂjimkou hal,

1

) § 121 odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

b) bytem mõÂstnost nebo soubor mõÂstnostõÂ, ktereÂ jsou
podle rozhodnutõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu urcÏeny k bydlenõÂ,
c) nebytovyÂm prostorem mõÂstnost nebo soubor mõÂstnostõÂ, ktereÂ jsou podle rozhodnutõÂ stavebnõÂho
uÂrÏadu urcÏeny k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k bydlenõÂ; nebytovyÂmi prostory nejsou prÏõÂslusÏenstvõÂ bytu1)
nebo prÏõÂslusÏenstvõÂ nebytoveÂho prostoru ani spolecÏneÂ cÏaÂsti domu,
d) domem s byty a nebytovyÂmi prostory ve vlastnictvõÂ takovaÂ budova, kteraÂ je ve spoluvlastnictvõÂ
podle tohoto zaÂkona (daÂle jen ¹duÊmª),
e) spolecÏnyÂmi cÏaÂstmi domu cÏaÂsti domu urcÏeneÂ pro
spolecÏneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ, zejmeÂna zaÂklady, strÏecha, hlavnõÂ
svisleÂ a vodorovneÂ konstrukce, vchody, schodisÏteÏ,
chodby, balkoÂny, terasy, praÂdelny, susÏaÂrny, kocÏaÂrkaÂrny, kotelny, komõÂny, rozvody tepla a tepleÂ
vody, kanalizace, plynu, elektrÏiny, spolecÏneÂ anteÂny, a to i kdyzÏ jsou umõÂsteÏny mimo duÊm; daÂle
se za spolecÏneÂ cÏaÂsti domu povazÏujõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ
domu (naprÏ. studny, oplocenõÂ) a stavby vedlejsÏõÂ
vcÏetneÏ jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ,
f) jednotkou byt nebo nebytovyÂ prostor jako vymezenaÂ cÏaÂst domu podle tohoto zaÂkona,
g) podlahovou plochou bytu podlahovaÂ plocha vsÏech
mõÂstnostõÂ bytu vcÏetneÏ mõÂstnostõÂ, ktereÂ tvorÏõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ bytu,
h) podlahovou plochou nebytoveÂho prostoru podlahovaÂ plocha vsÏech mõÂstnostõÂ nebytoveÂho prostoru
vcÏetneÏ ploch urcÏenyÂch vyÂhradneÏ k uzÏõÂvaÂnõÂ s nebytovyÂm prostorem; do teÂto plochy se zapocÏõÂtaÂvaÂ
jednou polovinou podlahovaÂ plocha vnitrÏnõÂch
ochozuÊ a jinyÂch ploch, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ meziprostoru.
§3
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, praÂva
a povinnosti vlastnõÂkuÊ budov a praÂva a povinnosti
spoluvlastnõÂkuÊ domu a vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen
¹vlastnõÂk jednotkyª) upravuje obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk.
NenõÂ-li prÏedmeÏtem spoluvlastnictvõÂ jednotka, ustano-
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venõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ,2) se nepouzÏijõÂ.
(2) PraÂvnõÂ vztahy k jednotkaÂm se rÏõÂdõÂ, pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak, ustanovenõÂmi obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku a dalsÏõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ se tyÂkajõÂ
nemovitostõÂ.
§4
Vznik spoluvlastnictvõÂ domu a vlastnictvõÂ jednotky
SpoluvlastnictvõÂ domu podle tohoto zaÂkona prÏedstavovaneÂ spoluvlastnickyÂm podõÂlem na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu a vlastnictvõÂm jednotky (daÂle jen ¹vlastnictvõÂ jednotkyª) muÊzÏe vzniknout bud' prohlaÂsÏenõÂm
vlastnõÂka budovy a prÏevodem prvnõÂ jednotky, nebo
smlouvou o vyÂstavbeÏ.
§5
ProhlaÂsÏenõÂ vlastnõÂka
(1) VlastnõÂk budovy muÊzÏe prohlaÂsit, zÏe v budoveÏ
vymezuje jednotky podle tohoto zaÂkona. ProhlaÂsÏenõÂ
musõÂ mõÂt põÂsemnou formu a musõÂ byÂt o neÏm ucÏineÏn
zaÂpis vkladem do katastru nemovitostõÂ. Vkladem do
katastru nemovitostõÂ se stane dosavadnõÂ vlastnõÂk budovy vlastnõÂkem kazÏdeÂ jednotky. Spolu s prohlaÂsÏenõÂm
se katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu zpravidla prÏedklaÂdaÂ smlouva
o prÏevodu prvnõÂ jednotky.
(2) VlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂci vsÏech jednotek
v domeÏ mohou prohlaÂsit, zÏe v domeÏ rusÏõÂ vymezenõÂ
jednotek podle tohoto zaÂkona. ProhlaÂsÏenõÂ musõÂ mõÂt
põÂsemnou formu a musõÂ byÂt o neÏm ucÏineÏn zaÂpis vkladem do katastru nemovitostõÂ. Vkladem do katastru
nemovitostõÂ se dosavadnõÂ vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂci
vsÏech jednotek v domeÏ stanou vlastnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ
spoluvlastnõÂky budovy.
(3) ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 musõÂ obsahovat
a) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm je budova postavena, a cÏõÂslo
popisneÂ podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ,3) cÏõÂsla
bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ a pojmenovaÂnõÂ nebytovyÂch prostoruÊ, poprÏõÂpadeÏ popis jejich umõÂsteÏnõÂ
v budoveÏ, pokud nejsou byty a nebytoveÂ prostory
v budoveÏ ocÏõÂslovaÂny,
b) popis bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejich podlahovaÂ plocha a popis vybavenõÂ
bytuÊ nebo nebytovyÂch prostoruÊ,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy vcÏetneÏ urcÏenõÂ,
ktereÂ cÏaÂsti budovy budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm
jen neÏkteryÂch jednotek,

2
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d) stanovenõÂ spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch cÏaÂstech budovy,
e) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ a parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, kteryÂ je prÏedmeÏtem praÂv ve smyslu § 21,
a urcÏenõÂ praÂv k neÏmu,
f) praÂva a zaÂvazky tyÂkajõÂcõÂ se budovy, jejõÂch spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a praÂva k pozemku, kteraÂ prÏejdou
z vlastnõÂka budovy na vlastnõÂky jednotek,
g) pravidla pro prÏispõÂvaÂnõÂ spoluvlastnõÂkuÊ domu na
vyÂdaje spojeneÂ se spraÂvou, uÂdrzÏbou a opravami
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ domu jako
celku,
h) pravidla pro spraÂvu spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ domu jako celku, vcÏetneÏ oznacÏenõÂ osoby
poveÏrÏeneÂ spraÂvou domu (daÂle jen ¹spraÂvceª).
(4) K prohlaÂsÏenõÂ se prÏiklaÂdajõÂ puÊdorysy vsÏech
podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich schemata, urcÏujõÂcõÂ polohu
jednotky a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch plochaÂch jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu.
Â ST DR UH A
Â
CÏ A
PrÏevody vlastnictvõÂ jednotek
a vyÂkon vlastnickeÂho praÂva k jednotkaÂm
§ 6
Smlouva o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky
(1) Smlouva o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky musõÂ
kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ4) obsahovat
a) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm je budova nebo duÊm postaven,
a cÏõÂslo popisneÂ podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ,3)
cÏõÂslo bytu nebo nebytoveÂho prostoru a pojmenovaÂnõÂ nebytoveÂho prostoru, poprÏõÂpadeÏ popis jejich
umõÂsteÏnõÂ v budoveÏ nebo domeÏ, pokud nejsou byty
a nebytoveÂ prostory v budoveÏ nebo domeÏ ocÏõÂslovaÂny,
b) popis bytu nebo nebytoveÂho prostoru, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejich podlahovaÂ plocha a popis vybavenõÂ bytu nebo nebytoveÂho prostoru, ktereÂ jsou
smlouvou prÏevaÂdeÏny,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu vcÏetneÏ urcÏenõÂ, ktereÂ
cÏaÂsti domu jsou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
d) stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu vlastnõÂka jednotky na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2),
e) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ a parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, kteryÂ je prÏedmeÏtem prÏevodu vlastnictvõÂ

) § 136 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) § 5 odst. 1 zaÂkona CÏNR cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon).
4
) § 43 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
3

CÏaÂstka 22

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 72 / 1994

Strana 554

nebo prÏedmeÏtem jinyÂch praÂv ve smyslu § 21,
a urcÏenõÂ praÂv k neÏmu, kteraÂ prÏechaÂzejõÂ z dosavadnõÂho vlastnõÂka jednotky na budoucõÂho vlastnõÂka
jednotky,
f) praÂva a zaÂvazky tyÂkajõÂcõÂ se domu, jeho spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ a praÂva k pozemku, kteraÂ prÏechaÂzejõÂ z dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na vlastnõÂka jednotky.
(2) Ke smlouveÏ se prÏiklaÂdaÂ puÊdorys vsÏech podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich schemata, urcÏujõÂcõÂ polohu jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch
plochaÂch jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, jakozÏ
i põÂsemnyÂ souhlas k prÏevodu bytu uvedenyÂ v § 22
odst. 4, 5 a 7.
§ 7
PrÏevodem vlastnictvõÂ k prvnõÂ jednotce za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem se meÏnõÂ vlastnictvõÂ
dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na vlastnictvõÂ zbyÂvajõÂcõÂch neprÏevedenyÂch jednotek v domeÏ a na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu. UstanovenõÂ § 6 platõÂ pro
prÏevody vlastnictvõÂ teÏchto jednotek obdobneÏ.

jeho cÏinnosti. KoncÏõÂ-li spraÂvce svou cÏinnost, musõÂ
prÏedlozÏit vlastnõÂkuÊm jednotek zpraÂvu o sveÂ cÏinnosti
a põÂsemneÂ materiaÂly, ktereÂ, pokud jde o jeho cÏinnost,
maÂ k dispozici.
(3) Smlouvu o spraÂveÏ domu uzavrÏenou se spraÂvcem lze uzavrÏõÂt jen na dobu neurcÏitou s vyÂpoveÏdnõÂ
lhuÊtou sÏest meÏsõÂcuÊ.
§ 10
ZrÏõÂzenõÂ praÂvnickeÂ osoby
(1) VlastnõÂci jednotek se spolu mohou dohodnout, zÏe zrÏõÂdõÂ praÂvnickou osobu podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,6) jejõÂmzÏ uÂcÏelem bude zejmeÂna spraÂva spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ domu. Tato praÂvnickaÂ osoba muÊzÏe byÂt zrÏõÂzena
pouze z vlastnõÂkuÊ jednotek. VlastnõÂci jednotek, ktereÂ
se nachaÂzejõÂ v jednom domeÏ, mohou zrÏõÂdit k uvedeneÂmu uÂcÏelu jen jednu praÂvnickou osobu. O zrÏõÂzenõÂ
praÂvnickeÂ osoby se vsÏak spolu mohou dohodnout
vlastnõÂci jednotek, ktereÂ se nachaÂzejõÂ ve võÂce domech.
(2) Pokud vlastnõÂci jednotek zrÏõÂdili praÂvnickou
osobu, plnõÂ povinnosti spraÂvce tato praÂvnickaÂ osoba.

§ 8
VlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu

§ 11
SpolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek

(1) SpolecÏneÂ cÏaÂsti domu jsou v podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek. S prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ jednotky prÏechaÂzõÂ spoluvlastnickeÂ
praÂvo ke spolecÏnyÂm cÏaÂstem domu.

