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216
Â K ON
ZA
ze dne 1. listopadu 1994
o rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ a o vyÂkonu rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â ST PRV NIÂ
CÏ A
§1
Tento zaÂkon upravuje rozhodovaÂnõÂ majetkovyÂch
sporuÊ nezaÂvislyÂmi a nestrannyÂmi rozhodci a vyÂkon
rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ.
RozhodcÏõÂ smlouva
§2
(1) Strany se mohou dohodnout, zÏe o majetkovyÂch sporech mezi nimi, s vyÂjimkou sporuÊ vzniklyÂch
v souvislosti s vyÂkonem rozhodnutõÂ a sporuÊ vyvolanyÂch provaÂdeÏnõÂm konkursu nebo vyrovnaÂnõÂ, k jejichzÏ
projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ by jinak byla daÂna pravomoc
soudu, maÂ rozhodovat jeden nebo võÂce rozhodcuÊ anebo
staÂlyÂ rozhodcÏõÂ soud (rozhodcÏõÂ smlouva).
(2) RozhodcÏõÂ smlouvu lze platneÏ uzavrÏõÂt, jestlizÏe
strany by mohly o prÏedmeÏtu sporu uzavrÏõÂt smõÂr.1)
(3) RozhodcÏõÂ smlouva se muÊzÏe tyÂkat
a) jednotliveÂho jizÏ vznikleÂho sporu (smlouva o rozhodci), nebo
b) vsÏech sporuÊ, ktereÂ by v budoucnu vznikly z urcÏiteÂho praÂvnõÂho vztahu nebo z vymezeneÂho okruhu
praÂvnõÂch vztahuÊ (rozhodcÏõÂ dolozÏka).
(4) NenõÂ-li v rozhodcÏõÂ smlouveÏ uvedeno jinak,
vztahuje se jak na praÂva z praÂvnõÂch vztahuÊ prÏõÂmo vznikajõÂcõÂ, tak i na otaÂzku praÂvnõÂ platnosti teÏchto praÂvnõÂch
vztahuÊ, jakozÏ i na praÂva s teÏmito praÂvy souvisejõÂcõÂ.
(5) RozhodcÏõÂ smlouva vaÂzÏe takeÂ praÂvnõÂ naÂstupce
stran, pokud to strany v teÂto smlouveÏ vyÂslovneÏ nevyloucÏõÂ.

umozÏnÏujõÂ zachycenõÂ jejich obsahu a urcÏenõÂ osob, ktereÂ
rozhodcÏõÂ smlouvu sjednaly.
(2) TvorÏõÂ-li vsÏak rozhodcÏõÂ dolozÏka soucÏaÂst podmõÂnek, jimizÏ se rÏõÂdõÂ smlouva hlavnõÂ, k nõÂzÏ se rozhodcÏõÂ
dolozÏka vztahuje, je rozhodcÏõÂ dolozÏka platneÏ ujednaÂna
i tehdy, jestlizÏe põÂsemnyÂ naÂvrh hlavnõÂ smlouvy s rozhodcÏõÂ dolozÏkou byl druhou stranou prÏijat zpuÊsobem,
z neÏhozÏ je patrnyÂ jejõÂ souhlas s obsahem rozhodcÏõÂ
smlouvy.
Â ST DR UH A
Â
CÏ A
Rozhodci
§4
(1) Rozhodcem muÊzÏe byÂt obcÏan CÏeskeÂ republiky,
kteryÂ je zletilyÂ a zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, pokud
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis2) nestanovõÂ jinak.
(2) Cizinec muÊzÏe byÂt rozhodcem, je-li podle
praÂva sveÂho staÂtu zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm; postacÏõÂ vsÏak, je-li zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm podle
praÂva CÏeskeÂ republiky.
§5
(1) Nikdo nenõÂ povinen prÏijmout funkci rozhodce. Pokud vsÏak tuto funkci prÏijme, je povinen vykonaÂvat ji v souladu s tõÂmto zaÂkonem a dalsÏõÂmi prÏedpisy.
(2) PrÏijetõÂ funkce rozhodce musõÂ byÂt põÂsemneÂ.
(3) Rozhodce se muÊzÏe sveÂ funkce vzdaÂt jen ze
zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ nebo se souhlasem stran.
§6

§3

(1) Rozhodci jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, o kteryÂch se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem funkce rozhodce, pokud nebyli teÂto
povinnosti zprosÏteÏni.

(1) RozhodcÏõÂ smlouva musõÂ byÂt uzavrÏena põÂsemneÏ, jinak je neplatnaÂ. PõÂsemnaÂ forma je zachovaÂna
i tehdy, je-li rozhodcÏõÂ smlouva sjednaÂna telegraficky,
daÂlnopisem nebo elektronickyÂmi prostrÏedky, jezÏ

(2) Rozhodce mohou mlcÏenlivosti zprostit strany.
JestlizÏe strany rozhodce mlcÏenlivosti nezprostõÂ, rozhoduje o zprosÏteÏnõÂ mlcÏenlivosti z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ prÏedseda okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu maÂ rozhodce

1

) § 99 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
) NaprÏ. § 52 odst. 4 zaÂkona cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, § 4 odst. 3 zaÂkona cÏ. 182/
/1993 Sb., o UÂstavnõÂm soudu.
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bydlisÏteÏ. NemaÂ-li rozhodce bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, rozhoduje prÏedseda obvodnõÂho soudu pro
Prahu 1.
UrcÏenõÂ, jmenovaÂnõÂ a vyloucÏenõÂ rozhodcuÊ
§7
(1) RozhodcÏõÂ smlouva maÂ zpravidla urcÏit pocÏet
i osoby rozhodcuÊ anebo stanovit zpuÊsob, jak pocÏet
i osoby rozhodcuÊ majõÂ byÂt urcÏeny. KonecÏnyÂ pocÏet
rozhodcuÊ musõÂ byÂt vzÏdy lichyÂ.
(2) NemaÂ-li rozhodcÏõÂ smlouva ustanovenõÂ podle
odstavce 1, jmenuje kazÏdaÂ ze stran jednoho rozhodce
a tito rozhodci volõÂ prÏedsedajõÂcõÂho rozhodce.
§8
Ten, kdo maÂ byÂt nebo byl urcÏen nebo jmenovaÂn
rozhodcem, musõÂ bez odkladu stranaÂm nebo soudu
oznaÂmit vsÏechny okolnosti, ktereÂ by mohly vzbudit
opraÂvneÏneÂ pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro neÏzÏ
by byl jako rozhodce vyloucÏen.
§9
(1) JestlizÏe strana, kteraÂ maÂ jmenovat rozhodce,
tak neucÏinõÂ do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy druheÂ
strany, nebo nemohou-li se jmenovanõÂ rozhodci ve
stejneÂ lhuÊteÏ shodnout na osobeÏ prÏedsedajõÂcõÂho rozhodce, jmenuje rozhodce nebo prÏedsedajõÂcõÂho rozhodce soud, pokud se strany nedohodly jinak. NaÂvrh
muÊzÏe soudu podat kteraÂkoli strana nebo kazÏdyÂ z jizÏ
jmenovanyÂch rozhodcuÊ.
(2) Nedohodly-li se strany jinak, jmenuje soud na
naÂvrh ktereÂkoli strany nebo rozhodce noveÂho rozhodce, jestlizÏe jmenovanyÂ rozhodce se vzdaÂ funkce
rozhodce nebo nemuÊzÏe cÏinnost rozhodce vykonaÂvat.
§ 10
(1) PrÏi jmenovaÂnõÂ rozhodce nebo prÏedsedajõÂcõÂho
rozhodce podle § 9 soud prÏihlõÂzÏõÂ k prÏedpokladuÊm
pro jeho nezaÂvisleÂ a nestranneÂ rozhodovaÂnõÂ.
(2) UstanovenõÂ § 5 platõÂ obdobneÏ.
§ 11
NestanovõÂ-li tento zaÂkon jineÂ duÊvody, je jizÏ
urcÏenyÂ nebo jmenovanyÂ rozhodce vyloucÏen z projednaÂvaÂnõÂ veÏci, jestlizÏe dodatecÏneÏ vyjdou najevo okolnosti
uvedeneÂ v § 8.
§ 12
(1) JizÏ urcÏenyÂ nebo jmenovanyÂ rozhodce, u neÏhozÏ
vysÏly najevo okolnosti uvedeneÂ v § 11, je povinen se
funkce rozhodce vzdaÂt.

(2) NevzdaÂ-li se rozhodce funkce, mohou se
strany dohodnout o postupu prÏi jeho vyloucÏenõÂ. KteraÂkoli ze stran muÊzÏe podat naÂvrh, aby o vyloucÏenõÂ
rozhodl soud.
§ 13
StaÂleÂ rozhodcÏõÂ soudy
(1) StaÂleÂ rozhodcÏõÂ soudy mohou byÂt zrÏõÂzeny pouze na zaÂkladeÏ zaÂkona.
(2) StaÂleÂ rozhodcÏõÂ soudy mohou vydaÂvat sveÂ statuty a rÏaÂdy, ktereÂ musõÂ byÂt uverÏejneÏny v ObchodnõÂm
veÏstnõÂku;3) tyto statuty a rÏaÂdy mohou urcÏit zpuÊsob
jmenovaÂnõÂ rozhodcuÊ, jejich pocÏet, a mohou vyÂbeÏr rozhodcuÊ vaÂzat na seznam vedenyÂ u staÂleÂho rozhodcÏõÂho
soudu. Statuty a rÏaÂdy mohou teÂzÏ urcÏit zpuÊsob rÏõÂzenõÂ
a rozhodovaÂnõÂ i jineÂ otaÂzky souvisejõÂcõÂ s cÏinnostõÂ staÂleÂho rozhodcÏõÂho soudu a rozhodcuÊ vcÏetneÏ pravidel
o naÂkladech rÏõÂzenõÂ a odmeÏnÏovaÂnõÂ rozhodcuÊ.
(3) JestlizÏe se strany dohodly na prÏõÂslusÏnosti konkreÂtnõÂho staÂleÂho rozhodcÏõÂho soudu a neujednaly v rozhodcÏõÂ smlouveÏ jinak, platõÂ, zÏe se podrobily prÏedpisuÊm
uvedenyÂm v odstavci 2, platnyÂm v dobeÏ zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
prÏed staÂlyÂm rozhodcÏõÂm soudem.
Â ST TR
Ï ETIÂ
CÏ A
RozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ
§ 14
(1) RozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ se zahajuje zÏalobou a je zahaÂjeno dnem, kdy zÏaloba dosÏla staÂleÂmu rozhodcÏõÂmu
soudu nebo rozhodci uvedeneÂmu v odstavci 2. PodaÂnõÂ
zÏaloby maÂ tyteÂzÏ praÂvnõÂ uÂcÏinky, jako kdyby byla v teÂto
veÏci podaÂna zÏaloba u soudu.
(2) NenõÂ-li zÏaloba podaÂvaÂna staÂleÂmu rozhodcÏõÂmu
soudu, podaÂvaÂ se prÏedsedajõÂcõÂmu rozhodci, je-li urcÏen
nebo jmenovaÂn; nenõÂ-li prÏedsedajõÂcõÂ rozhodce dosud
urcÏen nebo jmenovaÂn, zÏaloba se podaÂvaÂ ktereÂmukoli
urcÏeneÂmu nebo jmenovaneÂmu rozhodci.
(3) StaÂlyÂ rozhodcÏõÂ soud i rozhodce uvedenyÂ v odstavci 2 je povinen na zÏalobeÏ vyznacÏit den, kdy mu
dosÏla.
§ 15
(1) Rozhodci jsou opraÂvneÏni rozhodovat o sveÂ
pravomoci. DospeÏjõÂ-li k zaÂveÏru, zÏe jejich pravomoc
k rozhodnutõÂ nenõÂ daÂna, rozhodnou o tom usnesenõÂm.
(2) NaÂmitku nedostatku pravomoci, zaklaÂdajõÂcõÂ se
na neexistenci, neplatnosti nebo zaÂniku rozhodcÏõÂ
smlouvy, nejde-li o neplatnost z duÊvodu, zÏe ve veÏci
nebylo mozÏno rozhodcÏõÂ smlouvu uzavrÏõÂt, muÊzÏe strana

