CÏaÂstka 6

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 29 a 30 / 1995
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PrÏõÂloha k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 29/1995 Sb.

1. VyÂpocÏet regulacÏnõÂho opatrÏenõÂ podle § 4 odst. 1 a 2
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 29/1995 Sb.
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2. VyÂpocÏet regulacÏnõÂho opatrÏenõÂ podle § 4 odst. 1 a 3
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 29/1995 Sb.
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... stejneÂ obdobõÂ minuleÂho roku (shodneÂ s hodnocenyÂm obdobõÂm).
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regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ,
objem vyplacenyÂch mezd,
vyÂchozõÂ zaÂkladna,
prÏõÂruÊstek spotrÏebitelskyÂch cen zvyÂsÏenyÂ o 5 %
a vyhlaÂsÏenyÂ jako opatrÏenõÂ vlaÂdy ve SbõÂrce zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky,
Pz ... podõÂl pocÏtu zameÏstnancuÊ,
N ... pocÏet zameÏstnancuÊ,
1
... hodnoceneÂ obdobõÂ,

R
W
Z
Ph
Y
1
0

...
...
...
...
...
...
...

Y1
;
Y0

kde

regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ,
objem vyplacenyÂch mezd,
vyÂchozõÂ zaÂkladna,
podõÂl objemuÊ prÏidaneÂ hodnoty,
objem prÏidaneÂ hodnoty,
hodnoceneÂ obdobõÂ,
stejneÂ obdobõÂ minuleÂho roku (shodneÂ s hodnocenyÂm obdobõÂm).

30
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva financõÂ
ze dne 8. uÂnora 1995,
kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje vyhlaÂsÏka Ministerstva financõÂ cÏ. 176/1993 Sb.,
o naÂjemneÂm z bytu a uÂhradeÏ za plneÏnõÂ poskytovanaÂ s uzÏõÂvaÂnõÂm bytu
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ podle § 2 odst. 2
põÂsm. a) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 265/1991 Sb.,
o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v oblasti cen, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 135/1994 Sb.:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka Ministerstva financõÂ cÏ. 176/1993 Sb.,
o naÂjemneÂm z bytu a uÂhradeÏ za plneÏnõÂ poskytovanaÂ
s uzÏõÂvaÂnõÂm bytu, se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. PoznaÂmka cÏ. 1) znõÂ:

7a

) § 7 odst. 1 põÂsm. c) a § 8 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.,
kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ otaÂzky souvisejõÂcõÂ s vydaÂnõÂm
zaÂkona cÏ. 509/1991 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ, doplnÏuje a upravuje obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk.ª.

3. V § 3 odst. 5 se za slova ¹v rodinneÂm domeÏª
doplnÏuje poznaÂmka cÏ. 4).
4. Nadpis pod § 5 se klade nad oznacÏenõÂ § 5 a za § 5
se vklaÂdaÂ novyÂ § 5a, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmek cÏ. 8a) a 8b)
znõÂ:
¹§ 5a

¹1) § 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se upravujõÂ
neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ
neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ).ª.

(1) MaximaÂlnõÂ cena zaÂkladnõÂho meÏsõÂcÏnõÂho naÂjemneÂho za 1 m2 podlahoveÂ plochy bytu prÏõÂslusÏneÂ kategorie podle § 5 se kazÏdorocÏneÏ s platnostõÂ od 1. cÏervence
do 30. cÏervna naÂsledujõÂcõÂho roku stanovõÂ takto:

2. § 2 odst. 2 põÂsm. b) vcÏetneÏ poznaÂmky cÏ. 7a) znõÂ:
¹b) pro byty, o nichzÏ se sjednaÂvaÂ naÂjemnõÂ smlouva
s novyÂm naÂjemcem; kromeÏ prÏõÂpaduÊ zaÂkonneÂho
prÏechodu naÂjmu,5) vyÂmeÏny bytu,6) bytoveÂ naÂhrady7) a sluzÏebnõÂch bytuÊ vojaÂkuÊ z povolaÂnõÂ.7a)

