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Ï aÂstka 83
C

RozeslaÂna dne 23. rÏõÂjna 1998

Cena KcÏ 13,±

O B S A H:
240. N a rÏ õÂ ze nõÂ vl aÂ d y o poskytnutõÂ financÏnõÂ pomoci v oblasti bydlenõÂ obcÏanuÊm postizÏenyÂm povodneÏmi v roce 1997 nebo
v roce 1998 (uÂplneÂ zneÏnõÂ, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn a doplneÏnõÂ)
241. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva zdravotnictvõÂ, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva zdravotnictvõÂ cÏ. 292/1997 Sb., o pozÏadavcõÂch na
zdravotnõÂ nezaÂvadnost balenyÂch vod a o zpuÊsobu jejich uÂpravy
242. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ SÏesteÂho protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady
Evropy
Â mluveÏ o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod,
243. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o podpisu Protokolu cÏ. 11 k U
kteryÂm se meÏnõÂ kontrolnõÂ mechanismus v nõÂ ustavenyÂ
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
O z naÂ me nõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ pozÏadavky na zpraÂvu o hospodarÏenõÂ banky
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240
UÂ P L NEÂ ZN EÏ NIÂ * )
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 190/1997 Sb.,
o poskytnutõÂ financÏnõÂ pomoci v oblasti bydlenõÂ obcÏanuÊm postizÏenyÂm povodneÏmi
v roce 1997 nebo v roce 1998,
ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 248/1997 Sb., narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 170/1998 Sb.
a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 211/1998 Sb.
VlaÂda narÏizuje k provedenõÂ zaÂkona cÏ. 576/1990
Sb., o pravidlech hospodarÏenõÂ s rozpocÏtovyÂmi prostrÏedky CÏeskeÂ republiky a obcõÂ v CÏeskeÂ republice (rozpocÏtovaÂ pravidla republiky), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 579/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 166/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 321/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 10/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 189/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 57/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 154/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 160/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 160/1997 Sb.:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
Ï EDMEÏT UÂPRAVY
PR
§1
(1) Toto narÏõÂzenõÂ upravuje poskytovaÂnõÂ financÏnõÂ
pomoci ze staÂtnõÂho rozpocÏtu teÏm, kterÏõÂ byli postizÏeni
povodneÏmi v cÏervenci a v srpnu 1997 nebo v cÏervenci 1998, a daÂle sesuvy puÊdy v duÊsledku nadmeÏrnyÂch sraÂzÏek v teÏchto obdobõÂch (daÂle jen ¹povodenÏª), ve formeÏ
a) nenaÂvratneÂho prÏõÂspeÏvku (daÂle jen ¹prÏõÂspeÏvekª),
b) naÂvratneÂ puÊjcÏky na porÏõÂzenõÂ rodinneÂho domu
nebo bytu (daÂle jen ¹puÊjcÏkaª) nebo
c) naÂhrady naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ stavby.
(2) PrÏõÂspeÏvek, puÊjcÏku nebo naÂhradu naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ stavby lze poskytnout pouze fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ jsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, majõÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt (daÂle jen ¹obcÏanª) a splnÏujõÂ dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto narÏõÂzenõÂm.
Â ST D RU HA
Â
CÏ A
Ï
Â
Ï
PRISPEVKY
PrÏõÂspeÏvek vlastnõÂkuÊm
§2
(1) ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli ke dni 4. cÏervence 1997

nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, ke dni 22. cÏervence 1998 (daÂle jen ¹rozhodnyÂ denª) vlastnõÂky domu
s alesponÏ jednõÂm bytem1) (daÂle jen ¹duÊmª) nebo vlastnõÂky bytu ve vlastnictvõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu2)
(daÂle jen ¹byt ve vlastnictvõÂª) v domeÏ, na ktereÂ bylo
v duÊsledku povodneÏ vydaÂno pravomocneÂ rozhodnutõÂ
o odstraneÏnõÂ stavby3) nebo ktereÂ byly v souvislosti
s povodnõÂ znicÏeny nebo v raÂmci zaÂchrannyÂch pracõÂ odstraneÏny (daÂle jen ¹odstranÏovanyÂ objektª), se poskytne
prostrÏednictvõÂm okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle
mõÂsta odstranÏovaneÂho objektu (daÂle jen ¹okresnõÂ
uÂrÏadª) prÏõÂspeÏvek ve vyÂsÏi 150 000 KcÏ za kazÏdyÂ byt v odstranÏovaneÂm objektu.
(2) ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli v rozhodnyÂ den spoluvlastnõÂky odstranÏovaneÂho objektu, poskytne okresnõÂ
uÂrÏad prÏõÂspeÏvek v celkoveÂ vyÂsÏi 150 000 KcÏ za kazÏdyÂ
byt v odstranÏovaneÂm objektu tak, zÏe jej rozdeÏlõÂ podle
velikosti spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ. Pokud neÏkteryÂ ze
spoluvlastnõÂkuÊ nesplnÏuje podmõÂnky pro poskytnutõÂ
prÏõÂspeÏvku, rozdeÏlõÂ se celkovaÂ cÏaÂstka prÏõÂspeÏvku mezi
spoluvlastnõÂky splnÏujõÂcõÂ podmõÂnky pro jeho poskytnutõÂ. ObdobneÏ se postupuje, byl-li odstranÏovanyÂ objekt v bezpodõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ manzÏeluÊ, prÏicÏemzÏ
se maÂ za to, zÏe podõÂly obou manzÏeluÊ na odstranÏovaneÂm
objektu jsou stejneÂ.
(3) PodmõÂnkou pro poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku je, zÏe
obcÏan v rozhodnyÂ den v odstranÏovaneÂm objektu trvale
bydlel a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu.6)
§3
(1) PrÏõÂspeÏvek poskytne okresnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ zÏaÂdosti obcÏana podaneÂ do 31. kveÏtna 1999
nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, do 31. kveÏtna 2000 a dolozÏeneÂ
a) pravomocnyÂm rozhodnutõÂm o odstraneÏnõÂ stavby
s potvrzenõÂm stavebnõÂho uÂrÏadu, zÏe rozhodnutõÂ

Â plneÂ zneÏnõÂ se vyhlasÏuje na zaÂkladeÏ usnesenõÂ vlaÂdy ze dne 12. srpna 1998 cÏ. 515.
) U
) § 42 odst. 3 vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva pro technickyÂ a investicÏnõÂ rozvoj cÏ. 83/1976 Sb., o obecnyÂch technickyÂch
pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2
) ZaÂkon 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), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
) § 88 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6
) ZaÂkon cÏ. 135/1982 Sb., o hlaÂsÏenõÂ a evidenci pobytu obcÏanuÊ.
*
1
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bylo vydaÂno v duÊsledku posÏkozenõÂ stavby povodnõÂ, poprÏõÂpadeÏ potvrzenõÂm stavebnõÂho uÂrÏadu,
zÏe stavba byla v souvislosti s povodnõÂ znicÏena
nebo v raÂmci zaÂchrannyÂch pracõÂ odstraneÏna,
b) pravomocnyÂm kolaudacÏnõÂm rozhodnutõÂm v prÏõÂpadeÏ, zÏe v odstranÏovaneÂm objektu bylo võÂce bytuÊ,
c) vyÂpisem z katastru nemovitostõÂ potvrzujõÂcõÂm
vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ odstranÏovaneÂho
objektu, poprÏõÂpadeÏ bytu ve vlastnictvõÂ v takoveÂm
objektu, poprÏõÂpadeÏ obsah veÏcneÂho brÏemene,
d) potvrzenõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu,6) obsahujõÂcõÂm vyÂcÏet osob, ktereÂ byly v odstranÏovaneÂm objektu
v rozhodnyÂ den prÏihlaÂsÏeny k trvaleÂmu pobytu.
(2) SkutecÏnosti uvedeneÂ v dokladech podle odstavce 1 põÂsm. a) musõÂ byÂt oveÏrÏeny a osveÏdcÏeny okresnõÂm uÂrÏadem.
PrÏõÂspeÏvek naÂjemcuÊm
§4
(1) ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli v rozhodnyÂ den naÂjemci
bytu v odstranÏovaneÂm objektu nebo byt v odstranÏovaneÂm objektu uzÏõÂvali z jineÂho praÂvnõÂho duÊvodu,7) se
poskytne prostrÏednictvõÂm okresnõÂho uÂrÏadu prÏõÂspeÏvek
v celkoveÂ vyÂsÏi 150 000 KcÏ za byt v odstranÏovaneÂm
objektu.
(2) ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli spolecÏnyÂmi naÂjemci bytu
v odstranÏovaneÂm objektu nebo tento byt spolecÏneÏ uzÏõÂvali z jineÂho praÂvnõÂho duÊvodu (daÂle jen ¹spolecÏnõÂ uzÏivateleÂª), rozdeÏlõÂ okresnõÂ uÂrÏad celkovou cÏaÂstku prÏõÂspeÏvku 150 000 KcÏ rovnyÂm dõÂlem mezi ty spolecÏneÂ
uzÏivatele, kterÏõÂ splnÏujõÂ podmõÂnky pro poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku.
(3) PodmõÂnkou pro poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku je, zÏe
obcÏan v byteÏ v odstranÏovaneÂm objektu v rozhodnyÂ
den trvale bydlel a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu
pobytu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ za tento byt prÏõÂspeÏvek neobdrzÏõÂ vlastnõÂk.
§5
(1) PrÏõÂspeÏvek poskytne okresnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ zÏaÂdosti obcÏana podaneÂ do 31. kveÏtna 1999
nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, do 31. kveÏtna 2000 a dolozÏeneÂ
a) pravomocnyÂm rozhodnutõÂm o odstraneÏnõÂ stavby,
v nõÂzÏ se byt nachaÂzel, s potvrzenõÂm stavebnõÂho
uÂrÏadu, zÏe rozhodnutõÂ bylo vydaÂno v duÊsledku posÏkozenõÂ stavby povodnõÂ, poprÏõÂpadeÏ potvrzenõÂm
stavebnõÂho uÂrÏadu, zÏe stavba byla v souvislosti s povodnõÂ znicÏena nebo v raÂmci zaÂchrannyÂch pracõÂ odstraneÏna,

7

) NaprÏ. § 51 a 151n obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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b) naÂjemnõÂ smlouvou cÏi dokladem o jineÂm praÂvnõÂm
duÊvodu uzÏõÂvaÂnõÂ bytu, vcÏetneÏ toho, zda se jednaÂ
o spolecÏneÂ uzÏivatele bytu,
c) potvrzenõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu, obsahujõÂcõÂm vyÂcÏet osob, ktereÂ byly v byteÏ v rozhodnyÂ den prÏihlaÂsÏeny k trvaleÂmu pobytu.
(2) SkutecÏnosti uvedeneÂ v dokladech podle odstavce 1 põÂsm. a) musõÂ byÂt oveÏrÏeny a osveÏdcÏeny okresnõÂm uÂrÏadem.
§6
(1) Dojde-li v obdobõÂ od rozhodneÂho dne do
31. kveÏtna 1999 nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, do 31. kveÏtna 2000 k uÂmrtõÂ obcÏana uvedeneÂho
v § 4 odst. 1 a 2, kteryÂ splnÏoval podmõÂnky pro poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku podle tohoto narÏõÂzenõÂ, poskytne se prÏõÂspeÏvek, poprÏõÂpadeÏ jeho cÏaÂst jeho prÏõÂbuznyÂm v rÏadeÏ
prÏõÂmeÂ, sourozencuÊm cÏi manzÏelovi, pokud
a) v rozhodnyÂ den v byteÏ trvale bydleli,
b) byli v neÏm prÏihlaÂsÏeni k trvaleÂmu pobytu,
c) s obcÏanem zÏili od rozhodneÂho dne do jeho smrti
ve spolecÏneÂ domaÂcnosti,
d) splnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v § 1 odst. 2,
e) prÏõÂspeÏvek podle tohoto narÏõÂzenõÂ jizÏ nebyl poskytnut praÂvnõÂmu prÏedchuÊdci.
(2) Pro vyÂsÏi poskytovaneÂho prÏõÂspeÏvku platõÂ ustanovenõÂ § 4 obdobneÏ.
Â ST T R
Ï E TIÂ
CÏ A
Ê JCÏKA
PU
§7
(1) ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli v rozhodnyÂ den vlastnõÂky
odstranÏovaneÂho objektu, se poskytne puÊjcÏka do vyÂsÏe
850 000 KcÏ za kazÏdyÂ byt v odstranÏovaneÂm objektu.
UÂrokovaÂ sazba z puÊjcÏky cÏinõÂ 4 % rocÏneÏ.
(2) ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli v rozhodnyÂ den spoluvlastnõÂky odstranÏovaneÂho objektu, se poskytne puÊjcÏka
v celkoveÂ vyÂsÏi do 850 000 KcÏ za kazÏdyÂ byt v odstranÏovaneÂm objektu; puÊjcÏka se rozdeÏlõÂ podle velikosti jejich
spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ. Pokud neÏkteryÂ ze spoluvlastnõÂkuÊ nesplnÏuje podmõÂnky pro poskytnutõÂ puÊjcÏky,
muÊzÏe se spoluvlastnõÂkuÊm splnÏujõÂcõÂm podmõÂnky pro
poskytnutõÂ puÊjcÏky uÂmeÏrneÏ zvyÂsÏit na neÏ prÏipadajõÂcõÂ
podõÂl z celkoveÂ cÏaÂstky puÊjcÏky. ObdobneÏ se postupuje,
byl-li odstranÏovanyÂ objekt v bezpodõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ manzÏeluÊ, prÏicÏemzÏ se maÂ za to, zÏe podõÂly obou
manzÏeluÊ na odstranÏovaneÂm objektu jsou stejneÂ.