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏSFR cÏ. 63/1992 Sb., o ObchodnõÂm veÏstnõÂku.
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vzneÂst nejpozdeÏji prÏi prvnõÂm uÂkonu v rÏõÂzenõÂ, tyÂkajõÂcõÂho
se veÏci sameÂ.
§ 16
UplatnõÂ-li strana svuÊj naÂrok prÏed rozhodci v promlcÏecõÂ nebo prekluzivnõÂ lhuÊteÏ a rozhodnou-li rozhodci, zÏe nenõÂ daÂna jejich pravomoc, nebo dosÏlo-li ke
zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu a podaÂ-li strana znovu
u soudu nebo u jineÂho prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu zÏalobu
nebo naÂvrh na pokracÏovaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂ do 30 dnuÊ ode
dne, kdy jõÂ bylo dorucÏeno rozhodnutõÂ o nedostatku
pravomoci nebo o zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu, zuÊstaÂvajõÂ uÂcÏinky podaneÂ zÏaloby zachovaÂny.
§ 17
RozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ se konaÂ v mõÂsteÏ dohodnuteÂm
stranami. NenõÂ-li mõÂsto takto urcÏeno, konaÂ se v mõÂsteÏ
urcÏeneÂm rozhodci s prÏihleÂdnutõÂm k opraÂvneÏnyÂm zaÂjmuÊm stran.
§ 18
Strany majõÂ v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ rovneÂ postavenõÂ
a musõÂ jim byÂt daÂna plnaÂ prÏõÂlezÏitost k uplatneÏnõÂ jejich
praÂv.
§ 19
(1) Strany se mohou dohodnout na postupu, kteryÂm majõÂ rozhodci veÂst rÏõÂzenõÂ. OtaÂzky rÏõÂzenõÂ mohou
byÂt rozhodnuty prÏedsedajõÂcõÂm rozhodcem, jestlizÏe
k tomu byl zmocneÏn stranami nebo vsÏemi rozhodci.
(2) NenõÂ-li uzavrÏena dohoda podle odstavce 1,
postupujõÂ rozhodci v rÏõÂzenõÂ zpuÊsobem, kteryÂ povazÏujõÂ
za vhodnyÂ. Vedou rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ tak, aby bez zbytecÏnyÂch formalit a prÏi poskytnutõÂ stejneÂ prÏõÂlezÏitosti
k uplatneÏnõÂ praÂv vsÏem stranaÂm byl zjisÏteÏn skutkovyÂ
stav veÏci potrÏebnyÂ pro rozhodnutõÂ sporu.
(3) Nedohodnou-li se strany jinak, je rÏõÂzenõÂ prÏed
rozhodci uÂstnõÂ. Toto rÏõÂzenõÂ je vzÏdy neverÏejneÂ.
§ 20
(1) Rozhodci mohou vyslyÂchat sveÏdky, znalce
a strany, jen kdyzÏ se k nim dobrovolneÏ dostavõÂ a poskytnou vyÂpoveÏd'. TakeÂ jineÂ duÊkazy mohou provaÂdeÏt
jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty.
(2) ProcesnõÂ uÂkony, ktereÂ nemohou rozhodci sami
proveÂst, provede na jejich dozÏaÂdaÂnõÂ soud; soud je povinen dozÏaÂdaÂnõÂ vyhoveÏt, nejde-li o procesnõÂ uÂkon podle zaÂkona neprÏõÂpustnyÂ. Soud prÏitom ucÏinõÂ vsÏechna
rozhodnutõÂ, kteraÂ jsou k provedenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ potrÏebnaÂ.
(3) NaÂklady rÏõÂzenõÂ, ktereÂ vznikly soudu provedenõÂm procesnõÂch uÂkonuÊ podle odstavce 2, hradõÂ soudu
staÂlyÂ rozhodcÏõÂ soud nebo rozhodci.

§ 21
JestlizÏe neÏkteraÂ strana azÏ do vyhotovenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu se bez sveÂ viny rÏõÂzenõÂ zcela nebo zcÏaÂsti
nezuÂcÏastnila, nebo bez sveÂ viny nevykonala neÏkteryÂ
uÂkon potrÏebnyÂ k uplatneÏnõÂ jejõÂho praÂva, ucÏinõÂ rozhodci k naÂvrhu prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ, aby strana mohla
to, co zamesÏkala, vykonat dodatecÏneÏ.
§ 22
UkaÂzÏe-li se v pruÊbeÏhu rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ nebo
i prÏed jeho zahaÂjenõÂm, zÏe by mohl byÂt ohrozÏen vyÂkon
rozhodcÏõÂho naÂlezu, muÊzÏe soud na naÂvrh ktereÂkoli
strany narÏõÂdit prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ.
RozhodnutõÂ
§ 23
RozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ vydaÂnõÂm
a) rozhodcÏõÂho naÂlezu, nebo
b) usnesenõÂ v teÏch prÏõÂpadech, kdy se nevydaÂvaÂ rozhodcÏõÂ naÂlez; usnesenõÂ musõÂ byÂt podepsaÂno, oduÊvodneÏno a dorucÏeno jako rozhodcÏõÂ naÂlez; je-li
zÏaloba podanaÂ u staÂleÂho rozhodcÏõÂho soudu vzata
zpeÏt jesÏteÏ prÏed ustavenõÂm senaÂtu nebo jmenovaÂnõÂm rozhodce, vydaÂvaÂ a podepisuje usnesenõÂ o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏedseda staÂleÂho rozhodcÏõÂho soudu.
§ 24
(1) Rozhodci puÊsobõÂ beÏhem rÏõÂzenõÂ na strany, aby
se dohodly na smõÂrneÂm vyrÏesÏenõÂ sporu.
(2) Na zÏaÂdost stran lze smõÂr uzavrÏõÂt ve formeÏ
rozhodcÏõÂho naÂlezu.
§ 25
(1) RozhodcÏõÂ naÂlez musõÂ byÂt usnesen veÏtsÏinou
rozhodcuÊ, vyhotoven põÂsemneÏ a alesponÏ veÏtsÏinou rozhodcuÊ podepsaÂn. VyÂrok rozhodcÏõÂho naÂlezu musõÂ byÂt
urcÏityÂ.
(2) RozhodcÏõÂ naÂlez musõÂ obsahovat oduÊvodneÏnõÂ,
ledazÏe se strany dohodly, zÏe oduÊvodneÏnõÂ nenõÂ trÏeba; to
platõÂ i o rozhodcÏõÂm naÂlezu vydaneÂm podle § 24 odst. 2.
(3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ se rozhodci rÏõÂdõÂ hmotnyÂm
praÂvem pro spor rozhodnyÂm; mohou vsÏak spor rozhodnout podle zaÂsad spravedlnosti, avsÏak jen tehdy,
jestlizÏe je k tomu strany vyÂslovneÏ poveÏrÏily.
§ 26
Chyby v psanõÂ nebo v pocÏtech a jineÂ zrÏejmeÂ nespraÂvnosti, ktereÂ se vyskytnou v rozhodcÏõÂm naÂlezu,
opravõÂ rozhodci nebo staÂlyÂ rozhodcÏõÂ soud kdykoliv
na zÏaÂdost ktereÂkoliv ze stran. TakovaÂ oprava musõÂ
byÂt usnesena, podepsaÂna a dorucÏena jako rozhodcÏõÂ
naÂlez.

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 216 / 1994

§ 27
Strany se mohou dohodnout v rozhodcÏõÂ smlouveÏ,
zÏe rozhodcÏõÂ naÂlez muÊzÏe byÂt k zÏaÂdosti neÏktereÂ z nich
nebo obou prÏezkoumaÂn jinyÂmi rozhodci. NestanovõÂ-li
rozhodcÏõÂ smlouva jinak, musõÂ byÂt zÏaÂdost o prÏezkoumaÂnõÂ zaslaÂna druheÂ straneÏ do 30 dnuÊ ode dne, kdy byl
straneÏ zÏaÂdajõÂcõÂ o prÏezkoumaÂnõÂ dorucÏen rozhodcÏõÂ naÂlez.
PrÏezkoumaÂnõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu je soucÏaÂstõÂ rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ a platõÂ o neÏm ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.
§ 28
(1) PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu musõÂ
byÂt dorucÏeno stranaÂm a po dorucÏenõÂ opatrÏeno dolozÏkou o praÂvnõÂ moci.
(2) RozhodcÏõÂ naÂlez, kteryÂ nelze prÏezkoumat podle § 27, nebo u neÏhozÏ marneÏ uplynula lhuÊta k podaÂnõÂ
zÏaÂdosti o prÏezkoumaÂnõÂ podle § 27, nabyÂvaÂ dnem dorucÏenõÂ uÂcÏinku pravomocneÂho soudnõÂho rozhodnutõÂ a je
soudneÏ vykonatelnyÂ.
§ 29
(1) StaÂleÂ rozhodcÏõÂ soudy jsou povinny po dobu 20
let od praÂvnõÂ moci rozhodcÏõÂho naÂlezu uschovat rozhodcÏõÂ naÂlez opatrÏenyÂ dolozÏkou o praÂvnõÂ moci a vsÏechny listiny prokazujõÂcõÂ pruÊbeÏh rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ.
(2) Rozhodci jsou povinni do 30 dnuÊ od praÂvnõÂ
moci rozhodcÏõÂho naÂlezu prÏedat do uÂschovy okresnõÂmu
soudu, v jehozÏ obvodu byl rozhodcÏõÂ naÂlez vydaÂn, rozhodcÏõÂ naÂlez opatrÏenyÂ dolozÏkou o praÂvnõÂ moci a vsÏechny listiny prokazujõÂcõÂ pruÊbeÏh rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ; byl-li
rozhodcÏõÂ naÂlez vydaÂn mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
do uÂschovy soudu se neprÏedaÂvaÂ.
(3) Strany mohou nahlõÂzÏet do listin uvedenyÂch
v odstavcõÂch 1 a 2 a cÏinit z nich vyÂpisy a opisy.
§ 30
UzÏitõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu
NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, uzÏijõÂ se na rÏõÂzenõÂ prÏed
rozhodci prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho
rÏaÂdu.
Â S T CÏ TVRTA
Â
CÏ A
ZrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu soudem
a zastavenõÂ narÏõÂzeneÂho vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 31
Soud na naÂvrh ktereÂkoliv strany zrusÏõÂ rozhodcÏõÂ
naÂlez, jestlizÏe
a) byl vydaÂn ve veÏci, o nõÂzÏ nelze uzavrÏõÂt platnou
rozhodcÏõÂ smlouvu,

4

) § 228 odst. 1 põÂsm. a) a b) obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
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b) rozhodcÏõÂ smlouva je z jinyÂch duÊvoduÊ neplatnaÂ,
nebo byla zrusÏena, anebo se na dohodnutou veÏc
nevztahuje,
c) ve veÏci se zuÂcÏastnil rozhodce, kteryÂ nebyl ani
podle rozhodcÏõÂ smlouvy, ani jinak povolaÂn k rozhodovaÂnõÂ, nebo nemeÏl zpuÊsobilost byÂt rozhodcem,
d) rozhodcÏõÂ naÂlez nebyl usnesen veÏtsÏinou rozhodcuÊ,
e) straneÏ nebyla poskytnuta mozÏnost veÏc prÏed rozhodci projednat,
f) rozhodcÏõÂ naÂlez odsuzuje stranu k plneÏnõÂ, ktereÂ
nebylo opraÂvneÏnyÂm zÏaÂdaÂno, nebo k plneÏnõÂ podle
tuzemskeÂho praÂva nemozÏneÂmu cÏi nedovoleneÂmu,
g) se zjistõÂ, zÏe jsou daÂny duÊvody, pro ktereÂ lze v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ zÏaÂdat o obnovu rÏõÂzenõÂ.4)
§ 32
(1) NaÂvrh na zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu soudem
musõÂ byÂt podaÂn do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ rozhodcÏõÂho
naÂlezu teÂ straneÏ, kteraÂ se zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu
domaÂhaÂ, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(2) PodaÂnõÂ naÂvrhu podle odstavce 1 nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek na vykonatelnost rozhodcÏõÂho naÂlezu.
Na zÏaÂdost povinneÂho muÊzÏe vsÏak soud vykonatelnost
rozhodcÏõÂho naÂlezu odlozÏit, jestlizÏe by neprodlenyÂm
vyÂkonem rozhodcÏõÂho naÂlezu hrozila zaÂvazÏnaÂ uÂjma.
§ 33
Soud zamõÂtne naÂvrh na zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu, kteryÂ se opõÂraÂ o duÊvody § 31 põÂsm. b) nebo c),
jestlizÏe strana, kteraÂ se domaÂhaÂ zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho
naÂlezu, neuplatnila, acÏ mohla, takovyÂ duÊvod v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ nejpozdeÏji, nezÏ zacÏala jednat ve veÏci sameÂ.
§ 34
(1) ZrusÏõÂ-li soud rozhodcÏõÂ naÂlez z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 31 põÂsm. a) nebo b), pokracÏuje k naÂvrhu
neÏktereÂ ze stran po praÂvnõÂ moci rozsudku v jednaÂnõÂ
ve veÏci sameÂ a tuto veÏc rozhodne.
(2) ZrusÏõÂ-li soud rozhodcÏõÂ naÂlez z jineÂho duÊvodu,
nezÏ je uveden v odstavci 1, zuÊstaÂvaÂ rozhodcÏõÂ smlouva
v platnosti. Rozhodci zuÂcÏastneÏnõÂ na rozhodcÏõÂm naÂlezu,
kteryÂ byl zrusÏen, jsou z noveÂho projednaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ veÏci vyloucÏeni. Nedohodnou-li se strany jinak,
budou novõÂ rozhodci jmenovaÂni zpuÊsobem puÊvodneÏ
urcÏenyÂm v rozhodcÏõÂ smlouveÏ nebo podpuÊrneÏ podle
ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.
§ 35
(1) I kdyzÏ nepodala naÂvrh na zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho
naÂlezu soudem, muÊzÏe strana, proti nõÂzÏ byl soudem