(1) Pokud je duÊm rozdeÏlen na jednotky, ktereÂ
vlastnõÂ võÂce nezÏ jedna osoba, tvorÏõÂ vlastnõÂci jednotek
spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen ¹spolecÏenstvõÂª).

(2) Velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ plosÏe vsÏech
jednotek v domeÏ. ObdobneÏ se postupuje i u spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ jsou ve spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ
pouze neÏkteryÂch jednotek.

(2) SpolecÏenstvõÂ musõÂ alesponÏ jednou rocÏneÏ konat
shromaÂzÏdeÏnõÂ.

(3) UstanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o prÏedkupnõÂm praÂvu5) spoluvlastnõÂkuÊ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu se
nepouzÏijõÂ.
§ 9
ZajisÏt'ovaÂnõÂ spraÂvy, provozu
a oprav spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
(1) SpraÂvu, provoz a opravy spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ
domu (daÂle jen ¹spraÂva domuª) zajisÏt'uje spraÂvce.
(2) SpraÂvce je povinen nejmeÂneÏ jednou rocÏneÏ, a to
ke konci prvnõÂho kalendaÂrÏnõÂho cÏtvrtletõÂ naÂsledujõÂcõÂho
roku, prÏedlozÏit vlastnõÂkuÊm jednotek zpraÂvu o sveÂ cÏinnosti, zejmeÂna o financÏnõÂm hospodarÏenõÂ, o stavu spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, jakozÏ i o jinyÂch vyÂznamnyÂch skutecÏnostech, ktereÂ se tyÂkajõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu nebo

5

(3) ShromaÂzÏdeÏnõÂ se sejde bud' z podneÏtu spraÂvce,
nebo z podneÏtu vlastnõÂkuÊ jednotek, kterÏõÂ majõÂ alesponÏ
jednu cÏtvrtinu hlasuÊ. ShromaÂzÏdeÏnõÂ svolaÂvaÂ spraÂvce, a to
põÂsemneÏ tak, aby vlastnõÂci jednotek obdrzÏeli oznaÂmenõÂ
o konaÂnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ alesponÏ 15 dnuÊ prÏedem.
(4) PrÏi hlasovaÂnõÂ je rozhodujõÂcõÂ velikost spoluvlastnickeÂho podõÂlu vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2); hlasy spoluvlastnõÂkuÊ jednotky jsou spolecÏneÂ. ShromaÂzÏdeÏnõÂ je schopneÂ usnaÂsÏenõÂ,
jsou-li prÏõÂtomni vlastnõÂci jednotek, kterÏõÂ majõÂ veÏtsÏinu
hlasuÊ ; k prÏijetõÂ usnesenõÂ je zapotrÏebõÂ nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech hlasuÊ.
(5) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o veÏcech, ktereÂ jsou obsahem prohlaÂsÏenõÂ, je zapotrÏebõÂ trÏõÂcÏtvrtinoveÂ veÏtsÏiny
vsÏech hlasuÊ.
(6) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o odvolaÂnõÂ a ustanovenõÂ
spraÂvce a o urcÏenõÂ jeho praÂv a povinnostõÂ a zpuÊsobu
jeho odmeÏnÏovaÂnõÂ je zapotrÏebõÂ nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny
vsÏech hlasuÊ.

) § 140 azÏ 142 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) NaprÏ. § 56 a naÂsl., § 105 a naÂsl., § 221 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
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(7) K prÏijetõÂ usnesenõÂ tyÂkajõÂcõÂho se zmeÏny uÂcÏelu
uzÏõÂvaÂnõÂ stavby a o zcizenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ
jsou nezbytneÂ pro zachovaÂnõÂ uÂcÏelu uzÏõÂvaÂnõÂ stavby, je
zapotrÏebõÂ jednomyslneÂho souhlasu vsÏech vlastnõÂkuÊ jednotek.
(8) NedosaÂhne-li se potrÏebneÂ veÏtsÏiny nebo dohody, rozhodne na naÂvrh ktereÂhokoli vlastnõÂka jednotky soud. Jde-li o duÊlezÏitou zaÂlezÏitost, muÊzÏe prÏehlasovanyÂ vlastnõÂk jednotky pozÏaÂdat soud, aby o nõÂ rozhodl.
(9) VsÏechny zmeÏny, ktereÂ se tyÂkajõÂ obsahu prohlaÂsÏenõÂ, je spolecÏenstvõÂ povinno do 30 dnuÊ oznaÂmit
katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu. PrÏõÂlohou oznaÂmenõÂ katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu je zaÂpis z jednaÂnõÂ spolecÏenstvõÂ vcÏetneÏ prezencÏnõÂ listiny.
§ 12
Z praÂvnõÂch uÂkonuÊ tyÂkajõÂcõÂch se spolecÏneÂ veÏci jsou
vlastnõÂci jednotek opraÂvneÏni a povinni v pomeÏru odpovõÂdajõÂcõÂm velikosti jejich spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ
(§ 8 odst. 2).
PraÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ jednotek
§ 13
(1) VlastnõÂk jednotky se podõÂlõÂ na spraÂveÏ domu
v rozsahu, kteryÂ odpovõÂdaÂ jeho spoluvlastnickeÂmu
podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, nenõÂ-li mezi vlastnõÂky jednotek dohodnuto jinak.
(2) VlastnõÂk jednotky je povinen odstranit na svuÊj
naÂklad zaÂvady a posÏkozenõÂ, ktereÂ na jinyÂch jednotkaÂch
nebo spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu zpuÊsobil saÂm nebo ti,
kterÏõÂ s nõÂm jednotku uzÏõÂvajõÂ.
(3) VlastnõÂk jednotky nesmõÂ provaÂdeÏt takoveÂ
uÂpravy jednotky, jimizÏ by ohrozÏoval vyÂkon vlastnickeÂho praÂva vlastnõÂkuÊ ostatnõÂch jednotek. UÂpravy, jimizÏ
se meÏnõÂ vzhled domu nebo jeho vnitrÏnõÂ usporÏaÂdaÂnõÂ,
muÊzÏe vlastnõÂk jednotky provaÂdeÏt jen se souhlasem
spolecÏenstvõÂ. UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ7) tõÂm
nejsou dotcÏena.
(4) Pokud to nezbytneÏ vyzÏadujõÂ uÂpravy, provoz
a opravy ostatnõÂch jednotek, poprÏõÂpadeÏ domu jako
celku, je vlastnõÂk jednotky povinen umozÏnit na prÏedchozõÂ vyzvaÂnõÂ prÏõÂstup do jednotky.
(5) O naÂjmu a podnaÂjmu bytu platõÂ prÏõÂslusÏnaÂ
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.8) O naÂjmu a podnaÂjmu nebytoveÂho prostoru platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.9)
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(6) Jsou-li v domeÏ prostory a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
slouzÏõÂ i jinyÂm osobaÂm nezÏ vlastnõÂkuÊm jednotek, naprÏ.
kotelny, vyÂmeÏnõÂkoveÂ stanice, kryty civilnõÂ obrany, praÂdelny, susÏaÂrny a zarÏõÂzenõÂ provoznõÂ povahy, prÏechaÂzejõÂ
praÂva a povinnosti dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy, tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ, na vlastnõÂky jednotek, poprÏõÂpadeÏ jejich praÂvnõÂ naÂstupce nabytõÂm vlastnictvõÂ k jednotce.
(7) PraÂva a zaÂvazky dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂkuÊ jednotek v domeÏ, tyÂkajõÂcõÂ
se domu, jeho spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a pozemku, zejmeÂna
veÏcnaÂ brÏemena, prÏechaÂzejõÂ na noveÂ vlastnõÂky jednotek
nabytõÂm vlastnictvõÂ k nim.
§ 14
Zasahuje-li vlastnõÂk jednotky do praÂv ostatnõÂch
vlastnõÂkuÊ jednotek takovyÂm zpuÊsobem, zÏe podstatneÏ
omezuje nebo znemozÏnÏuje jejich vyÂkon a nesplnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ rozhodnutõÂm soudu, muÊzÏe soud na
naÂvrh spolecÏenstvõÂ nebo na naÂvrh neÏktereÂho z vlastnõÂkuÊ narÏõÂdit prodej jednotky.
§ 15
(1) VlastnõÂci jednotek jsou povinni prÏispõÂvat na
naÂklady spojeneÂ se spraÂvou domu a pozemku. Pokud
dohoda neurcÏuje jinak, nesou naÂklady pomeÏrneÏ podle
velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu (§ 8 odst. 2).
(2) K uÂcÏelu uvedeneÂmu v odstavci 1 sklaÂdajõÂ vlastnõÂci jednotek prÏedem urcÏeneÂ financÏnõÂ prostrÏedky jako
Â hrn zaÂloh si urcÏõÂ vlastnõÂci jednotek zpravidla
zaÂlohu. U
vzÏdy na rok doprÏedu tak, aby byly kryty prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady. VyÂsÏi cÏaÂstky a den jejõÂ splatnosti sdeÏluje
vlastnõÂkuÊm jednotek spraÂvce po spolecÏneÂm projednaÂnõÂ
veÏci (§ 11).
(3) K zajisÏteÏnõÂ pravomocneÏ prÏisouzenyÂch pohledaÂvek vlastnõÂkuÊ jednotek z povinnostõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1 vznikaÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
soudu vlastnõÂkuÊm jednotek zaÂstavnõÂ praÂvo k jednotce
povinneÂho vlastnõÂka.
(4) Pokud je zrÏõÂzena praÂvnickaÂ osoba (§ 10), jsou
financÏnõÂ prostrÏedky zaÂlohoveÏ poskytnuteÂ vlastnõÂky zaÂvazkem praÂvnickeÂ osoby vuÊcÏi vlastnõÂkuÊm jednotek.
§ 16
(1) PohledaÂvky vlastnõÂkuÊ jednotek vznikleÂ z neplneÏnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 13 odst. 2 a § 15
odst. 1 se prÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ uspokojõÂ z podstaty
podle § 337 odst. 1 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu po