(3) ObcÏanuÊm uvedenyÂm v odstavcõÂch 1 a 2 mohou byÂt za byty v jednom odstranÏovaneÂm objektu poskytnuty nejvyÂsÏe trÏi puÊjcÏky.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ i pro obcÏany,
kterÏõÂ v rozhodnyÂ den uzÏõÂvali odstranÏovanyÂ objekt k bydlenõÂ na zaÂkladeÏ praÂva vyplyÂvajõÂcõÂho z veÏcneÂho brÏemene, pokud podmõÂnky pro poskytnutõÂ puÊjcÏky nesplnÏuje vlastnõÂk.
§8
(1) PodmõÂnkou pro poskytnutõÂ puÊjcÏky obcÏanuÊm
uvedenyÂm v § 7 je, zÏe
a) obcÏan v rozhodnyÂ den v odstranÏovaneÂm objektu
trvale bydlel a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu
pobytu,
b) puÊjcÏka je obcÏanovi poskytovaÂna za uÂcÏelem porÏõÂzenõÂ bytu,
c) byt porÏõÂzenyÂ s pomocõÂ puÊjcÏky bude umõÂsteÏn na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
d) vraÂcenõÂ puÊjcÏky bude zajisÏteÏno zaÂstavnõÂm praÂvem;8) zaÂstavou musõÂ byÂt nemovitost.
(2) PorÏõÂzenõÂm bytu se rozumõÂ:
a) je-li obcÏan stavebnõÂkem
1. vyÂstavba rodinneÂho domu8a) nebo bytu ve
vlastnictvõÂ,
2. zmeÏna stavby rodinneÂho domu, kterou se bez
vyuzÏitõÂ dosavadnõÂch obytnyÂch mõÂstnostõÂ zõÂskaÂ
novyÂ samostatnyÂ byt,
3. zmeÏna jineÂ stavby, kterou se bez vyuzÏitõÂ prÏõÂpadnyÂch dosavadnõÂch obytnyÂch mõÂstnostõÂ zõÂskaÂ
novyÂ samostatnyÂ byt,
4. stavebnõÂ uÂpravy nebytovyÂch prostor nebo naÂstavba, prÏõÂstavba cÏi vestavba do puÊdnõÂch prostoruÊ, kteryÂmi se zõÂskaÂ novyÂ samostatnyÂ byt ve
vlastnictvõÂ,
b) nabytõÂ vlastnictvõÂ rodinneÂho domu nebo bytu ve
vlastnictvõÂ obcÏanem koupõÂ, za prÏedpokladu, zÏe
prÏedchozõÂmu vlastnõÂkovi nebyla puÊjcÏka poskytnuta.
§9
ProvaÂdõÂ-li vyÂstavbu domu s neÏkolika byty spolecÏneÏ neÏkolik stavebnõÂkuÊ, poskytne se puÊjcÏka kazÏdeÂmu
z nich; pocÏet poskytnutyÂch puÊjcÏek prÏitom nesmõÂ byÂt
vysÏsÏõÂ nezÏ pocÏet staveÏnyÂch bytuÊ. ManzÏeluÊm lze poskytnout pouze jednu puÊjcÏku.

8

)
)
9
)
10
)
8a
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§ 10
PodmõÂnky pouzÏitõÂ puÊjcÏky
(1) ObcÏan uvedenyÂ v § 8 odst. 2 põÂsm. a) muÊzÏe
pouzÏõÂt prostrÏedky puÊjcÏky jen za teÏchto podmõÂnek:
a) provede vyÂstavbu v souladu se stavebnõÂmi prÏedpisy,
b) vyÂstavbu dokoncÏõÂ tak, aby kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ
nabylo praÂvnõÂ moci nejpozdeÏji do cÏtyrÏ let od poskytnutõÂ puÊjcÏky,
c) puÊjcÏku pouzÏije pouze k uÂhradeÏ ceny stavby,
d) rodinnyÂ duÊm nebo byt ve vlastnictvõÂ bude mõÂt ve
sveÂm vlastnictvõÂ do doby splacenõÂ puÊjcÏky a do
uplynutõÂ teÂto doby jej bude uzÏõÂvat ke sveÂmu trvaleÂmu bydlenõÂ.
(2) ObcÏan uvedenyÂ v § 8 odst. 2 põÂsm. b) muÊzÏe
pouzÏõÂt prostrÏedky puÊjcÏky jen za podmõÂnek uvedenyÂch
v odstavci 1 põÂsm. c) a d).
§ 11
Postup prÏi poskytovaÂnõÂ puÊjcÏky
(1) PuÊjcÏka bude poskytnuta na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ
zÏaÂdosti podaneÂ do 31. kveÏtna 1999 nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, do 31. kveÏtna 2000 u poveÏrÏeneÂ
banky.9) K zÏaÂdosti obcÏan dolozÏõÂ doklady uvedeneÂ v § 3.
PoveÏrÏenaÂ banka prÏedaÂ zÏaÂdosti spolu s doklady potvrzujõÂcõÂmi splneÏnõÂ podmõÂnek pro poskytnutõÂ puÊjcÏky
Ministerstvu pro mõÂstnõÂ rozvoj, ktereÂ o zÏaÂdosti rozhodne. Na rozhodovaÂnõÂ o poskytnutõÂ puÊjcÏky se ustanovenõÂ zaÂkona o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ10) nepouzÏijõÂ.
(2) Na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ puÊjcÏky
uvolnõÂ poveÏrÏenaÂ banka cÏaÂstku puÊjcÏky k cÏerpaÂnõÂ obcÏanovi z bezuÂrocÏneÂho uÂcÏtu u jedneÂ z vybranyÂch9) financujõÂcõÂch bank (daÂle jen ¹financujõÂcõÂ bankaª).
§ 12
Splatnost puÊjcÏky
(1) PuÊjcÏka vcÏetneÏ uÂrokuÊ je splatnaÂ nejpozdeÏji do
20 let od vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o jejõÂm poskytnutõÂ. PocÏaÂtek jejõÂho splaÂcenõÂ muÊzÏe byÂt odlozÏen nejvyÂsÏe o trÏi roky
od vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ puÊjcÏky.
(2) PuÊjcÏka se splaÂcõÂ meÏsõÂcÏnõÂmi splaÂtkami na uÂcÏet
u poveÏrÏeneÂ banky. VyÂsÏe meÏsõÂcÏnõÂch splaÂtek musõÂ cÏinit
alesponÏ cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ pruÊmeÏrneÂ vyÂsÏi splaÂtky prÏi
splaÂcenõÂ pravidelnyÂmi meÏsõÂcÏnõÂmi splaÂtkami.

§ 151a a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 44 odst. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 83/1976 Sb.
ZaÂkon cÏ. 199/1994 Sb., o zadaÂvaÂnõÂ verÏejnyÂch zakaÂzek, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 148/1996 Sb.
ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
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§ 13
UÂhrada a pouzÏitõÂ puÊjcÏky
(1) CÏaÂstky pouzÏiteÂ na poskytnutõÂ puÊjcÏek, uÂroky
a prostrÏedky splacenyÂch, poprÏõÂpadeÏ vraÂcenyÂch cÏaÂstek
puÊjcÏek vyporÏaÂdaÂvaÂ poveÏrÏenaÂ banka se staÂtnõÂm rozpocÏtem.
(2) ProstrÏedky poskytnuteÂ puÊjcÏky muÊzÏe obcÏan
cÏerpat nejvyÂsÏe po dobu trÏõÂ let od vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ puÊjcÏky. PrÏi uvolnÏovaÂnõÂ prostrÏedkuÊ postupuje financujõÂcõÂ banka obdobneÏ jako prÏi uvolnÏovaÂnõÂ
prostrÏedkuÊ hypotecÏnõÂho uÂveÏru poskytnuteÂho hypotecÏnõÂ bankou11) a v souladu s podmõÂnkami uvedenyÂmi
v § 8 tohoto narÏõÂzenõÂ.
(3) ObcÏan puÊjcÏku neprodleneÏ vraÂtõÂ, jestlizÏe nedodrzÏõÂ neÏkterou z podmõÂnek uvedenyÂch v § 8 a 10.
(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe po zaÂniku manzÏelstvõÂ nebo dohodou manzÏeluÊ12) se prÏed splacenõÂm puÊjcÏky vlastnõÂkem
rodinneÂho domu nebo bytu ve vlastnictvõÂ stane manzÏel
obcÏana, jemuzÏ byla puÊjcÏka poskytnuta, nevyzÏaduje se
neprodleneÂ splacenõÂ puÊjcÏky, pokud novyÂ vlastnõÂk rodinneÂho domu nebo bytu ve vlastnictvõÂ prÏevezme zaÂvazky puÊvodnõÂho vlastnõÂka podle § 8 a 10.
(5) PrÏestane-li byÂt obcÏan vlastnõÂkem rodinneÂho
domu nebo bytu ve vlastnictvõÂ prÏed splacenõÂm puÊjcÏky
v duÊsledku prÏechodu vlastnictvõÂ deÏdeÏnõÂm a nejde-li
o prÏõÂpady uvedeneÂ v odstavci 4, nepozÏaduje se neprodleneÂ vraÂcenõÂ puÊjcÏky, pokud se novyÂm vlastnõÂkem
stane obcÏan a prÏevezme zaÂvazky puÊvodnõÂho vlastnõÂka
podle § 8 a 10.
(6) Dojde-li z duÊvoduÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 4
a 5 prÏed splacenõÂm puÊjcÏky k dalsÏõÂmu prÏechodu vlastnictvõÂ rodinneÂho domu nebo bytu ve vlastnictvõÂ, na
kteryÂ byla puÊjcÏka poskytnuta, postupuje se obdobneÏ
podle odstavcuÊ 4 a 5.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Â HRADA NA
Â KLADU
Ê ODSTRANEÏNIÂ STAVBY
NA
§ 14
ObcÏanuÊm, kterÏõÂ byli v rozhodnyÂ den vlastnõÂky
domu nebo bytu ve vlastnictvõÂ uzÏõÂvanyÂch k trvaleÂmu
bydlenõÂ a stavba nebo jejõÂ cÏaÂst byla povodnõÂ znicÏena,
v raÂmci zaÂchrannyÂch pracõÂ odstraneÏna nebo na ni bylo
vydaÂno pravomocneÂ rozhodnutõÂ o odstraneÏnõÂ stavby
nebo jejõÂ cÏaÂsti, budou prostrÏednictvõÂm okresnõÂho uÂrÏadu
nahrazeny naÂklady odstraneÏnõÂ stavby nebo jejõÂ cÏaÂsti na
zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti podaneÂ do 31. kveÏtna 1999
nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, do 31. kveÏt-