narÏõÂzen vyÂkon rozhodcÏõÂho naÂlezu, podat naÂvrh na zastavenõÂ narÏõÂzeneÂho vyÂkonu rozhodnutõÂ kromeÏ duÊvoduÊ
uvedenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisu5) i tehdy, jestlizÏe
a) rozhodcÏõÂ naÂlez je stizÏen neÏkterou vadou uvedenou
v § 31 põÂsm. a), d) nebo f),
b) strana, kteraÂ musõÂ mõÂt zaÂkonneÂho zaÂstupce, nebyla
v rÏõÂzenõÂ takovyÂm zaÂstupcem zastoupena a jejõÂ jednaÂnõÂ nebylo ani dodatecÏneÏ schvaÂleno,
c) ten, kdo vystupoval v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ jmeÂnem
strany nebo jejõÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce, nebyl
k tomu zmocneÏn a jeho jednaÂnõÂ nebylo ani dodatecÏneÏ schvaÂleno.
(2) Je-li podaÂn naÂvrh podle odstavce 1, soud provaÂdeÏjõÂcõÂ vyÂkon rozhodcÏõÂho naÂlezu rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodnutõÂ prÏerusÏõÂ a ulozÏõÂ povinneÂmu, aby do 30 dnuÊ
podal u prÏõÂslusÏneÂho soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ rozhodcÏõÂho naÂlezu. NenõÂ-li v teÂto lhuÊteÏ naÂvrh podaÂn, pokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodcÏõÂho naÂlezu.
(3) Je-li rozhodcÏõÂ naÂlez zrusÏen, mohou pak strany
postupovat obdobneÏ podle § 34.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
UstanovenõÂ o pomeÏru k cizineÏ
§ 36
(1) PrÏõÂpustnost rozhodcÏõÂ smlouvy se posuzuje podle tohoto zaÂkona. OstatnõÂ naÂlezÏitosti rozhodcÏõÂ
smlouvy se posuzujõÂ podle tohoto zaÂkona, jestlizÏe rozhodcÏõÂ naÂlez maÂ byÂt vydaÂn v tuzemsku.
(2) Pro formu rozhodcÏõÂ smlouvy platõÂ praÂvo rozhodneÂ pro ostatnõÂ naÂlezÏitosti rozhodcÏõÂ smlouvy; stacÏõÂ
vsÏak, jestlizÏe bylo ucÏineÏno zadost praÂvnõÂmu rÏaÂdu mõÂsta
nebo mõÂst, kde dosÏlo k projevu vuÊle.
§ 37
(1) Jde-li v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ o vztah s mezinaÂrodnõÂm prvkem, rozhodci rozhodujõÂ spor podle praÂva,
ktereÂ strany zvolily. ZvolenyÂm praÂvem nebo praÂvnõÂm
rÏaÂdem rozhodnyÂm na zaÂkladeÏ koliznõÂch norem se rozumõÂ, pokud z volby stran neplyne jinak, hmotneÂ
praÂvo; neprÏihlõÂzÏõÂ se prÏitom ke kolizneÏ praÂvnõÂm prÏedpisuÊm praÂva stranami zvoleneÂho nebo jinak rozhodneÂho.
(2) NezvolõÂ-li si strany hmotneÂ praÂvo podle odstavce 1, uzÏijõÂ rozhodci praÂvo staÂtu urcÏeneÂ podle tuzemskyÂch kolizneÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

5
6
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§ 38
RozhodcÏõÂ naÂlezy vydaneÂ v cizõÂm staÂteÏ budou
v tuzemsku uznaÂny a vykonaÂny jako tuzemskeÂ rozhodcÏõÂ naÂlezy, je-li zarucÏena vzaÂjemnost. VzaÂjemnost
se povazÏuje za zarucÏenou takeÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe cizõÂ staÂt
prohlasÏuje vsÏeobecneÏ cizõÂ rozhodcÏõÂ naÂlezy za vykonatelneÂ za podmõÂnky vzaÂjemnosti. RozhodnutõÂ o narÏõÂzenõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ cizõÂho rozhodcÏõÂho naÂlezu je vsÏak
trÏeba vzÏdy oduÊvodnit.
§ 39
UznaÂnõÂ nebo vyÂkon cizõÂho rozhodcÏõÂho naÂlezu
vsÏak bude odeprÏen, jestlizÏe
a) rozhodcÏõÂ naÂlez nenõÂ podle praÂva staÂtu, v neÏmzÏ byl
vydaÂn, pravomocnyÂ nebo vykonatelnyÂ,
b) rozhodcÏõÂ naÂlez je stizÏen vadou uvedenou v § 31,
c) rozhodcÏõÂ naÂlez odporuje verÏejneÂmu porÏaÂdku.
§ 40
UznaÂnõÂ cizõÂho rozhodcÏõÂho naÂlezu se nevyslovuje
zvlaÂsÏtnõÂm rozhodnutõÂm. CizõÂ rozhodcÏõÂ naÂlez se uznaÂvaÂ
tõÂm, zÏe se k neÏmu prÏi zachovaÂnõÂ podmõÂnek § 39 prÏihleÂdne.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
VeÏcnaÂ a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost souduÊ
§ 41
K rÏõÂzenõÂ o neplatnosti rozhodcÏõÂ smlouvy a k rÏõÂzenõÂ
podle tohoto zaÂkona je v prvnõÂm stupni prÏõÂslusÏnyÂ soud,
kteryÂ by byl prÏõÂslusÏnyÂ k rÏõÂzenõÂ ve veÏci podle zvlaÂsÏtnõÂho
prÏedpisu,6) kdyby nebylo rozhodcÏõÂ smlouvy.
§ 42
(1) K uÂkonuÊm podle § 20 odst. 2 je daÂna veÏcnaÂ
a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu
maÂ byÂt pozÏadovanyÂ uÂkon proveden.
(2) MaÂ-li byÂt uÂkon pozÏadovanyÂ podle odstavce 1
proveden v cizineÏ, je daÂna veÏcnaÂ a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost
okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu je mõÂsto, kde se
rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ konaÂ.
§ 43
K rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
soud, v jehozÏ obvodu se konaÂ nebo konalo rozhodcÏõÂ

) § 268 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
) § 9 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
§ 3 zaÂkona CÏNR cÏ. 436/1991 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch v soudnictvõÂ, o volbaÂch prÏõÂsedõÂcõÂch, jejich zprosÏteÏnõÂ a odvolaÂnõÂ
z funkce a o staÂtnõÂ spraÂveÏ souduÊ CÏeskeÂ republiky.
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rÏõÂzenõÂ, je-li toto mõÂsto v tuzemsku. Jinak je mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏnyÂ soud, kteryÂ by byl mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ, kdyby
nebylo rozhodcÏõÂ smlouvy. Mimo to k rÏõÂzenõÂ podle § 9
a § 12 odst. 2 je daÂna mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost soudu podle
sõÂdla nebo bydlisÏteÏ navrhovatele anebo odpuÊrce, jestlizÏe nelze v tuzemsku zjistit mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost soudu.
§ 44
NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, pouzÏijõÂ se pro
rÏõÂzenõÂ prÏed soudem podle tohoto zaÂkona obdobneÏ
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
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Â S T O SMA
Â
CÏ A

UstanovenõÂ prÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ
§ 46
Spory o neplatnost rozhodcÏõÂch smluv a o zrusÏenõÂ
rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ vydanyÂch rozhodci na zaÂkladeÏ rozhodcÏõÂ smlouvy, v nichzÏ bylo zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ a nebylo
pravomocneÏ rozhodnuto do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, projednajõÂ a dokoncÏõÂ soudy prÏõÂslusÏneÂ
k rÏõÂzenõÂ do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
§ 47
UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se pouzÏije, jen pokud
nestanovõÂ neÏco jineÂho mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je
CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena ve
SbõÂrce zaÂkonuÊ.

Â ST SE DM A
Â
CÏ A
ZMEÏNA A DOPLNEÏNIÂ OBCÏANSKEÂHO
Â DU
ÏA
SOUDNIÂHO R

§ 48

§ 45
ZaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., zaÂkona cÏ. 158/1969 Sb.,
zaÂkona cÏ. 49/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 20/1975 Sb., zaÂkona
cÏ. 133/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 328/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 263/1992
Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 171/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 216/1994 Sb., se meÏnõÂ
a doplnÏuje takto:
1. V § 9 odst. 3 põÂsm. c) bod kk) vcÏetneÏ poznaÂmky
cÏ. 23) se vypousÏtõÂ.
2. V § 36b odst. 1 se vypousÏtõÂ põÂsmeno f).
3. V § 88 se vypousÏtõÂ odstavec 2; zaÂrovenÏ se zrusÏuje cÏõÂslovaÂnõÂ odstavcuÊ.
4. V § 120 odst. 2 se za slova ¹o osvojenõÂª vklaÂdajõÂ
slova ¹v rÏõÂzenõÂ o jmenovaÂnõÂ rozhodce nebo prÏedsedajõÂcõÂho rozhodceª.

UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se pouzÏijõÂ na prÏõÂpady,
kdy rozhodcÏõÂ smlouva byla uzavrÏena po nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. V ostatnõÂch prÏõÂpadech se postupuje podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 49
ZrusÏujõÂ se:
1. ZaÂkon cÏ. 98/1963 Sb., o rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ v mezinaÂrodnõÂm obchodnõÂm styku a o vyÂkonu rozhodcÏõÂch
naÂlezuÊ.
2. § 30 odst. 2, 4, 5 a 6 zaÂkona cÏ. 214/1992 Sb., o burze
cennyÂch papõÂruÊ.
3. § 28 odst. 2, 4, 5, 6, 7 a 8 zaÂkona cÏ. 229/1992 Sb.,
o komoditnõÂch burzaÂch.

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

§ 50
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1995.
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217
Â K ON
ZA
ze dne 2. listopadu 1994
o poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky neÏkteryÂm obeÏtem nacistickeÂ perzekuce
S veÏdomõÂm
neodcÏineÏneÂho historickeÂho bezpraÂvõÂ zpuÊsobeneÂho
obeÏtem nacistickeÂ perzekuce,
nutnosti rÏesÏit tento probleÂm prÏedevsÏõÂm s ohledem
na veÏk osob, postizÏenyÂch nacistickou perzekucõÂ,
skutecÏnosti, zÏe tento zaÂkon nemaÂ vliv na uplatnÏovaÂnõÂ naÂrokuÊ obcÏanuÊ CÏeskeÂ republiky ve smyslu platnyÂch mezinaÂrodneÏ praÂvnõÂch zaÂvazkuÊ, ale takeÂ ve
smyslu moraÂlneÏ politickeÂm,
nemozÏnosti zmõÂrnit cestou tohoto zaÂkona vesÏkereÂ
utrpenõÂ, ktereÂ obcÏanuÊm CÏeskeÂ republiky zpuÊsobila nacistickaÂ perzekuce,
se Parlament usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
§1
PostizÏenõÂ obcÏaneÂ nebo jejich vdovy, vdovci a sirotci za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem majõÂ
praÂvo na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky podle tohoto zaÂkona, pokud jsou v dobeÏ vzniku naÂroku
obcÏany CÏeskeÂ republiky.
§2
PostizÏenyÂm obcÏanem je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
obcÏan, kteryÂ je cÏeskoslovenskyÂm politickyÂm veÏzneÏm
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.1)
§3
NaÂrok na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
vznikaÂ :
a) postizÏenyÂm obcÏanuÊm, kteryÂm nebylo poskytnuto
odsÏkodneÏnõÂ za jejich postizÏenõÂ jinyÂm staÂtem,
b) vdovaÂm a vdovcuÊm po postizÏenyÂch obcÏanech, jejichzÏ manzÏelstvõÂ s postizÏenyÂm obcÏanem existovalo
v dobeÏ jeho postizÏenõÂ,
c) vdovaÂm a vdovcuÊm po postizÏenyÂch obcÏanech popravenyÂch nebo zemrÏelyÂch ve vysÏetrÏovacõÂ vazbeÏ,
veÏzenõÂch, koncentracÏnõÂch a internacÏnõÂch taÂborech
nebo naÂsilneÏ usmrcenyÂch v souvislosti se zatyÂkaÂnõÂm,
d) stejnyÂm dõÂlem sirotkuÊm po postizÏenyÂch obcÏanech
popravenyÂch nebo zemrÏelyÂch ve vysÏetrÏovacõÂ