) § 54 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 685 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
9
) ZaÂkon cÏ. 116/1990 Sb., o naÂjmu a podnaÂjmu nebytovyÂch prostor, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
8

uspokojenõÂ pohledaÂvek danõÂ a poplatkuÊ, prÏed ostatnõÂmi
pohledaÂvkami.
(2) O veÏcech movityÂch, ktereÂ jsou v jednotce
a patrÏõÂ vlastnõÂkovi jednotky nebo osobaÂm, ktereÂ s nõÂm
zÏijõÂ ve spolecÏneÂ domaÂcnosti, se prÏi vyÂkonu zaÂstavnõÂho
praÂva prÏimeÏrÏeneÏ pouzÏijõÂ ustanovenõÂ o zaÂstavnõÂm praÂvu
na zajisÏteÏnõÂ naÂjemneÂho,10) s vyÂjimkou veÏcõÂ vyloucÏenyÂch z vyÂkonu rozhodnutõÂ.
Â ST TR
Ï ET IÂ
CÏ A
VyÂstavba domu
§ 17
(1) VzaÂjemnaÂ praÂva a povinnosti prÏi vyÂstavbeÏ
domu si vymezõÂ stavebnõÂci põÂsemnou smlouvou (daÂle
jen ¹smlouva o vyÂstavbeÏª).
(2) Smlouva o vyÂstavbeÏ, jejõÂ zmeÏny a doplnÏky
podleÂhajõÂ vkladu do katastru nemovitostõÂ.
§ 18
(1) Smlouva o vyÂstavbeÏ musõÂ kromeÏ obecnyÂch
naÂlezÏitostõÂ obsahovat zejmeÂna
a) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm bude stavba domu provaÂdeÏna,
podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ3) a uÂpravu praÂv
k neÏmu,
b) cÏõÂslo bytu nebo nebytoveÂho prostoru a pojmenovaÂnõÂ nebytoveÂho prostoru, poprÏõÂpadeÏ popis jejich
umõÂsteÏnõÂ v domeÏ, pokud nejsou byty a nebytoveÂ
prostory ocÏõÂslovaÂny, urcÏenõÂ rozsahu podlahoveÂ
plochy jednotky, jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a vybavenõÂ,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu vcÏetneÏ urcÏenõÂ, ktereÂ
cÏaÂsti domu budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
d) stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, prÏicÏemzÏ velikost spoluvlastnickeÂho
podõÂlu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ podlahoveÂ plosÏe
vsÏech jednotek v domeÏ (§ 8 odst. 2), nenõÂ-li dohodnuto neÏco jineÂho,
e) zpuÊsob spraÂvy spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu a pozemku,
zejmeÂna urcÏenõÂ, ktereÂ zaÂlezÏitosti budou vyhrazeny
spolecÏneÂmu rozhodovaÂnõÂ, kdo spoluvlastnõÂky zastupuje navenek, jakyÂm zpuÊsobem se zaÂstupce
(zaÂstupci) ustanovujõÂ a na jakou dobu,
f) zpuÊsob financovaÂnõÂ stavebnõÂch naÂkladuÊ, vyÂsÏe
a splatnost prÏõÂspeÏvkuÊ, poprÏõÂpadeÏ rozsah a zpuÊsob
oceneÏnõÂ vlastnõÂ praÂce stavebnõÂkuÊ.
(2) Ke smlouveÏ o vyÂstavbeÏ se daÂle prÏipojõÂ puÊdorysy vsÏech podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich schemata, urcÏujõÂcõÂ
polohu jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji
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) § 672 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

o podlahovyÂch plochaÂch jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ
domu. Po praÂvnõÂ moci stavebnõÂho povolenõÂ se prÏipojõÂ
projektovaÂ dokumentace, zejmeÂna oznacÏenõÂ jednotlivyÂch podlazÏõÂ domu s vyznacÏenõÂm jednotlivyÂch jednotek a jejich cÏõÂsel.
(3) SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti o stavebnõÂ povolenõÂ je rozhodnutõÂ o povolenõÂ vkladu smlouvy o vyÂstavbeÏ do
katastru nemovitostõÂ.
(4) PraÂva a povinnosti ze smlouvy o vyÂstavbeÏ prÏechaÂzejõÂ na praÂvnõÂ naÂstupce uÂcÏastnõÂkuÊ smlouvy.
§ 19
DuÊm vystaveÏnyÂ podle tohoto zaÂkona se na naÂvrh
vlastnõÂkuÊ jednotek vyznacÏõÂ v katastru nemovitostõÂ podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ (§ 17 a 18)
a podle vyhotoveneÂho geometrickeÂho plaÂnu, cÏõÂsla popisneÂho a kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
PrÏevod a prÏechod vlastnictvõÂ jednotky
§ 20
S prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ k jednotce
prÏechaÂzõÂ spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu a pozemku nebo jinaÂ praÂva k neÏmu, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ praÂva
a povinnosti spojeneÂ s vlastnictvõÂm jednotky a se
spoluvlastnictvõÂm spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
PraÂva k pozemku
§ 21
(1) S vlastnictvõÂm jednotky jsou spojena praÂva
k pozemku (stavebnõÂ parcele). Je-li vlastnõÂk budovy
i vlastnõÂkem pozemku, prÏevede na vlastnõÂka jednotky
s prÏevodem jednotky i spoluvlastnickyÂ podõÂl na pozemku odpovõÂdajõÂcõÂ velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2).
(2) Nejsou-li spoluvlastnõÂky pozemku vsÏichni
vlastnõÂci jednotek v domeÏ nebo nejsou-li spoluvlastnõÂky v pomeÏru, v jakeÂm jsou spoluvlastnõÂky spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu (§ 8 odst. 2), provedou vlastnõÂci jednotek mezi sebou prÏevod podõÂluÊ tak, aby spoluvlastnictvõÂ k pozemku odpovõÂdalo spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu. PrÏevod spoluvlastnickeÂho podõÂlu
k pozemku je soucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu jednotky
(§ 6).
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ obdobneÏ i pro
uÂpravu praÂv k pozemku urcÏeneÂho k vyÂstavbeÏ domu.
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PrÏevod spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ k pozemku je soucÏaÂstõÂ smlouvy o vyÂstavbeÏ mezi stavebnõÂky (§ 17).
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ obdobneÏ
i v prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk budovy maÂ k pozemku jineÂ
praÂvo nezÏ praÂvo vlastnickeÂ, zejmeÂna praÂvo naÂjmu.
VlastnõÂk pozemku upravõÂ praÂva k pozemku vlastnõÂkuÊm jednotek põÂsemnou smlouvou tak, aby rozsah
jejich praÂv k pozemku odpovõÂdal rozsahu spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu.
Â ST SÏ E STA
Â
CÏ A
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
§ 22
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o prÏevodu
vlastnictvõÂ jednotky
(1) PrÏi prÏevodu vlastnictvõÂ k bytu, jehozÏ naÂjemcem
je fyzickaÂ osoba, maÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk bytu, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂk budovy povinnost nabõÂdnout4) prÏevod
bytu tomuto naÂjemci. NeprÏijme-li naÂjemce tuto nabõÂdku do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena, muÊzÏe byÂt byt prÏeveden jineÂ osobeÏ.
(2) Po dobu jednoho roku od uplynutõÂ lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 1 maÂ naÂjemce prÏi prÏevodu bytu praÂvo
na jeho prÏednostnõÂ nabytõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch
v § 606 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku. NabõÂdka k prÏevodu
bytu naÂjemci musõÂ byÂt põÂsemnaÂ a musõÂ obsahovat
vsÏechny podmõÂnky prÏevodu. Smlouvu o prÏevodu bytu
je naÂjemce za vyÂsÏe uvedenyÂch podmõÂnek povinen uzavrÏõÂt do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ nabõÂdky, jinak jeho
praÂvo na prÏednostnõÂ nabytõÂ bytu zanikaÂ. UstanovenõÂ
§ 603 odst. 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku platõÂ obdobneÏ.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 neplatõÂ pro pronajateÂ byty nabyteÂ do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona
nebo podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ11) a nejednaÂ se
o vlastnictvõÂ bytu vznikleÂ podle ustanovenõÂ § 7, jestlizÏe naÂjem bytu byl sjednaÂn s vlastnõÂkem bytu ± fyzickou osobou.
(4) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ bytu ozbrojenyÂch slozÏek12) lze uzavrÏõÂt jen s prÏedchozõÂm souhlasem
prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ ozbrojenyÂch slozÏek nebo prÏõÂslusÏnyÂch ministerstev.13)
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(5) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ bytu zvlaÂsÏtnõÂho
urcÏenõÂ14) a bytu v domeÏ zvlaÂsÏtnõÂho urcÏenõÂ15) lze uzavrÏõÂt
jen se souhlasem toho, kdo takovyÂ byt svyÂm naÂkladem
zrÏõÂdil, nebo jeho praÂvnõÂho naÂstupce. Pokud byl takovyÂ
byt zrÏõÂzen ze staÂtnõÂch prostrÏedkuÊ nebo staÂt na jeho
zrÏõÂzenõÂ prÏispeÏl, je k prÏevodu trÏeba souhlasu okresnõÂho
uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta stavby.
(6) PrÏi prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky, kteraÂ je
smluvneÏ uzÏõÂvaÂna fyzickou osobou jako atelieÂr, maÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk jednotky, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂk budovy
povinnost nabõÂdnout4) prÏevod jednotky prÏednostneÏ
jejõÂmu uzÏivateli. To neplatõÂ, jestlizÏe tato jednotka byla
nabyta do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona nebo podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ11) a nejednaÂ se o vlastnictvõÂ jednotky vznikleÂ podle ustanovenõÂ § 7, jestlizÏe naÂjem
jednotky byl sjednaÂn s vlastnõÂkem jednotky ± fyzickou osobou. NeprÏijme-li uzÏivatel tuto nabõÂdku do
sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena, muÊzÏe
byÂt jednotka prÏevedena jineÂ osobeÏ.
(7) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ nebytoveÂho
prostoru slouzÏõÂcõÂho uÂcÏeluÊm civilnõÂ ochrany lze uzavrÏõÂt
jen po prÏedchozõÂm souhlasu prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ.
(8) LhuÊty uvedeneÂ v odstavcõÂch 1, 2 a 6 nebeÏzÏõÂ po
dobu rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ platnosti cÏi neplatnosti nabõÂdky.16)
PrÏevody jednotek bytovyÂch druzÏstev
§ 23
(1) Byt v budoveÏ ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ bytoveÂho druzÏstva (daÂle jen ¹druzÏstvoª),
jehozÏ naÂjemcem je fyzickaÂ osoba ± cÏlen druzÏstva, lze
prÏeveÂst jen tomuto cÏlenu druzÏstva. UvedenaÂ podmõÂnka
platõÂ i pro byty ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstva v domech.
(2) DruzÏstvo je povinno uzavrÏõÂt smlouvu o prÏevodu bytu uvedeneÂho v § 24 odst. 1 a 2 s fyzickou
osobou ± cÏlenem druzÏstva, kteraÂ je naÂjemcem bytu
a kteraÂ vyzvala druzÏstvo podle § 24 zaÂkona cÏ. 42/
/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ
majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho
opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ
cÏ. 297/1992 Sb., nebo vyzve druzÏstvo do 30. cÏervna
1995 k uzavrÏenõÂ smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ k tomuto bytu. Smlouva musõÂ byÂt uzavrÏena nejpozdeÏji do

) § 872 odst. 7 a 8 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) § 7 odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb., kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ otaÂzky souvisejõÂcõÂ s vydaÂnõÂm zaÂkona cÏ. 509/
/1991 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ, doplnÏuje a upravuje obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk.
13
) § 7 odst. 3 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.
14
) § 9 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.
15
) § 10 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.
12