11

Strana 7637

na 2000. Pokud naÂklady odstraneÏnõÂ stavby nebo jejõÂ
cÏaÂsti hradila obec, budou jõÂ prostrÏednictvõÂm okresnõÂho
uÂrÏadu tyto naÂklady nahrazeny na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti; obec muÊzÏe pozÏaÂdat o naÂhradu naÂkladuÊ souhrnneÏ
za võÂce odstranÏovanyÂch objektuÊ. PodmõÂnkou pro poskytnutõÂ naÂhrady je, zÏe naÂklady odstraneÏnõÂ stavby nebo
jejõÂ cÏaÂsti budou dolozÏeny a zÏe jejich cena neprÏevyÂsÏõÂ
ceny v mõÂsteÏ obvykleÂ. K zÏaÂdosti musõÂ byÂt prÏipojeny
doklady uvedeneÂ v § 3 odst. 1 põÂsm. a) a c) a v § 3
odst. 2.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
§ 15
FinancÏnõÂ pomoc v dalsÏõÂch prÏõÂpadech
(1) PrÏõÂspeÏvek, puÊjcÏka nebo naÂhrada naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ stavby podle tohoto narÏõÂzenõÂ se na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ zÏaÂdosti poskytne i obcÏanovi, na neÏhozÏ v obdobõÂ od rozhodneÂho dne do 31. kveÏtna 1999 nebo, jde-li o povodneÏ v cÏervenci 1998, do 31. kveÏtna 2000
prÏesÏlo nebo prÏejde vlastnickeÂ praÂvo k odstranÏovaneÂmu
objektu po zaÂniku manzÏelstvõÂ nebo deÏdeÏnõÂm, pokud
v odstranÏovaneÂm objektu v rozhodnyÂ den trvale bydlel
a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu a pokud prÏõÂspeÏvek, puÊjcÏka nebo naÂhrada naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ
stavby jizÏ nebyly poskytnuty prÏedchozõÂmu vlastnõÂkovi.
(2) FinancÏnõÂ pomoc se poskytne obcÏanovi ± vlastnõÂkovi, kteryÂ bydlel ve stavbeÏ domu nebo bytu ve
vlastnictvõÂ na zaÂkladeÏ povolenõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu
k prÏedcÏasneÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ, pokud jsou, s vyÂjimkou podmõÂnky prÏihlaÂsÏenõÂ k trvaleÂmu pobytu, splneÏny ostatnõÂ
podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto narÏõÂzenõÂm.
(3) Zanikl-li byt odstraneÏnõÂm cÏaÂsti stavby podle
pravomocneÂho rozhodnutõÂ o odstraneÏnõÂ cÏaÂsti stavby
vydaneÂho v duÊsledku povodneÏ, znicÏenõÂm cÏaÂsti stavby
v souvislosti s povodnõÂ nebo odstraneÏnõÂm cÏaÂsti stavby
v raÂmci zaÂchrannyÂch pracõÂ (daÂle jen ¹zaniklyÂ bytª),
poskytne se obcÏanovi ± vlastnõÂkovi stavby se zaniklyÂm
bytem nebo zanikleÂho bytu ve vlastnictvõÂ za zaniklyÂ
byt prÏõÂspeÏvek a puÊjcÏka, pokud v zanikleÂm byteÏ v rozhodnyÂ den trvale bydlel a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu. UstanovenõÂ odstavce 1 a § 2, 3 7 azÏ 13
platõÂ obdobneÏ.
(4) PuÊjcÏka se poskytne i obcÏanovi, kteryÂ zaniklyÂ
byt uzÏõÂval na zaÂkladeÏ praÂva vyplyÂvajõÂcõÂho z veÏcneÂho
brÏemene, pokud v zanikleÂm byteÏ v rozhodnyÂ den
trvale bydlel a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu,

) ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
12
) § 143a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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nesplnÏuje-li podmõÂnky pro poskytnutõÂ puÊjcÏky vlastnõÂk.
UstanovenõÂ odstavce 1 a § 7 azÏ 13 platõÂ obdobneÏ.
(5) PrÏõÂspeÏvek se poskytne i obcÏanovi, kteryÂ byl
naÂjemcem zanikleÂho bytu nebo zaniklyÂ byt uzÏõÂval z jineÂho praÂvnõÂho duÊvodu,7) pokud v zanikleÂm byteÏ v rozhodnyÂ den trvale bydlel a byl v neÏm prÏihlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ za zaniklyÂ byt prÏõÂspeÏvek neobdrzÏõÂ vlastnõÂk. UstanovenõÂ § 4 azÏ 6 platõÂ
obdobneÏ.
(6) PuÊjcÏka a naÂhrada naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ stavby se
poskytne i obcÏanovi ± vlastnõÂkovi rozestaveÏneÂho bytu
ve vlastnictvõÂ a rozestaveÏneÂ budovy,12a) pokud jsou,
s vyÂjimkou podmõÂnek prÏihlaÂsÏenõÂ k trvaleÂmu pobytu
a trvaleÂho bydlenõÂ, splneÏny ostatnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto narÏõÂzenõÂm.
§ 16
Ï
ZaÂdaÂ-li obcÏan o poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku nebo puÊjcÏky za võÂce bytuÊ v odstranÏovaneÂm objektu a nemuÊzÏe
dolozÏit prÏõÂslusÏnou stavebnõÂ dokumentacõÂ ani jinyÂm
zpuÊsobem, zÏe v odstranÏovaneÂm objektu bylo võÂce bytuÊ,
maÂ se za to, zÏe v odstranÏovaneÂm objektu byl pouze
jeden byt.
§ 17
Kontrola dodrzÏovaÂnõÂ podmõÂnek
(1) PrÏi spraÂveÏ a kontrole prostrÏedkuÊ pouzÏityÂch na
uÂhradu prÏõÂspeÏvkuÊ, puÊjcÏek a naÂhrad naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ
stavby a kontrole dodrzÏovaÂnõÂ podmõÂnek podle tohoto
narÏõÂzenõÂ postupujõÂ uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂny13) obdobneÏ
jako prÏi spraÂveÏ dotacõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.14)
(2) V prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ, zÏe prÏõÂspeÏvek, puÊjcÏka a naÂhrada naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ stavby byly poskytnuty, cÏerpaÂny, pouzÏity nebo splaÂceny v rozporu s tõÂmto narÏõÂzenõÂm, ulozÏõÂ financÏõÂ uÂrÏad neopraÂvneÏneÏ poskytnuteÂ, cÏerpaneÂ, pouzÏiteÂ nebo zadrzÏeneÂ prostrÏedky odveÂst do
staÂtnõÂho rozpocÏtu a ulozÏõÂ penaÂle podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.15)

§ 18
PrÏi poskytovaÂnõÂ financÏnõÂ pomoci na bytovou vyÂstavbu podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ16) se neprÏihlõÂzÏõÂ k financÏnõÂ pomoci poskytnuteÂ podle tohoto narÏõÂzenõÂ.
§ 18a
(1) Ministr pro mõÂstnõÂ rozvoj muÊzÏe v prÏõÂpadech
hodnyÂch zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele udeÏlit vyÂjimku prÏi nesplneÏnõÂ podmõÂnky v rozhodnyÂ den
a) prÏihlaÂsÏenõÂ k trvaleÂmu pobytu [§ 2 odst. 3, § 4
odst. 3, § 6 odst. 1 põÂsm. b), § 8 odst. 1 põÂsm. a),
§ 15 odst. 1 a § 15 odst. 3 azÏ 5],
b) trvaleÂho bydlenõÂ [§ 8 odst. 1 põÂsm. a) a § 15 odst. 1
a 3], pokud jde o poskytnutõÂ puÊjcÏky a naÂhrady
naÂkladuÊ odstraneÏnõÂ stavby,
c) existence veÏcneÂho brÏemene (§ 7 odst. 4 a § 15
odst. 4), nebo
d) uzÏõÂvaÂnõÂ domu nebo bytu ve vlastnictvõÂ k trvaleÂmu
bydlenõÂ v rozhodnyÂ den (§ 14)
za prÏedpokladu, zÏe prÏõÂspeÏvek, puÊjcÏka nebo naÂhrada naÂkladuÊ na odstraneÏnõÂ stavby nebyly poskytnuty jineÂ
osobeÏ.
(2) O udeÏlenõÂ vyÂjimky rozhoduje ministr pro
mõÂstnõÂ rozvoj na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti obcÏana prÏedlozÏeneÂ prostrÏednictvõÂm okresnõÂho uÂrÏadu. K zÏaÂdosti
prÏipojõÂ sveÂ stanovisko prÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu a starosta prÏõÂslusÏneÂ obce.
§ 19
UÂcÏinnost
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 15. srpna
1997.
* * *
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 248/1997 Sb. nabylo uÂcÏinnosti
dnem 7. rÏõÂjna 1997, narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 170/1998 Sb. nabylo uÂcÏinnosti dnem 16. cÏervence 1998 a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 211/1998 Sb. nabylo uÂcÏinnosti dnem 11. zaÂrÏõÂ 1998.

) § 27 põÂsm. j) a k) zaÂkona CÏNR cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 89/1996 Sb.
13
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
14
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon CÏNR cÏ. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodarÏenõÂ s rozpocÏtovyÂmi prostrÏedky CÏeskeÂ republiky a obcõÂ v CÏeskeÂ
republice (rozpocÏtovaÂ pravidla republiky).
15
) § 30 zaÂkona CÏNR cÏ. 576/1990 Sb.
16
) NaprÏ. § 3 põÂsm. d) narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 148/1997 Sb., o poskytovaÂnõÂ bezuÂrocÏneÂ puÊjcÏky na bytovou vyÂstavbu obcÏanuÊ.

12a
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241
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva zdravotnictvõÂ
ze dne 8. rÏõÂjna 1998,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva zdravotnictvõÂ cÏ. 292/1997 Sb., o pozÏadavcõÂch
na zdravotnõÂ nezaÂvadnost balenyÂch vod a o zpuÊsobu jejich uÂpravy
Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ podle § 19
põÂsm. a), b) a f) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 292/1997 Sb., o pozÏadavcõÂch na zdravotnõÂ nezaÂvadnost balenyÂch vod a o zpuÊsobu jejich
uÂpravy, se meÏnõÂ takto:
1. V § 10 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) V prÏõÂpadeÏ pozitivnõÂho naÂlezu hodnot chemickyÂch ukazateluÊ uvedenyÂch pod põÂsmeny a) azÏ f),
ktereÂ se vyznacÏujõÂ sÏkodlivostõÂ stejneÂho charakteru,
musõÂ byÂt soucÏet podõÂluÊ, vypocÏtenyÂ deÏlenõÂm skutecÏneÏ
zjisÏteÏnyÂch hodnot koncentracõÂ jednotlivyÂch ukazateluÊ
nejvyÂsÏe prÏõÂpustnyÂmi hodnotami uvedenyÂmi v prÏõÂlohaÂch
cÏ. 1 a cÏ. 2 a deÏlenyÂ pocÏtem ukazateluÊ, mensÏõÂ nezÏ 1.ª.
2. V prÏõÂloze cÏ. 1 cÏaÂsti B põÂsm. a) se v kolonce
¹ostatnõÂ podmõÂnky %ª zrusÏuje symbol ¹(1)ª.
3. V prÏõÂloze cÏ. 1 cÏaÂsti B põÂsm. b) se poslednõÂ veÏta
nahrazuje touto veÏtou: ¹Meze detekce jsou pro neÏktereÂ
laÂtky uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2 pod cÏ. 23 azÏ 41, cÏ. 58
a cÏ. 61.ª.
4. V prÏõÂloze cÏ. 2 cÏaÂsti B põÂsm. a) polozÏce 19 se do
kolonky ¹limitª vklaÂdaÂ dalsÏõÂ cÏõÂselnyÂ uÂdaj ¹(25)****)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou znõÂ:
¹****) kojeneckaÂ 15, stolnõÂ 25.ª.

5. V prÏõÂloze cÏ. 2 cÏaÂsti B põÂsm. b) polozÏce 36 se
v kolonce ¹limitª cÏõÂselnyÂ uÂdaj ¹0,3ª nahrazuje cÏõÂselnyÂm uÂdajem ¹0,01ª.
6. V prÏõÂloze cÏ. 2 cÏaÂsti B põÂsm. b) se vklaÂdaÂ dalsÏõÂ dõÂl,
kteryÂ vcÏetneÏ symbolu (5) znõÂ:
¹OstatnõÂ laÂtky
41 polychlorovaneÂ

PCB

mg/1

0,01

25 (5)ª.

