
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka 

a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují 

majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území 

Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských 

socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. 

(tisk 403) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 234 

z 68. schůze konané dne 9. června 2016 (tisk 403/7) 

 

Články I a II znějí: 

„Čl. I 

 

Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za 

nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním 

postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb., se mění 

takto: 

 

1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

„(4) Zemřelo-li dítě, které je oprávněnou osobou podle odstavce 3 a které řádně a včas uplatnilo 

nárok podle § 5 odst. 1, před tím, než bylo o jeho nároku rozhodnuto nebo než mu bylo vyplaceno 

vypořádání, jsou oprávněnými osobami jeho děti, pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

občany České republiky, a to každé z nich stejným dílem; to neplatí, bylo-li již vypořádání v celé výši 

podle § 7 vyplaceno jiným oprávněným osobám.“.  

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.  

2. V § 3 odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „a 4“.  

3. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Nárok oprávněné osoby podle § 3 odst. 4 je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6) podanou 

povinné osobě nejpozději do 30. června 2017, jinak nárok zaniká.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.  

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.  
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 26. května 2017 
 

 

B. Poslanec Vladislav Vilímec: 

SD 6462 

Článek I zní: 

„Čl. I 

 Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za 

nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním 

postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb., se mění 

takto: 

1. V § 3 odstavec 2 se slovo „jen“ zrušuje“.  

2. V § 3 odstavec 2 se věta třetí zrušuje.  

3. V § 3 se za odstavec 3 vkládají odstavce 4 a 5, které znějí: 

(4) Zemřelo-li dítě, které je oprávněnou osobou podle odstavce 3 a které řádně a včas uplatnilo 

nárok podle § 5 odst. 1 před tím, než bylo o jeho nároku rozhodnuto, nebo než mu bylo vyplaceno 

vypořádání, jsou oprávněnými osobami jeho manžel a děti, pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona občany České republiky, a to každé z nich stejným dílem; to neplatí, bylo-li již vypořádání 

v celé výši podle § 7 vyplaceno jiným oprávněným osobám.“. 

(5) Zemřelo-li dítě, které je oprávněnou osobou podle odstavce 3 před uplynutím lhůty uvedené 

v § 5 odst. 1, jsou oprávněnými osobami jeho manžel a děti, pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona občany České republiky, každý z nich stejných dílem; to neplatí, bylo-li již vypořádání v celé 

výši podle § 7 vyplaceno jiným oprávněným osobám.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7. 

4. V § 3 odstavec 6 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „ ,4 a 5“. 

5. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Nárok oprávněné osoby podle § 3 odst. 4 a 5 je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6) podanou 

povinné osobě nejpozději do 30. června 2018, jinak nárok zaniká.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

6. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „To platí i v případě, pokud je tentýž majetek 

přihlášen několika přihláškami k náhradě9), nebo je přihláška k náhradě9) nahrazena listinami 

uvedenými v § 6 odst. 3.“. 

Poznámka pod čarou 9) zní: 

„9) Vládní nařízení č. 8/1947 Sb. z. a n., o soupisu československého majetku na Zakarpatské 

Ukrajině. 

Zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením 

Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou. 

Vyhláška č. 43/1959 Ú. l., o přihlášení k náhradě za majetky na Zakarpatské Ukrajině podle 

zákona č. 42/1958 Sb. 

Vyhláška č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona 

č. 42/1958 Sb., týkající se Zakarpatské Ukrajiny.“. 
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7. V čl. II bod 2 zní:  

„2. Nárok na vypořádání podle tohoto zákona mohou uplatnit pouze ty osoby, které nebyly 

oprávněnými osobami podle zákona č. 212/2009 Sb., ve znění zákona č. 121/2012 Sb. a pokud 

vypořádání již nebylo poskytnuto osobám oprávněným podle zákona č. 212/2009 Sb., ve 

znění zákona č. 121/2012 Sb., nebo nárok oprávněným osobám podle zákona č. 212/2009 Sb., 

ve znění zákona č. 121/2012 Sb., nezanikl.“.“. 

 

 

C. Poslanec Jeroným Tejc 

V usnesení ústavně právního výboru v čl. I bodu 3 se číslovka „2017“ nahrazuje číslovkou 

„2018“. 

 

 

 

 

V Praze 31. května 2017 

 

 

 

JUDr. Jeroným  T e j c, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru  

 

 

 

Ing. René  Č í p 

zpravodaj rozpočtového výboru 

 

v z. Ing. Zbyněk  S t a n j u r a, v.r. 
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