1

vazbeÏ, veÏzenõÂch, koncentracÏnõÂch a internacÏnõÂch
taÂborech nebo naÂsilneÏ usmrcenyÂch v souvislosti
se zatyÂkaÂnõÂm, kterÏõÂ ke dni jejich uÂmrtõÂ nedosaÂhli
veÏku 18 let.
§4
(1) Osoby uvedeneÂ v § 3 põÂsm. a) a b) majõÂ naÂrok
na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky ve vyÂsÏi
2300 KcÏ za kazÏdyÂ i jen zapocÏatyÂ meÏsõÂc veÏzneÏnõÂ nebo
internace.
(2) Byl-li postizÏenyÂ obcÏan veÏzneÏn nebo internovaÂn opakovaneÏ, kalendaÂrÏnõÂ dny veÏzneÏnõÂ nebo internace
se scÏõÂtajõÂ; meÏsõÂcem veÏzneÏnõÂ nebo internace se rozumõÂ 30
kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ.
(3) Osoby uvedeneÂ v § 3 põÂsm. c) majõÂ daÂle naÂrok
na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky ve vyÂsÏi
100 000 KcÏ.
(4) Osoby uvedeneÂ v § 3 põÂsm. d) majõÂ naÂrok na
poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky ve vyÂsÏi
100 000 KcÏ. NeuplatnõÂ-li neÏkteraÂ z teÏchto osob svuÊj
naÂrok na poskytnutõÂ podõÂlu z jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem, nabyÂvajõÂ
tento podõÂl rovnyÂm dõÂlem ostatnõÂ osoby, ktereÂ naÂrok
na poskytnutõÂ podõÂlu z jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem uplatnily.
Â hrada bude provedena ze staÂtnõÂch financÏnõÂch
(5) U
aktiv.
§5
(1) O poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky rozhoduje a jednoraÂzovou peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku vyplaÂcõÂ CÏeskaÂ
spraÂva sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, a v prÏõÂpadech, kdy postizÏenyÂ obcÏan je nebo byl pozÏivatelem duÊchodu nebo
osoba uvedenaÂ v § 3 je nebo byla pozÏivatelem pozuÊstalostnõÂho duÊchodu z duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ,
kteryÂ vyplaÂcõÂ orgaÂn sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ prÏõÂslusÏnõÂkuÊ ozbrojenyÂch sil,2) tento orgaÂn.
(2) NaÂrok na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky uplatnõÂ osoba uvedenaÂ v § 3 u orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂho k rozhodnutõÂ podle odstavce 1 do sÏesti meÏsõÂcuÊ
ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona põÂsemnyÂm naÂvrhem,

) § 2 odst. 1 bod 5 zaÂkona cÏ. 255/1946 Sb., o prÏõÂslusÏnõÂcõÂch cÏeskoslovenskeÂ armaÂdy v zahranicÏõÂ a o neÏkteryÂch jinyÂch uÂcÏastnõÂcõÂch
naÂrodnõÂho boje za osvobozenõÂ.
2
) § 9 zaÂkona CÏNR cÏ. 582/1991 Sb., o organizaci a provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1993 Sb.
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jinak praÂvo na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky
zanikaÂ.
(3) Osoby uvedeneÂ v § 3 prÏedlozÏõÂ oveÏrÏenyÂ opis
dokladu vydaneÂho podle zaÂkona cÏ. 255/1946 Sb.,
kteryÂ se tyÂkaÂ postizÏeneÂho obcÏana, prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ naÂrok na poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky, jestlizÏe je k tomu orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ
k rozhodnutõÂ podle odstavce 1 vyzve.
§6
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§7
Ï õÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona je osvobozeno od
R
poplatkuÊ.
§8
JednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky jsou osvobozeny od
daneÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob a nezahrnujõÂ se do vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu pro pojistneÂ na vsÏeobecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ.5)

Ï õÂzenõÂ o poskytnutõÂ jednoraÂzoveÂ peneÏzÏnõÂ
(1) R
cÏaÂstky (daÂle jen ¹rÏõÂzenõÂª) se zahaÂjõÂ pouze na naÂvrh
Ï õÂzenõÂ zahaÂjeneÂ na naÂvrh osoby
osoby uvedeneÂ v § 3. R
uvedeneÂ v § 3 põÂsm. d) se do doby skoncÏenõÂ lhuÊty podle
§ 5 odst. 2 prÏerusÏuje.

TõÂmto zaÂkonem nejsou dotcÏeny naÂroky opraÂvneÏnyÂch osob z prÏijatyÂch mezinaÂrodneÏ praÂvnõÂch zaÂvazkuÊ.

(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, pouzÏije se na
rÏõÂzenõÂ spraÂvnõÂ rÏaÂd.3)

§ 10

(3) Proti rozhodnutõÂ orgaÂnu uvedeneÂho v § 5 odst. 1
lze podat opravnyÂ prostrÏedek k vrchnõÂmu soudu.4)

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. prosince
1994.

§9

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

3

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
) § 250l a naÂsl. obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
5
) § 3 zaÂkona CÏNR cÏ. 592/1992 Sb., o pojistneÂm na vsÏeobecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4
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218
Â K ON
ZA
ze dne 3. listopadu 1994,
Ï
kteryÂm se doplnÏuje zaÂkon CeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 500/1990 Sb., o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky
ve veÏcech prÏevoduÊ vlastnictvõÂ staÂtu k neÏkteryÂm veÏcem na jineÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 500/1990 Sb., o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky ve veÏcech prÏevoduÊ
vlastnictvõÂ staÂtu k neÏkteryÂm veÏcem na jineÂ praÂvnickeÂ
nebo fyzickeÂ osoby, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 438/1991 Sb.,
zaÂkona cÏ. 282/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 473/1992 Sb., zaÂkona
cÏ. 170/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 155/1994 Sb., se doplnÏuje
takto:
1. V § 15 odst. 2 se za põÂsmeno j) doplnÏuje noveÂ
põÂsmeno k), ktereÂ znõÂ:
¹k) k prÏevodu 3,0 mld. KcÏ do kapitoly VsÏeobecnaÂ
pokladnõÂ spraÂva staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na rok 1995, ktereÂ budou v letech 1995
a 1996 pouzÏity na financovaÂnõÂ investicÏnõÂch akcõÂ
Programu zkvalitneÏnõÂ technickeÂho stavu a vybavenõÂ sÏkol a sÏkolskyÂch zarÏõÂzenõÂ vydaneÂho Ministerstvem sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy.ª.

2. V § 15 odst. 3 se za slova ¹odstavce 2ª vklaÂdajõÂ
slova ¹põÂsm. a) azÏ j)ª.
3. V § 15 se za odstavec 3 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 4,
kteryÂ znõÂ:
¹(4) Ministerstvo sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy
se zmocnÏuje, aby po projednaÂnõÂ s Ministerstvem financõÂ vydalo obecneÏ zaÂvaznyÂ praÂvnõÂ prÏedpis, kteryÂm
se stanovõÂ pravidla pro podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ, rozdeÏlovaÂnõÂ
a uvolnÏovaÂnõÂ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na investicÏnõÂ dotace v raÂmci Programu zkvalitneÏnõÂ technickeÂho stavu
a vybavenõÂ sÏkol a sÏkolskyÂch zarÏõÂzenõÂ podle § 15 odst. 2
põÂsm. k) tohoto zaÂkona.ª.
DosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
a 6.

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

CÏl. II
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
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219
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva dopravy
ze dne 31. rÏõÂjna 1994,
kterou se stanovõÂ podrobnosti naÂlepky prokazujõÂcõÂ zaplacenõÂ poplatku za uzÏitõÂ daÂlnice
a silnice daÂlnicÏnõÂho typu motorovyÂm vozidlem
Ministerstvo dopravy stanovõÂ podle § 24 odst. 1
põÂsm. l) zaÂkona cÏ. 135/1961 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch (silnicÏnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 134/1994
Sb.:
§1
Prvky naÂlepky
(1) Na prÏednõÂ a zadnõÂ straneÏ naÂlepky jsou naÂsledujõÂcõÂ prvky:
a) symboly dopravnõÂch znacÏek ¹DaÂlniceª a ¹Silnice
pro motorovaÂ vozidlaª vcÏetneÏ barev stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,1)
b) rok platnosti vyjaÂdrÏenyÂ poslednõÂm dvojcÏõÂslõÂm kalendaÂrÏnõÂho roku,
c) financÏnõÂ hodnota naÂlepky vyjaÂdrÏenaÂ cÏõÂslem ¹400ª,
¹1000ª nebo ¹2000ª a zkratka peneÏzÏnõÂ jednotky
¹KcÏª zobrazenaÂ v kruzÏnici nebo kruhu,
d) perforace.
(2) PrÏednõÂ strana naÂlepky je doplneÏna bõÂlyÂm obdeÂlnõÂkem, ve ktereÂm je zobrazeno põÂsmeno latinskeÂ
abecedy pro oznacÏenõÂ seÂrie a sedmimõÂstneÂ cÏõÂslo.
(3) NaÂlepka obsahuje ochrannyÂ prvek.
(4) Vzor prÏednõÂ strany naÂlepky v cÏernobõÂleÂm provedenõÂ platneÂm pro rok 1995 je uveden v prÏõÂloze teÂto
vyhlaÂsÏky.
§2
RozmeÏry naÂlepky
NaÂlepka maÂ tvar cÏtverce o rozmeÏrech 60 x 60 mm.
Rohy naÂlepky jsou zaobleny.
§3
PlosÏneÂ rÏesÏenõÂ naÂlepky
(1) Symbol dopravnõÂ znacÏky ¹DaÂlniceª je 22 mm
vysokyÂ, 17 mm sÏirokyÂ a se zaoblenyÂmi rohy o polomeÏru 1 mm. Symbol je umõÂsteÏn od spodnõÂho okraje ve
vzdaÂlenosti 9 mm, od hornõÂho okraje 30 mm, od leveÂho
okraje 18 mm a od praveÂho okraje 29 mm.

1

(2) Symbol dopravnõÂ znacÏky ¹Silnice pro motorovaÂ vozidlaª je 22 mm vysokyÂ a 17 mm sÏirokyÂ se
zaoblenyÂmi rohy o polomeÏru 1 mm. Symbol je umõÂsteÏn od spodnõÂho okraje 9 mm, od hornõÂho okraje
29 mm, od leveÂho okraje 38 mm a praveÂho okraje
5 mm.
(3) DvojcÏõÂslõÂ roku platnosti je vyjaÂdrÏeno 22 mm
vysokyÂmi cÏõÂslicemi typu Microgramma. CÏõÂslice jsou
umõÂsteÏny v osaÂch symboluÊ dopravnõÂch znacÏek a ve
vzdaÂlenosti 34 mm od spodnõÂho okraje.
(4) StrÏed kruzÏnice nebo kruhu o pruÊmeÏru 12 mm
nebo 14 mm, kde je vyznacÏena financÏnõÂ hodnota naÂlepky, je umõÂsteÏn 32 mm od spodnõÂho a 10 mm od
leveÂho okraje naÂlepky. V kruzÏnici nebo kruhu o pruÊmeÏru 12 mm je zobrazeno cÏõÂslo ¹400ª. V kruzÏnici nebo
kruhu o pruÊmeÏru 14 mm je zobrazeno cÏõÂslo ¹1000ª
nebo ¹2000ª. Symetricky nad cÏõÂslem ve vzdaÂlenosti
1 mm je uvedena zkratka peneÏzÏnõÂ jednotky ¹KcÏª.
(5) ObdeÂlnõÂk bõÂleÂ barvy 4 mm vysokyÂ a 24 mm
sÏirokyÂ je symetricky umõÂsteÏn pod symboly dopravnõÂch
znacÏek ve vzdaÂlenosti 2 mm od jejich spodnõÂho okraje.
V obdeÂlnõÂku bõÂleÂ barvy je v jednom rÏaÂdku umõÂsteÏno
põÂsmeno oznacÏujõÂcõÂ seÂrii a sedmimõÂstneÂ cÏõÂslo, kteraÂ
jsou od sebe navzaÂjem oddeÏlena mezerou. PõÂsmeno
oznacÏujõÂcõÂ seÂrii a sedmimõÂstneÂ cÏõÂslo jsou 2,5 mm vysokaÂ s tolerancõÂ + 10 %.
(6) Perforace naÂlepky maÂ tvar krÏõÂzÏe ve smeÏru
uÂhloprÏõÂcÏek.
§4
BarevneÂ provedenõÂ
Barvy poslednõÂho dvojcÏõÂslõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku, financÏnõÂ hodnoty naÂlepky, zkratky peneÏzÏnõÂ jednotky
¹KcÏª, kruzÏnice nebo kruhu, ktereÂ opisujõÂ financÏnõÂ hodnotu naÂlepky a zkratku peneÏzÏnõÂ jednotky ¹KcÏª, põÂsmene pro oznacÏenõÂ seÂrie a sedmimõÂstneÂho cÏõÂsla a podkladu naÂlepky musõÂ byÂt voleny tak, aby byla zarucÏena
jejich snadnaÂ cÏitelnost a vzaÂjemnaÂ rozpoznatelnost.