StaÂvajõÂcõÂ polozÏky cÏ. 41 azÏ 63 se oznacÏujõÂ jako polozÏky
cÏ. 42 azÏ 64.
V prÏõÂloze cÏ. 2 cÏaÂsti B prvnõÂ veÏta vysveÏtlivek pod tabulkami znõÂ: ¹Symboly (1), (2), (3), (4) a (5) v prÏõÂlohaÂch cÏ. 1
a cÏ. 3 znacÏõÂ:ª.
Na konci vysveÏtlivek se doplnÏuje symbol (5), kteryÂ znõÂ:
¹(5) Suma kongeneruÊ 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.ª.
7. V prÏõÂloze cÏ. 2 cÏaÂsti B põÂsm. d) bodeÏ 63 se typ
limitu ¹mol/1ª nahrazuje typem limitu ¹mmol/1ª.
CÏl. II
1. Pokud je zajisÏteÏnõÂ plneÏnõÂ povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ
z ustanovenõÂ § 3 odst. 2 podmõÂneÏno provedenõÂm uÂzemnõÂho a stavebnõÂho rÏõÂzenõÂ, musõÂ byÂt dosazÏeno souladu
s touto vyhlaÂsÏkou nejpozdeÏji do konce roku 2000.
sÏenõÂ.

2. Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂ-

Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.
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242
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 5. brÏezna 1996 byl ve SÏtrasburku prÏijat SÏestyÂ protokol
ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy.
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky byl Protokol podepsaÂn ve SÏtrasburku dne 10. rÏõÂjna 1997.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.
RatifikacÏnõÂ listina CÏeskeÂ republiky byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, depozitaÂrÏe Protokolu, dne 24. cÏervna 1998.
Protokol vstupuje v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 8 odst. 1 dnem 1. listopadu 1998 a tõÂmto dnem
vstupuje v platnost i pro CÏeskou republiku.
CÏeskyÂ prÏeklad Protokolu se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
SÏ E ST YÂ PR OTO KO L
ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy
CÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy, signataÂrÏi tohoto Protokolu,
majõÂce na zrÏeteli UÂmluvu o ochraneÏ lidskyÂch praÂv
a zaÂkladnõÂch svobod, podepsanou 4. listopadu 1950
Ï õÂmeÏ (daÂle jen ¹UÂmluvaª);
vR
majõÂce na zrÏeteli Protokol cÏ. 11 k UÂmluveÏ, kteryÂ
Â mluvy, porestrukturalizuje kontrolnõÂ mechanismus U
depsanyÂ 11. kveÏtna 1994 ve SÏtrasburku (daÂle jen ¹Protokol cÏ. 11 k UÂmluveÏª), kteryÂm se zaklaÂdaÂ staÂlyÂ EvropskyÂ soud pro lidskaÂ praÂva (daÂle jen ¹Soudª), nahrazujõÂcõÂ Evropskou komisi a Soud pro lidskaÂ praÂva;
rovneÏzÏ majõÂce na zrÏeteli cÏlaÂnek 51 UÂmluvy, kteryÂ
stanovõÂ, zÏe v dobeÏ vyÂkonu funkce majõÂ soudci naÂrok na
vyÂsady a imunity uvedeneÂ v cÏlaÂnku 40 Statutu Rady
Evropy a v dohodaÂch na jeho zaÂkladeÏ uzavrÏenyÂch;
prÏipomõÂnajõÂce VsÏeobecnou dohodu o vyÂsadaÂch
a imunitaÂch Rady Evropy, podepsanou 2. zaÂrÏõÂ 1949
v ParÏõÂzÏi (daÂle jen ¹VsÏeobecnaÂ dohodaª), a jejõÂ DruhyÂ,
CÏtvrtyÂ a PaÂtyÂ protokol;
berouce v uÂvahu, zÏe poskytnutõÂ vyÂsad a imunit
soudcuÊm Soudu vyzÏaduje novyÂ Protokol ke VsÏeobecneÂ
dohodeÏ;
dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
KromeÏ vyÂsad a imunit uvedenyÂch v cÏlaÂnku 18
VsÏeobecneÂ dohody budou soudci, jejich manzÏelky a nezletileÂ deÏti pozÏõÂvat vyÂsad a imunit, osvobozenõÂ a mozÏnostõÂ poskytovanyÂch diplomatickyÂm zaÂstupcuÊm v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem.

CÏ laÂ n e k 2
Pro uÂcÏely tohoto Protokolu znamenaÂ termõÂn
¹soudciª soudce zvoleneÂ v souladu s cÏlaÂnkem 22
UÂmluvy, jakozÏ i ktereÂhokoliv soudce jmenovaneÂho
ad hoc prÏõÂslusÏnyÂm zuÂcÏastneÏnyÂm staÂtem v souladu
Â mluvy.
s cÏlaÂnkem 27 odst. 2 U
CÏ laÂ n e k 3
Za uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ uÂplneÂ svobody slova soudcuÊ
a uÂplneÂ nezaÂvislosti prÏi vyÂkonu jejich povinnostõÂ budou tito i nadaÂle vyjmuti ze soudnõÂho rÏõÂzenõÂ, pokud jde
o mluveneÂ nebo psaneÂ slovo a vesÏkereÂ uÂkony provaÂdeÏneÂ prÏi vyÂkonu jejich povinnostõÂ, bez ohledu na to, zÏe
tyto osoby jizÏ vyÂkon takovyÂch povinnostõÂ neprovaÂdeÏjõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
VyÂsady a imunity jsou soudcuÊm poskytovaÂny nikoliv pro osobnõÂ prospeÏch jednotlivcuÊ samotnyÂch, ale
za uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ nezaÂvisleÂho vyÂkonu jejich funkcõÂ.
Pouze Soud zasedajõÂcõÂ v pleÂnu je opraÂvneÏn zbavit soudce imunity; maÂ nejen praÂvo, ale takeÂ povinnost zbavit
soudce imunity v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by podle jeho
naÂzoru imunita prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti, a pokud se jõÂ lze vzdaÂt, anizÏ by to bylo na uÂjmu uÂcÏelu, pro
kteryÂ byla poskytnuta.
CÏ laÂ n e k 5
(1) UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 1, 3 a 4 tohoto Protokolu
se vztahujõÂ na tajemnõÂka Soudu a jeho zaÂstupce, kteryÂ
je staÂtuÊm, jezÏ jsou stranami UÂmluvy, formaÂlneÏ notifikovaÂn jako uÂrÏadujõÂcõÂ tajemnõÂk Soudu.
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(2) UstanovenõÂ cÏlaÂnku 3 tohoto Protokolu a cÏlaÂnek 18 VsÏeobecneÂ dohody se vztahujõÂ na zaÂstupce tajemnõÂka soudu.
(3) VyÂsady a imunity uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2
tohoto cÏlaÂnku jsou poskytovaÂny tajemnõÂkovi Soudu
a jeho zaÂstupci nikoli pro jejich osobnõÂ prospeÏch, ale
pro usnadneÏnõÂ vyÂkonu jejich povinnostõÂ. Pouze Soud
zasedajõÂcõÂ v pleÂnu je opraÂvneÏn zbavit tajemnõÂka Soudu
a jeho zaÂstupce imunity; maÂ nejen praÂvo, ale i povinnost zbavit je teÂto imunity v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by
podle jeho naÂzoru prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti,
a pokud se jõÂ lze vzdaÂt, anizÏ by to bylo na uÂjmu uÂcÏelu,
pro kteryÂ byla poskytnuta.
(4) GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy je opraÂvneÏn
se souhlasem prÏedsedy Soudu zbavit imunity dalsÏõÂ
cÏleny soudnõÂ kancelaÂrÏe v souladu s ustanovenõÂmi
cÏlaÂnku 19 VsÏeobecneÂ dohody a s naÂlezÏityÂm ohledem
na duÊvody uvedeneÂ v odstavci 3.
CÏ laÂ n e k 6
(1) Dokumenty a listiny Soudu, soudcuÊ a soudnõÂ
kancelaÂrÏe jsou nedotknutelneÂ, pokud se tyÂkajõÂ praÂce
Soudu.
(2) UÂrÏednõÂ korespondence a dalsÏõÂ uÂrÏednõÂ sdeÏlenõÂ
Soudu, soudcuÊ a soudnõÂ kancelaÂrÏe nesmõÂ byÂt zadrzÏeny
nebo podrobeny cenzurÏe.
CÏ laÂ n e k 7
(1) Tento Protokol bude otevrÏen k podpisu cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady Evropy, ktereÂ jsou signataÂrÏi VsÏeobecneÂ dohody a ktereÂ mohou svuÊj souhlas byÂt jõÂm
vaÂzaÂny vyjaÂdrÏit:
a) podpisem bez vyÂhrad, pokud jde o ratifikaci, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ; nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace, prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ, kteryÂ bude naÂsledovaÂn ratifikacõÂ, prÏijetõÂm nebo schvaÂlenõÂm.
(2) RatifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady
Evropy.
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(2) Pro kteroukoliv smluvnõÂ stranu VsÏeobecneÂ
dohody, kteraÂ naÂsledneÏ podepõÂsÏe tento Protokol bez
vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ, nebo kteraÂ
jej bude ratifikovat, prÏijõÂmat nebo schvalovat, vstoupõÂ
tento Protokol v platnost po uplynutõÂ jednoho meÏsõÂce
ode dne podpisu nebo ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂch listin, listin
o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ.
CÏ laÂ n e k 9
(1) KazÏdyÂ staÂt muÊzÏe v dobeÏ podpisu bez vyÂhrady
ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ nebo kdykoliv poteÂ
prohlaÂsit v oznaÂmenõÂ generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady
Evropy, zÏe tento Protokol se bude vztahovat na vsÏechna nebo na ktereÂkoliv z uÂzemõÂ, za jejichzÏ mezinaÂrodnõÂ
Â mluva a Protostyky nese odpoveÏdnost a kde platõÂ U
koly k nõÂ.
(2) Protokol bude platit na uÂzemõÂ nebo uÂzemõÂch
uvedenyÂch v oznaÂmenõÂ od trÏicaÂteÂho dne po obdrzÏenõÂ
takoveÂ notifikace generaÂlnõÂm tajemnõÂkem Rady
Evropy.
(3) JakeÂkoliv prohlaÂsÏenõÂ ucÏineÏneÂ v souladu s odstavcem 1 tyÂkajõÂcõÂ se uÂzemõÂ uvedeneÂho v takoveÂm prohlaÂsÏenõÂ lze odvolat nebo pozmeÏnit oznaÂmenõÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi. OdvolaÂnõÂ nebo zmeÏna vstoupõÂ
v platnost prvnõÂ den meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po uplynutõÂ
jednomeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty od obdrzÏenõÂ oznaÂmenõÂ generaÂlnõÂm
tajemnõÂkem.
CÏ l aÂ ne k 1 0
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady:
a) jakyÂkoliv podpis;
b) ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂch listin, listin o prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ;
c) jakeÂkoliv datum vstupu v platnost tohoto Protokolu v souladu s cÏlaÂnky 8 a 9;
d) jakyÂkoliv dalsÏõÂ akt, notifikaci nebo sdeÏlenõÂ vztahujõÂcõÂ se k tomuto Protokolu.

CÏ laÂ n e k 8

Na duÊkaz cÏehozÏ nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ k tomu
zmocneÏni, podepsali tento Protokol.

(1) Tento Protokol vstoupõÂ v platnost prvnõÂ den
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po uplynutõÂ jednoho meÏsõÂce ode
dne, ke ktereÂmu trÏi smluvnõÂ strany VsÏeobecneÂ dohody
vyjaÂdrÏily souhlas byÂt vaÂzaÂny Protokolem v souladu
s ustanovenõÂmi cÏlaÂnku 7, nebo v den vstupu v platnost
Protokolu cÏ. 11 k UÂmluveÏ podle toho, co nastane pozdeÏji.

