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§ 16
(1) SpraÂva a rÏõÂzenõÂ ve veÏcech daneÏ a sankce za nesplneÏnõÂ danÏovyÂch povinnostõÂ se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem.7)
(2) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se pouzÏijõÂ, pokud
mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, neobsahuje odlisÏnou uÂpravu.
§ 17
(1) Ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky muÊzÏe
a) vyhlaÂsÏkou stanovit podrobnosti k § 3 odst. 1 põÂsm.
j) tohoto zaÂkona,
b) ve vztahu k zahranicÏõÂ cÏinit opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ vzaÂ-

jemnosti nebo odvetnaÂ opatrÏenõÂ za uÂcÏelem vyrovnaÂnõÂ zdaneÏnõÂ.
(2) SpraÂvce daneÏ muÊzÏe rozhodnutõÂm stanovit
splaÂtky daneÏ jinak, nezÏ jsou upraveny v § 10 odst. 1 azÏ
3 tohoto zaÂkona.
§ 18
ZrusÏuje se zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 339/1992
Sb., o dani silnicÏnõÂ.
§ 19
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

17
Â K ON
ZA
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
ze dne 21. prosince 1992,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 335/1991 Sb.,
o soudech a soudcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb.
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ rada se usnesla na tomto zaÂkoneÏ:
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 1 znõÂ:
¹§ 1
(1) SoudnictvõÂ vykonaÂvajõÂ nezaÂvisleÂ soudy CÏeskeÂ
republiky.
(2) Soudy CÏeskeÂ republiky jsou: NejvysÏsÏõÂ soud
CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹NejvysÏsÏõÂ soudª), vrchnõÂ
soudy; krajskeÂ soudy, vysÏsÏõÂ vojenskeÂ soudy, okresnõÂ
soudy a vojenskeÂ obvodoveÂ soudy; v dobeÏ branneÂ pohotovosti staÂtu teÂzÏ vysÏsÏõÂ polnõÂ soudy a nizÏsÏõÂ polnõÂ soudy.
(3) Na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy vykonaÂvaÂ puÊsobnost krajskeÂho soudu meÏstskyÂ soud; puÊsobnost
okresnõÂch souduÊ vykonaÂvajõÂ obvodnõÂ soudy.
(4) PuÊsobnost okresnõÂch souduÊ mohou v prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem vykonaÂvat i
soudy jinak oznacÏeneÂ.ª.
2. § 2 se vypousÏtõÂ.
3. V § 14 veÏteÏ druheÂ se slova ¹nejvysÏsÏõÂmu soudu
republikyª nahrazujõÂ slovy ¹vrchnõÂmu soudu nebo
NejvysÏsÏõÂmu souduª.
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 337/1992 Sb.
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4. Nadpis nad § 15 znõÂ: ¹VrchnõÂ soudyª.
5. V § 15 se slova ¹NejvysÏsÏõÂ soud republikyª nahrazujõÂ slovy ¹vrchnõÂ soudª.
6. V § 16 naÂveÏtõÂ zacÏõÂnaÂ veÏtou ¹VrchnõÂ soud dbaÂ o
vyÂklad zaÂkonuÊ a jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tõÂm, zÏeª; ustanovenõÂ põÂsmene b) znõÂ:
¹b) zaujõÂmaÂ stanovisko k vyÂkladuÊm zaÂkonuÊ a jinyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ve vztahu k rozhodnutõÂm
souduÊ ve sveÂm obvodu,ª.
7. V § 17 odst. 1 se slova ¹nejvysÏsÏõÂho soudu republikyª a ¹nejvysÏsÏõÂho souduª nahrazujõÂ slovy ¹vrchnõÂho
souduª; za slova ¹kolegia trestnõÂ,ª se doplnÏuje slovo
¹vojenskeÂ,ª.