Nt+1 = Nt 6 Ki 6 Kv 6 Kr ,
kde
Nt+1 = novaÂ maximaÂlnõÂ cena zaÂkladnõÂho meÏsõÂcÏnõÂho naÂjemneÂho za 1m2 podlahoveÂ plochy bytu platnaÂ
od 1. cÏervence beÏzÏneÂho roku
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Nt
Ki
Kv
Kr

= maximaÂlnõÂ cena zaÂkladnõÂho meÏsõÂcÏnõÂho naÂjemneÂho za 1 m2 podlahoveÂ plochy bytu platnaÂ
do 30. cÏervna beÏzÏneÂho roku
= koeficient ruÊstu naÂjemneÂho vyjadrÏujõÂcõÂ mõÂru
inflace za celyÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok
= koeficient ruÊstu naÂjemneÂho v zaÂvislosti na velikosti obce
= koeficient rozhodovacõÂ.

(2) MaximaÂlnõÂ cena zaÂkladnõÂho meÏsõÂcÏnõÂho naÂjemneÂho za 1 m2 podlahoveÂ plochy bytu stanovenaÂ podle
odstavce 1 se zaokrouhluje na dveÏ desetinnaÂ mõÂsta, a to
nahoru, je-li na trÏetõÂm mõÂsteÏ za desetinnou cÏaÂrkou
cÏõÂslice 5 nebo vysÏsÏõÂ, v ostatnõÂch prÏõÂpadech doluÊ.
(3) Koeficient ruÊstu naÂjemneÂho vyjadrÏujõÂcõÂ mõÂru
inflace Ki se odvozuje z rocÏnõÂho klouzaveÂho pruÊmeÏru
zmeÏny hladiny spotrÏebitelskyÂch cen (daÂle jen ¹mõÂra
inflaceª) za prÏedchaÂzejõÂcõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok podle indexu
CÏeskeÂho statistickeÂho uÂrÏadu. Ministerstvo financõÂ stanovõÂ vyÂsÏi koeficientu Ki svyÂm rozhodnutõÂm8a) a uverÏejnÏuje ho v CenoveÂm veÏstnõÂku do 1. brÏezna beÏzÏneÂho
roku vcÏetneÏ.
(4) Koeficient Kr maÂ hodnotu 1,00. Ministerstvo
financõÂ muÊzÏe v raÂmci rozhodnutõÂ podle odstavce 3
stanovit koeficient Kr nizÏsÏõÂ nezÏ 1,00, je-li mõÂra inflace
vyjaÂdrÏenaÂ koeficientem Ki vysÏsÏõÂ nezÏ 1,15, nebo vysÏsÏõÂ
nezÏ 1,00, je-li mõÂra inflace vyjaÂdrÏenaÂ koeficientem Ki
nizÏsÏõÂ nezÏ 1,10.
(5) MaximaÂlnõÂ koeficient ruÊstu naÂjemneÂho v zaÂvislosti na velikosti obce Kv cÏinõÂ u
a) Prahy
1,19
b) obcõÂ s pocÏtem obyvatel
od 100 tisõÂc obyvatel
1,15
c) obcõÂ od 50 tisõÂc do 99 999 obyvatel
1,11
d) obcõÂ od 10 tisõÂc do 49 999 obyvatel
1,08
e) obcõÂ do 9 999 obyvatel
1,06.
(6) Obec spadajõÂcõÂ do prÏõÂslusÏneÂ skupiny podle
pocÏtu obyvatel stanovõÂ konkreÂtnõÂ vyÂsÏi koeficientu Kv
pro celeÂ uÂzemõÂ obce obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou,8b)
kteraÂ nabude uÂcÏinnosti nejpozdeÏji 1. cÏervence beÏzÏneÂho roku. Obec muÊzÏe maximaÂlnõÂ koeficient Kv ,
kteryÂ pro ni platõÂ, snõÂzÏit azÏ na hodnotu 1,00 nebo
muÊzÏe v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech pouzÏõÂt koeficient
stanovenyÂ pro nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ skupinu obcõÂ azÏ do jeho
maximaÂlnõÂ vyÂsÏe.
(7) Obec zasõÂlaÂ obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku podle
prÏedchozõÂho odstavce Ministerstvu financõÂ na veÏdomõÂ
do 30 dnuÊ od jejõÂ uÂcÏinnosti.
(8) NestanovõÂ-li obec koeficient Kv podle odstavce 6, platõÂ pro ni od 1. cÏervence beÏzÏneÂho roku do
30. cÏervna naÂsledujõÂcõÂho roku maximaÂlnõÂ koeficient
stanovenyÂ v odstavci 5.
8a