DaÂno ve SÏtrasburku dne 5. brÏezna 1996 v jazyce
anglickeÂm a francouzskeÂm, prÏicÏemzÏ oba texty majõÂ
stejnou platnost, v jednom originaÂle, kteryÂ bude ulozÏen
v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady
Evropy prÏedaÂ oveÏrÏeneÂ kopie kazÏdeÂmu cÏlenskeÂmu staÂtu
Rady Evropy.
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243
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 11. kveÏtna 1994 byl ve SÏtrasburku prÏijat a jmeÂnem CÏeskeÂ
republiky podepsaÂn Protokol cÏ. 11 k UÂmluveÏ o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod, kteryÂm se meÏnõÂ
kontrolnõÂ mechanismus v nõÂ ustavenyÂ.
Â stavy
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a schvaÂlil jej podle cÏlaÂnku 39 odst. 4 U
CÏeskeÂ republiky jako mezinaÂrodnõÂ smlouvu o lidskyÂch praÂvech a zaÂkladnõÂch svobodaÂch ve smyslu cÏlaÂnku 10
UÂstavy CÏeskeÂ republiky. Prezident republiky Protokol ratifikoval.
RatifikacÏnõÂ listina CÏeskeÂ republiky byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, depozitaÂrÏe Protokolu, dne 28. dubna 1995.
Protokol vstupuje v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 4 dnem 1. listopadu 1998 a tõÂmto dnem vstupuje
v platnost i pro CÏeskou republiku.
CÏeskyÂ prÏeklad Protokolu cÏ. 11 se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
PRO TO KOL cÏ . 11
k UÂmluveÏ o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod,
kteryÂm se meÏnõÂ kontrolnõÂ mechanismus v nõÂ ustavenyÂ
CÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy, ktereÂ podepsaly tento
Â mluveÏ o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladprotokol k U
Ï õÂmeÏ 4. listopadu 1950, (daÂle
nõÂch svobod, podepsaneÂ v R
jen ¹UÂmluvaª),
majõÂce na zrÏeteli naleÂhavou potrÏebu zmeÏnit kontrolnõÂ mechanismus ustavenyÂ UÂmluvou za uÂcÏelem zachovaÂnõÂ a zvyÂsÏenõÂ uÂcÏinnosti ochrany lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod, prÏedevsÏõÂm vzhledem k naÂruÊstu pocÏtu
stõÂzÏnostõÂ a rostoucõÂmu pocÏtu cÏlenskyÂch zemõÂ Rady
Evropy,

CÏ laÂ n e k 1
Â mluvy (cÏlaÂnky 19 azÏ
StaÂvajõÂcõÂ text hlav II azÏ IV U
56) a Protokolu cÏ. 2, kteryÂ prÏiznaÂvaÂ EvropskeÂmu
soudu pro lidskaÂ praÂva pravomoc vydaÂvat posudky,
Â mluvy (cÏlaÂnky 19
se nahrazuje naÂsledujõÂcõÂ hlavou II U
azÏ 51):
¹HLAVA II ± EVROPSKYÂ SOUD
Â PRA
Â VA
PRO LIDSKA
CÏlaÂnek 19 ± UstavenõÂ Soudu

majõÂce na zrÏeteli, zÏe je proto zÏaÂdoucõÂ pozmeÏnit za
tõÂmto uÂcÏelem urcÏitaÂ ustanovenõÂ UÂmluvy, zejmeÂna nahradit staÂvajõÂcõÂ Evropskou komisi a Soud pro lidskaÂ
praÂva novyÂm staÂlyÂm Soudem,

K zajisÏteÏnõÂ plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ, prÏijatyÂch VysokyÂmi
smluvnõÂmi stranami v UÂmluveÏ a Protokolech k nõÂ, se
zrÏizuje EvropskyÂ soud pro lidskaÂ praÂva (daÂle jen
¹Soudª). Soud vykonaÂvaÂ svou cÏinnost jako staÂlyÂ uÂrÏad.

berouce na veÏdomõÂ Rezoluci cÏ. 1, prÏijatou na
EvropskeÂ ministerskeÂ konferenci o lidskyÂch praÂvech,
konaneÂ ve VõÂdni ve dnech 19. a 20. brÏezna 1985,

CÏlaÂnek 20 ± PocÏet soudcuÊ

berouce na veÏdomõÂ DoporucÏenõÂ cÏ. 1194 (1992),
prÏijateÂ ParlamentnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂm Rady Evropy
dne 6. rÏõÂjna 1992,
berouce na veÏdomõÂ rozhodnutõÂ o reformeÏ kontrolÂ mluvy, prÏijateÂho hlavami staÂtuÊ
nõÂho mechanismu U
a vlaÂd cÏlenskyÂch zemõÂ Rady Evropy ve VõÂdenÏskeÂ deklaraci dne 9. rÏõÂjna 1993,
dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:

PocÏet soudcuÊ tvorÏõÂcõÂch Soud je roven pocÏtu VysokyÂch smluvnõÂch stran.
CÏlaÂnek 21 ± PodmõÂnky vyÂkonu funkce
1. Soudci musõÂ mõÂt vysokyÂ moraÂlnõÂ charakter
a splnÏovat podmõÂnky vyzÏadovaneÂ pro vyÂkon vysokyÂch
soudnõÂch funkcõÂ nebo byÂt uznaÂvanyÂmi praÂvnõÂky.
2. Soudci zasedajõÂ v Soudu jako soukromeÂ osoby.
3. Ve sveÂm funkcÏnõÂm obdobõÂ nemohou soudci vykonaÂvat cÏinnost neslucÏitelnou s jejich nezaÂvislostõÂ a nestrannostõÂ nebo s pozÏadavky staÂleÂho uÂrÏadu; o vsÏech
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CÏlaÂnek 26 ± PleÂnum Soudu

otaÂzkaÂch vyvolanyÂch pouzÏitõÂm tohoto odstavce rozhoduje Soud.
CÏlaÂnek 22 ± Volby soudcuÊ
1. Soudci jsou ParlamentnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂm voleni za kazÏdou Vysokou smluvnõÂ stranu veÏtsÏinou odevzdanyÂch hlasuÊ ze seznamu trÏõÂ kandidaÂtuÊ prÏedlozÏenyÂch Vysokou smluvnõÂ stranou.
2. StejnyÂ postup se pouzÏije prÏi doplnÏovaÂnõÂ Soudu
v prÏõÂpadeÏ prÏistoupenõÂ novyÂch VysokyÂch smluvnõÂch
stran a prÏi obsazovaÂnõÂ prÏõÂlezÏitostneÏ uvolneÏnyÂch mõÂst.
CÏlaÂnek 23 ± FunkcÏnõÂ obdobõÂ
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a)
b)
c)
d)
e)

PleÂnum Soudu
volõÂ na trÏõÂleteÂ obdobõÂ sveÂho prÏedsedu a jednoho
nebo dva mõÂstoprÏedsedy; tito mohou byÂt zvoleni
znovu,
zrÏizuje senaÂty na pevneÏ stanoveneÂ obdobõÂ,
volõÂ prÏedsedy senaÂtuÊ Soudu; tito mohou byÂt zvoleni znovu,
prÏijõÂmaÂ jednacõÂ rÏaÂd Soudu,
volõÂ vedoucõÂho kancelaÂrÏe a jednoho nebo võÂce zaÂstupcuÊ vedoucõÂho kancelaÂrÏe.
CÏlaÂnek 27 ± VyÂbory, senaÂty a VelkyÂ senaÂt

2. Soudci, jejichzÏ funkcÏnõÂ obdobõÂ skoncÏõÂ uplynutõÂm pocÏaÂtecÏnõÂho trÏõÂleteÂho obdobõÂ, budou urcÏeni losem
generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy ihned poteÂ, co
budou zvoleni.

1. K projednaÂnõÂ prÏedlozÏenyÂch prÏõÂpaduÊ zasedaÂ
Soud ve vyÂborech slozÏenyÂch ze trÏõÂ soudcuÊ, v senaÂtech
slozÏenyÂch ze sedmi soudcuÊ a ve VelkeÂm senaÂtu slozÏeneÂm ze sedmnaÂcti soudcuÊ. SenaÂty Soudu zrÏizujõÂ vyÂbory
na pevneÏ stanoveneÂ obdobõÂ.
2. CÏlenem senaÂtu a VelkeÂho senaÂtu bude ex officio
soudce zvolenyÂ za dotcÏenou smluvnõÂ stranu nebo, pokud takovyÂ nenõÂ nebo nenõÂ schopen zasedat, osoba jõÂm
urcÏenaÂ, aby zasedala jako soudce.

3. Aby se v raÂmci mozÏnostõÂ zabezpecÏilo, zÏe dojde
k obmeÏneÏ jedneÂ poloviny soudcuÊ kazÏdeÂ trÏi roky, muÊzÏe
ParlamentnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ rozhodnout, drÏõÂve nezÏ prÏikrocÏõÂ k jakeÂkoliv dalsÏõÂ volbeÏ, zÏe funkcÏnõÂ obdobõÂ jednoho nebo võÂce soudcuÊ, kterÏõÂ majõÂ byÂt zvoleni, bude
mõÂt jinou deÂlku nezÏ sÏest let, avsÏak ne võÂce nezÏ deveÏt let
a ne meÂneÏ nezÏ trÏi roky.

3. VelkyÂ senaÂt se daÂle sklaÂdaÂ z prÏedsedy soudu,
mõÂstoprÏedseduÊ, prÏedseduÊ senaÂtuÊ a dalsÏõÂch soudcuÊ vybranyÂch v souladu s jednacõÂm rÏaÂdem Soudu. Je-li prÏõÂpad podle cÏlaÂnku 43 prÏedaÂn VelkeÂmu senaÂtu, nemuÊzÏe
v neÏm zasedat soudce ze senaÂtu, kteryÂ vydal rozsudek,
s vyÂjimkou prÏedsedy senaÂtu a soudce, kteryÂ zasedal za
dotcÏenou smluvnõÂ stranu.

4. V prÏõÂpadeÏ, kdy se jednaÂ o võÂce nezÏ jedno
funkcÏnõÂ obdobõÂ a kdy ParlamentnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ bude
postupovat podle prÏedchozõÂho odstavce, prÏideÏlõÂ se tato
obdobõÂ losem generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy
ihned po volbaÂch.

CÏlaÂnek 28 ± ProhlaÂsÏenõÂ vyÂboru o neprÏijatelnosti

1. Soudci jsou voleni na obdobõÂ sÏesti let. Mohou
byÂt zvoleni znovu. FunkcÏnõÂ obdobõÂ poloviny soudcuÊ
zvolenyÂch prÏi prvnõÂch volbaÂch vsÏak skoncÏõÂ koncem
trÏetõÂho roku.

5. Soudce, kteryÂ byl zvolen, aby nahradil soudce,
jehozÏ funkcÏnõÂ obdobõÂ neskoncÏilo, zastaÂvaÂ funkci po
zbytek funkcÏnõÂho obdobõÂ sveÂho prÏedchuÊdce.
6. FunkcÏnõÂ obdobõÂ soudcuÊ skoncÏõÂ dosazÏenõÂm
veÏku 70 let.
7. Soudci zastaÂvajõÂ funkci, dokud nejsou nahrazeni. PoteÂ co byli nahrazeni vsÏak pokracÏujõÂ v projednaÂvaÂnõÂ teÏch prÏõÂpaduÊ, ktereÂ jizÏ posuzujõÂ.
CÏlaÂnek 24 ± OdvolaÂnõÂ
ZÏaÂdnyÂ soudce nesmõÂ byÂt zbaven sveÂho uÂrÏadu, pokud ostatnõÂ soudci dvoutrÏetinovou veÏtsÏinou nerozhodnou o tom, zÏe prÏestal splnÏovat pozÏadovaneÂ podmõÂnky.
CÏlaÂnek 25 ± KancelaÂrÏ a referendaÂrÏi
Soud maÂ kancelaÂrÏ, jejõÂzÏ uÂkoly a organizaci stanovõÂ
jednacõÂ rÏaÂd Soudu. Soudu pomaÂhajõÂ referendaÂrÏi.