8. V § 17 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹sjednocovaÂnõÂª a slova ¹obecneÏ zaÂvaznyÂchª; pokud se v zaÂkoneÏ vyskytujõÂ slova ¹ke sjednocovaÂnõÂ vyÂkladu zaÂkonuÊ a jinyÂch obecneÏ zaÂvaznyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊª, nahrazujõÂ
se v celeÂm zaÂkoneÏ slovy ¹k vyÂkladu zaÂkonuÊ a jinyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊª.
9. V § 18 se slova ¹nejvysÏsÏõÂho soudu republikyª a
¹nejvysÏsÏõÂho souduª nahrazujõÂ slovy ¹vrchnõÂho souduª;
vypousÏtõÂ se odstavec 2 põÂsm. c) a v odstavci 3 veÏta druhaÂ.
10. V § 19 odst. 1 se slova ¹nejvysÏsÏõÂho soudu republikyª nahrazujõÂ slovy ¹vrchnõÂho souduª, slova ¹nejvysÏsÏõÂmu soudu republikyª nahrazujõÂ slovy ¹vrchnõÂmu
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souduª; slova ¹rozhodnutõÂ souduÊ republikyª se nahrazujõÂ slovy ¹rozhodnutõÂ souduÊª.
11. V § 19 odst. 2 se slova ¹nejvysÏsÏõÂho soudu republikyª a slova ¹nejvysÏsÏõÂho souduª nahrazujõÂ slovy
¹vrchnõÂho souduª.
12. V § 24 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª; za slova ¹sjednocovaÂnõÂ
rozhodovaÂnõÂª se doplnÏujõÂ slova ¹vrchnõÂmu soudu neboª.
13. V § 25 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹CÏeskeÂ
republiky (daÂle jen ¹ministr obranyª)ª.
14. V § 25 odst. 1 põÂsm. b) a d) se slova ¹CÏeskeÂ a
SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹a
vojenskyÂch kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊª.
15. V § 25 odst. 1 põÂsm. f) se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹poprÏõÂpadeÏ vrchnõÂm souduÊmª; slova ¹s federaÂlnõÂ puÊsobnostõÂª
se vypousÏteÏjõÂ.
16. V § 25 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec
2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) SpraÂvu vojenskeÂho kolegia vrchnõÂch souduÊ
vykonaÂvaÂ ministr obrany prostrÏednictvõÂm prÏedsedy tohoto kolegia po dohodeÏ s ministrem spravedlnosti
CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministr spravedlnostiª).ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
17. V § 25 odst. 3 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª a slova ¹ve federaÂlnõÂm
ministerstvu obranyª se nahrazujõÂ slovy ¹v ministerstvu obrany CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministerstvo
obranyª)ª.
18. Nadpis nad § 26 znõÂ: ¹NejvysÏsÏõÂ soudª.
19. V § 26 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republikyª.
20. § 27 odst. 1 znõÂ:
¹(1) NejvysÏsÏõÂ soud rozhoduje v senaÂtech slozÏenyÂch z prÏedsedy senaÂtu a dvou soudcuÊ. V senaÂtech slozÏenyÂch z prÏedsedy senaÂtu a cÏtyrÏ soudcuÊ rozhoduje o
mimorÏaÂdnyÂch opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm vrchnõÂch souduÊ.ª.
21. V § 27 se vypousÏtõÂ odstavec 2; dosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
22. V § 27 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
23. § 28 odst. 1 znõÂ:
¹(1) NejvysÏsÏõÂ soud sleduje pravomocnaÂ rozhodnutõÂ vrchnõÂch souduÊ a zajisÏt'uje zaÂkonnost rozhodovaÂnõÂ
mezi vrchnõÂmi soudy a soudy v jejich obvodu tõÂm, zÏe
a) rozhoduje o mimorÏaÂdnyÂch opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm vrchnõÂch souduÊ,
b) zaujõÂmaÂ stanoviska k vyÂkladu zaÂkonuÊ a jinyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