) § 10 zaÂkona cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch.
) § 4a odst. 1 põÂsm. b) a c) zaÂkona CÏNR cÏ. 265/1991 Sb.,

8b

CÏaÂstka 6

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 30 / 1995

o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v oblasti cen, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 135/1994 Sb.ª.

5. § 6 odst. 2 znõÂ:
¹(2) VeÏcneÏ usmeÏrnÏovaneÂ zaÂkladnõÂ naÂjemneÂ z bytu,
jehozÏ rekonstrukce nebo modernizace byla povolena
po 30. cÏervnu 1993, se urcÏõÂ postupem podle bodu 2
põÂsm. b) prÏõÂlohy.ª.
6. § 6 se doplnÏuje odstavcem 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Je-li veÏcneÏ usmeÏrnÏovaneÂ zaÂkladnõÂ naÂjemneÂ
urcÏeneÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 nizÏsÏõÂ nezÏ maximaÂlnõÂ zaÂkladnõÂ naÂjemneÂ urcÏeneÂ podle ustanovenõÂ § 5 a 5a,
uplatnõÂ se regulace podle ustanovenõÂ § 5 a 5a.ª.
7. Nadpis pod § 6 se klade nad oznacÏenõÂ § 6 a za § 6
se vklaÂdaÂ novyÂ § 6a, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmek cÏ. 8c), 8d),
8e) a 9) znõÂ:
¹§ 6a
(1) VeÏcneÏ usmeÏrnÏovaneÂ naÂjemneÂ v bytech v naÂjmu
spolecÏnõÂkuÊ, cÏlenuÊ nebo zakladateluÊ (daÂle jen ¹spolecÏnõÂciª) praÂvnickeÂ osoby vznikleÂ za tõÂm uÂcÏelem, aby se
stala vlastnõÂkem domu s teÏmito byty a v domech oznacÏovanyÂch podle drÏõÂveÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ jako domy lidovyÂch bytovyÂch druzÏstev8c) (daÂle jen ¹vlastnõÂk
domuª), zahrnuje ekonomicky opraÂvneÏneÂ naÂklady snõÂzÏeneÂ o zdaneÏneÂ prÏõÂjmy z domu podle odstavce 2
a nezahrnuje zisk. Ekonomicky opraÂvneÏnyÂmi naÂklady
nejsou naÂklady ve vyÂsÏi dotace z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ.
Ekonomicky opraÂvneÏnyÂmi naÂklady jsou
a) naÂklady na opravy, uÂdrzÏbu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu a jeho prÏõÂslusÏenstvõÂ (daÂle
jen ¹duÊmª),
b) naÂklady na spraÂvu domu,
c) naÂklady na pojisÏteÏnõÂ domu,
d) odpisy domu maximaÂlneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ rovnomeÏrneÂmu odpisovaÂnõÂ,8d)
e) danÏ z nemovitosti, nenõÂ-li duÊm osvobozen od teÂto
daneÏ.
(2) SoucÏet ekonomicky opraÂvneÏnyÂch naÂkladuÊ uvedenyÂch v odstavci 1 se snõÂzÏõÂ o zdaneÏnyÂ prÏõÂjem z uzÏõÂvaÂnõÂ
bytuÊ jinyÂmi osobami nezÏ spolecÏnõÂky vlastnõÂka domu,
z nebytovyÂch prostoruÊ, poprÏõÂpadeÏ o jinyÂ prÏõÂjem
z domu, a to ve vyÂsÏi, o ktereÂ rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn8e) vlastnõÂka domu. VyÂslednaÂ cÏaÂstka se rozpocÏõÂtaÂ
na jednotliveÂ byty uzÏõÂvaneÂ spolecÏnõÂky podle pomeÏru
jejich podlahovyÂch ploch k celkoveÂ podlahoveÂ plosÏe
bytuÊ uzÏõÂvanyÂch spolecÏnõÂky v domeÏ. NaÂjemneÂ se neupravuje podle § 8 azÏ 10, pokud se spolecÏnõÂci nedohodnou jinak.
(3) VeÏcneÏ usmeÏrnÏovaneÂ naÂjemneÂ urcÏeneÂ podle
ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 neplatõÂ pro sluzÏebnõÂ byty.9)
8c