) DopravnõÂ znacÏky ¹DaÂlniceª (cÏ. D 14a) a ¹Silnice pro motorovaÂ vozidlaª (cÏ. D 15a) uvedeneÂ v prÏõÂloze vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho
ministerstva vnitra cÏ. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch (pravidla silnicÏnõÂho provozu).
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§5
UmõÂsteÏnõÂ naÂlepky na motoroveÂm vozidle
NaÂlepku je trÏeba nalepit celou plochou na mõÂstech
daÂle urcÏenyÂch:
a) u motorovyÂch vozidel s vyÂjimkou motocykluÊ na
vnitrÏnõÂ straneÏ prÏednõÂho okna, na jeho dolnõÂm cÏi
hornõÂm praveÂm okraji tak, aby vyÂhled rÏidicÏe z vo-

zidla byl omezen co mozÏno nejmeÂneÏ a naÂlepka
byla dobrÏe viditelnaÂ z vneÏjsÏõÂ prÏednõÂ strany vozidla,
b) u motocykluÊ na nesnadno vymeÏnitelneÂm, lehce
prÏõÂstupneÂm dõÂlu, naprÏõÂklad na palivoveÂ naÂdrzÏi.
§6
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1995.

Ministr:
PhDr. StraÂskyÂ v. r.

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 219 / 1994

Strana 2117

PrÏõÂloha k vyhlaÂsÏce cÏ. 219/1994 Sb.

Vzor prÏednõÂ strany naÂlepky

CÏaÂstka 67

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 220 / 1994

Strana 2118

220
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva financõÂ
ze dne 1. listopadu 1994
o zpuÊsobu a rozsahu prodeje vybranyÂch druhuÊ zbozÏõÂ za ceny bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty
a spotrÏebnõÂch danõÂ neÏkteryÂm osobaÂm
Ministerstvo financõÂ po dohodeÏ s Ministerstvem
zahranicÏnõÂch veÏcõÂ podle § 45 odst. 6 zaÂkona CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ rady cÏ. 588/1992 Sb., o dani z prÏidaneÂ hodnoty, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 196/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 321/
/1993 Sb., a podle § 12 odst. 3 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 199/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 325/1993 Sb., stanovõÂ:
§1
Rozsah uÂpravy
Prodej vybranyÂch druhuÊ zbozÏõÂ (daÂle jen ¹prodej
zbozÏõÂª) za ceny bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty a spotrÏebnõÂch danõÂ (daÂle jen ¹bez danõÂª) osobaÂm jinyÂch staÂtuÊ,
ktereÂ pozÏõÂvajõÂ vyÂsad a imunit podle mezinaÂrodnõÂch
smluv, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, se vztahuje na:
a) diplomatickeÂ mise a konzulaÂrnõÂ uÂrÏady (s vyÂjimkou
konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ vedenyÂch honoraÂrnõÂm konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkem), ktereÂ majõÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice,
b) zvlaÂsÏtnõÂ mise, ktereÂ majõÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice,
mezinaÂrodnõÂ odborneÂ organizace puÊsobõÂcõÂ v CÏeskeÂ
republice v souladu s jejich statusem a kancelaÂrÏ
SekretariaÂtu Konference o bezpecÏnosti a spolupraÂci v EvropeÏ (daÂle jen ¹kancelaÂrÏ SekretariaÂtuª)
se sõÂdlem v Praze,
c) diplomatickeÂ zaÂstupce a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂky
(s vyÂjimkou honoraÂrnõÂch konzulaÂrnõÂch uÂrÏednõÂkuÊ,
akreditovaneÂ v CÏeskeÂ republice, pokud nejsou
staÂtnõÂmi obcÏany CÏeskeÂ republiky,
d) vedoucõÂho zvlaÂsÏtnõÂ mise a cÏleny diplomatickeÂho
personaÂlu zvlaÂsÏtnõÂ mise,
e) uÂrÏednõÂky mezinaÂrodnõÂ odborneÂ organizace a uÂrÏednõÂky kancelaÂrÏe SekretariaÂtu, pokud majõÂ diplomatickyÂ status.
Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se za mezinaÂrodnõÂ odbornou
organizaci povazÏuje i Organizace spojenyÂch naÂroduÊ.
§2
ZpuÊsob prodeje zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ
(1) Prodej zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ osobaÂm podle
§ 1 provaÂdõÂ specializovaneÂ subjekty na zaÂkladeÏ opraÂvneÏnõÂ Ministerstva financõÂ k prodeji zbozÏõÂ za ceny bez
danõÂ. Prodej pohonnyÂch hmot pro osobnõÂ automobily

za ceny bez danõÂ se provaÂdõÂ s pouzÏitõÂm platebnõÂch karet
CCS.
(2) Prodej zbozÏõÂ, ktereÂ je urcÏeno k uÂrÏednõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ osob podle § 1 põÂsm. a) a b), za ceny bez danõÂ lze
proveÂst pouze na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ objednaÂvky. Tato
objednaÂvka musõÂ obsahovat naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:
a) druh a mnozÏstvõÂ zbozÏõÂ,
b) prohlaÂsÏenõÂ, zÏe uvedeneÂ zbozÏõÂ bude slouzÏit vyÂhradneÏ k uÂrÏednõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ,
c) uÂrÏednõÂ razõÂtko a podpis prÏõÂslusÏneÂho vedoucõÂho
diplomatickeÂ mise, konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu, zvlaÂsÏtnõÂ
mise, sekretariaÂtu mezinaÂrodnõÂ odborneÂ organizace nebo kancelaÂrÏe SekretariaÂtu,
d) jmeÂno osoby a cÏõÂslo diplomatickeÂho pruÊkazu osoby, pro kterou se zbozÏõÂ vyzvedaÂvaÂ.
(3) SpecializovanyÂ subjekt oveÏrÏõÂ prÏed prodejem
zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ podle objednaÂvky pravost razõÂtka a podpisu uvedenyÂch na objednaÂvce.
(4) Prodej zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ, ktereÂ je urcÏeno
k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ osob uvedenyÂch v § 1 põÂsm. c)
azÏ e), se uskutecÏnõÂ po prÏedlozÏenõÂ jejich diplomatickeÂho pruÊkazu a IdentifikacÏnõÂ knõÂzÏky vydaneÂ k tomuto
uÂcÏelu pro fyzickeÂ osoby s platnostõÂ vzÏdy do konce
beÏzÏneÂho roku. Do IdentifikacÏnõÂ knõÂzÏky jsou zaznamenaÂny specializovanyÂmi subjekty jednotliveÂ prodeje
zbozÏõÂ (s vyÂjimkou pohonnyÂch hmot pro osobnõÂ automobily) za ceny bez danõÂ azÏ do vyÂsÏe stanoveneÂho
limitu podle § 4.
(5) Vzor tiskopisu titulnõÂ strany a vnitrÏnõÂch listuÊ
IdentifikacÏnõÂ knõÂzÏky je uveden v prÏõÂloze k teÂto vyhlaÂsÏce. VydaÂnõÂ identifikacÏnõÂch knõÂzÏek zajistõÂ Ministerstvo financõÂ a jejich distribuci jednotlivyÂm osobaÂm
podle § 1 põÂsm. c) azÏ e) provede Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ.
§3
Rozsah prodeje zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ
k uÂrÏednõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ
(1) Za zbozÏõÂ urcÏeneÂ k uÂrÏednõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ osob
podle § 1 põÂsm. a) a b) se pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky
povazÏuje:
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NaÂzev zbozÏõÂ

NaÂbytek ± pouze pro vybavenõÂ kancelaÂrÏõÂ
a representacÏnõÂch mõÂstnostõÂ
KancelaÂrÏskeÂ stroje a jejich dõÂly
PocÏõÂtacÏe a jineÂ prÏõÂstroje a zarÏõÂzenõÂ na
zpracovaÂnõÂ dat, jejich dõÂly
ElektrickeÂ lampy stolnõÂ, kancelaÂrÏskeÂ,
stojacõÂ
Lustry a ostatnõÂ stropnõÂ nebo naÂsteÏnnaÂ
svõÂtidla
ElektrickeÂ prÏõÂstroje pro draÂtovou
telefonii nebo telegrafii
TeleviznõÂ a rozhlasoveÂ prÏijõÂmacÏe,
prÏõÂstroje na zaÂznam a reprodukci
zvuku nebo obrazu a podobnaÂ
zarÏõÂzenõÂ, jejich dõÂly
FotografickeÂ prÏõÂstroje, jejich dõÂly
NaÂsteÏnneÂ hodiny, maleÂ kyvadloveÂ
hodiny s hodinkovyÂm strojkem
ZaÂclony, vcÏetneÏ draperiõÂ,
vnitrÏnõÂ zaÂveÏsy
OstatnõÂ bytoveÂ textilie
Koberce a jineÂ podlahoveÂ textilnõÂ krytiny
PodlahoveÂ krytiny
VydavatelskeÂ cÏinnosti ± pouze knihy,
brozÏury, noviny, cÏasopisy,
zvukoveÂ nahraÂvky
ElektrickeÂ akustickeÂ nebo vizuaÂlnõÂ
signalizacÏnõÂ prÏõÂstroje
PotravinaÂrÏskeÂ vyÂrobky, naÂpoje
a pochutiny ± pouze to zbozÏõÂ,
ktereÂ je urcÏeno pro oficiaÂlnõÂ recepce
porÏaÂdaneÂ v rezidencõÂch vedoucõÂch
diplomatickyÂch misõÂ nebo
konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ, prÏõÂpadneÏ
porÏaÂdaneÂ v sõÂdlech diplomatickyÂch
misõÂ nebo konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ, z toho
destilaÂty, likeÂry a ostatnõÂ lihoveÂ
naÂpoje v limitu maximaÂlneÏ 260 l
za rok a võÂno v limitu maximaÂlneÏ
600 l za rok
TabaÂkoveÂ vyÂrobky ± pouze to zbozÏõÂ,
ktereÂ je urcÏeno pro oficiaÂlnõÂ recepce
porÏaÂdaneÂ v rezidencõÂch vedoucõÂch
diplomatickyÂch misõÂ nebo
konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ, prÏõÂpadneÏ
porÏaÂdaneÂ v sõÂdlech diplomatickyÂch
misõÂ nebo konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ,
z toho cigarety v limitu maximaÂlneÏ
80 000 ks za rok
OsobnõÂ automobily ± v limitu trÏõÂ
automobiluÊ za 12 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ
pro diplomatickeÂ mise a konzulaÂrnõÂ
uÂrÏady a jeden automobil za trÏi roky
pro mezinaÂrodnõÂ odborneÂ organizace,
zvlaÂsÏtnõÂ mise nebo kancelaÂrÏ SekretariaÂtu

23.20.11
23.20.16
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MotorovyÂ benzin ± pouze pro osobnõÂ
automobily v limitu 900 litruÊ za trÏi
kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂce na jeden automobil
OstatnõÂ strÏednõÂ ropneÂ frakce ± pouze
motorovaÂ nafta pro osobnõÂ automobily
v limitu 900 litruÊ za trÏi kalendaÂrÏnõÂ
meÏsõÂce na jeden automobil.