c) rozhoduje v jinyÂch zaÂkonem stanovenyÂch prÏõÂpadech.ª.
24. § 28 odst. 2 znõÂ:
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¹(2) NejvysÏsÏõÂ soud daÂle rozhoduje o uznaÂnõÂ a vykonatelnosti rozhodnutõÂ cizozemskyÂch souduÊ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, vyzÏaduje-li to zaÂkon nebo mezinaÂrodnõÂ smlouva.ª.
25. V § 29 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª; odkaz v zaÂvorce znõÂ:
¹[§ 28 odst. 1 põÂsm. b)]ª.
26. § 29 odst. 2 znõÂ:
¹(2) PrÏed zaujetõÂm stanoviska si NejvysÏsÏõÂ soud
muÊzÏe vyzÏaÂdat vyjaÂdrÏenõÂ prÏedseduÊ vrchnõÂch souduÊ i
prÏedstaviteluÊ jinyÂch orgaÂnuÊ a organizacõÂ.ª.
27. V § 29 odst. 3 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
28. V § 30 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republikyª, slova ¹nejvysÏsÏõÂch souduÊ republikª a slova ¹s federaÂlnõÂ puÊsobnostõÂª; v odstavci 1 za
slovem ¹obcÏanskopraÂvnõÂª se vypousÏtõÂ cÏaÂrka a slova
¹obchodnõÂ a spraÂvnõÂª se nahrazujõÂ slovy ¹a obchodnõÂª.
V odstavci 2 se za slova ¹NejvysÏsÏõÂho souduª doplnÏujõÂ
slova ¹a vrchnõÂch souduÊª.
29. V § 31 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republikyª a slova ¹s federaÂlnõÂ puÊsobnostõÂª; slova ¹nejvysÏsÏõÂch souduÊ republikª se nahrazujõÂ
slovy ¹vrchnõÂch souduÊª a za slova ¹generaÂlnõÂ prokuraÂtorª se doplnÏujõÂ slova ¹CÏeskeÂ republikyª.
30. V § 32 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª, slova ¹nejvysÏsÏõÂch
souduÊ republikª a slova ¹s federaÂlnõÂ puÊsobnostõÂª; v poslednõÂ veÏteÏ se za slova ¹NejvysÏsÏõÂho souduª doplnÏujõÂ
slova ¹a vrchnõÂch souduÊª.
31. V § 32 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
32. V § 32 se vypousÏtõÂ odstavec 3; dosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3 a 4.
33. V § 32 odst. 3 se slova ¹s prÏedsedou NejvysÏsÏõÂho soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª
nahrazujõÂ slovy ¹s ministrem spravedlnostiª a vypousÏteÏjõÂ se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
34. V § 32 odst. 4 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
35. § 33 odst. 1 znõÂ:
¹(1) SõÂdlem NejvysÏsÏõÂho soudu je Brno.ª.
36. V § 33 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec
2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Obvod vrchnõÂho soudu se sõÂdlem v Praze se
shoduje s obvody krajskyÂch souduÊ v Praze, CÏeskyÂch
BudeÏjovicõÂch, Plzni, UÂstõÂ nad Labem, Hradci KraÂloveÂ
a meÏstskeÂho soudu v Praze a s obvody vojenskyÂch obvodovyÂch souduÊ v Praze, CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch, Plzni,
LitomeÏrÏicõÂch a v Hradci KraÂloveÂ. Obvod vrchnõÂho
soudu se sõÂdlem v Olomouci se shoduje s obvody krajskyÂch souduÊ v BrneÏ a OstraveÏ a s obvody vojenskyÂch
obvodovyÂch souduÊ v BrneÏ a v Olomouci.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 6.
37. § 33 odst. 3 znõÂ:
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¹(3) SõÂdla a obvody okresnõÂch a krajskyÂch souduÊ a
sõÂdla a obvody vojenskyÂch souduÊ urcÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.ª.

