
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o spotřebitelském úvěru 

(tisk 680) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 428 

z 38. schůze konané dne 30. března 2016 (tisk 680/3) 

 

1. Za část druhou „Změna živnostenského zákona“ se vkládá nová část třetí „Změna zákona o 

soudních poplatcích“, která včetně nadpisu zní:  

„ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o soudních poplatcích 

Čl. III 

 

V příloze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., 

zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 

zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., 

zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., 

zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., 

zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., 

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., 

zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., 

zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 

zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona 335/2014 Sb. a zákona č. …/…. Sb., položka 

17a zní:  

 

„Položka 17a 

Za návrh na zrušení rozhodčího nálezu  3 000 Kč“.“. 

Ostatní části a články se přečíslují.  

 

2. V dosavadní části třetí, čl. III (Změna zákona o bankách) se vkládá nový bod 2, který zní: 

„2. V § 1 odst. 4 se doplňuje věta „Banka může vykonávat činnost akreditované osoby podle 

zákona upravujícího činnost akreditovaných osob na finančním trhu, je-li akreditovanou 

osobou podle takového zákona.“.“.  

Dosavadní novelizační bod 2 se označuje jako bod 3.  
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3. Za dosavadní část pátou „Změna zákona o České národní bance“ se vkládá nová část šestá, která 

včetně nadpisu zní takto: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

Čl. VII 

 

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona 

č. 245/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona 

č. 19/2012 Sb., zákona č. 91/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „sporů ze smluv, které se spotřebitelem 

uzavírá podnikatel,“. 

 

2. V § 3 se odstavce 3 až 6 zrušují. 

 

3. V § 4 se odstavec 3 zrušuje. 

 

4. V § 8 se odstavec 3 zrušuje. 

 

5. V § 15 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

 

6. V § 25 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

 

7. V § 25 odst. 3 se věta poslední zrušuje. 

 

8. V § 31 se písmena g) a h) se zrušují. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno g). 

 

9. V § 32 odst. 1 se věta poslední zrušuje.  

 

10. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.  

 

11.  V § 33 se věta poslední zrušuje.  

 

12. V § 34 se slova „a), b),“ nahrazují slovy „a) nebo b),“ a slova „g) nebo h),“ se zrušují 

 

13. V § 34 odst. 2 se slova „v § 31 písm. c) až f) nebo i)“ nahrazují slovy „v § 31 písm. c) až g)“. 

 

14. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.  

 

15. V § 35 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) 

a c). 

16. Část šestá se včetně nadpisu zrušuje.  
 

Čl. VIII 

Přechodná ustanovení 

 

1. Platnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době 

uzavření rozhodčí smlouvy.  
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2. Rozhodčí řízení zahájená na základě rozhodčích smluv uzavřených přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. 

 

3. Ustanovení § 40a až § 40d zákona č. 216/1994 Sb. se ve vztahu k  rozhodcům zapsaným do 

seznamu rozhodců ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona použijí ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Ostatní části a články se přečíslují. 

  

4. V dosavadní části osmé „Změna zákona o správních poplatcích“ se vkládá nový bod 1, který zní:  

„1. V položce 10 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 9b) zrušuje. Dosavadní 

písmeno h) se označuje jako písmeno g).“  

 

Ostatní novelizační body se přečíslují.  

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. dubna 2016 
 

 

B. Poslanec Jaroslav Klaška 

Legislativně technické úpravy 

V dosavadní čísti jedenácté Účinnost, čl. XIII se slova „dnem 21. března 2016“ nahrazují slovy 

„prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

C. Poslanec Stanislav Huml 

SD 4183 

C1. K dosavadní části deváté 
 

Dosavadní část devátá – změna zákona o platebním styku se zrušuje. 

Označení následujících částí se přeznačí. 

 

C2. K dosavadní části jedenácté 
 

V části jedenácté – účinnost ses slova „21. března 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2017“. 

 

 

D. Poslanec Zdeněk Syblík 

SD 4107 

 

Navrhované změny: 

1. Část osmá, Změna zákona o správních poplatcích, Čl. IX, bod 2. se mění takto: 

V bodě 11. písmeno a) se číslovka „2 000“ mění na „1 000“.  
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E. Poslanec Zbyněk Stanjura 

SD 4201 

 

K dosavadní části jedenácté 
 

V části jedenácté – účinnost se slova „21. března 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2017“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze  21. dubna 2016 

 

 

 

 

 

Jaroslav  K l a š k a, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  

 

 

 

 

Radek  V o n d r á č e k 

zpravodaj ústavně právního výboru 

 

v z. Jeroným  T e j c, v.r. 

předseda ústavně právního výboru 
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