) ZaÂkon cÏ. 53/1954 Sb., o lidovyÂch bytovyÂch druzÏstvech
a druzÏstevnõÂch organizacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ
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SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 30 / 1995

PrÏedsednictva NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 20/1956 Sb., a naÂsledujõÂcõÂ prÏedpisy.
8d
) § 31 zaÂkona CÏNR cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 75/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb.
8e
) NaprÏ. § 125, 187 a 239 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
9
) § 7 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.ª.

8. V § 7 se za slova ¹podle § 5ª vklaÂdajõÂ tato slova
¹a 5aª.
9. V § 8 se vypousÏtõÂ põÂsmeno i) vcÏetneÏ dosavadnõÂ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 9).
10. § 9 znõÂ:
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¹(12) UstanovenõÂ o cenaÂch sluzÏeb a jejich rozuÂcÏtovaÂnõÂ platõÂ i pro vlastnõÂky bytuÊ,10) kterÏõÂ v domeÏ
uzÏõÂvajõÂ sluzÏby spolecÏneÏ s naÂjemci bytuÊ.
10

) ZaÂkon cÏ. 72/1994 Sb.ª.

14. V § 12 odst. 2 a odst. 3 se za slova ¹podle § 5ª
vklaÂdajõÂ tato slova ¹a 5aª.
15. DosavadnõÂ text § 13 se oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se novyÂm odstavcem 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) PronajõÂmatel oznaÂmõÂ naÂjemcuÊm zvyÂsÏenõÂ naÂjemneÂho z bytu, a to prÏed dnem splatnosti podle odstavce 1, jinak ztraÂcõÂ na cÏaÂstku zvyÂsÏenõÂ naÂrok.ª.
16. V § 16 odst. 1 põÂsm. a) a b) se za slova ¹podle
§ 5ª vklaÂdajõÂ tato slova ¹a 5aª.