54. V § 39 odst. 5 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.

38. V § 33 odst. 4 se slova ¹ZaÂkony naÂrodnõÂch radª
nahrazujõÂ slovy ¹ZvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonemª.

55. V § 40 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹souduÊ republikª a slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª.

39. V § 33 odst. 5 se slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª
nahrazujõÂ slovy ¹CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministerstvo spravedlnostiª)ª a na konci se prÏipojuje tato veÏta:
¹Toto praÂvo prÏõÂslusÏõÂ v oboru vojenskeÂho soudnictvõÂ
ministerstvu obrany.ª.

56. V § 40 odst. 5 se slova ¹nejvysÏsÏõÂmu soudu republikyª nahrazujõÂ slovy ¹NejvysÏsÏõÂmu soudu a k
vrchnõÂmu souduª a slova ¹prÏedsedy nejvysÏsÏõÂho soudu
republikyª se nahrazujõÂ slovy ¹prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho
soudu a prÏedsedy vrchnõÂho souduª.
57. V § 40 odst. 6 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.

40. § 33 odst. 6 se vypousÏtõÂ.
41. V § 34 odst. 1 se slova ¹a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republikyª nahrazujõÂ slovem ¹republikyª.
42. V § 34 odst. 4 se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹a vojenskeÂho
kolegia vrchnõÂho souduª.
43. V § 34 odst. 5 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª a slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
44. § 36 odst. 1 znõÂ:
¹(1) PocÏet soudcuÊ vojenskyÂch souduÊ, vojenskyÂch
kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊ a vojenskeÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho soudu urcÏuje ministr obrany.ª.
45. V § 36 se vypousÏtõÂ odstavec 2; dosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
46. § 37 odst. 3 znõÂ:
¹(3) Slib sklaÂdajõÂ
a) soudci vojenskyÂch souduÊ, vojenskyÂch kolegiõÂ
vrchnõÂch souduÊ a vojenskeÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho
soudu do rukou ministra obrany,
b) soudci ostatnõÂch souduÊ do rukou ministra spravedlnosti,
c) prÏõÂsedõÂcõÂ okresnõÂch, krajskyÂch a vojenskyÂch souduÊ
do rukou prÏedsedy toho soudu, k neÏmuzÏ byli zvoleni.ª.
47. V § 38 se vypousÏteÏjõÂ odstavce 1, 2 a 4. DosavadnõÂ odstavce 3 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 1 a 2.
48. § 38 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Soudce jmenuje prezident republiky.ª.
49. V § 38 odst. 2 se slova ¹zaÂkony naÂrodnõÂch radª
nahrazujõÂ slovy ¹zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkonª.
50. V § 39 se vypousÏtõÂ odstavec 1; dosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 1 azÏ 5.
51. § 39 odst. 1 znõÂ:
¹(1) PrÏedsedu a mõÂstoprÏedsedu NejvysÏsÏõÂho soudu
jmenuje ze soudcuÊ prezident republiky.ª.
52. V § 39 odst. 2 prvnõÂ veÏteÏ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª a slova
¹nejvysÏsÏõÂch souduÊ republikª se nahrazujõÂ slovy
¹vrchnõÂch souduÊª. VeÏta druhaÂ se vypousÏtõÂ.
53. V § 39 odst. 3 se slova ¹PrÏedsedy a mõÂstoprÏedsedy krajskyÂch souduÊª nahrazujõÂ slovy ¹PrÏedsedy a
mõÂstoprÏedsedy vrchnõÂch a krajskyÂch souduÊª; slova
¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª se nahrazujõÂ slovy ¹CÏeskeÂ republikyª.