16

) § 39 a 43a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 2 odst. 3 zaÂkona cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch.
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31. prosince 1995, nenõÂ-li dohodnuto jinak. TõÂm nejsou
dotcÏena ustanovenõÂ devizovyÂch prÏedpisuÊ.17)
(3) ObdobneÏ se postupuje i u nebytovyÂch prostoruÊ, u nichzÏ se na financovaÂnõÂ podõÂlela svyÂm cÏlenskyÂm
podõÂlem pouze fyzickaÂ osoba ± cÏlen druzÏstva, kteraÂ je
naÂjemcem, nebo jejõÂ praÂvnõÂ prÏedchuÊdce.
§ 24
(1) Jsou-li prÏevaÂdeÏny byty, garaÂzÏe a atelieÂry v budovaÂch ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstev, na jejichzÏ vyÂstavbu byla poskytnuta financÏnõÂ,
uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,18)
do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ teÏchto druzÏstev ± fyzickyÂch osob,
jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu, garaÂzÏi a atelieÂru vznikl po
splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu druzÏstvu teÏmito cÏleny nebo
jejich praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci, jsou tyto prÏevody bezplatneÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro prÏevody
bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ v budovaÂch, ktereÂ k datu uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona byly ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ
spoluvlastnictvõÂ druzÏstev oznacÏovanyÂch podle drÏõÂveÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ jako lidovaÂ bytovaÂ druzÏstva,19) pokud
se prÏevaÂdeÏjõÂ z vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ
uvedenyÂch druzÏstev do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ ± fyzickyÂch
osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu, garaÂzÏi a atelieÂru
vznikl na zaÂkladeÏ skutecÏnostõÂ stanovenyÂch zaÂkonem.20)
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro prÏevody
nebytovyÂch prostoruÊ vzniklyÂch na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ uzÏõÂvaÂnõÂ stavby21) z bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2.
(4) Je-li v budoveÏ ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstva nebytovyÂ prostor vzniklyÂ na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ uzÏõÂvaÂnõÂ stavby21) ze spolecÏnyÂch prostoruÊ budovy, prÏechaÂzõÂ tento nebytovyÂ prostor prÏi prÏevodu jednotek do podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek. Velikost spoluvlastnickeÂho
podõÂlu se rÏõÂdõÂ velikostõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu na
spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu. ObdobneÏ, jak je uvedeno
v prÏedchaÂzejõÂcõÂch dvou veÏtaÂch, se postupuje i u nebytovyÂch prostoruÊ, u nichzÏ se na financovaÂnõÂ podõÂleli
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svyÂmi cÏlenskyÂmi podõÂly pouze naÂjemci bytuÊ v budoveÏ
nebo jejich praÂvnõÂ prÏedchuÊdci. UstanovenõÂ odstavce 1
platõÂ i pro tyto prÏevody nebytovyÂch prostoruÊ.
(5) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu jednotky uzavrÏeneÂ podle odstavce 1 nebo 2 je zaÂvazek nabyvatele
uhradit druzÏstvu cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ nesplacenyÂm
uÂveÏruÊm s prÏõÂslusÏenstvõÂm poskytnutyÂm druzÏstvu, prÏipadajõÂcõÂm na prÏevaÂdeÏnyÂ byt, poprÏõÂpadeÏ nebytovyÂ prostor (garaÂzÏ, atelieÂr) k datu pravidelneÂ pololetnõÂ splaÂtky
uÂveÏru ve smyslu odstavce 6. VlastnictvõÂ k jednotce
prÏechaÂzõÂ azÏ po splneÏnõÂ tohoto zaÂvazku.22)
(6) DruzÏstvo je povinno pouzÏõÂt prostrÏedkuÊ zõÂskanyÂch v prÏõÂslusÏneÂm pololetõÂ od nabyvateluÊ jednotek ke
splacenõÂ uÂveÏru veÏrÏiteli23) (daÂle jen ¹bankaª) spolu
s pravidelnou splaÂtkou uÂveÏru prÏipadajõÂcõÂ na toteÂzÏ pololetõÂ s urcÏenõÂm, kteryÂch jednotek se mimorÏaÂdnaÂ
splaÂtka tyÂkaÂ. NedõÂlnou prÏõÂlohou smlouvy o prÏevodu
vlastnictvõÂ jednotky je potvrzenõÂ banky o splacenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ cÏaÂsti uÂveÏru s urcÏenõÂm, kteryÂch jednotek se
splaÂtka uÂveÏru tyÂkala.
(7) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky z vlastnictvõÂ druzÏstva je vzaÂjemneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ
prostrÏedkuÊ urcÏenyÂch na financovaÂnõÂ oprav a uÂdrzÏby
budovy, poprÏõÂpadeÏ domu a jednotky a daÂle prostrÏedkuÊ
tvorÏenyÂch ze zisku bytoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ (daÂle jen
¹prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂª), prÏipadajõÂcõÂch na
prÏevaÂdeÏnou jednotku. VzaÂjemnyÂm vyporÏaÂdaÂnõÂm se
prÏitom rozumõÂ vyrovnaÂnõÂ jak nevycÏerpanyÂch zuÊstatkuÊ,
tak vyrovnaÂnõÂ nedoplatkuÊ ze strany nabyvatele. NevycÏerpaneÂ prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ prÏevede druzÏstvo praÂvnickeÂ osobeÏ zabezpecÏujõÂcõÂ spraÂvu domu (§10).
Pro pouzÏitõÂ prÏevedenyÂch prostrÏedkuÊ platõÂ ustanovenõÂ
§ 15 obdobneÏ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe spraÂva domu nenõÂ zajisÏt'ovaÂna praÂvnickou osobou, prÏevede druzÏstvo nevycÏerpaneÂ prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ vlastnõÂku jednotky.
(8) DosÏlo-li k prÏevodu jednotky z vlastnictvõÂ
druzÏstva do vlastnictvõÂ cÏlena prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto
zaÂkona, jsou druzÏstvo a vlastnõÂk jednotky povinni vyporÏaÂdat prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ, prÏipadajõÂcõÂ na

17

) ZaÂkon cÏ. 528/1990 Sb., devizovyÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992 Sb.
) NaprÏ. vyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky, Ministerstva financõÂ
SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky a prÏedsedy StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ cÏ. 136/1985 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ pomoci
druzÏstevnõÂ a individuaÂlnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ a modernizaci rodinnyÂch domkuÊ v osobnõÂm vlastnictvõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek cÏ. 74/
/1989 Sb., cÏ. 73/1991 Sb. a cÏ. 398/1992 Sb.
19
) ZaÂkon cÏ. 53/1954 Sb., o lidovyÂch druzÏstvech a o druzÏstevnõÂch organizacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva
NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 20/1956 Sb., a naÂsledujõÂcõÂ prÏedpisy.
20
) ZejmeÂna § 685 a naÂsl. a § 871 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
21
) § 85 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb.
22
) § 36 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
18

23

) § 503 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb.
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prÏevedenou jednotku obdobneÏ podle odstavce 7, a to
do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(9) PrÏevodem jednotky druzÏstva podle ustanovenõÂ
odstavcuÊ 1 azÏ 8 zanikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ cÏlenskeÂho
podõÂlu prÏipadajõÂcõÂho na prÏevedenou jednotku a cÏlenstvõÂ v druzÏstvu. CÏlenstvõÂ v druzÏstvu vsÏak nezanikaÂ,
jestlizÏe majetkovaÂ uÂcÏast cÏlena v druzÏstvu snõÂzÏenaÂ
o hodnotu cÏlenskeÂho podõÂlu prÏipadajõÂcõÂho na prÏevedenou jednotku, dosahuje alesponÏ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho cÏlenskeÂho vkladu, nebo slozÏõÂ-li cÏlen druzÏstva do 30 dnuÊ
zaÂkladnõÂ cÏlenskyÂ vklad.
(10) VyporÏaÂdacõÂ podõÂl nabyvatele jednotky, jemuzÏ
byla prÏevedena jednotka podle odstavcuÊ 1 azÏ 5, se
stanovõÂ jako podõÂl na cÏisteÂm obchodnõÂm jmeÏnõÂ druzÏstva podle uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky za rok, v neÏmzÏ cÏlenstvõÂ zaniklo, vcÏetneÏ nedeÏlitelneÂho fondu, s vyÂjimkou pozemkuÊ uvedenyÂch v § 21, bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2, jejichzÏ naÂjemcem je fyzickaÂ
osoba ± cÏlen druzÏstva, nebytovyÂch prostoruÊ uvedenyÂch
v odstavcõÂch 3 a 4, a prostrÏedkuÊ podleÂhajõÂcõÂch vyporÏaÂdaÂnõÂ podle odstavcuÊ 7 a 8. K vkladuÊm cÏlenuÊ s kratsÏõÂm
nezÏ rocÏnõÂm cÏlenstvõÂm prÏede dnem, k neÏmuzÏ se rocÏnõÂ
zaÂveÏrka vztahuje, se neprÏihlõÂzÏõÂ. NaÂrok na vyporÏaÂdacõÂ
podõÂl muÊzÏe nabyvatel jednotky prÏeveÂst na jinou osobu.
UstanovenõÂ § 233 odst. 3 azÏ 5 obchodnõÂho zaÂkonõÂku se
nepouzÏijõÂ. Pro uÂcÏely zjisÏteÏnõÂ vyporÏaÂdacõÂho podõÂlu nabyvatele jednotky, jemuzÏ byla prÏevedena jednotka podle odstavcuÊ 1 azÏ 5, se cÏlenskyÂm vkladem podle § 233
odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku rozumõÂ zaÂkladnõÂ cÏlenskyÂ
vklad.
§ 25
(1) DruzÏstvo muÊzÏe vyrovnat vyporÏaÂdacõÂ podõÂly
nabyvateluÊ jednotek na zaÂkladeÏ dohody i jinak, nezÏ
je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(2) Nedojde-li k dohodeÏ podle odstavce 1, je druzÏstvo povinno uhradit nabyvateluÊm jednotek nevyrovnaneÂ podõÂly v peneÏzõÂch do peÏti let ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(3) UstanovenõÂ § 235 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku
se pro tyto uÂcÏely nepouzÏije.
§ 26
(1) Nedojde-li k prÏevodu vsÏech jednotek v budoveÏ,
poprÏõÂpadeÏ v domeÏ, kteryÂch se tyÂkaÂ uÂveÏr poskytnutyÂ
bankou, a splatõÂ-li druzÏstvo bance cÏaÂst uÂveÏru odpovõÂdajõÂcõÂ prÏevedenyÂm jednotkaÂm, uzavrÏe banka s druzÏstvem dodatek k uÂveÏroveÂ smlouveÏ, jehozÏ prÏedmeÏtem
bude ponechaÂnõÂ nesplaceneÂ cÏaÂsti uÂveÏru, prÏipadajõÂcõÂ na
neprÏevedeneÂ jednotky, druzÏstvu. Pro podmõÂnky, za
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nichzÏ je uÂveÏr druzÏstvu ponechaÂvaÂn, platõÂ obdobneÏ podmõÂnky, za nichzÏ byla uÂveÏrovaÂ pomoc druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ poskytnuta podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) DruzÏstvo je povinno pojistit neprÏevedeneÂ jednotky v domeÏ tak, aby byl zachovaÂn dosavadnõÂ rozsah
pojisÏteÏnõÂ budovy, odpovõÂdajõÂcõÂ neprÏevedenyÂm jednotkaÂm, pokud se teÏchto jednotek tyÂkaÂ uÂveÏr ponechanyÂ
podle odstavce 1.
(3) Pro uÂveÏry ponechaneÂ druzÏstvu podle odstavce
1 platõÂ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ24) o uÂhradeÏ majetkoveÂ uÂjmy bance obdobneÏ. UstanovenõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂ veÏty platõÂ obdobneÏ pro uÂveÏry ponechaneÂ, poprÏõÂpadeÏ poskytnuteÂ na zaÂkladeÏ dodatkuÊ uzavrÏenyÂch obdobneÏ podle odstavce 1 prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona,
pokud byla dodrzÏena ustanovenõÂ dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
o vlastnictvõÂ k bytuÊm.11)
(4) Na zajisÏteÏnõÂ uÂveÏruÊ ponechanyÂch, poprÏõÂpadeÏ
poskytnutyÂch bankou druzÏstvu podle ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 vznikaÂ bance zaÂstavnõÂ praÂvo. ZaÂstavnõÂ
praÂvo vaÂzne na nemovitosti druzÏstva, ktereÂ se uÂveÏry
tyÂkajõÂ.
(5) Dojde-li k prÏevodu jednotky podle § 24 odst.
1, 3 a 4, ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ25) o povinnosti
druzÏstva vraÂtit staÂtnõÂ prÏõÂspeÏvky se nepouzÏije. ToteÂzÏ
platõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe k prÏevodu bytuÊ dosÏlo prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
o vlastnictvõÂ k bytuÊm a § 24, 25, 27 azÏ 28c zaÂkona
cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
(6) Dojde-li k prÏevodu jednotky druzÏstva, na kterou byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc
podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,25) a nejednaÂ se o prÏevod
podle ustanovenõÂ § 24 odst. 1, 3 a 4, je druzÏstvo povinno vraÂtit prÏõÂspeÏvky staÂtu poskytnuteÂ na vyÂstavbu
jednotky, s vyÂjimkou cÏaÂstek poskytnutyÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ26) na uÂhradu zvyÂsÏenyÂch naÂkladuÊ
ztõÂzÏeneÂho zaklaÂdaÂnõÂ stavby, na uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s porÏõÂzenõÂm zaÂkladnõÂho technickeÂho vybavenõÂ
a jineÂho zarÏõÂzenõÂ vyvolaneÂho obecnou potrÏebou a na
uÂhradu võÂcenaÂkladuÊ nezvysÏujõÂcõÂch standard bydlenõÂ,
ktereÂ nebyly vyvolaÂny pozÏadavky druzÏstva. CÏaÂstka
prÏõÂspeÏvkuÊ, kterou je druzÏstvo povinno vraÂtit, se snizÏuje o 1 % rocÏneÏ pocÏõÂnaje rokem kolaudace stavby.
§ 27
(1) Pokud byly v druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ porÏõÂzeny byty, na ktereÂ byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ
a jinaÂ pomoc podle prÏedpisuÊ o financÏnõÂ a uÂveÏroveÂ po-