VyÂbor muÊzÏe jednomyslneÏ prohlaÂsit za neprÏijatelnou nebo vysÏkrtnout ze sveÂho seznamu prÏõÂpaduÊ individuaÂlnõÂ stõÂzÏnost podanou podle cÏlaÂnku 34, pokud takoveÂ rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt ucÏineÏno bez dalsÏõÂho prÏezkoumaÂnõÂ. Toto rozhodnutõÂ je konecÏneÂ.
CÏlaÂnek 29 ± RozhodnutõÂ senaÂtu o prÏijatelnosti
a ve veÏci
1. NenõÂ-li ucÏineÏno rozhodnutõÂ podle cÏlaÂnku 28,
rozhodne senaÂt o prÏijatelnosti a ve veÏci individuaÂlnõÂch
stõÂzÏnostõÂ podanyÂch podle cÏlaÂnku 34.
2. SenaÂt rozhodne o prÏijatelnosti a meritu mezistaÂtnõÂch stõÂzÏnostõÂ podanyÂch podle cÏlaÂnku 33.
3. RozhodnutõÂ o prÏijatelnosti se prÏijõÂmaÂ oddeÏleneÏ,
pokud Soud ve vyÂjimecÏnyÂch prÏõÂpadech nerozhodne jinak.
CÏlaÂnek 30 ± VzdaÂnõÂ se pravomoci
ve prospeÏch VelkeÂho senaÂtu
Pokud prÏõÂpad projednaÂvanyÂ senaÂtem vyvolaÂvaÂ zaÂÂ mluvy nebo ProvazÏnou otaÂzku tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu U
tokoluÊ k nõÂ nebo pokud by se rozhodnutõÂ senaÂtu o otaÂzce jõÂm projednaÂvaneÂ mohlo dostat do rozporu s rozsud-
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kem drÏõÂve Soudem vynesenyÂm, muÊzÏe se senaÂt v ktereÂmkoliv okamzÏiku prÏed vynesenõÂm rozsudku vzdaÂt pravomoci ve prospeÏch VelkeÂho senaÂtu, pokud proti tomu
ani jedna strana prÏõÂpadu nic nenamõÂtaÂ.

za neprÏijatelnou podle tohoto cÏlaÂnku. MuÊzÏe tak ucÏinit
v ktereÂmkoliv stadiu rÏõÂzenõÂ.

CÏlaÂnek 31 ± Pravomoci velkeÂho senaÂtu

1. VysokaÂ smluvnõÂ strana, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem je steÏzÏovatel, maÂ ve vsÏech prÏõÂpadech projednaÂvanyÂch prÏed senaÂtem nebo VelkyÂm senaÂtem praÂvo
prÏedlozÏit põÂsemnaÂ vyjaÂdrÏenõÂ a uÂcÏastnit se slysÏenõÂ.

VelkyÂ senaÂt
a) rozhoduje o stõÂzÏnostech podanyÂch bud' podle
cÏlaÂnku 33, nebo cÏlaÂnku 34, jestlizÏe se senaÂt vzdal
sveÂ pravomoci podle cÏlaÂnku 30 nebo pokud mu
byl prÏõÂpad postoupen podle cÏlaÂnku 43, a
b) posuzuje stõÂzÏnosti o posudky prÏedklaÂdaneÂ podle
cÏlaÂnku 47.
CÏlaÂnek 32 ± Pravomoc Soudu
1. Pravomoc Soudu se vztahuje na vsÏechny veÏci
tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu a pouzÏitõÂ UÂmluvy a ProtokoluÊ k nõÂ,
ktereÂ jsou Soudu prÏedklaÂdaÂny podle ustanovenõÂ
cÏlaÂnkuÊ 33, 34 a 47.
2. Spory o pravomoc Soudu rozhodne Soud.
CÏlaÂnek 33 ± MezistaÂtnõÂ prÏõÂpady
KazÏdaÂ vysokaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe oznaÂmit
Â mluvy
Soudu kazÏdeÂ uÂdajneÂ porusÏenõÂ ustanovenõÂ U
a ProtokoluÊ k nõÂ jinou Vysokou smluvnõÂ stranou.
CÏlaÂnek 34 ± IndividuaÂlnõÂ stõÂzÏnosti
Soud muÊzÏe prÏijõÂmat stõÂzÏnosti od kazÏdeÂ fyzickeÂ
osoby, nevlaÂdnõÂ organizace nebo skupiny jednotlivcuÊ
povazÏujõÂcõÂch se za obeÏti v duÊsledku porusÏenõÂ praÂv prÏiÂ mluvou a Protokoly k nõÂ jednou z VysokyÂch
znanyÂch U
smluvnõÂch stran. VysokeÂ smluvnõÂ strany se zavazujõÂ, zÏe
nebudou nijak braÂnit uÂcÏinneÂmu vyÂkonu tohoto praÂva.
CÏlaÂnek 35 ± PodmõÂnky prÏijatelnosti
1. Soud se muÊzÏe veÏcõÂ zabyÂvat azÏ po vycÏerpaÂnõÂ
vsÏech vnitrostaÂtnõÂch opravnyÂch prostrÏedkuÊ podle vsÏeobecneÏ uznaÂvanyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva a ve
lhuÊteÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy bylo prÏijato konecÏneÂ
rozhodnutõÂ.
2. Soud se nebude zabyÂvat zÏaÂdnou individuaÂlnõÂ
stõÂzÏnostõÂ prÏedlozÏenou podle cÏlaÂnku 34, kteraÂ je
a) anonymnõÂ, nebo
b) v podstateÏ stejnaÂ jako stõÂzÏnost jizÏ prÏedtõÂm projednaÂvanaÂ Soudem anebo jizÏ prÏedlozÏenaÂ jineÂmu
mezinaÂrodnõÂmu vysÏetrÏovacõÂmu nebo smõÂrcÏõÂmu
orgaÂnu a pokud neobsahuje zÏaÂdneÂ noveÂ duÊlezÏiteÂ
skutecÏnosti.
3. Soud prohlaÂsõÂ za neprÏijatelnou kazÏdou individuaÂlnõÂ stõÂzÏnost prÏedlozÏenou podle cÏlaÂnku 34, kterou
poklaÂdaÂ za neslucÏitelnou s ustanovenõÂmi UÂmluvy nebo
ProtokoluÊ k nõÂ, zjevneÏ nepodlozÏenou nebo za zneuzÏõÂvajõÂcõÂ praÂvo podat stõÂzÏnost.
4. Soud zamõÂtne kazÏdou stõÂzÏnost, kterou povazÏuje

CÏlaÂnek 36 ± Intervence trÏetõÂ strany

2. PrÏedseda Soudu muÊzÏe v zaÂjmu rÏaÂdneÂho vyÂkonu
spravedlnosti vyzvat kazÏdou Vysokou smluvnõÂ stranu,
kteraÂ nenõÂ stranou v rÏõÂzenõÂ, nebo kazÏdou dotcÏenou
osobu, kteraÂ nenõÂ steÏzÏovatelem, aby prÏedlozÏily põÂsemnaÂ vyjaÂdrÏenõÂ nebo se uÂcÏastnily slysÏenõÂ.
CÏlaÂnek 37 ± VysÏkrtnutõÂ stõÂzÏnostõÂ
1. Soud muÊzÏe v ktereÂmkoliv stadiu rÏõÂzenõÂ rozhodnout o vysÏkrtnutõÂ stõÂzÏnosti ze sveÂho seznamu prÏõÂpaduÊ,
jestlizÏe okolnosti vedou k zaÂveÏru, zÏe
a) steÏzÏovatel netrvaÂ na sveÂ stõÂzÏnosti, nebo
b) veÏc jizÏ byla vyrÏesÏena, nebo
c) z jakeÂhokoliv jineÂho Soudem zjisÏteÏneÂho duÊvodu
jizÏ nadaÂle nenõÂ duÊvodneÂ pokracÏovat v posuzovaÂnõÂ
stõÂzÏnosti.
Soud vsÏak pokracÏuje v posuzovaÂnõÂ stõÂzÏnosti, vyzÏaduje-li to dodrzÏovaÂnõÂ lidskyÂch praÂv zarucÏenyÂch UÂmluvou
a Protokoly k nõÂ.
2. Soud muÊzÏe rozhodnout o navraÂcenõÂ stõÂzÏnosti
do sveÂho seznamu prÏõÂpaduÊ, jestlizÏe se domnõÂvaÂ, zÏe
okolnosti takovyÂ krok oduÊvodnÏujõÂ.
CÏlaÂnek 38 ± PosouzenõÂ prÏõÂpadu a rÏõÂzenõÂ
o smõÂrneÂm urovnaÂnõÂ
1. JestlizÏe Soud uznaÂ stõÂzÏnost jako prÏijatelnou,
a) za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ skutecÏnostõÂ pokracÏuje v projednaÂvaÂnõÂ prÏõÂpadu spolecÏneÏ se zaÂstupci stran, a je-li to
zapotrÏebõÂ, provede sÏetrÏenõÂ, pro jehozÏ uÂcÏinneÂ provedenõÂ poskytnou zuÂcÏastneÏneÂ staÂty vsÏechny nezbytneÂ prostrÏedky,
b) poskytuje vsÏestrannou pomoc zuÂcÏastneÏnyÂm stranaÂm s cõÂlem dosaÂhnout smõÂrneÂho urovnaÂnõÂ zaÂlezÏitosti na zaÂkladeÏ dodrzÏovaÂnõÂ lidskyÂch praÂv, jak jsou
stanovena UÂmluvou a Protokoly k nõÂ.
Ï õÂzenõÂ vedeneÂ podle odstavce 1 b) je duÊveÏrneÂ.
2. R
CÏlaÂnek 39 ± DosazÏenõÂ smõÂrneÂho urovnaÂnõÂ
Je-li dosazÏeno smõÂrneÂho urovnaÂnõÂ, vysÏkrtne Soud
prÏõÂpad ze sveÂho seznamu formou rozhodnutõÂ, ktereÂ se
omezõÂ na strucÏneÂ vylõÂcÏenõÂ skutecÏnostõÂ a prÏijateÂho rÏesÏenõÂ.
CÏlaÂnek 40 ± VerÏejnost slysÏenõÂ
a prÏõÂstup k dokumentuÊm
1. SlysÏenõÂ jsou verÏejnaÂ, pokud Soud z duÊvodu vyÂjimecÏnyÂch okolnostõÂ nerozhodne jinak.
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2. Dokumenty ulozÏeneÂ u vedoucõÂho kancelaÂrÏe
jsou prÏõÂstupneÂ verÏejnosti, pokud prÏedseda Soudu nerozhodne jinak.
CÏlaÂnek 41 ± SpravedliveÂ zadostiucÏineÏnõÂ
JestlizÏe Soud zjistõÂ, zÏe dosÏlo k porusÏenõÂ UÂmluvy
nebo ProtokoluÊ k nõÂ, a jestlizÏe vnitrostaÂtnõÂ praÂvo dotcÏeneÂ VysokeÂ smluvnõÂ strany umozÏnÏuje pouze cÏaÂstecÏnou naÂpravu, prÏiznaÂ Soud v prÏõÂpadeÏ potrÏeby posÏkozeneÂ straneÏ spravedliveÂ zadostiucÏineÏnõÂ.
CÏlaÂnek 42 ± Rozsudky senaÂtu
Rozsudky senaÂtu se staÂvajõÂ konecÏnyÂmi v souladu
s ustanovenõÂmi cÏlaÂnku 44 odst. 2.
CÏlaÂnek 43 ± PostoupenõÂ VelkeÂmu senaÂtu
1. V trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊteÏ ode dne rozsudku senaÂtu
mohou strany prÏõÂpadu pozÏaÂdat ve vyÂjimecÏnyÂch prÏõÂpadech o postoupenõÂ prÏõÂpadu VelkeÂmu senaÂtu.
2. Kolegium peÏti soudcuÊ VelkeÂho senaÂtu zÏaÂdosti
vyhovõÂ, jestlizÏe prÏõÂpad vyvolaÂvaÂ zaÂvazÏnou otaÂzku tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo pouzÏitõÂ UÂmluvy nebo ProtokoluÊ
k nõÂ nebo zaÂvazÏnyÂ probleÂm obecneÂho vyÂznamu.
3. Pokud porota zÏaÂdost prÏijme, VelkyÂ senaÂt o prÏõÂpadu rozhodne formou rozsudku.
CÏlaÂnek 44 ± KonecÏnost rozsudku
1. Rozsudek VelkeÂho senaÂtu je konecÏnyÂ.
2. Rozsudek senaÂtu se stane konecÏnyÂm,
a) jakmile strany prohlaÂsõÂ, zÏe nebudou zÏaÂdat o postoupenõÂ prÏõÂpadu VelkeÂmu senaÂtu, nebo
b) po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty ode dne vynesenõÂ
rozsudku, jestlizÏe nebylo pozÏaÂdaÂno o postoupenõÂ
prÏõÂpadu VelkeÂmu senaÂtu, nebo
c) jakmile kolegium soudcuÊ VelkeÂho senaÂtu zamõÂtne
zÏaÂdost podle cÏlaÂnku 43.
3. KonecÏnyÂ rozsudek se zverÏejnõÂ.
CÏlaÂnek 45 ± OduÊvodneÏnõÂ rozsudku a rozhodnutõÂ
1. Rozsudky a rozhodnutõÂ o prÏijatelnosti nebo
neprÏijatelnosti stõÂzÏnosti musõÂ byÂt zduÊvodneÏny.
2. JestlizÏe rozsudek nebo jeho cÏaÂst nevyjadrÏuje
jednomyslnyÂ naÂzor soudcuÊ, je kazÏdyÂ soudce opraÂvneÏn
prÏipojit k neÏmu svuÊj odlisÏnyÂ naÂzor.
CÏlaÂnek 46 ± ZaÂvaznost a vyÂkon rozsudku
1. VysokeÂ smluvnõÂ strany se zavazujõÂ, zÏe se budou
rÏõÂdit konecÏnyÂm rozsudkem Soudu ve vsÏech prÏõÂpadech,
jichzÏ jsou stranami.
2. KonecÏnyÂ rozsudek Soudu se dorucÏuje VyÂboru
ministruÊ, kteryÂ dohlõÂzÏõÂ na jeho vyÂkon.
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CÏlaÂnek 47 ± Posudky