58. § 41 odst. 2 põÂsm. a) znõÂ:
¹a) k vyuzÏitõÂ zkusÏenostõÂ k uÂstrÏednõÂmu orgaÂnu, kteryÂ
vykonaÂvaÂ spraÂvu souduÊ, k UÂrÏadu vlaÂdy CÏeskeÂ republiky, ke kancelaÂrÏi zaÂkonodaÂrneÂho sboru CÏeskeÂ
republiky, nebo UÂstavnõÂmu soudu CÏeskeÂ republiky,ª.
59. V § 41 odst. 2 se doplnÏuje noveÂ põÂsmeno c),
ktereÂ znõÂ:
¹c) soudce vrchnõÂho soudu k vyÂkonu soudcovskeÂ cÏinnosti k jineÂmu vrchnõÂmu soudu.ª.
60. § 42 odst. 1 põÂsm. a) znõÂ:
¹a) ministr spravedlnosti, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v põÂsmenu c), jde-li o docÏasneÂ prÏideÏlenõÂ
soudcuÊ k ministerstvu spravedlnosti, k NejvysÏsÏõÂmu soudu, vrchnõÂmu soudu, k UÂrÏadu vlaÂdy
CÏeskeÂ republiky, ke kancelaÂrÏi zaÂkonodaÂrneÂho
sboru CÏeskeÂ republiky nebo k UÂstavnõÂmu soudu
CÏeskeÂ republiky,ª.
61. V § 42 odst. 1 põÂsm. b) se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª; za slovo ¹krajskeÂmuª se doplnÏujõÂ
slova ¹anebo jineÂmu vrchnõÂmuª.
62. V § 42 odst. 1 põÂsm. c) se vypousÏteÏjõÂ slova
¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª; za slova
¹vojenskyÂch souduÊ,ª se doplnÏujõÂ slova ¹vojenskeÂho
kolegia vrchnõÂch souduÊ a vojenskeÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho soudu,ª.
63. V § 42 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ põÂsmena d) a e).
64. V § 42 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a e)ª.
65. V § 43 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
66. § 43 odst. 2 znõÂ:
¹(2) ZpuÊsob doplnÏovaÂnõÂ soudcuÊ vojenskyÂch souduÊ, vojenskyÂch kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊ a vojenskeÂho
kolegia NejvysÏsÏõÂho soudu za branneÂ pohotovosti staÂtu
upravõÂ ministerstvo obrany v dohodeÏ s ministerstvem
vnitra CÏeskeÂ republiky a ministerstvem spravedlnosti.ª.
67. § 44 odst. 2 znõÂ:
¹(2) NaÂvrh na odvolaÂnõÂ z funkce vojenskyÂch
soudcuÊ podaÂvaÂ ministr obrany. NaÂvrh na odvolaÂnõÂ z
funkce soudcuÊ ostatnõÂch souduÊ podaÂvaÂ ministr spravedlnosti.ª.
68. § 46 odst. 3 znõÂ:
¹(3) O zprosÏteÏnõÂ funkce soudce rozhoduje ministr
spravedlnosti, jde-li o vojenskeÂ soudce, ministr obra-
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ny; o zprosÏteÏnõÂ funkce prÏõÂsedõÂcõÂho rozhoduje orgaÂn,
kteryÂ prÏõÂsedõÂcõÂho do funkce zvolil (§ 38).ª.