) § 45 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb.
) NaprÏ. § 6 odst. 6 vyhlaÂsÏky cÏ. 136/1985 Sb.
26
) NaprÏ. § 5 odst. 6 a 7 a § 9 odst. 3 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 136/1985 Sb.
25
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moci druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ, formou naÂstaveb
a vestaveb do staÂvajõÂcõÂch budov, anizÏ se budova stala
prÏedmeÏtem podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ druzÏstva a puÊvodnõÂho vlastnõÂka budovy, a je prÏevaÂdeÏn byt v teÂto
budoveÏ, jehozÏ se tyÂkaÂ veÏcneÂ brÏemeno vznikleÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,27) platõÂ pro nabyÂvaÂnõÂ teÏchto bytuÊ
do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 24 odst. 6, 7 a 9 a § 26. UstanovenõÂ § 23 platõÂ
obdobneÏ.
(2) PrÏevaÂdeÏjõÂcõÂ je povinen o prÏevodu bytu uveÏdomit druzÏstvo opraÂvneÏneÂ z veÏcneÂho brÏemene. Nabyvatel
je povinen uhradit druzÏstvu cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ
nesplaceneÂmu uÂveÏru s prÏõÂslusÏenstvõÂm poskytnuteÂmu
druzÏstvu prÏipadajõÂcõÂ na prÏevaÂdeÏnyÂ byt k datu pravidelneÂ pololetnõÂ splaÂtky uÂveÏru. Nejde-li o prÏevod bytu
do vlastnictvõÂ fyzickeÂ osoby ± naÂjemce bytu, jehozÏ
naÂjemnõÂ vztah vznikl po splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu
tõÂmto naÂjemcem nebo jeho praÂvnõÂm prÏedchuÊdcem, je
nabyvatel povinen uhradit druzÏstvu daÂle cÏaÂstku staÂtnõÂho prÏõÂspeÏvku vypocÏteneÂho podle § 26 odst. 6. VlastnictvõÂ k jednotce prÏechaÂzõÂ na nabyvatele azÏ po splneÏnõÂ
jeho uvedenyÂch povinnostõÂ.22) Povinnost splatit uÂveÏr
prÏipadajõÂcõÂ na prÏevaÂdeÏnyÂ byt podle § 24 odst. 4 a vraÂtit
cÏaÂstku staÂtnõÂch prÏõÂspeÏvkuÊ podle § 26 odst. 6 maÂ druzÏstvo. UstanovenõÂ § 24 odst. 9 platõÂ obdobneÏ.
(3) VeÏcneÂ brÏemeno vznikleÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ27) zanikaÂ nabytõÂm vlastnictvõÂ k bytu, poprÏõÂpadeÏ se
omezuje v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂmu prÏevedeneÂmu bytu.
V prÏõÂpadeÏ zaÂniku druzÏstva bez praÂvnõÂho naÂstupce
vznikaÂ dnem zaÂniku druzÏstva ve prospeÏch naÂjemce
bytu porÏõÂzeneÂho podle odstavce 1 veÏcneÂ brÏemeno. Obsahem veÏcneÂho brÏemene je praÂvo uzÏõÂvat byt a spolecÏneÂ
prostory, a to ve stejneÂm rozsahu, jakyÂ byl sjednaÂn
mezi naÂjemcem a druzÏstvem. Pro uzÏõÂvaÂnõÂ platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o naÂjmu druzÏstevnõÂch bytuÊ. UstanovenõÂ § 151n odst. 3 obcÏanskeÂho
zaÂkonõÂku platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ. UstanovenõÂ § 23 platõÂ obdobneÏ.
§ 28
UstanovenõÂ § 23 azÏ 27 platõÂ obdobneÏ pro prÏevod
jednotek ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ
druzÏstev v domech a pro prÏevod bytuÊ uvedenyÂch
v § 27 odst. 1 v domech, u nichzÏ jsou druzÏstva opraÂvneÏna z veÏcneÂho brÏemene vznikleÂho podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ.27)
Â ST SEDM A
Â
CÏ A
VycÏleneÏnõÂ cÏaÂsti druzÏstva
§ 29
(1) NaÂjemci nebo vlastnõÂci bytuÊ nebo nebytovyÂch

27
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prostoruÊ v budoveÏ nebo v budovaÂch, poprÏõÂpadeÏ v domeÏ
nebo domech ve vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ druzÏstva, kterÏõÂ jsou cÏleny tohoto druzÏstva, mohou rozhodnout o vycÏleneÏnõÂ a vzniku noveÂho druzÏstva. Pro platnost rozhodnutõÂ je trÏeba põÂsemneÂho souhlasu dvoutrÏetinoveÂ veÏtsÏiny vsÏech teÏchto cÏlenuÊ druzÏstva v kazÏdeÂ
budoveÏ, poprÏõÂpadeÏ domeÏ. RozhodnutõÂ musõÂ byÂt põÂsemneÏ oznaÂmeno prÏedstavenstvu druzÏstva. RozhodnutõÂ lze prÏijmout nejpozdeÏji do 31. prosince 1996.
RozhodnutõÂ nepodleÂhaÂ schvaÂlenõÂ cÏlenskou schuÊzõÂ dosavadnõÂho druzÏstva.
(2) Pro vznik druzÏstva a pro cÏlenstvõÂ v neÏm jinak
platõÂ ustanovenõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku s tõÂm, zÏe cÏlenstvõÂ v dosavadnõÂm druzÏstvu se vznikem noveÂho druzÏstva prÏechaÂzõÂ na toto druzÏstvo. RozhodnutõÂm podle
odstavce 1 se dosavadnõÂ druzÏstvo nezrusÏuje.
(3) Mezi dosavadnõÂm druzÏstvem a novyÂm druzÏstvem se provede vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku, praÂv a povinnostõÂ, ktereÂ z dosavadnõÂho druzÏstva prÏechaÂzejõÂ na noveÂ
druzÏstvo. Nedojde-li k jineÂ dohodeÏ, prÏechaÂzõÂ na noveÂ
druzÏstvo vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ k budoveÏ
nebo budovaÂm, poprÏõÂpadeÏ domu nebo domuÊm uvedenyÂm v odstavci 1. S prÏechodem vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ k budoveÏ nebo budovaÂm, poprÏõÂpadeÏ domu
nebo domuÊm prÏechaÂzõÂ na noveÂ druzÏstvo dnem jeho
vzniku souhrn majetkovyÂch hodnot a zdrojuÊ jejich
krytõÂ tyÂkajõÂcõÂch se teÂto budovy nebo budov, poprÏõÂpadeÏ
domu nebo domuÊ. VyporÏaÂdaÂnõÂ se provede v pomeÏru
soucÏtu vyporÏaÂdacõÂch podõÂluÊ cÏlenuÊ noveÂho druzÏstva
a cÏlenuÊ dosavadnõÂho druzÏstva. NaÂrok na vyporÏaÂdaÂnõÂ
je splatnyÂ uplynutõÂm sÏesti meÏsõÂcuÊ od schvaÂlenõÂ uÂcÏetnõÂ
zaÂveÏrky za rok, v neÏmzÏ dosÏlo k vycÏleneÏnõÂ a vzniku
noveÂho druzÏstva.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
SpolecÏnaÂ a prÏechodnaÂ ustanovenõÂ
§ 30
(1) Na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
a na spoluvlastnictvõÂ pozemku nelze zajistit praÂva
a povinnosti, anizÏ by se soucÏasneÏ nezajistily na jednotce.
(2) Pokud je jednotka ve spoluvlastnictvõÂ,2) majõÂ
spoluvlastnõÂci jednotky postavenõÂ vlastnõÂka jednotky
a odpovõÂdajõÂ vuÊcÏi ostatnõÂm vlastnõÂkuÊm jednotek
v domeÏ spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.
§ 31
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, rÏõÂdõÂ se
ustanovenõÂmi tohoto zaÂkona i praÂvnõÂ vztahy vznikleÂ
prÏed jeho uÂcÏinnostõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ

) § 28d zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ
zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
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o vlastnictvõÂ k bytuÊm. Vznik teÏchto praÂvnõÂch vztahuÊ
a naÂroky z nich vznikleÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona
se vsÏak posuzujõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm.
(2) VlastnõÂci bytuÊ nebo nebytovyÂch prostoruÊ,
jimzÏ vlastnickeÂ praÂvo k bytu nebo nebytoveÂmu prostoru vzniklo podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, se
ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povazÏujõÂ za vlastnõÂky
jednotek podle tohoto zaÂkona a jsou povinni do jednoho roku ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uveÂst vesÏkereÂ praÂvnõÂ vztahy k jednotkaÂm, spolecÏnyÂm cÏaÂstem
domu a k pozemku do souladu s tõÂmto zaÂkonem.
(3) Nebude-li splneÏna povinnost stanovenaÂ v odstavci 2, muÊzÏe se vlastnõÂk jednotky obraÂtit na soud
s naÂvrhem, aby splneÏnõÂ teÂto povinnosti ulozÏil.
§ 32
U domuÊ ve vyÂstavbeÏ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se na naÂvrh vlastnõÂkuÊ jednotek po vydaÂnõÂ kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ provede zaÂpis do katastru nemovitostõÂ podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ
domu uzavrÏeneÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ,11) geometrickeÂho plaÂnu, cÏõÂsla popisneÂho a kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ, s uvedenõÂm jednotlivyÂch jednotek, jejich
vlastnõÂkuÊ a spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, poprÏõÂpadeÏ pozemku.
§ 33
(1) Pokud byly prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona
uzavrÏeny mezi vlastnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ organizacõÂ spravujõÂcõÂ ostatnõÂ byty v domeÏ a vlastnõÂky bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ smlouvy o vyÂkonu spraÂvy a uÂdrzÏby
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ pozemku
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm za
pevnyÂ rocÏnõÂ (meÏsõÂcÏnõÂ) prÏõÂspeÏvek, je vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ
organizace spravujõÂcõÂ ostatnõÂ byty v domeÏ, opraÂvneÏn
pocÏõÂnaje meÏsõÂcem naÂsledujõÂcõÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona jednostranneÏ prÏõÂspeÏvek zmeÏnit tak, aby
odpovõÂdal ustanovenõÂ § 15 odst. 1.
(2) VlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ organizace spravujõÂcõÂ dosud neprÏevedeneÂ jednotky v domeÏ, je opraÂvneÏn pocÏõÂnaje meÏsõÂcem naÂsledujõÂcõÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona vlastnõÂkuÊm jednotek jednostranneÏ upravit
uÂhradu za plneÏnõÂ poskytovanaÂ s uzÏõÂvaÂnõÂm bytu a nebytovyÂch prostoruÊ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.28)
Â ST D EVA
Â TA
Â
CÏ A
DoplneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 357/
/1992 Sb., o dani deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani
z prÏevodu nemovitostõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ rady cÏ. 18/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 322/1993 Sb.
a zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb.