1. Soud muÊzÏe na zÏaÂdost VyÂboru ministruÊ vydaÂvat
posudky o praÂvnõÂch otaÂzkaÂch tyÂkajõÂcõÂch se vyÂkladu
UÂmluvy a ProtokoluÊ k nõÂ.
2. TakoveÂ posudky se nesmõÂ zabyÂvat otaÂzkami,
ktereÂ se vztahujõÂ k obsahu nebo rozsahu praÂv cÏi svobod
stanovenyÂch v hlaveÏ I UÂmluvy a v Protokolech k nõÂ,
ani jinyÂmi otaÂzkami, ktereÂ by Soud nebo VyÂbor ministruÊ mohly posuzovat v duÊsledku jakeÂhokoliv rÏõÂzenõÂ, jezÏ
muÊzÏe byÂt zahaÂjeno v souladu s UÂmluvou.
3. RozhodnutõÂ VyÂboru ministruÊ pozÏaÂdat o posudek Soud vyzÏaduje veÏtsÏinu hlasuÊ zaÂstupcuÊ opraÂvneÏnyÂch zasedat ve VyÂboru.
CÏlaÂnek 48 ± PoradnõÂ pravomoc Soudu
Soud rozhodne, zda zÏaÂdost o posudek podanaÂ VyÂborem ministruÊ spadaÂ do jeho pravomoci stanoveneÂ
v cÏlaÂnku 47.
CÏlaÂnek 49 ± OduÊvodneÏnõÂ posudkuÊ
1. Soud svuÊj posudek oduÊvodnõÂ.
2. JestlizÏe posudek nevyjadrÏuje zcela nebo cÏaÂstecÏneÏ jednomyslnyÂ naÂzor soudcuÊ, maÂ kazÏdyÂ soudce praÂvo
k neÏmu prÏipojit svuÊj vlastnõÂ naÂzor.
3. Posudky Soudu se zasõÂlajõÂ VyÂboru ministruÊ.
CÏlaÂnek 50 ± VyÂlohy Soudu
VyÂlohy Soudu hradõÂ Rada Evropy.
CÏlaÂnek 51 ± VyÂsady a imunity soudcuÊ
Soudci pozÏõÂvajõÂ beÏhem vyÂkonu svyÂch funkcõÂ vyÂsad
a imunit uvedenyÂch v cÏlaÂnku 40 Statutu Rady Evropy
a v dohodaÂch na jeho zaÂkladeÏ uzavrÏenyÂch.ª.
CÏ laÂ n e k 2
Â mluvy se staÂvaÂ hlavou III UÂmluvy;
1. Hlava V U
Â mluvy; cÏlaÂncÏlaÂnek 57 UÂmluvy se staÂvaÂ cÏlaÂnkem 52 U
Â mluvy se vypousÏtõÂ a cÏlaÂnky 60 azÏ 66
ky 58 a 59 U
UÂmluvy se staÂvajõÂ cÏlaÂnky 53 azÏ 59 UÂmluvy.
2. Hlava I UÂmluvy se nazyÂvaÂ ¹PRAÂVA A SVOÊ ZNAÂ
BODYª a novaÂ hlava III UÂmluvy se nazyÂvaÂ ¹RU
Ï
Â
USTANOVENIª. ClaÂnky 1 azÏ 18 a noveÂ cÏlaÂnky 52 azÏ
59 UÂmluvy se opatrÏujõÂ nadpisy uvedenyÂmi v PrÏõÂloze
tohoto protokolu.
3. V noveÂm cÏlaÂnku 56 odst. 1 se slova ¹podle odstavce 4 tohoto cÏlaÂnkuª vklaÂdajõÂ za slovo ¹budeª; v odstavci 4 se slova ¹Komise k tomu, aby prÏijõÂmala stõÂzÏÂ mluvyª nahrazujõÂ
nostiª a ¹podle cÏlaÂnku 25 teÂto U
slovy ¹Soudu k tomu, aby prÏijõÂmal stõÂzÏnostiª a ¹podle
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 34 UÂmluvyª. V noveÂm cÏlaÂnku 58
odst. 4 se slova ¹podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 63ª nahrazujõÂ
slovy ¹cÏlaÂnek 56ª.
Â mluveÏ se pozmeÏnÏuje takto:
4. Protokol k U
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a) cÏlaÂnky se opatrÏujõÂ nadpisy uvedenyÂmi v PrÏõÂloze ke
staÂvajõÂcõÂmu protokolu;
b) v cÏlaÂnku 4 poslednõÂ veÏteÏ se slova ¹cÏlaÂnku 63ª nahrazujõÂ slovy ¹cÏlaÂnku 56ª.
5. Protokol cÏ. 4 se pozmeÏnÏuje takto:
a) cÏlaÂnky se opatrÏujõÂ nadpisy uvedenyÂmi v PrÏõÂloze ke
staÂvajõÂcõÂmu protokolu;
b) v cÏlaÂnku 5 odst. 3 se slova ¹cÏlaÂnku 63ª nahrazujõÂ
slovy ¹cÏlaÂnku 56ª; vklaÂdaÂ se novyÂ odstavec 5 tohoto zneÏnõÂ:
¹5. KazÏdyÂ staÂt, jenzÏ ucÏinil prohlaÂsÏenõÂ v souladu
s odstavcem 1 nebo 2 tohoto cÏlaÂnku, muÊzÏe kdykoliv
pozdeÏji prohlaÂsit jmeÂnem jednoho nebo võÂce uÂzemõÂ,
jichzÏ se prohlaÂsÏenõÂ tyÂkaÂ, zÏe uznaÂvaÂ pravomoc Soudu
prÏijõÂmat stõÂzÏnosti od jednotlivcuÊ, nevlaÂdnõÂch organizacõÂ
nebo skupin jednotlivcuÊ podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 34
UÂmluvy ve vztahu k cÏlaÂnkuÊm 1 azÏ 4 tohoto protokolu
nebo ke ktereÂmukoliv z nich.ª;
c) odstavec 2 cÏlaÂnku 6 se vypousÏtõÂ.
6. Protokol cÏ. 6 se pozmeÏnÏuje takto:
a) cÏlaÂnky se opatrÏujõÂ nadpisy uvedenyÂmi v PrÏõÂloze ke
staÂvajõÂcõÂmu protokolu;
b) v cÏlaÂnku 4 se slova ¹podle cÏlaÂnku 64ª nahrazujõÂ
slovy ¹podle cÏlaÂnku 57ª.
7. Protokol cÏ. 7 se pozmeÏnÏuje takto:
a) cÏlaÂnky se opatrÏujõÂ nadpisy uvedenyÂmi v PrÏõÂloze ke
staÂvajõÂcõÂmu protokolu;
b) v cÏlaÂnku 6 odst. 4 se slova ¹cÏlaÂnku 63ª nahrazujõÂ
slovy ¹cÏlaÂnku 56ª a vklaÂdaÂ se novyÂ odstavec 6
naÂsledujõÂcõÂho zneÏnõÂ:
¹6. KazÏdyÂ staÂt, jenzÏ ucÏinil prohlaÂsÏenõÂ v souladu
s odstavcem 1 nebo 2 tohoto cÏlaÂnku, muÊzÏe kdykoliv
pozdeÏji prohlaÂsit jmeÂnem jednoho nebo võÂce uÂzemõÂ,
jichzÏ se prohlaÂsÏenõÂ tyÂkaÂ, zÏe uznaÂvaÂ pravomoc Soudu
prÏijõÂmat stõÂzÏnosti od jednotlivcuÊ, nevlaÂdnõÂch organizacõÂ
nebo skupin jednotlivcuÊ podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 34
UÂmluvy ve vztahu k cÏlaÂnkuÊm 1 azÏ 5 tohoto protokolu
nebo ke ktereÂmukoliv z nich.ª;
c) odstavec 2 cÏlaÂnku 7 se vypousÏtõÂ.
8. Protokol cÏ. 9 se zrusÏuje.
CÏ laÂ n e k 3
1. Tento protokol je otevrÏen podpisu cÏlenskyÂm
staÂtuÊm Rady Evropy, ktereÂ podepsaly UÂmluvu a ktereÂ
mohou vyjaÂdrÏit svuÊj souhlas byÂt jõÂ vaÂzaÂny
a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ; nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace, prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ, po ktereÂm naÂsleduje ratifikace, prÏijetõÂ
nebo schvaÂlenõÂ.
2. RatifikacÏnõÂ listiny nebo listiny o prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka
Rady Evropy.