Strana 139

82. § 58 znõÂ:
¹§ 58

69. § 48 znõÂ:
¹§ 48
Pozbude-li soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
CÏeskeÂ republiky, maÂ to za naÂsledek ztraÂtu funkce.ª.
70. § 49 odst. 2 põÂsm. a) znõÂ:
¹a) ministr spravedlnosti s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v põÂsmenu c); jde-li o soudce NejvysÏsÏõÂho
soudu a vrchnõÂho soudu, cÏinõÂ tak po dohodeÏ s
prÏedsedou prÏõÂslusÏneÂho soudu,ª.
71. V § 49 odst. 2 se vypousÏtõÂ põÂsmeno b).
72. § 49 odst. 2 põÂsm. c) znõÂ:
¹c) ministr obrany u vojenskyÂch soudcuÊ; jde-li o
soudce vojenskyÂch kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊ nebo
vojenskeÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho soudu, cÏinõÂ tak po
dohodeÏ s prÏedsedou prÏõÂslusÏneÂho soudu,ª.
73. V § 49 odst. 2 se vypousÏtõÂ põÂsmeno d).
74. V § 50 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹kolegia nejvysÏsÏõÂho souduª nahrazujõÂ slovy ¹kolegia NejvysÏsÏõÂho
soudu a vrchnõÂho souduª. VeÏta druhaÂ se vypousÏtõÂ. Ve
veÏteÏ trÏetõÂ se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a 2ª.
75. V § 51 odst. 3 se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹a vojenskyÂch
kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊª.
76. V § 52 odst. 2 se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹a vojenskyÂch
kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊª.
77. § 52 odst. 3 znõÂ:
¹(3) Funkce soudce a prÏõÂsedõÂcõÂho je neslucÏitelnaÂ s
funkcõÂ prezidenta republiky, cÏlena Parlamentu CÏeskeÂ
republiky a s jakoukoli funkcõÂ ve verÏejneÂ spraÂveÏ.ª.
78. § 52 odst. 5 znõÂ:
¹(5) PlatoveÂ pomeÏry soudcuÊ upravõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.ª.
79. V § 53 odst. 1 a 2 se slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹a vojenskyÂch
kolegiõÂ vrchnõÂch souduÊª.
80. V § 53 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ znõÂ:
¹(3) UstanovenõÂ odstavce 2 se neuzÏije, je-li soudce
propusÏteÏn z vojenskeÂ cÏinneÂ sluzÏby na vlastnõÂ zÏaÂdost.
(4) Pokud soudce, kteryÂ byl propusÏteÏn z vojenskeÂ
cÏinneÂ sluzÏby podle odstavce 3, souhlasõÂ s prÏideÏlenõÂm k
urcÏiteÂmu soudu teÂhozÏ stupneÏ, povazÏuje se tento souhlas za souhlas s prÏideÏlenõÂm k urcÏiteÂmu soudu podle
§ 34 odst. 1. Jinak jeho funkce podle § 38 zanikaÂ.ª.
81. V § 54 odst. 3 se slova ¹prÏedsedu nejvysÏsÏõÂho
soudu republiky, prÏedseda vlaÂdy, a jde-li o prÏedsedu
NejvysÏsÏõÂho soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, prezident CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª nahrazujõÂ slovy ¹prÏedsedu NejvysÏsÏõÂho soudu,
prÏedseda vlaÂdy CÏeskeÂ republikyª.

ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon upravõÂ puÊsobnost profesnõÂch zaÂjmovyÂch organizacõÂ soudcuÊ v otaÂzkaÂch upravenyÂch
tõÂmto zaÂkonem.ª.
83. V § 60 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª.
84. V § 60 odst. 3 se slovo ¹ministerstvaª nahrazuje slovem ¹ministerstvoª.
85. V § 60 odst. 4 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª a slovo ¹federaÂlnõÂª.
86. V § 62 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª a slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
87. V § 62 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª a slovo ¹federaÂlnõÂª.
88. § 62 odst. 6 znõÂ:
¹(6) PlatoveÂ pomeÏry justicÏnõÂch cÏekateluÊ upravõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.ª.
89. V § 72 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏõÂslusÏneÂ republikyª a slova ¹CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republikyª.
CÏl. II
1. Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zahaÂjõÂ svou cÏinnost vrchnõÂ soud v Praze.
2. VrchnõÂ soud v Olomouci zahaÂjõÂ svou cÏinnost
dnem, kteryÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon; do teÂ doby vykonaÂvaÂ jeho puÊsobnost vrchnõÂ soud v Praze.
3. Soudci prÏideÏlenõÂ k vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu
soudu se staÂvajõÂ dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona soudci
prÏideÏlenyÂmi k vyÂkonu funkce k vrchnõÂmu soudu v
Praze ve funkcõÂch odpovõÂdajõÂcõÂch jejich dosavadnõÂm
funkcõÂm podle § 39.
4. PracovnõÂci NejvysÏsÏõÂho soudu, kterÏõÂ byli ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona v pracovnõÂm pomeÏru k NejvysÏsÏõÂmu soudu, se dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona staÂvajõÂ pracovnõÂky vrchnõÂho soudu v Praze ve
funkcõÂch odpovõÂdajõÂcõÂch jejich dosavadnõÂmu funkcÏnõÂmu zarÏazenõÂ.
5. UstanovenõÂ tohoto zaÂkona, pokud se vztahujõÂ
na cÏinnost vojenskyÂch souduÊ a postavenõÂ vojenskyÂch
soudcuÊ a prÏõÂsedõÂcõÂch vojenskyÂch souduÊ, pozbyÂvajõÂ
uÂcÏinnosti dnem 31. prosince 1993. Pokud k tomuto dni
vojenskyÂ soudce souhlasõÂ s prÏideÏlenõÂm k urcÏiteÂmu
soudu teÂhozÏ stupneÏ, povazÏuje se tento souhlas za souhlas s prÏideÏlenõÂm k urcÏiteÂmu soudu podle § 34 odst. 1.
Jinak jeho funkce podle § 38 zanikaÂ.
6. Do doby jmenovaÂnõÂ prÏedsedy nebo mõÂstoprÏedsedy NejvysÏsÏõÂho soudu poveÏrÏõÂ ministr spravedlnosti
vyÂkonem funkce prÏedsedy tohoto soudu neÏktereÂho ze
soudcuÊ tohoto soudu.
7. VeÏci projednaÂvaneÂ NejvysÏsÏõÂm soudem CÏeskeÂ a
SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, v nichzÏ nebude roz-
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hodnuto do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jde-li
o uznaÂnõÂ cizõÂho rozhodnutõÂ, prÏevezme NejvysÏsÏõÂ soud,
maÂ-li na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bydlisÏteÏ nebo pobyt
osoba, jõÂzÏ se rozhodnutõÂ tyÂkaÂ, poprÏõÂpadeÏ prÏevezme
dalsÏõÂ tyto veÏci urcÏeneÂ uvaÂzÏenõÂm NejvysÏsÏõÂho soudu
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky s prÏihleÂdnutõÂm k praÂvnõÂmu zaÂjmu osoby, jõÂzÏ se rozhodnutõÂ tyÂkaÂ.

CÏl. III
Tento zaÂkon s vyÂjimkou ustanovenõÂ bodu 69 nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1993.
Bod 69 nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