MotorovyÂ benzin nebo motorovou naftu cÏerpajõÂ osoby
uvedeneÂ v § 1 põÂsm. a) a b) podle druhuÊ evidovanyÂch
a provozovanyÂch osobnõÂch automobiluÊ.
(2) ZbozÏõÂ za ceny bez danõÂ urcÏeneÂ k uÂrÏednõÂmu
uzÏõÂvaÂnõÂ osob podle § 1 põÂsm. a) a b) je poskytovaÂno
na zaÂkladeÏ principu vzaÂjemnosti bez stanovenõÂ limituÊ,
pokud nenõÂ v odstavci 1 stanoveno jinak, s tõÂm, zÏe jeho
obsah je uÂmeÏrnyÂ k zajisÏteÏnõÂ uÂcÏinneÂho vyÂkonu funkcõÂ
osob podle § 1 põÂsm. a) a b).
§4
Rozsah prodeje zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ
k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ
(1) Za zbozÏõÂ urcÏeneÂ k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ se pro
uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky povazÏuje zbozÏõÂ, ktereÂ slouzÏõÂ
k uspokojovaÂnõÂ soukromyÂch potrÏeb osob uvedenyÂch
v § 1 põÂsm. c) azÏ e), vcÏetneÏ jejich rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ, kterÏõÂ jsou drzÏiteli diplomatickyÂch pruÊkazuÊ.
(2) PocÏet osobnõÂch automobiluÊ k prodeji za ceny
bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty je pro osobnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ osob
podle § 1 põÂsm. c) a d), jejichzÏ diplomatickaÂ mise nebo
konzulaÂrnõÂ uÂrÏad maÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice, a osob
podle § 1 põÂsm. e) limitovaÂn takto:
a) vedoucõÂ diplomatickeÂ mise, ± jeden automobil za
vedoucõÂ zvlaÂsÏtnõÂ mise,
12 kalendaÂrÏnõÂch
vedoucõÂ konzulaÂrnõÂho
meÏsõÂcuÊ
uÂrÏadu
b) cÏlen diplomatickeÂho
± jeden automobil za
personaÂlu, konzulaÂrnõÂ
trÏi roky
uÂrÏednõÂk (s vyÂjimkou
vedoucõÂho konzulaÂrnõÂho
uÂrÏadu)
c) uÂrÏednõÂk mezinaÂrodnõÂ
± jeden automobil za
odborneÂ organizace,
trÏi roky
uÂrÏednõÂk kancelaÂrÏe
SekretariaÂtu
(3) Pokud s osobami uvedenyÂmi v odstavci 2
põÂsm. a) azÏ c) zÏijõÂ po dobu jejich diplomatickeÂho puÊsobenõÂ v CÏeskeÂ republice rodinnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci, kterÏõÂ jsou
drzÏiteli diplomatickeÂho pruÊkazu, je limit zvyÂsÏen o jeden osobnõÂ automobil za obdobõÂ podle prÏõÂslusÏneÂ osoby.
(4) Pro prodej pohonnyÂch hmot pro osobnõÂ automobily k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ uvedeneÂ v odstavci 2 platõÂ
tyto limity:
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Osoby

limit v litrech
za meÏsõÂc
na jeden automobil
a) vedoucõÂ diplomatickeÂ mise,
± 400
vedoucõÂ zvlaÂsÏtnõÂ mise,
vedoucõÂ konzulaÂrnõÂho
uÂrÏadu
b) cÏlen diplomatickeÂho
± 300
personaÂlu,
konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂk
(s vyÂjimkou vedoucõÂho)
c) uÂrÏednõÂk mezinaÂrodnõÂ
± 200
odborneÂ organizace,
uÂrÏednõÂk kancelaÂrÏe
SekretariaÂtu
NevycÏerpanyÂ limit pohonnyÂch hmot pro osobnõÂ automobily v beÏzÏneÂm meÏsõÂci nelze prÏevaÂdeÏt do dalsÏõÂho
obdobõÂ.
(5) OstatnõÂ zbozÏõÂ urcÏeneÂ k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ,
s vyÂjimkou osobnõÂch automobiluÊ a pohonnyÂch hmot
pro osobnõÂ automobily, muÊzÏe byÂt diplomatickyÂm zaÂstupcuÊm a konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm, vcÏetneÏ jejich rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ, jejichzÏ diplomatickaÂ mise a konzulaÂrnõÂ uÂrÏad maÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice, a osobaÂm
podle § 1 põÂsm. d) a e), vcÏetneÏ jejich rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ, prodaÂno za ceny bez danõÂ dle vlastnõÂho vyÂbeÏru v naÂsledujõÂcõÂch limitech v KcÏ :
Osoby
limit v KcÏ za meÏsõÂc
a) vedoucõÂ diplomatickeÂ mise,
± 80 000
vedoucõÂ zvlaÂsÏtnõÂ mise,
vedoucõÂ konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu
b) cÏlen diplomatickeÂho
± 60 000
personaÂlu, konzulaÂrnõÂ
uÂrÏednõÂk (s vyÂjimkou
vedoucõÂho)
c) uÂrÏednõÂk mezinaÂrodnõÂ
± 20 000
odborneÂ organizace,
uÂrÏednõÂk kancelaÂrÏe
SekretariaÂtu,
rodinnyÂ prÏõÂslusÏnõÂk podle
§ 4 odst. 1
V raÂmci teÏchto korunovyÂch limituÊ platõÂ omezenõÂ prodeje cigaret v maximaÂlnõÂ vyÂsÏi 1000 ks na jednu osobu
za meÏsõÂc, destilaÂtuÊ, likeÂruÊ a ostatnõÂch lihovyÂch naÂpojuÊ
(podpolozÏka celnõÂho sazebnõÂku 2208) v maximaÂlnõÂm
uÂhrnneÂm mnozÏstvõÂ 20 litruÊ na osobu za meÏsõÂc. NevycÏerpaneÂ meÏsõÂcÏnõÂ limity ve vsÏech prÏõÂpadech uvedenyÂch
v tomto odstavci nelze prÏevaÂdeÏt do dalsÏõÂho obdobõÂ.
(6) DiplomatickyÂm zaÂstupcuÊm a konzulaÂrnõÂm
uÂrÏednõÂkuÊm, jejichzÏ diplomatickaÂ mise nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad nemaÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice, muÊzÏe byÂt
prodaÂno ostatnõÂ zbozÏõÂ k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ za ceny

bez danõÂ pouze v mnozÏstvõÂ prÏimeÏrÏeneÂm k deÂlce jejich
pobytu v CÏeskeÂ republice, maximaÂlneÏ do cÏaÂstky
40 000 KcÏ za 12 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ na jednu osobu,
z toho maximaÂlneÏ 1000 ks cigaret a 20 litruÊ destilaÂtuÊ,
likeÂruÊ a ostatnõÂch lihovyÂch naÂpojuÊ (podpolozÏka celnõÂho sazebnõÂku 2208) v uÂhrnneÂm mnozÏstvõÂ.
§5
ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Pokud osobnõÂ automobily zakoupeneÂ za ceny
bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty budou prodaÂny v CÏeskeÂ
republice ve lhuÊteÏ trÏõÂ let vcÏetneÏ naÂsledujõÂcõÂch po jejich
registraci, pak jejich prodej podleÂhaÂ dani z prÏidaneÂ
hodnoty, kterou odvede osoba podle § 1 FinancÏnõÂmu
uÂrÏadu pro Prahu 1. OsobnõÂ automobily zakoupeneÂ za
ceny bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty a prodaneÂ po trÏech
letech naÂsledujõÂcõÂch po jejich registraci nepodleÂhajõÂ prÏi
prodeji dani z prÏidaneÂ hodnoty. LhuÊta trÏõÂ let se pocÏõÂtaÂ
ode dne prvnõÂ registrace automobilu v CÏeskeÂ republice.
DanÏ se vypocÏõÂtaÂ jako soucÏin sazby daneÏ platneÂ v dobeÏ
porÏõÂzenõÂ a zaÂkladu daneÏ, kteryÂm je cena porÏõÂzenõÂ v dobeÏ
naÂkupu u specializovaneÂho subjektu. KdyzÏ je osobnõÂ
automobil ve lhuÊteÏ trÏõÂ let po jeho registraci prodaÂn jineÂ
osobeÏ podle § 1, danÏ z prÏidaneÂ hodnoty prÏi prodeji
nenõÂ uplatnÏovaÂna.
(2) Dani z prÏidaneÂ hodnoty nepodleÂhaÂ rovneÏzÏ
prodej osobnõÂho automobilu, pokud je osobeÏ podle
§ 1 z mimorÏaÂdnyÂch duÊvoduÊ potvrzenyÂch Ministerstvem zahranicÏnõÂch veÏcõÂ ukoncÏeno diplomatickeÂ puÊsobenõÂ v CÏeskeÂ republice prÏed uplynutõÂm trÏõÂ let naÂsledujõÂcõÂch po registraci automobilu.
(3) PrÏi prodeji zbozÏõÂ jinyÂmi nezÏ specializovanyÂmi
subjekty naÂrok na prodej zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ nenõÂ.
(4) SpecializovaneÂ subjekty, ktereÂ prodaÂvajõÂ osobaÂm podle § 1 vybraneÂ druhy zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ,
vedou takovou uÂcÏetnõÂ a danÏovou evidenci, aby bylo
mozÏno prokaÂzat mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci daneÏ, zÏe
prodej zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ se uskutecÏnil pouze
v rozsahu stanoveneÂm touto vyhlaÂsÏkou.
(5) SpecializovaneÂ subjekty, ktereÂ prodaÂvajõÂ osobaÂm podle § 1 zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ, pruÊbeÏzÏneÏ kontrolujõÂ dodrzÏovaÂnõÂ limituÊ prÏi prodeji zbozÏõÂ k osobnõÂmu
uzÏõÂvaÂnõÂ.
(6) Ministerstvo financõÂ odejme opraÂvneÏnõÂ specializovanyÂm subjektuÊm k prodeji zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ,
jestlizÏe nejsou prÏi prodeji zbozÏõÂ k osobnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ
dodrzÏovaÂny limity stanoveneÂ touto vyhlaÂsÏkou nebo
prodej zbozÏõÂ k uÂrÏednõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ se uskutecÏnÏuje v rozsahu, kteryÂ je neuÂmeÏrnyÂ k zajisÏteÏnõÂ uÂcÏinneÂho vyÂkonu
funkcõÂ osob podle § 1 põÂsm. a) a b).
§6
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1995.

Ministr:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
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PrÏõÂloha k vyhlaÂsÏce cÏ. 220/1994 Sb.

Vzor tiskopisu
IdentifikacÏnõÂ knõÂzÏka
opravnÏujõÂcõÂ k naÂkupu zbozÏõÂ za ceny bez danõÂ pro opraÂvneÏneÂ osoby
podle vyhlaÂsÏky Ministerstva financõÂ cÏ. 220/1994 Sb.

DiplomatickaÂ mise:
naÂzev staÂtu

jmeÂno opraÂvneÏneÂ osoby

podpis

jmeÂno opraÂvneÏneÂ osoby

podpis

jmeÂno opraÂvneÏneÂ osoby

podpis

jmeÂno opraÂvneÏneÂ osoby

podpis

KonzulaÂrnõÂ uÂrÏad:
naÂzev staÂtu

ZvlaÂsÏtnõÂ mise:
naÂzev

MezinaÂrodnõÂ odborneÂ organizace
a kancelaÂrÏ SekretariaÂtu KBSE:
naÂzev

Vydal:

Datum vydaÂnõÂ:

PorÏ. cÏõÂslo:

RazõÂtko a podpis:

CÏõÂslo diplomatickeÂho pruÊkazu
opraÂvneÏneÂ osoby:
Funkce opraÂvneÏneÂ osoby:

Datum
prodeje

1
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Druh
zbozÏõÂ

Cena
celkem

MnozÏstvõÂ1)
(kusy, litry)

NaÂzev a podpis
prodaÂvajõÂcõÂho

) VyplnõÂ se pouze v prÏõÂpadeÏ prodeje cigaret a destilaÂtuÊ, likeÂruÊ a ostatnõÂch lihovyÂch naÂpojuÊ.

Podpis
kupujõÂcõÂho
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221
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 7. kveÏtna 1991 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou SpojenyÂch staÂtuÊ americkyÂch o vzaÂjemneÂ pomoci mezi jejich
celnõÂmi spraÂvami.
Dohoda byla na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 12 odst. 1 podmõÂnecÏneÏ provaÂdeÏna ode dne jejõÂho podpisu a vstoupila
v platnost dnem 1. cÏervence 1994.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
a vlaÂdou SpojenyÂch staÂtuÊ americkyÂch
o vzaÂjemneÂ pomoci mezi jejich celnõÂmi spraÂvami
VlaÂda CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
a vlaÂda SpojenyÂch staÂtuÊ americkyÂch
veÏdomy si toho, zÏe delikty proti celnõÂm prÏedpisuÊm
posÏkozujõÂ ekonomickeÂ, financÏnõÂ a obchodnõÂ zaÂjmy jejich staÂtuÊ ;
v souladu s DoporucÏenõÂm Rady pro celnõÂ spolupraÂci v Bruselu o vzaÂjemneÂ spraÂvnõÂ pomoci z 5. prosince 1953;
veÏdomy si toho, jak je duÊlezÏiteÂ zajistit prÏesneÂ
stanovenõÂ cel a jinyÂch poplatkuÊ ;
prÏesveÏdcÏeny o tom, zÏe aktivita zameÏrÏenaÂ proti
celnõÂm deliktuÊm zõÂskaÂ spolupracõÂ jejich celnõÂch orgaÂnuÊ
na uÂcÏinnosti;
se dohodly naÂsledovneÏ :
CÏ laÂ n e k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto dohody se rozumõÂ:
1. ¹CelnõÂmi zaÂkony a prÏedpisyª zaÂkony a prÏedpisy uplatnÏovaneÂ celnõÂmi orgaÂny v otaÂzkaÂch dovozu,
vyÂvozu a tranzitu zbozÏõÂ, ktereÂ se tyÂkajõÂ cel a jinyÂch
poplatkuÊ nebo zaÂkazuÊ a omezenõÂ a podobnyÂch opatrÏenõÂ regulujõÂcõÂch pohyb zbozÏõÂ prÏes staÂtnõÂ hranice.