28
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§ 34
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 357/1992 Sb., o dani
deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani z prÏevodu nemovitostõÂ,
ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 18/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 322/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., se
meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. V § 20 odst. 6 põÂsm. a) se slovo ¹nemovitostemª
nahrazuje slovem ¹majetkuª.
2. V § 20 odst. 6 põÂsm. f) se tecÏka na konci nahrazuje cÏaÂrkou a prÏipojujõÂ se novaÂ põÂsmena g), h) a i),
kteraÂ zneÏjõÂ:
¹g) prÏevody bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ,12a)
h) prÏevody rodinnyÂch domkuÊ 12b) a garaÂzÏõÂ z majetku
bytovyÂch druzÏstev do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ teÏchto
druzÏstev ± fyzickyÂch osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah
k rodinneÂmu domku nebo garaÂzÏi vznikl po splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu teÏmito cÏleny nebo jejich
praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci,
i) prÏevody a prÏechody majetku bytoveÂho druzÏstva
v souvislosti s vycÏleneÏnõÂm cÏaÂsti bytoveÂho druzÏstva.12c)ª.
PoznaÂmky cÏ. 12a), 12b) a 12c) pod cÏarou zneÏjõÂ:
¹12a) § 24 odst. 1 azÏ 4 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se
upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ
bytuÊ).
12b

) § 2 odst. 2 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva
financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏSR, Ministerstva financõÂ
SSR a prÏedsedy StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ cÏ. 136/
/1985 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ pomoci druzÏstevnõÂ
a individuaÂlnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ a modernizaci rodinnyÂch domkuÊ v osobnõÂm vlastnictvõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek
cÏ. 74/1989 Sb., cÏ. 73/1991 Sb. a cÏ. 398/1992 Sb.

12c

) NaprÏ. § 29 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb.ª.

Â ST DESA
Â TA
Â
CÏ A
DoplneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch vybõÂranyÂch
spraÂvnõÂmi orgaÂny CÏeskeÂ republiky,
ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 10/1993 Sb.
§ 35
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 368/1992 Sb.,
o spraÂvnõÂch poplatcõÂch vybõÂranyÂch spraÂvnõÂmi orgaÂny

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb.
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ republiky a Ministerstva financõÂ SlovenskeÂ republiky
cÏ. 580/1990 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 580/1992 Sb.
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CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 10/1993 Sb., se doplnÏuje takto:
§ 9 odst. 3 se doplnÏuje o veÏtu, kteraÂ znõÂ: ¹Od
poplatkuÊ jsou teÂzÏ osvobozeny uÂkony spojeneÂ s prÏevodem bytu, garaÂzÏe a atelieÂru podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.4a)ª.
PoznaÂmka cÏ. 4a) pod cÏarou znõÂ:
¹4a) § 24 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se
upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ
bytuÊ).ª.

Â ST J E DE NA
Â C TA
Â
CÏ A
UstanovenõÂ zaÂveÏrecÏnaÂ
§ 36
Ministerstvo financõÂ upravõÂ praÂvnõÂm prÏedpisem
zpuÊsob stanovenõÂ vyÂsÏe naÂhrady prÏi vyvlastneÏnõÂ jednotky.

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

§ 37

§ 38

1. ZaÂkon cÏ. 52/1966 Sb., o osobnõÂm vlastnictvõÂ k by-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna
1994.

ZrusÏujõÂ se:

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
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73
Â SÏ KA
VY HLA
CÏeskeÂho baÂnÏskeÂho uÂrÏadu
ze dne 31. brÏezna 1994
o zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce a provozu u skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ sypkyÂch hmot
CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad stanovõÂ podle § 6 odst. 6
põÂsm. a) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 61/1988 Sb.,
o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ
spraÂveÏ :

ProjektovaÂnõÂ, konstrukce a vyÂroba
skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ

§ 1
Rozsah platnosti

(1) Projekt a konstrukce skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ
musõÂ rÏesÏit vsÏechna znaÂmaÂ rizika, ohrozÏujõÂcõÂ zÏivot
a zdravõÂ osob, jakozÏ i bezpecÏnost technickeÂho zarÏõÂzenõÂ
a musõÂ stanovit opatrÏenõÂ k zabraÂneÏnõÂ mimorÏaÂdnyÂch
situacõÂ, zejmeÂna aby se prÏi skladovaÂnõÂ sypkyÂch hmot
nevytvaÂrÏely klenby, trychtyÂrÏe, prÏevisy nebo aby nedochaÂzelo k ulpõÂvaÂnõÂ skladovaneÂ sypkeÂ hmoty na steÏnaÂch.
(2) CÏaÂsti zarÏõÂzenõÂ se navrhujõÂ tak, aby byly
schopneÂ odolat nejvysÏsÏõÂmu dovoleneÂmu tlaku nebo
podtlaku.

(1) VyhlaÂsÏka se vztahuje na praÂvnickeÂ a fyzickeÂ
osoby (daÂle jen ¹organizaceª),1) zabyÂvajõÂcõÂ se projekcõÂ, konstrukcõÂ, vyÂrobou, montaÂzÏõÂ, provozem, obsluhou, uÂdrzÏbou, rekonstrukcõÂ a opravami skladovacõÂch
zarÏõÂzenõÂ sypkyÂch hmot prÏi hornickeÂ cÏinnosti a cÏinnosti provaÂdeÏneÂ hornickyÂm zpuÊsobem.
(2) VyhlaÂsÏka se nevztahuje na skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ
v podzemõÂ, vznikleÂ razÏenõÂm duÊlnõÂch deÏl v prÏõÂrodnõÂch
horninovyÂch strukturaÂch.
§ 2
VyÂklad pojmuÊ
a)

b)
c)

d)

e)

Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
skladovacõÂm zarÏõÂzenõÂm sypkyÂch hmot (daÂle jen
¹skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂª) stabilnõÂ zarÏõÂzenõÂ nebo prostorovaÂ konstrukce umozÏnÏujõÂcõÂ skladovaÂnõÂ sypkeÂ
hmoty, jehozÏ objem prÏesahuje 3 m3 a ve ktereÂm
lze skladovat sypkeÂ hmoty o vyÂsÏce prÏesahujõÂcõÂ
1500 mm,
skladovaÂnõÂm sypkyÂch hmot plneÏnõÂ, ulozÏenõÂ a vyprazdnÏovaÂnõÂ skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ,
sypkou hmotou materiaÂl slozÏenyÂ z jednotlivyÂch
cÏaÂstic se soudrzÏnostõÂ vzniklou trÏenõÂm, jehozÏ
sypnyÂ uÂhel vyjaÂdrÏenyÂ ve stupnõÂch, kteryÂ svõÂraÂ vodorovnaÂ rovina a povrchovaÂ prÏõÂmka sypneÂho kuzÏele, neprÏesaÂhne 60 8,
staÂlyÂm dozorem neprÏetrzÏiteÂ sledovaÂnõÂ pracovnõÂ
cÏinnosti pracovnõÂkuÊ a stavu pracovisÏteÏ, prÏi neÏmzÏ
pracovnõÂk urcÏenyÂ provozovatelem se nesmõÂ od
pracovnõÂkuÊ vzdaÂlit a nesmõÂ se zameÏstnaÂvat nicÏõÂm
jinyÂm nezÏ dozorem,
nebezpecÏnyÂm prostorem mõÂsta, kde hrozõÂ paÂd do
volneÂho prostoru, a mõÂsta ohrozÏenaÂ zasypaÂnõÂm,
vyÂbuchem, vysokyÂmi teplotami, puÊsobenõÂm chemickyÂch laÂtek, statickou elektrÏinou, elektrickyÂm
proudem apod.

1

§ 3

(3) SkladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ je nutno chraÂnit prÏed nebezpecÏnyÂmi uÂcÏinky statickeÂ elektrÏiny a zabezpecÏit
proti nezÏaÂdoucõÂmu puÊsobenõÂ napaÂjecõÂ energie.
(4) KonstrukcõÂ je nutno zajistit bezpecÏnyÂ vstup
do vnitrÏnõÂho prostoru skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ.
§ 4
(1) PrÏõÂslusÏenstvõÂ skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ a jeho cÏaÂsti
se umõÂst'ujõÂ tak, aby
a) ovladacÏe byly bezpecÏneÏ prÏõÂstupneÂ a jejich uÂcÏel
a funkce trvale a zrÏetelneÏ oznacÏeny symboly nebo
naÂpisy,
b) hlavnõÂ vypõÂnacÏ elektrickeÂ energie a prÏõÂvody dalsÏõÂch
energiõÂ pro skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ byly zajistitelneÂ ve
vypnuteÂ poloze,
c) otvory pro vstup do skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ nemeÏly
zÏaÂdnyÂ z rozmeÏruÊ mensÏõÂ nezÏ 700 mm,
d) do prostoru vstupnõÂch otvoruÊ nezasahovaly zÏaÂdneÂ
vyÂstupky ani jineÂ konstrukcÏnõÂ cÏaÂsti,
e) vstupnõÂ otvory umõÂsteÏneÂ pod nejvysÏsÏõÂ uÂrovnõÂ skladovanyÂch hmot se otevõÂraly dovnitrÏ.
(2) V prÏõÂpadech, kdy prÏi skladovaÂnõÂ sypkyÂch
hmot nelze vyloucÏit nahromadeÏnõÂ plynu, prachu nebo
jejich smeÏsõÂ ve vyÂbusÏnyÂch koncentracõÂch, je trÏeba, aby
byla provedena vsÏechna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ pro zabraÂneÏnõÂ vyÂbuchu a omezenõÂ jeho prÏõÂpadnyÂch naÂsledkuÊ,
zejmeÂna