18
Â K ON
ZA
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
ze dne 21. prosince 1992,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 357/1992 Sb.,
o dani deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani z prÏevodu nemovitostõÂ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ rada se usnesla na tomto zaÂkoneÏ:
CÏl. I
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 357/1992 Sb., o dani
deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani z prÏevodu nemovitostõÂ, se
meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 3 odst. 1, 2 a 3 znõÂ:
¹(1) PrÏedmeÏtem daneÏ deÏdickeÂ je nabytõÂ majetku
deÏdeÏnõÂm. Majetkem pro uÂcÏely daneÏ deÏdickeÂ jsou
a) veÏci nemoviteÂ, byty a nebytoveÂ prostory (daÂle jen
¹nemovitostiª),
b) veÏci moviteÂ, cenneÂ papõÂry, peneÏzÏnõÂ prostrÏedky v
cÏeskeÂ a cizõÂ meÏneÏ, pohledaÂvky, majetkovaÂ praÂva a
jineÂ majetkoveÂ hodnoty (daÂle jen ¹movityÂ majetekª).
(2) Z nemovitostõÂ, ktereÂ se nachaÂzejõÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹tuzemskoª), se vybere danÏ
bez ohledu na staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ nebo bydlisÏteÏ zuÊstavitele; z nemovitostõÂ, ktereÂ se nachaÂzejõÂ v cizineÏ, se danÏ nevybõÂraÂ.
(3) JestlizÏe zuÊstavitel v dobeÏ sveÂ smrti
a) byl obcÏanem CÏeskeÂ republiky a meÏl trvalyÂ pobyt1a)v tuzemsku, vybõÂraÂ se danÏ z celeÂho jeho moviteÂho majetku bez ohledu na to, zda se tento
majetek nachaÂzõÂ v tuzemsku nebo v cizineÏ,
b) byl obcÏanem CÏeskeÂ republiky a nemeÏl trvalyÂ pobyt v tuzemsku, vybõÂraÂ se danÏ z jeho moviteÂho majetku, kteryÂ se nachaÂzõÂ v tuzemsku,
c) nebyl obcÏanem CÏeskeÂ republiky, vybõÂraÂ s danÏ z
jeho moviteÂho majetku, kteryÂ se nachaÂzõÂ v tuzemsku.ª.
1a

) ZaÂkon cÏ. 135/1982 Sb., o hlaÂsÏenõÂ a evidenci pobytu obcÏanuÊ.

2. § 4 znõÂ:
¹§ 4
(1) ZaÂkladem daneÏ deÏdickeÂ je cena majetku nabyteÂho jednotlivyÂm deÏdicem snõÂzÏenaÂ o
a) prokaÂzaneÂ dluhy zuÊstavitele, ktereÂ na deÏdice prÏesÏly
zuÊstavitelovou smrtõÂ,
b) cenu majetku osvobozeneÂho, podle tohoto zaÂkona
od daneÏ deÏdickeÂ,
c) prÏimeÏrÏeneÂ naÂklady spojeneÂ s pohrÏbem zuÊstavitele,
d) odmeÏnu a hotoveÂ vyÂdaje notaÂrÏe poveÏrÏeneÂho soudem k uÂkonuÊm v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ a cenu jinyÂch
povinnostõÂ ulozÏenyÂch v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ,
e) deÏdickou daÂvku prokazatelneÏ zaplacenou jineÂmu
staÂtu z nabytõÂ majetku deÏdeÏnõÂm v cizineÏ, je-li tento
majetek teÂzÏ prÏedmeÏtem daneÏ deÏdickeÂ v tuzemsku.
(2) Dluhy podle odstavce 1 põÂsm. a), naÂklady
podle odstavce 1 põÂsm. c) a odmeÏna a hotoveÂ vyÂdaje
podle odstavce 1 põÂsm. d), prÏipadajõÂcõÂ na jednotliveÂho
deÏdice, se odecÏtou ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ pomeÏru majetku, kteryÂ nenõÂ od daneÏ osvobozen, a majetku, kteryÂ je
od daneÏ osvobozen. PomeÏr se vypocÏte na celeÂ KcÏs bez
zaokrouhlenõÂ.
(3) Cenou podle odstavce 1 u moviteÂho majetku
je cena obvyklaÂ v dobeÏ smrti zuÊstavitele a u nemovitostõÂ cena zjisÏteÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,1) platnaÂ v
den smrti zuÊstavitele. U pohledaÂvek, cennyÂch papõÂruÊ a
hotovostõÂ v cizõÂch meÏnaÂch se prÏepocÏet na KcÏs provede
podle kursu platneÂho pro naÂkup valut nebo deviz v den
smrti zuÊstavitele.ª.
3. § 6 odst. 1, 2 a 3 znõÂ:
¹(1) PrÏedmeÏtem daneÏ darovacõÂ je nabytõÂ majetku
na zaÂkladeÏ praÂvnõÂho uÂkonu, a to jinak nezÏ smrtõÂ zuÊsta-