¹§ 9
UÂprava zaÂkladnõÂho naÂjemneÂho
podle polohy domu
8b

(1) Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou )
v cÏaÂstech obce nebo v jednotlivyÂch domech vybranyÂch pro jejich vyÂhodnou nebo nevyÂhodnou polohu,
zejmeÂna z hlediska dopravnõÂ dostupnosti, technickeÂ
a obcÏanskeÂ vybavenosti a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, zaÂkladnõÂ naÂjemneÂ upraveneÂ podle § 8
a) zvyÂsÏit nejvõÂce o 20 % nebo snõÂzÏit nejvõÂce o 15 %
v obcõÂch s pocÏtem obyvatel od 50 000, FrantisÏkovyÂch LaÂznõÂch, LuhacÏovicõÂch, MariaÂnskyÂch LaÂznõÂch a PodeÏbradech,
b) zvyÂsÏit nejvõÂce o 10 % nebo snõÂzÏit nejvõÂce o 10 %
v obcõÂch s pocÏtem obyvatel od 1000 do 49 999,
c) zvyÂsÏit nejvõÂce o 10 % na uÂzemõÂ naÂrodnõÂch parkuÊ
a zoÂn I. chraÂneÏnyÂch krajinnyÂch oblastõÂ.
(2) Obec muÊzÏe zmeÏnit zaÂkladnõÂ naÂjemneÂ podle
odstavce 1 nejdrÏõÂve 90 dnuÊ poteÂ, kdy vhodnyÂm zpuÊsobem zverÏejnila, ve kteryÂch cÏaÂstech obce nebo ve kteryÂch domech a v jakeÂ vyÂsÏi zmeÏnõÂ naÂjemneÂ.
(3) Obec zasõÂlaÂ obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏku podle
odstavce 1 Ministerstvu financõÂ na veÏdomõÂ do 30 dnuÊ
od jejõÂ uÂcÏinnosti.ª.
11. V § 10 odst. 2 se za slova ¹montaÂzÏ v byteÏ,ª
vklaÂdajõÂ slova ¹u prÏedmeÏtuÊ porÏõÂzenyÂch na uÂveÏr sjednanyÂ po 30. cÏervnu 1995 teÂzÏ uÂrok z uÂveÏru,ª.
12. PoznaÂmka cÏ. 12) znõÂ:
¹12) RozhodnutõÂ Ministerstva financõÂ vyÂmeÏrem cÏ. 01/95, kteryÂm
se vydaÂvaÂ seznam zbozÏõÂ s regulovanyÂmi cenami (CenovyÂ
veÏstnõÂk cÏaÂstka 28/1994), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch vyÂmeÏruÊ.ª.

13. § 11 se doplnÏuje odstavcem 12, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky cÏ. 10) znõÂ:

17. V § 16 odst. 1 põÂsm. b) se slova ¹na zaÂkladeÏ
rozhodnutõÂ cenoveÂho orgaÂnu10)ª nahrazujõÂ slovy ¹na
zaÂkladeÏ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce8b)ª.
18. V § 16 odst. 3 se slova ¹v § 6 odst. 2ª nahrazujõÂ
slovy ¹v § 5 a 5a, § 6 odst. 2 a 3, § 6aª.
19. V prÏõÂloze k vyhlaÂsÏce bod 2 põÂsm. b) vcÏetneÏ
poznaÂmky cÏ. 1) znõÂ:
¹b) u rekonstruovaneÂho bytu nebo modernizovaneÂho bytu podle § 6 odst. 2 jako naÂsobek ceny
bytu prÏed rekonstrukcõÂ nebo modernizacõÂ zjisÏteÏneÂ oceneÏnõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu1)
a zvyÂsÏeneÂ o skutecÏneÂ naÂklady vynalozÏeneÂ na rekonstrukci nebo modernizaci bytu a meÏsõÂcÏnõÂho
koeficientu k = 0,00375. Toto naÂjemneÂ nesmõÂ
byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ dvojnaÂsobek maximaÂlnõÂho zaÂkladnõÂho naÂjemneÂho v kategorii bytu po provedeneÂ rekonstrukci nebo modernizaci urcÏeneÂho
podle § 5.
1

) § 14 vyhlaÂsÏky Ministerstva financõÂ cÏ. 178/1994 Sb., o cenaÂch
staveb, pozemkuÊ a trvalyÂch porostuÊ.ª.

CÏl. II
Regulace naÂjemneÂho podle teÂto vyhlaÂsÏky kromeÏ
bodu 2 se vztahuje i na naÂjmy, pokud trvajõÂ ke dni
uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky.13)
CÏl. III
UstanovenõÂ boduÊ 1, 4, 10, 12, 13, 15, 19 a cÏlaÂnku II
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. brÏezna 1995. OstatnõÂ ustanovenõÂ teÂto vyhlaÂsÏky nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 1995.

Ministr:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.