) § 3a zaÂkona CÏNR cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 542/1991 Sb.
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a) zabraÂneÏnõÂm vytvorÏenõÂ vyÂbusÏneÂ smeÏsi plynuÊ nebo
prachu,
b) zabraÂneÏnõÂm vzniku zdrojuÊ zazÏehnutõÂ,
c) pouzÏitõÂm systeÂmuÊ odolnyÂch proti tlaku prÏi vyÂbuchu,
d) prÏijetõÂm opatrÏenõÂ pro potlacÏenõÂ vyÂbuchu.
ObecneÂ pozÏadavky na zarÏõÂzenõÂ
§ 5
Dokumentace od vyÂrobce (dodavatele) skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ zahrnuje uÂdaje o
a) technickyÂch parametrech a popisu skladovacõÂho
zarÏõÂzenõÂ,
b) druhu a vlastnostech sypkyÂch hmot, k jejichzÏ skladovaÂnõÂ je zarÏõÂzenõÂ urcÏeno,
c) pokynech pro montaÂzÏ, obsluhu a uÂdrzÏbu, vcÏetneÏ
plaÂnu uÂdrzÏby a oprav,
d) zakaÂzanyÂch cÏinnostech,
e) opatrÏenõÂch nezbytnyÂch pro vstup do skladovacõÂho
zarÏõÂzenõÂ.
§ 6
(1) SkladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt na viditelneÂm
mõÂsteÏ trvale oznacÏeno uÂdaji o
a) vyÂrobci, poprÏõÂpadeÏ dodavateli,
b) roku vyÂroby, vyÂrobnõÂm cÏõÂsle, typu,
c) druhu skladovaneÂ sypkeÂ hmoty,
d) upozorneÏnõÂ na vnitrÏnõÂ prostrÏedõÂ z hlediska nebezpecÏõÂ vyÂbuchu, pozÏaÂru, prÏõÂpadneÏ jineÂho nebezpecÏõÂ,
e) nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ provoznõÂ hodnoteÏ.
(2) SkladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je soucÏaÂstõÂ technologickeÂho zarÏõÂzenõÂ, muÊzÏe mõÂt oznacÏenõÂ uvedeneÂ v odstavci 1 umõÂsteÏneÂ spolecÏneÏ s ostatnõÂmi uÂdaji o tomto
zarÏõÂzenõÂ.
(3) SkladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ, z neÏhozÏ se sypkeÂ hmoty
odvaÂzÏõÂ vozidly, se oznacÏuje nejveÏtsÏõÂmi rozmeÏry vozidel, jejichzÏ pruÊjezd je povolen.
§ 7
Pro bezpecÏnyÂ provoz skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ je
nezbytneÂ, aby
a) podlahy pracovnõÂch prostoruÊ pro obsluhu
a uÂdrzÏbu byly rovneÂ, neposÏkozeneÂ, bez prÏekaÂzÏek, nebyly kluzkeÂ a venkovnõÂ plosÏiny, laÂvky
a schodisÏteÏ byly zhotoveny tak, aby se na nich
nehromadil prach, blaÂto, voda a jineÂ laÂtky,
b) pro obsluzÏneÂ a kontrolnõÂ stanovisÏteÏ umõÂsteÏneÂ võÂce
jak 500 mm nad uÂrovnõÂ podlahy byly zrÏõÂzeny plosÏiny nebo laÂvky sÏirokeÂ nejmeÂneÏ 500 mm,
c) k plosÏinaÂm a laÂvkaÂm vedly pevneÏ zabudovaneÂ bezpecÏneÂ prÏõÂstupy o sÏõÂrÏce nejmeÂneÏ 500 mm,

d) skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ, u ktereÂho nejsou vsÏechna
funkcÏnõÂ a manipulacÏnõÂ mõÂsta prÏõÂmo viditelnaÂ
z ovlaÂdacõÂho mõÂsta, bylo vybaveno vhodnou signalizacõÂ k upozorneÏnõÂ osob na uvedenõÂ zarÏõÂzenõÂ do
chodu,
e) v prÏõÂpadeÏ prÏekrocÏenõÂ koncentrace sÏkodlivin, nezÏ je
rozmezõÂ prÏõÂpustnyÂch hodnot stanovenyÂch platnyÂmi prÏedpisy, bylo skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ vybaveno zarÏõÂzenõÂm pro odlucÏovaÂnõÂ sÏkodlivin,
f) pojistneÂ tlakoveÂ zarÏõÂzenõÂ zabraÂnilo prÏekrocÏenõÂ
bezpecÏneÂho pracovnõÂho tlaku v systeÂmu, provaÂdõÂ-li se plneÏnõÂ foukaÂnõÂm,
g) bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ zabraÂnilo vzniku podtlaku
prÏevysÏujõÂcõÂho prÏõÂpustnou hodnotu, je-li provaÂdeÏno plneÏnõÂ saÂnõÂm,
h) automatickeÂ zarÏõÂzenõÂ zastavilo plneÏnõÂ, je-li skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ plneÏneÂ automaticky zcela zaplneÏno.
§ 8
OchrannaÂ zarÏõÂzenõÂ
(1) K ochraneÏ fyzickyÂch osob i skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ je nezbytneÂ instalovat zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ by
a) zabranÏovalo prÏõÂstupu ke zdrojuÊm nebezpecÏõÂ, nebezpecÏneÂmu dotyku nebo zachycenõÂ osob a cÏaÂstõÂ
jejich odeÏvu,
b) zabranÏovalo paÂdu osob,
c) chraÂnilo osoby a zarÏõÂzenõÂ prÏed padajõÂcõÂmi, odleÂtajõÂcõÂmi nebo rozprasÏovanyÂmi sypkyÂmi hmotami,
d) zabranÏovalo nezÏaÂdoucõÂmu vniknutõÂ cizõÂch prÏedmeÏtuÊ do mechanismuÊ nebo zarÏõÂzenõÂ,
e) tlumilo hlucÏnost, snizÏovalo prasÏnost a zabranÏovalo
rozptylovaÂnõÂ sypkyÂch hmot.
(2) InstalovanaÂ ochrannaÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt zabezpecÏena proti samovolneÂmu uvolneÏnõÂ; odnõÂmatelneÂ cÏaÂsti
musõÂ byÂt uzamknuty klõÂcÏem nebo jinyÂm naÂstrojem.
(3) Velikost a tvary otvoruÊ ochrannyÂch zarÏõÂzenõÂ se
urcÏujõÂ s prÏihleÂdnutõÂm ke vzdaÂlenosti zdroje nebezpecÏõÂ
od krytu, strukturÏe a velikosti skladovanyÂch sypkyÂch
hmot a mozÏnosti propadnutõÂ osob nebo prÏedmeÏtuÊ.
Mezera mezi tycÏemi nebo rozmeÏry ok tuheÂ draÂteÏneÂ
sõÂteÏ nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 200 mm.
§ 9
Vstupy a otvory do skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ
Je nezbytneÂ, aby
a) vstupy a otvory do uzavrÏenyÂch skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ byly zabezpecÏeny proti nezÏaÂdoucõÂmu
vstupu a paÂdu osob,
b) mrÏõÂzÏe, rosÏty apod., po kteryÂch je potrÏeba z provoznõÂch duÊvoduÊ prÏechaÂzet, nemeÏly otvory, jejichzÏ
rozmeÏr by umozÏnÏoval propadnutõÂ chodidla,
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c) vypousÏteÏcõÂ otvory odpovõÂdaly vlastnostem skladovaneÂ sypkeÂ hmoty a jejich uzaÂveÏry byly v takoveÂm
provedenõÂ, aby nemohlo dojõÂt k jejich naÂhodneÂmu
otevrÏenõÂ a zajisÏt'ovaly spolehlivou teÏsnost pro uvazÏovanou hmotu a pro nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnyÂ tlak nebo
podtlak,
d) u otevrÏenyÂch skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ, kde je mozÏnost staÂleÂho prÏõÂstupu k hornõÂmu otvoru, byla
ochrana zabranÏujõÂcõÂ paÂdu do vnitrÏku zarÏõÂzenõÂ, prÏicÏemzÏ zaÂbrana tvorÏenaÂ pevnyÂm dvojtycÏovyÂm zaÂbradlõÂm meÏla vrchnõÂ madlo upevneÏno ve vyÂsÏce
1,1 m.
§ 10
ProvoznõÂ dokumentace
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

Provozovatel v provoznõÂ dokumentaci uvede
pracovnõÂky opraÂvneÏneÂ k provozu, obsluze
a uÂdrzÏbeÏ zarÏõÂzenõÂ,
termõÂny, rozsah a zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ uÂdrzÏby,
opatrÏenõÂ pro vstup do skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, zejmeÂna pracovnõÂ postup, zpuÊsob signalizace nebo
dorozumõÂvaÂnõÂ, zajisÏteÏnõÂ proti nezÏaÂdoucõÂmu spusÏteÏnõÂ, zabezpecÏenõÂ pracovnõÂkuÊ a jejich zajisÏteÏnõÂ prÏi
vstupu minimaÂlneÏ dveÏma dalsÏõÂmi pracovnõÂky s napnutyÂm zajisÏt'ovacõÂm lanem se staÂlyÂm dozorem
apod.,
opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce ve sÏkodliveÂm prostrÏedõÂ prÏi zjisÏteÏnõÂ vyÂskytu nebezpecÏnyÂch
laÂtek,
zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ vstupnõÂch otvoruÊ do uzavrÏenyÂch
skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ,
postup obsluhy, dojde-li k prÏerusÏenõÂ vyprazdnÏovaÂnõÂ,
termõÂny a rozsah kontrol vlastnostõÂ ulozÏenyÂch
sypkyÂch hmot z hlediska mozÏneÂho samovznõÂcenõÂ, vyÂbuchu apod.,
zakaÂzaneÂ uÂkony a cÏinnosti, zejmeÂna vstup vypousÏteÏcõÂm otvorem, pokud nenõÂ skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ praÂzdneÂ, vstupovaÂnõÂ na skladovanyÂ materiaÂl,
ovlaÂdaÂnõÂ uzaÂveÏru skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ z lozÏneÂ
plochy dopravnõÂho prostrÏedku a zdrzÏovaÂnõÂ se na
lozÏneÂ plosÏe po celou dobu jeho plneÏnõÂ nebo vyprazdnÏovaÂnõÂ, cÏisÏteÏnõÂ, opravovaÂnõÂ, serÏizovaÂnõÂ skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ za chodu, nenõÂ-li to vyÂslovneÏ
povoleno, manipulace nepovolanou osobou apod.,
pozÏadavky na ochranu proti vyÂbojuÊm statickeÂ
elektrÏiny.
§ 11
Provoz skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ

K zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂho provozu skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ je nezbytneÂ
a) provozovat skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ v souladu s provoznõÂ dokumentacõÂ,
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b) zabezpecÏit staÂlyÂm osveÏtlenõÂm mõÂsta s trvalou obsluhou a mõÂsta, kde se zdrzÏujõÂ osoby ve skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂch vcÏetneÏ jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ a okolõÂ
(za prÏõÂslusÏenstvõÂ se nepovazÏuje naprÏ. zavaÂzÏecõÂ dopravnõÂk),
c) urcÏit druh, vyÂznam a pouzÏitõÂ vyÂstrazÏnyÂch znamenõÂ
a seznaÂmit s nimi prÏõÂslusÏneÂ pracovnõÂky,
d) oznacÏit zdroje nebezpecÏõÂ bezpecÏnostnõÂmi barvami,
znacÏkami a tabulkami,
e) veÂst doklady o provaÂdeÏneÂ uÂdrzÏbeÏ,
f) zabraÂnit nahrnovaÂnõÂ skladovaneÂ sypkeÂ hmoty
v okolõÂ plnicõÂch otvoruÊ skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ
umõÂsteÏnyÂch pod uÂrovnõÂ tereÂnu nebo podlahy nad
vyÂsÏku 1500 mm od uÂrovneÏ okolnõÂho tereÂnu nebo
podlahy,
g) v prÏõÂpadeÏ mimorÏaÂdneÂ udaÂlosti proveÂst takovaÂ opatrÏenõÂ, aby dle charakteru provaÂdeÏneÂ praÂce byly
pracovnõÂkuÊm k dispozici osobnõÂ ochranneÂ pracovnõÂ prostrÏedky a pracovnõÂ pomuÊcky podle podmõÂnek provozu a charakteru skladovanyÂch sypkyÂch hmot,
h) osobnõÂ ochranneÂ pracovnõÂ prostrÏedky a pomuÊcky,
jako jsou bezpecÏnostnõÂ paÂsy a postroje, prÏõÂdavnaÂ
a zabezpecÏovacõÂ lana apod., uklaÂdat prÏedepsanyÂm
zpuÊsobem, po kazÏdeÂm pouzÏitõÂ uveÂst do pouzÏitelneÂho stavu a pravidelnyÂmi zkousÏkami a prohlõÂdkami oveÏrÏovat jejich spolehlivost a funkcÏnost ve
stanovenyÂch termõÂnech,
i) zajistit prohlõÂdky skladovacõÂch zarÏõÂzenõÂ a jejich
prÏõÂslusÏenstvõÂ ve stanovenyÂch termõÂnech vcÏetneÏ
kontrol bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ ovlaÂdajõÂcõÂch tlak
nebo podtlak,
j) prÏi zjisÏteÏnõÂ zaÂvady ohrozÏujõÂcõÂ bezpecÏnost praÂce
a provozu zajistit vyrÏazenõÂ skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ
ihned z provozu azÏ do odstraneÏnõÂ zaÂvady.
§ 12
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) PozÏadavky na projektovaÂnõÂ, konstrukci a vyÂrobu podle teÂto vyhlaÂsÏky se vztahujõÂ na ta skladovacõÂ
zarÏõÂzenõÂ, s jejichzÏ projektovaÂnõÂm, konstrukcõÂ a vyÂrobou
bylo zapocÏato po dni nabytõÂ jejõÂ uÂcÏinnosti.
(2) SkladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ do provozu prÏed
nabytõÂm uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky se mohou provozovat
za prÏedpokladu, zÏe vyhovujõÂ pozÏadavkuÊm obecneÏ zaÂvaznyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch v dobeÏ uvaÂdeÏnõÂ do
provozu. PrÏi rekonstrukci nebo generaÂlnõÂ opraveÏ musõÂ
byÂt tato zarÏõÂzenõÂ uvedena do souladu s touto vyhlaÂsÏkou.
§ 13
VyÂjimky
(1) Od ustanovenõÂ teÂto vyhlaÂsÏky je mozÏneÂ se odchyÂlit na nezbytneÏ nutnou dobu v prÏõÂpadech, kdy
hrozõÂ nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ prÏi zaÂchraneÏ osob nebo
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likvidaci provoznõÂ nehody (havaÂrie),2) pokud budou
provedena nejnutneÏjsÏõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ.
(2) CÏeskyÂ baÂnÏskyÂ uÂrÏad muÊzÏe v oduÊvodneÏnyÂch
prÏõÂpadech povolit vyÂjimky z ustanovenõÂ § 10 põÂsm. h)
a § 11 põÂsm. f), a to na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti podaneÂ spolu
s naÂvrhem naÂhradnõÂch opatrÏenõÂ.

keÂho baÂnÏskeÂho uÂrÏadu cÏ. 92/1985 Sb., o zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce u stabilnõÂch zaÂsobnõÂkuÊ na sypkeÂ materiaÂly, se dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky nevztahuje na organizace provaÂdeÏjõÂcõÂ hornickou cÏinnost nebo
cÏinnost provaÂdeÏnou hornickyÂm zpuÊsobem.
§ 15
UÂcÏinnost

§ 14
ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
VyhlaÂsÏka CÏeskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti praÂce a CÏes-

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda:
v z. JUDr. Ing. Makarius CSc. v. r.
naÂmeÏstek

Â NU
Ï E N IÂ UÂ S T R
Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O PAT R

Ï EN IÂ
OPATR
Ministerstva kultury
ze dne 14. dubna 1994,
kteryÂm se urcÏujõÂ organizace poveÏrÏeneÂ vydaÂvaÂnõÂm osveÏdcÏenõÂ pro vyÂvoz prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ hodnoty
Ministerstvo kultury podle ustanovenõÂ § 2 odst. 2
zaÂkona cÏ. 71/1994 Sb., o prodeji a vyÂvozu prÏedmeÏtuÊ
kulturnõÂ hodnoty, urcÏuje odborneÂ organizace, ktereÂ
jsou poveÏrÏeny vydaÂvaÂnõÂm osveÏdcÏenõÂ pro vyÂvoz prÏedmeÏtuÊ kulturnõÂ hodnoty do zahranicÏõÂ, s uvedenõÂm oboruÊ, v kteryÂch organizace puÊsobõÂ:
SEZNAM
Pro prÏedmeÏty z oboruÊ botaniky, zoologie, mineralogie a paleontologie:
NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ

2

VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy
Pro prÏedmeÏty z oboru archeologie:
UÂstav archeologickeÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏe Praha
UÂstav archeologickeÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏe Brno
UÂstav archeologickeÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏe Most
NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy

) VyhlaÂsÏka CÏeskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti praÂce a CÏeskeÂho baÂnÏskeÂho uÂrÏadu cÏ. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnõÂch
uÂrazuÊ a o hlaÂsÏenõÂ provoznõÂch nehod (havaÂriõÂ) a poruch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 274/1990 Sb.
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Pro prÏedmeÏty sakraÂlnõÂ a kultovnõÂ povahy:

Pro prÏedmeÏty z oboru knizÏnõÂ kultury:

StaÂtnõÂ uÂstav pamaÂtkoveÂ peÂcÏe Praha
PamaÂtkovyÂ uÂstav strÏednõÂch CÏech Praha
PamaÂtkovyÂ uÂstav PlzenÏ
PamaÂtkovyÂ uÂstav UÂstõÂ nad Labem
PamaÂtkovyÂ uÂstav Pardubice
PamaÂtkovyÂ uÂstav CÏeskeÂ BudeÏjovice
PamaÂtkovyÂ uÂtav Brno
PamaÂtkovyÂ uÂstav Olomouc
PamaÂtkovyÂ uÂstav Ostrava
StaÂtnõÂ zÏidovskeÂ muzeum Praha (zÏidovskeÂ sakraÂlnõÂ
a kultovnõÂ prÏedmeÏty)

NaÂrodnõÂ knihovna Praha
MoravskaÂ zemskaÂ knihovna Brno
StaÂtnõÂ veÏdeckaÂ knihovna Olomouc
StaÂtnõÂ veÏdeckaÂ knihovna PlzenÏ
StaÂtnõÂ veÏdeckaÂ knihovna CÏeskeÂ BudeÏjovice
StaÂtnõÂ veÏdeckaÂ knihovna Hradec KraÂloveÂ
StaÂtnõÂ veÏdeckaÂ knihovna Liberec
Knihovna NaÂrodnõÂho muzea Praha
PamaÂtnõÂk naÂrodnõÂho põÂsemnictvõÂ Praha
Muzeum J. A. KomenskeÂho UherskyÂ Brod (Komeniana)
NaÂrodnõÂ filmovyÂ archiv Praha

Pro prÏedmeÏty z oboru vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ:
NaÂrodnõÂ galerie Praha
CÏeskeÂ muzeum vyÂtvarnyÂch umeÏnõÂ Praha
AlsÏova jihocÏeskaÂ galerie HlubokaÂ nad Vltavou
ZaÂpadocÏeskaÂ galerie PlzenÏ
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ Cheb
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ Klatovy/KlenovaÂ
SeverocÏeskaÂ galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ LitomeÏrÏice
OblastnõÂ galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ Roudnice nad Labem
OblastnõÂ galerie Liberec
Galerie Benedikta Rejta Louny
Galerie modernõÂho umeÏnõÂ Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskaÂ galerie Pardubice
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ NaÂchod
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ HavlõÂcÏkuÊv Brod
OrlickaÂ galerie Rychnov nad KneÏzÏnou
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ Most
MoravskaÂ galerie Brno
StaÂtnõÂ galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ ZlõÂn
OblastnõÂ galerie VysocÏiny Jihlava
HoraÂckaÂ galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ NoveÂ MeÏsto na
MoraveÏ
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ HodonõÂn
Muzeum umeÏnõÂ Olomouc
Galerie vyÂtvarneÂho umeÏnõÂ Ostrava
Pro prÏedmeÏty z oboru umeÏleckeÂho rÏemesla a umeÏleckopruÊmysloveÂ praÂce a pro prÏedmeÏty z oboru fotografickeÂ tvorby:
UmeÏleckopruÊmysloveÂ muzeum Praha
NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskaÂ galerie Brno
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
Muzeum loutkaÂrÏskyÂch kultur Chrudim (loutky, loutkovaÂ divadla a jejich soucÏaÂsti)
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy

Pro prÏedmeÏty z oboru hudby:
Muzeum cÏeskeÂ hudby - NaÂrodnõÂ muzeum Praha
NaÂrodnõÂ technickeÂ muzeum Praha (hracõÂ stroje
a strojky, hudebnõÂ automaty)
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
Pro prÏedmeÏty z oboru etnografie:
NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
ValasÏskeÂ muzeum v prÏõÂrodeÏ RozÏnov pod RadhosÏteÏm
Muzeum J. A. KomenskeÂho UherskyÂ Brod
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
NaÂrodnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ muzeum Praha
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy
Pro prÏedmeÏty mimoevropskyÂch kultur:
NaÂprstkovo muzeum - NaÂrodnõÂ muzeum Praha
NaÂrodnõÂ galerie, odbor mimoevropskeÂho umeÏnõÂ Praha
(umeÏnõÂ asijskyÂch naÂroduÊ)
Pro prÏedmeÏty z oboru veÏdy a techniky:
NaÂrodnõÂ technickeÂ muzeum Praha
TechnickeÂ muzeum Brno
Pro prÏedmeÏty z oboru militaria:
VojenskeÂ historickeÂ muzeum Praha
NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
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VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy
Pro prÏedmeÏty z oboru zemeÏdeÏlstvõÂ:
NaÂrodnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ muzeum Praha
ValasÏskeÂ muzeum v prÏõÂrodeÏ RozÏnov pod RadhosÏteÏm
Muzeum J. A. KomenskeÂho UherskyÂ Brod
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy
Pro prÏedmeÏty z oboru filatelie a posÏtovnictvõÂ:
PosÏtovnõÂ muzeum Praha
Pro prÏedmeÏty z oboru numizmatiky:

CÏaÂstka 22

ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
PrÏedmeÏty z oboru historie spolkoveÂho a verÏejneÂho
zÏivota:
NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice
ZaÂpadocÏeskeÂ muzeum PlzenÏ
RegionaÂlnõÂ muzeum Teplice
SeverocÏeskeÂ muzeum Liberec
Muzeum vyÂchodnõÂch CÏech Hradec KraÂloveÂ
VyÂchodocÏeskeÂ muzeum Pardubice
VlastiveÏdneÂ muzeum Olomouc
StrÏedocÏeskeÂ muzeum Roztoky u Prahy
UvedeneÂ organizace poskytujõÂ takeÂ vesÏkereÂ informace k podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ o osveÏdcÏenõÂ.

NaÂrodnõÂ muzeum Praha
MoravskeÂ zemskeÂ muzeum Brno
SlezskeÂ zemskeÂ muzeum Opava
JihocÏeskeÂ muzeum CÏeskeÂ BudeÏjovice

OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
Ministr:
Tigrid v. r.
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