CÏ laÂ n e k 2
Rozsah pomoci
1. ObeÏ smluvnõÂ strany se dohodly pomaÂhat si
navzaÂjem prÏi zabranÏovaÂnõÂ, sÏetrÏenõÂ a potlacÏovaÂnõÂ vsÏech
celnõÂch deliktuÊ v puÊsobnosti jejich celnõÂch spraÂv podle
ustanovenõÂ teÂto dohody.
2. Pomoc podle teÂto dohody bude rovneÏzÏ zahrnovat, na vyzÏaÂdaÂnõÂ, vesÏkereÂ informace za uÂcÏelem
zajisÏteÏnõÂ prÏesneÂho stanovenõÂ cel a jinyÂch poplatkuÊ celnõÂmi spraÂvami.
3. Pomoc podle odstavcuÊ 1 a 2 se poskytuje ve
vsÏech rÏõÂzenõÂch v raÂmci puÊsobnosti celnõÂch spraÂv obou
smluvnõÂch stran, at' se jednaÂ o soudnõÂ rÏõÂzenõÂ, spraÂvnõÂ
rÏõÂzenõÂ nebo sÏetrÏenõÂ. Tato pomoc zahrnuje, anizÏ se prÏitom na neÏ omezõÂ, rÏõÂzenõÂ o zarÏazovaÂnõÂ zbozÏõÂ a urcÏovaÂnõÂ
jeho hodnoty, pokutaÂch a penaÂle, zabavenõÂ a dalsÏõÂch
okolnostech, ktereÂ jsou podstatneÂ pro uplatnÏovaÂnõÂ celnõÂch zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ.
4. SmluvnõÂ strany se dohodly, zÏe si navzaÂjem poskytnou vesÏkerou mozÏnou pomoc v oblasti technickeÂ
spolupraÂce v celnõÂch otaÂzkaÂch. Tato pomoc zahrnuje,
anizÏ se prÏitom na neÏ omezõÂ, tyto body:
a) vyÂcvik a pomoc prÏi rozvõÂjenõÂ speciaÂlnõÂch dovednostõÂ prÏõÂslusÏnõÂkuÊ celnõÂch spraÂv;

2. ¹CelnõÂmi spraÂvamiª v CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FedeÂ strÏednõÂ celnõÂ spraÂva a ve SpojenyÂch
rativnõÂ Republice U
staÂtech americkyÂch CelnõÂ sluzÏba Ministerstva financõÂ
SpojenyÂch staÂtuÊ americkyÂch.

b) vyÂmeÏnu informacõÂ a zkusÏenostõÂ o pouzÏityÂch zajisÏt'ovacõÂch a zjisÏt'ovacõÂch technikaÂch;

3. ¹CelnõÂm deliktemª jakeÂkoliv porusÏenõÂ celnõÂch
zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ, jakozÏ i pokus o porusÏenõÂ teÏchto
zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ.

d) vyÂmeÏnu odbornyÂch, veÏdeckyÂch a technickyÂch
uÂdajuÊ tyÂkajõÂcõÂch se celnõÂch zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ
a rezÏimuÊ ;

c) vyÂmeÏnu specialistuÊ znalyÂch celnõÂ praxe a praktickeÂho provaÂdeÏnõÂ zajisÏt'ovaÂnõÂ a zjisÏt'ovacõÂch metod;
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e) jakoukoliv dalsÏõÂ technickou spolupraÂci podle uvaÂzÏenõÂ obou smluvnõÂch stran.
5. CõÂlem teÂto dohody je rozvoj a rozsÏõÂrÏenõÂ
vzaÂjemneÂ pomoci uskutecÏnÏovaneÂ v soucÏasneÂ dobeÏ
mezi smluvnõÂmi stranami. VesÏkeraÂ pomoc poskytnutaÂ
podle teÂto dohody kteroukoliv smluvnõÂ stranou bude
uskutecÏnÏovaÂna v souladu se zaÂkony a prÏedpisy platnyÂmi v daneÂ zemi.
CÏ laÂ n e k 3
Povinnost dodrzÏovat duÊveÏrnost informacõÂ
a dokumentuÊ
1. Informace, dokumenty a jinaÂ sdeÏlenõÂ obdrzÏenaÂ
v raÂmci vzaÂjemneÂ pomoci mohou byÂt pouzÏita pouze
k uÂcÏeluÊm vymezenyÂm touto dohodou, vcÏetneÏ vyuzÏitõÂ
v soudnõÂm cÏi spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ. TakoveÂ informace, doklady a jinaÂ sdeÏlenõÂ mohou byÂt pouzÏita pro dalsÏõÂ uÂcÏely
pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe smluvnõÂ strana, kteraÂ poskytla
zmõÂneÏneÂ informace, k tomu daÂ svuÊj vyÂslovnyÂ souhlas.
2. SÏetrÏenõÂ, informace, dokumenty a jinaÂ sdeÏlenõÂ
zõÂskanaÂ jednou cÏi druhou smluvnõÂ stranou budou, na
zÏaÂdost smluvnõÂ strany, kteraÂ informace poskytla, povazÏovaÂna za duÊveÏrnaÂ. DuÊvody vedoucõÂ k takoveÂ zÏaÂdosti
budou sdeÏleny.
CÏ laÂ n e k 4
VyÂjimky z pomoci
1. V prÏõÂpadech, kdy je celnõÂ spraÂva jedneÂ smluvnõÂ
strany toho naÂzoru, zÏe pomoc poskytnutaÂ v raÂmci teÂto
dohody by narusÏila suverenitu, bezpecÏnost, verÏejnyÂ
porÏaÂdek nebo jineÂ podstatneÂ staÂtnõÂ zaÂjmy, nebo by se
neslucÏovala s platnyÂmi zaÂkony a prÏedpisy, pomoc
muÊzÏe byÂt odmõÂtnuta nebo odeprÏena nebo muÊzÏe byÂt
vaÂzaÂna na splneÏnõÂ urcÏityÂch podmõÂnek cÏi pozÏadavkuÊ.
2. V prÏõÂpadech, kdy by celnõÂ spraÂva jedneÂ smluvnõÂ
strany prÏedlozÏila zÏaÂdost o pomoc, jõÂzÏ by sama nemohla
vyhoveÏt v prÏõÂpadech, kdy by jõÂ byla takovaÂ zÏaÂdost
prÏedlozÏena druhou smluvnõÂ stranou, oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost prÏi prÏedlozÏenõÂ teÂto zÏaÂdosti. DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ
strana muÊzÏe svobodneÏ rozhodnout, zda teÂto zÏaÂdosti
vyhovõÂ.
CÏ laÂ n e k 5
Forma a obsah zÏaÂdostõÂ o pomoc
1. ZÏaÂdosti uplatnÏovaneÂ v raÂmci teÂto dohody budou podaÂvaÂny põÂsemneÏ. Doklady potrÏebneÂ k vyrÏõÂzenõÂ
zÏaÂdosti k nõÂ budou prÏilozÏeny. V prÏõÂpadeÏ naleÂhaveÂ situace mohou byÂt rovneÏzÏ prÏijaty uÂstnõÂ zÏaÂdosti, ale musõÂ
byÂt urychleneÏ potvrzeny põÂsemneÏ.
2. ZÏaÂdosti uplatnÏovaneÂ podle odstavce 1 tohoto
cÏlaÂnku budou obsahovat naÂsledujõÂcõÂ informace:
a) orgaÂn, kteryÂ zÏaÂdost podaÂvaÂ ;
b) druh rÏõÂzenõÂ;
c) prÏedmeÏt a duÊvod zÏaÂdosti;