CÏ laÂ n e k 4
Tento protokol vstoupõÂ v platnost prvnõÂm dnem
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po uplynutõÂ jednoho roku ode
dne, kdy vsÏechny strany UÂmluvy vyjaÂdrÏily svuÊj souhlas byÂt vaÂzaÂny protokolem v souladu s ustanovenõÂm
cÏlaÂnku 3. Volby novyÂch soudcuÊ se mohou uskutecÏnit
a vsÏechny dalsÏõÂ nezbytneÂ kroky za uÂcÏelem ustavenõÂ
noveÂho Soudu mohou byÂt ucÏineÏny v souladu s ustanovenõÂmi tohoto protokolu pocÏõÂnaje dnem, kdy vsÏechny
Â mluvy vyjaÂdrÏily svuÊj souhlas byÂt vaÂzaÂny prostrany U
tokolem.
CÏ laÂ n e k 5
1. FunkcÏnõÂ obdobõÂ soudcuÊ, cÏlenuÊ Komise, vedoucõÂho kancelaÂrÏe a zaÂstupce vedoucõÂho kancelaÂrÏe vyprsÏõÂ
v den vstoupenõÂ tohoto protokolu v platnost, anizÏ by
byla dotcÏena ustanovenõÂ odstavcuÊ 3 a 4 nõÂzÏe.
2. StõÂzÏnostmi, ktereÂ k datu vstupu tohoto protokolu v platnost nebyly KomisõÂ prohlaÂsÏeny za prÏijatelneÂ, se bude zabyÂvat Soud v souladu s ustanovenõÂmi
tohoto protokolu.
3. StõÂzÏnostmi, ktereÂ k datu vstupu tohoto protokolu v platnost byly prohlaÂsÏeny za prÏijatelneÂ, se budou
zabyÂvat cÏlenoveÂ Komise v obdobõÂ jednoho roku poteÂ.
VesÏkereÂ stõÂzÏnosti, jejichzÏ posuzovaÂnõÂ nebylo ukoncÏeno
v uvedeneÂ lhuÊteÏ, budou prÏedaÂny Soudu, kteryÂ se jimi
bude zabyÂvat jako stõÂzÏnostmi prÏijatelnyÂmi v souladu
s ustanovenõÂmi tohoto protokolu.
4. Co se tyÂcÏe stõÂzÏnostõÂ, k nimzÏ Komise po vstoupenõÂ tohoto protokolu v platnost prÏijala zpraÂvu v souÂ mluvy, tato zpraÂva se
ladu s puÊvodnõÂm cÏlaÂnkem 31 U
prÏedaÂ stranaÂm, ktereÂ nejsou opraÂvneÏny ji zverÏejnit.
V souladu s ustanovenõÂmi pouzÏitelnyÂmi prÏed vstupem
tohoto protokolu v platnost muÊzÏe byÂt prÏõÂpad prÏedaÂn
Soudu. Kolegium soudcuÊ VelkeÂho senaÂtu urcÏõÂ, zda jeden ze senaÂtuÊ nebo VelkyÂ senaÂt o prÏõÂpadu rozhodne.
Rozhoduje-li o prÏõÂpadu senaÂt, jeho rozhodnutõÂ je konecÏneÂ. PrÏõÂpady, ktereÂ nebyly prÏedaÂny Soudu, projednaÂ
VyÂbor ministruÊ v souladu s ustanovenõÂmi puÊvodnõÂho
Â mluvy.
cÏlaÂnku 32 U
5. PrÏõÂpady projednaÂvaneÂ Soudem, ktereÂ nebyly
rozhodnuty ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost,
se prÏedajõÂ VelkeÂmu senaÂtu Soudu, kteryÂ je projednaÂ
v souladu s ustanovenõÂmi tohoto protokolu.
6. PrÏõÂpady projednaÂvaneÂ VyÂborem ministruÊ, ktereÂ
Â mluvy uzavrÏeny
nebyly podle puÊvodnõÂho cÏlaÂnku 32 U
ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost, dokoncÏõÂ
VyÂbor ministruÊ v souladu s tõÂmto cÏlaÂnkem.
CÏ laÂ n e k 6
UcÏinila-li VysokaÂ smluvnõÂ strana prohlaÂsÏenõÂ, kteryÂm uznaÂvaÂ pravomoc Komise nebo jurisdikci Soudu
Â mluvy ve vztahu
podle puÊvodnõÂho cÏlaÂnku 25 nebo 46 U
k veÏcem vzniklyÂm nebo zalozÏenyÂm na skutecÏnostech,
jezÏ se staly po takoveÂm prohlaÂsÏenõÂ, zuÊstane toto omezenõÂ v platnosti pro jurisdikci Soudu podle tohoto protokolu.
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CÏ laÂ n e k 7

GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady:
a) kazÏdyÂ podpis;
b) ulozÏenõÂ kazÏdeÂ ratifikacÏnõÂ listiny nebo listiny o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ;
c) datum vstupu tohoto protokolu nebo ktereÂhokoliv jeho ustanovenõÂ v platnost v souladu s cÏlaÂnkem 4;
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d) kazÏdyÂ jinyÂ uÂkon, oznaÂmenõÂ nebo sdeÏlenõÂ tyÂkajõÂcõÂ
se tohoto protokolu.
Na duÊkaz tohoto nõÂzÏe podepsanõÂ, kterÏõÂ k tomu
byli rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tento protokol.
DaÂno ve SÏtrasburku dne 11. kveÏtna 1994, v anglicÏtineÏ a francouzsÏtineÏ, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou
platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno
v archivu Rady Evropy. Jejich oveÏrÏeneÂ kopie zasÏle generaÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy vsÏem cÏlenskyÂm staÂtuÊm
Rady Evropy.

PrÏõÂloha

NaÂzvy cÏlaÂnkuÊ, ktereÂ budou vcÏleneÏny do zneÏnõÂ UÂmluvy o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod
a protokoluÊ k nõÂ
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek

1
2
3
4
5
6
7
8

CÏlaÂnek 9
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek

10
11
12
13
14
15

CÏlaÂnek 16
CÏlaÂnek 17
CÏlaÂnek 18

±
±
±
±
±
±
±
±

Povinnost respektovat lidskaÂ praÂva
PraÂvo na zÏivot
ZaÂkaz mucÏenõÂ
ZaÂkaz otroctvõÂ a nuceneÂ praÂce
PraÂvo na svobodu a osobnõÂ bezpecÏnost
PraÂvo na spravedlivyÂ proces
ZaÂkaz trestu bez zaÂkona
PraÂvo na respektovaÂnõÂ rodinneÂho a soukromeÂho zÏivota
± Svoboda mysÏlenõÂ, sveÏdomõÂ a naÂbozÏenskeÂho vyznaÂnõÂ
± Svoboda projevu
± Svoboda shromazÏd'ovaÂnõÂ a sdruzÏovaÂnõÂ
± PraÂvo uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ
± PraÂvo na uÂcÏinneÂ opravneÂ prostrÏedky
± ZaÂkaz diskriminace
± OdstoupenõÂ od zaÂvazkuÊ v prÏõÂpadeÏ ohrozÏenõÂ
± OmezenõÂ politickeÂ cÏinnosti cizincuÊ
± ZaÂkaz zneuzÏitõÂ praÂv
± OhranicÏenõÂ mozÏnosti omezenõÂ praÂv

CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek

52
53
54
55

±
±
±
±

CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek
CÏlaÂnek

56
57
58
59

±
±
±
±

* * *
Ï
ZaÂdost generaÂlnõÂho tajemnõÂka
Ochrana zarucÏenyÂch lidskyÂch praÂv
Pravomoci VyÂboru ministruÊ
VyloucÏenõÂ jineÂho zpuÊsobu urovnaÂnõÂ
sporu
UÂzemnõÂ puÊsobnost
VyÂhrady
VypoveÏzenõÂ
Podpis a ratifikace

Protokol
CÏlaÂnek 1 ± Ochrana vlastnictvõÂ
CÏlaÂnek 2 ± PraÂvo na vzdeÏlaÂnõÂ
CÏlaÂnek 3 ± PraÂvo na svobodneÂ volby

CÏlaÂnek 4 ± UÂzemnõÂ puÊsobnost
Â mluveÏ
CÏlaÂnek 5 ± Vztah k U
Ï
ClaÂnek 6 ± Podpis a ratifikace
Protokol
CÏlaÂnek 1
CÏlaÂnek 2
CÏlaÂnek 3
CÏlaÂnek 4
CÏlaÂnek 5
CÏlaÂnek 6
CÏlaÂnek 7

cÏ. 4

Protokol
CÏlaÂnek 1
CÏlaÂnek 2
CÏlaÂnek 3
CÏlaÂnek 4
CÏlaÂnek 5
CÏlaÂnek 6
CÏlaÂnek 7
CÏlaÂnek 8
CÏlaÂnek 9

cÏ. 6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

ZaÂkaz uveÏzneÏnõÂ pro dluh
Svoboda pohybu
ZaÂkaz vyhosÏteÏnõÂ staÂtnõÂch obcÏanuÊ
ZaÂkaz kolektivnõÂho vyhosÏteÏnõÂ cizincuÊ
UÂzemnõÂ puÊsobnost
Â mluveÏ
Vztah k U
Podpis a ratifikace
ZaÂkaz trestu smrti
Trest smrti v dobeÏ vaÂlky
ZaÂkaz odstoupenõÂ
ZaÂkaz vyÂhrad
UÂzemnõÂ puÊsobnost
Â mluveÏ
Vztah k U
Podpis a ratifikace
Vstup v platnost
UÂkoly depozitaÂrÏe

Protokol cÏ. 7
CÏlaÂnek 1 ± ProcesnõÂ zaÂruky tyÂkajõÂcõÂ se vyhosÏteÏnõÂ cizincuÊ
CÏlaÂnek 2 ± PraÂvo na odvolaÂnõÂ v trestnõÂch veÏcech
CÏlaÂnek 3 ± OdsÏkodneÏnõÂ za nezaÂkonneÂ odsouzenõÂ
CÏlaÂnek 4 ± PraÂvo nebyÂt souzen nebo trestaÂn dvakraÂt
CÏlaÂnek 5 ± Rovnost mezi manzÏeli
CÏlaÂnek 6 ± UÂzemnõÂ puÊsobnost
Â mluveÏ
CÏlaÂnek 7 ± Vztah k U
CÏlaÂnek 8 ± Podpis a ratifikace
CÏlaÂnek 9 ± Vstup v platnost
CÏlaÂnek 10 ± UÂkoly depozitaÂrÏe
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CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
vydala podle § 41 odst. 2 zaÂkona cÏ. 6/1993 Sb., o CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, a § 24 odst. 1 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb.,
o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., opatrÏenõÂ ze dne 29. zaÂrÏõÂ 1998, kteryÂm se stanovõÂ pozÏadavky na
zpraÂvu o hospodarÏenõÂ banky.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 30. zaÂrÏõÂ 1998.
OpatrÏenõÂ je uverÏejneÏno v cÏaÂstce 20 VeÏstnõÂku CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky vydaneÂ dne 30. zaÂrÏõÂ 1998. Lze do neÏj
nahleÂdnout v uÂstrÏedõÂ a pobocÏkaÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky.

VydaÂvaÂ a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 ±
Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 ±
Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od
prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ
pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha cÏinõÂ 2300,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle potrÏeby ± Distribuce: celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ i objednaÂvky jednotlivyÂch
cÏaÂstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov:
HAAGER ± PotrÏeby sÏkolnõÂ a kancelaÂrÏskeÂ, Masarykovo naÂm. 101; BohumõÂn: ZÏDB, a. s., technickaÂ knihovna, BezrucÏova 300; Brno: GARANCE-Q,
KolisÏteÏ 39, KnihkupectvõÂ CÏS, KapucõÂnskeÂ naÂm. 11, KnihkupectvõÂ M. ZÏenõÂsÏka, KveÏtinaÂrÏskaÂ 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14; CÏeskeÂ
BudeÏjovice: Prospektrum, KneÏzÏskaÂ 18, SEVT, a. s., KrajinskaÂ 38; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, HorÏickaÂ 405; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ-AntikvariaÂt, RuskaÂ 85; Jihlava: VIKOSPOL, Smetanova 2; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953;
Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, Klatovy 169/I.; KolõÂn 1: KnihkupectvõÂ U KasÏkuÊ, Karlovo naÂm. 46; Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ,
MoskevskaÂ 28; Most: KnihkupectvõÂ RuÊzÏicÏka, SÏerÏõÂkovaÂ 529/1057; Olomouc: BONUM, OstruzÏnickaÂ 10, Tycho, OstruzÏnickaÂ 3; Ostrava: LIBREX,
NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. SÏmerala 27; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., SladkovskeÂho 414; PlzenÏ: ADMINA, UÂslavskaÂ 2,
EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5; Praha 1: FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NADATUR, HybernskaÂ 5, PROSPEKTRUM, Na PorÏõÂcÏõÂ 7; Praha 4: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis, ZdimeÏrÏickaÂ 1446/9, PROSPEKTRUM, NaÂkupnõÂ
centrum, BudeÏjovickaÂ, SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela, VerdunskaÂ 1; Praha 8: JASIPA,
Zenklova 60; Praha 10: BMSS START, areaÂl VUÂ JAWA, V Korytech 20; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9; PrÏõÂbram: VEMA, KoreckaÂ
Blanka, CÏechovskaÂ 138; Sokolov: Arbor Sokolov, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 365; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D-G, HlavnõÂ trÏ. 23; Teplice: L + N knihkupectvõÂ,
KapelnõÂ 4; Trutnov: Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ nad Labem: 7 RX, s. r. o., MõÂrovaÂ 4, tel.: 047/44 249, 44 252, 44 253; ZaÂbrÏeh: KnihkupectvõÂ
PATKA, ZÏizÏkova 45; ZlõÂn-Louky: INFOSERVIS, areaÂl TelekomunikacÏnõÂch montaÂzÏõÂ; ZlõÂn-Malenovice: Ing. M. KucÏerÏõÂk, areaÂl HESPO; Znojmo:
KnihkupectvõÂ HoudkovaÂ, DivisÏovo naÂm. 12; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo naÂm. 76. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky
jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou
doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂsle 0627/305 168.
V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p.,
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