d) naÂzvy a adresy stran zainteresovanyÂch na rÏõÂzenõÂ,
pokud jsou znaÂmy; a
e) kraÂtkeÂ vylõÂcÏenõÂ daneÂho prÏõÂpadu a praÂvnõÂ skutecÏnosti prÏõÂpadu.
CÏ laÂ n e k 6
ZpuÊsob spojenõÂ
1. Pomoc bude uskutecÏnÏovaÂna prÏõÂmyÂm spojenõÂm
mezi vedoucõÂmi prÏedstaviteli prÏõÂslusÏnyÂch celnõÂch spraÂv
nebo jimi urcÏenyÂmi pracovnõÂky.
2. V prÏõÂpadeÏ, zÏe celnõÂ spraÂva zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ
strany nenõÂ orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm zÏaÂdost splnit, muÊzÏe
prÏedat zÏaÂdost jineÂmu prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu. Potom je
na uÂvaze takoveÂhoto prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu, zda-li poskytne pomoc.
CÏ laÂ n e k 7
SplneÏnõÂ zÏaÂdosti
1. ZÏaÂdanaÂ celnõÂ spraÂva se vynasnazÏõÂ ucÏinit vesÏkeraÂ
nutnaÂ opatrÏenõÂ ke splneÏnõÂ zÏaÂdosti.
2. CelnõÂ spraÂva ktereÂkoliv smluvnõÂ strany muÊzÏe
na pozÏaÂdaÂnõÂ proveÂst jmeÂnem zÏaÂdajõÂcõÂ strany jakeÂkoliv
nutneÂ sÏetrÏenõÂ nebo sbeÏr informacõÂ v raÂmci sveÂ pravomoci, vcÏetneÏ vyzÏadovaÂnõÂ informacõÂ od znalcuÊ, sveÏdkuÊ
a osob podezrÏelyÂch ze spaÂchaÂnõÂ deliktu proti celnõÂm
zaÂkonuÊm a prÏedpisuÊm.
3. CelnõÂ spraÂva jedneÂ smluvnõÂ strany muÊzÏe na
zÏaÂdost druheÂ smluvnõÂ strany proveÂst oveÏrÏenõÂ, prÏezkoumaÂnõÂ a sÏetrÏenõÂ ve spojitosti s otaÂzkami, ktereÂ jsou v jejõÂ
pravomoci a jsou uvedeneÂ v teÂto dohodeÏ.
4. Na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti muÊzÏe zÏaÂdanaÂ smluvnõÂ
strana povolit uÂrÏednõÂkuÊm zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ strany byÂt
prÏõÂtomni jako zaÂstupci, a pokud je to vhodneÂ, poskytnout prostrÏednictvõÂm poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka zÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany jakeÂkoliv informace cÏi pomoc uvedenou v zÏaÂdosti.
5. PozÏadavek jedneÂ smluvnõÂ strany, aby byl zachovaÂn urcÏityÂ postup, bude splneÏn v souladu se zaÂkony zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany.
6. ZÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ strana bude na vlastnõÂ zÏaÂdost
informovaÂna o cÏase a mõÂsteÏ konaÂnõÂ opatrÏenõÂ provaÂdeÏnyÂch v souvislosti s touto zÏaÂdostõÂ za uÂcÏelem koordinace teÏchto opatrÏenõÂ.
7. V prÏõÂpadeÏ, zÏe zÏaÂdost nebude mozÏno splnit, zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ strana o tom bude bez odkladu informovaÂna a bude jõÂ sdeÏlen duÊvod odmõÂtnutõÂ.
CÏ laÂ n e k 8
Dokumentace, doklady a sveÏdci
1. OriginaÂly spisuÊ, dokumentuÊ a jinyÂch materiaÂluÊ
budou pozÏadovaÂny pouze v teÏch prÏõÂpadech, kdy by
nepostacÏovaly jejich opisy cÏi kopie. Na zaÂkladeÏ
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zvlaÂsÏtnõÂ zÏaÂdosti budou opisy cÏi kopie takovyÂch spisuÊ,
dokumentuÊ a jinyÂch materiaÂluÊ patrÏicÏneÏ oveÏrÏeny.
2. OriginaÂly spisuÊ, dokumentuÊ a jinyÂch materiaÂluÊ,
ktereÂ byly prÏedaÂny, budou vraÂceny prÏi nejblizÏsÏõÂ prÏõÂlezÏitosti, nejpozdeÏji do jednoho meÏsõÂce po ukoncÏenõÂ
rÏõÂzenõÂ; praÂva zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany nebo trÏetõÂch stran
tyÂkajõÂcõÂ se daneÂ veÏci zuÊstanou nedotcÏena.
3. CelnõÂ spraÂva jedneÂ smluvnõÂ strany poveÏrÏõÂ sveÂ
pracovnõÂky na zÏaÂdost celnõÂ spraÂvy druheÂ smluvnõÂ
strany, aby vystoupili jako sveÏdci nebo znalci v souvislosti s celnõÂmi delikty v soudnõÂm cÏi spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany a aby poskytli takoveÂ
spisy, dokumenty cÏi jineÂ materiaÂly nebo jejich oveÏrÏeneÂ
kopie, ktereÂ odhalili v raÂmci sveÂ sluzÏebnõÂ cÏinnosti. ZÏaÂdost o vystoupenõÂ musõÂ jasneÏ stanovit, o jakyÂ prÏõÂpad
jde a v jakeÂ uÂloze maÂ byÂt uÂrÏednõÂk dotazovaÂn.
4. Na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti celnõÂ spraÂvy jedneÂ
smluvnõÂ strany, celnõÂ spraÂva druheÂ smluvnõÂ strany
prÏedaÂ zaÂveÏry nebo rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ tyÂkajõÂcõÂ se provaÂdeÏnõÂ platnyÂch celnõÂch zaÂkonuÊ na uÂzemõÂ
zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany nebo ji nechaÂ oficiaÂlneÏ informovat prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny v souladu s celnõÂmi zaÂkony
platnyÂmi na uÂzemõÂ zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 9
NaÂklady
1. SmluvnõÂ strany se zrÏeknou vsÏech naÂrokuÊ na
naÂhradu vyÂdajuÊ vynalozÏenyÂch prÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody s vyÂjimkou vyÂdajuÊ na sveÏdky, poplatky znalcuÊm
a honoraÂrÏe tlumocÏnõÂkuÊm, pokud nejsou staÂtnõÂmi zameÏstnanci.
2. NaÂklady na dopravu a vyÂdaje na sveÏdky, znalce
a tlumocÏnõÂky vyzÏaÂdaneÂ jednou smluvnõÂ stranou ponese
tato zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ strana.
3. JestlizÏe jsou nebo budou pozÏadovaÂny ke splneÏnõÂ zÏaÂdosti vyÂdaje podstatneÂ a mimorÏaÂdneÂ povahy,
smluvnõÂ strany se dohodnou o stanovenõÂ podmõÂnek,
za kteryÂch zÏaÂdost bude splneÏna, jakozÏ i o zpuÊsobu,
jakyÂm budou naÂklady hrazeny.
CÏ l aÂ ne k 1 0
ZvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂpady pomoci
1. CelnõÂ spraÂvy se budou na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti navzaÂjem informovat o tom:
a) zda zbozÏõÂ dovaÂzÏeneÂ na uÂzemõÂ zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ
strany bylo z uÂzemõÂ zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany vyvezeno v souladu s celnõÂmi prÏedpisy,
b) zda zbozÏõÂ vyvaÂzÏeneÂ z uÂzemõÂ zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ
strany bylo dovezeno na uÂzemõÂ zÏaÂdaneÂ smluvnõÂ
strany v souladu s celnõÂmi prÏedpisy.
Informace bude na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti obsahovat uÂdaje,
jakeÂho celnõÂho rÏõÂzenõÂ bylo pouzÏito prÏi propusÏteÏnõÂ
zbozÏõÂ.
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2. CelnõÂ spraÂva jedneÂ smluvnõÂ strany na zÏaÂdost
celnõÂ spraÂvy druheÂ smluvnõÂ strany zajistõÂ v raÂmci
svyÂch mozÏnostõÂ zvlaÂsÏtnõÂ dohled na sveÂm uÂzemõÂ nad:
a) dopravnõÂmi prostrÏedky podezrÏelyÂmi z toho, zÏe
jsou pouzÏõÂvaÂny prÏi celnõÂm deliktu;
b) zbozÏõÂm oznacÏenyÂm zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ stranou za
prÏedmeÏt celnõÂho deliktu; a
c) urcÏityÂmi osobami, o nichzÏ je zÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ
straneÏ znaÂmo nebo ktereÂ podezõÂraÂ, zÏe se uÂcÏastnõÂ
na paÂchaÂnõÂ celnõÂho deliktu.
V prÏõÂpadeÏ osob bude takovyÂ dohled omezen na vstup
a vyÂstup z jejõÂho uÂzemõÂ.
3. CelnõÂ spraÂvy obou smluvnõÂch stran si na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti navzaÂjem poskytnou vesÏkereÂ dostupneÂ
informace tyÂkajõÂcõÂ se cÏinnostõÂ, jejichzÏ vyÂsledkem by
mohl byÂt celnõÂ delikt na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
4. CelnõÂ spraÂvy obou smluvnõÂch stran si bez vyzvaÂnõÂ sdeÏlõÂ co nejdrÏõÂve vesÏkereÂ informace o celnõÂch
deliktech, ktereÂ majõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂjem potlacÏovat.
5. V prÏõÂpadech, ktereÂ by mohly podstatneÏ ohrozit
hospodaÂrÏstvõÂ, verÏejneÂ zdravõÂ, verÏejnyÂ porÏaÂdek cÏi jakyÂkoli jinyÂ duÊlezÏityÂ zaÂjem druheÂ smluvnõÂ strany, bude
takovaÂ informace poskytnuta bez prÏedchozõÂho vyzÏaÂdaÂnõÂ.
6. CelnõÂ spraÂvy obou smluvnõÂch stran si poskytnou na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti dokumentaci tyÂkajõÂcõÂ se dopravy a zaÂsilek zbozÏõÂ s vyznacÏenõÂm hodnoty, umõÂsteÏnõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ a mõÂsta urcÏenõÂ tohoto zbozÏõÂ.
7. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe bez ohledu na pozÏadavek reciprocity prÏeveÂst propadlyÂ majetek nebo
prostrÏedky nebo vyÂnosy z jeho prodeje druheÂ smluvnõÂ
straneÏ v rozsahu povoleneÂm jejich prÏõÂslusÏnyÂmi zaÂkony
a za dohodnutyÂch podmõÂnek.
CÏ l aÂ ne k 1 1
ProvaÂdeÏnõÂ Dohody
Â
UstrÏednõÂ celnõÂ spraÂva CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a CelnõÂ sluzÏba Ministerstva financõÂ
SpojenyÂch staÂtuÊ americkyÂch mohou byÂt v prÏõÂmeÂm
styku pro uÂcÏely vyrÏizovaÂnõÂ otaÂzek vyplyÂvajõÂcõÂch z teÂto
dohody a mohou sjednaÂvat provaÂdeÏcõÂ protokoly k teÂto
dohodeÏ a usilovat po vzaÂjemneÂ shodeÏ o rÏesÏenõÂ probleÂmuÊ a pochybnostõÂ vznikajõÂcõÂch prÏi vyÂkladu cÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody.
CÏ l aÂ ne k 1 2
PocÏaÂtek a ukoncÏenõÂ platnosti
1. Tato dohoda bude podmõÂnecÏneÏ provaÂdeÏna ode
dne jejõÂho podpisu a vstoupõÂ v platnost dnem, kdy si
smluvnõÂ strany vyÂmeÏnou diplomatickyÂch noÂt vzaÂjemneÏ
sdeÏlily, zÏe prÏedpoklady pozÏadovaneÂ pro nabytõÂ platnosti byly podle vnitrostaÂtnõÂho praÂva kazÏdeÂ smluvnõÂ
strany splneÏny.
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2. ObeÏ smluvnõÂ strany se sejdou na konci peÏtileteÂho obdobõÂ od data vstupu v platnost teÂto dohody za
uÂcÏelem jejõÂho prÏezkoumaÂnõÂ, pokud se navzaÂjem põÂsemneÏ neuveÏdomõÂ o tom, zÏe prÏezkoumaÂnõÂ nenõÂ nutneÂ.

obdrzÏenõÂ oznaÂmenõÂ o vypoveÏzenõÂ druhou smluvnõÂ stranou.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ k tomu
zmocneÏni svyÂmi vlaÂdami, podepsali tuto dohodu.

3. KazÏdaÂ ze smluvnõÂch stran muÊzÏe Dohodu vypoveÏdeÏt põÂsemneÏ diplomatickou cestou. Dohoda pozbude platnosti poslednõÂm dnem sÏesteÂho meÏsõÂce po

DaÂno v Praze dne 7. kveÏtna 1991 v puÊvodnõÂch
vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Za vlaÂdu
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky:

Za vlaÂdu
SpojenyÂch staÂtuÊ
americkyÂch:

JUDr. JirÏõÂ HronovskyÂ v. r.
generaÂlnõÂ rÏeditel
UÂstrÏednõÂ celnõÂ spraÂvy

Carol B. Hallett v. r.
vedoucõÂ CelnõÂ spraÂvy
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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 E N IÂ
O PAT R
Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
ze dne 17. listopadu 1994
o uÂpraveÏ vyÂsÏe stravneÂho prÏi pracovnõÂch cestaÂch
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ podle § 8
odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 119/1992 Sb., o cestovnõÂch naÂhradaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 44/1994 Sb., stanovõÂ
a zverÏejnÏuje tuto uÂpravu sazeb cestovnõÂch naÂhrad:

1. V § 5 odst. 1 se zvysÏuje sazba uvedenaÂ v põÂsmenu a) na cÏaÂstku 40 KcÏ, sazba uvedenaÂ v põÂsmenu b) na
cÏaÂstku 62 KcÏ a sazba uvedenaÂ v põÂsmenu c) na cÏaÂstku
99 KcÏ.
2. V § 5 odst. 2 se zvysÏuje sazba na cÏaÂstku 40 KcÏ.

I
Sazby stravneÂho stanoveneÂ zaÂkonem cÏ. 119/1992
Sb., o cestovnõÂch naÂhradaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 44/
/1994 Sb., a zvyÂsÏeneÂ opatrÏenõÂm Ministerstva praÂce
a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ ze dne 15. zaÂrÏõÂ 1994, publikovanyÂm
v cÏaÂstce 59/1994 Sb., se upravujõÂ takto:

II
UpraveneÂ sazby naÂhrad prÏõÂslusÏejõÂ zameÏstnancuÊm
od prvnõÂho dne kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po
kalendaÂrÏnõÂm meÏsõÂci, v neÏmzÏ byly zverÏejneÏny ve SbõÂrce
zaÂkonuÊ.

Ministr:
Ing. VodicÏka v. r.
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Â M E N IÂ D I S T R I B U T O R A
OZNA
UpozornÏujeme prÏedplatitele SbõÂrky zaÂkonuÊ, veÏstnõÂkuÊ, zpravodajuÊ a cÏasopisuÊ distribuovanyÂch a. s. SEVT, zÏe
v neÏktereÂ z nejblizÏsÏõÂch cÏaÂstek (cÏõÂsel) obdrzÏõÂ objednaÂvkovyÂ list SEVT na prÏedplatneÂ pro rok 1995. Tento
formulaÂrÏ bude zaÂvaznyÂ pro vsÏechny odbeÏratele, tzn. i pro ty zaÂkaznõÂky, kterÏõÂ jizÏ sveÂ pozÏadavky zaslali,
a rovneÏzÏ pro ty, kterÏõÂ prÏedpoklaÂdajõÂ automatickeÂ pokracÏovaÂnõÂ odbeÏru beze zmeÏn. DeÏkujeme za pochopenõÂ.
SEVT, a. s.

VydaÂvaÂ a tiskne: Ministerstvo vnitra, odbor vydavatelstvõÂ a tisku, BartuÊnÏkova 4, posÏtovnõÂ schraÂnka 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11,
fax (02) 795 26 03 - Redakce: Nad sÏtolou 3, posÏtovnõÂ schraÂnka 21/SB, 170 34 Praha 7 - HolesÏovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho a reklamace - SEVT, a. s., TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 Praha 1 - MalaÂ Strana, fax (02) 53 00 26, zmeÏny adres
a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, tel. (02) 663 100 71 l. 154-159, fax (02) 683 19 86 - VychaÂzõÂ podle
potrÏeby - RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi
oznaÂmenyÂch ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ
Ï editelzaÂloha cÏinõÂ 900,± KcÏ) - UÂcÏet pro prÏedplatneÂ: KomercÏnõÂ banka Praha 1, uÂcÏet cÏ. 30015-706-011/0100 - PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno R
stvõÂm posÏtovnõÂ prÏepravy Praha cÏ. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993.

Distribuce prÏedplatiteluÊm: SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8 ZmeÏny adres se provaÂdeÏjõÂ do 15 dnuÊ. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO praÂvnickaÂ osoba; r. cÏ. (bez lomõÂtka) - soukromaÂ osoba. PozÏadavky na noveÂ
prÏedplatneÂ budou vyrÏõÂzeny do 15 dnuÊ a dodaÂvky budou zahaÂjeny od nejblizÏsÏõÂ
cÏaÂstky po tomto datu - Reklamace je trÏeba uplatnit põÂsemneÏ do 15 dnuÊ od data
rozeslaÂnõÂ - JednotliveÂ cÏaÂstky lze na objednaÂvku obdrzÏet v odbytoveÂm strÏedisku SEVT, TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 Praha 1 - MalaÂ Strana, telefon (02) 24 51 05 14
l. 316, fax (02) 53 00 26; za hotoveÂ v prodejnaÂch SEVT: Praha 1, TrzÏisÏteÏ 9,
telefon (02) 24 51 05 14 l. 318 - Praha 4, JihlavskaÂ 405, telefon (02) 692 82 87
- Brno, CÏeskaÂ 14, telefon (05) 422 139 62 - Karlovy Vary, SokolovskaÂ 53, telefon
(017) 268 95 - Ostrava, Dr. SÏmerala 27, telefon (069) 22 63 42 a ve vybranyÂch
knihkupectvõÂch.

