Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(tisk 752)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498
z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2)
K části první - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, čl. I:

A.1.

V bodu 60 se v textu § 15 odst. 3 písm. a) slovo „a“ nahrazuje slovem „ , nebo“.

A.2.

V bodu 68 se slova „a v § 20 odst. 6“ zrušují.

A.3.

Za bod 72 se vkládá nový bod 73, který zní:
„73. V § 20 odst. 6 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „podalo“
nahrazuje slovem „podal“.“.
Následující body se přečíslují.
K čl. II – přechodná ustanovení

A.4.

V bodu 10 se slova „§ 118d“ nahrazují slovy „§ 118e“ a slova „§ 118e“ nahrazují slovy
„§ 118f“.
K části třetí - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

A.5.

Dosavadní § 118a až 118i se označují jako § 118b až 118j.

A.6.

V dosavadním § 118f se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Výpis údajů z evidence
skutečných majitelů může získat zapsaná osoba.“.

A.7.

V dosavadním § 118f odst. 2 se slova „§ 118e“ nahrazují slovy „§ 118f“.
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A.8.

V dosavadním § 118f odst. 3 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až l), která včetně
poznámek pod čarou č. 17 až 19 znějí:

„j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole17),
k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro
účely výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/201318),
l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201319),
-----------------------------17)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
18)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č.
485/2008, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno m).
A.9. V dosavadním § 118f odst. 5 se slova „písm. i) a j)“ nahrazují slovy „písm. i) a m)“.
K části desáté - Změna zákona o pojišťovnictví
A.10. Čl. XI zní:
„Čl. XI
V § 128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, odstavec 7 zní:
„(7) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není též plnění povinnosti vůči Finančnímu
analytickému úřadu vyplývající ze zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu35) nebo ze zákona o provádění mezinárodních sankcí36) a vůči
Ministerstvu financí, jde-li o plnění povinnosti vyplývající z tohoto zákona, pro účely analýz
finančního trhu a přípravy právních předpisů v oblasti finančního trhu.“.“.
K části jedenácté - Změna zákona o soudních poplatcích, čl. XII:
A.11. V bodu 1 se v § 11 odst. 7 v úvodní části textu slova „§ 118g“ nahrazují slovy „§ 118h“
a v písmenu c) se slova „§ 118e“ nahrazují slovy „§ 118f“.
A.12. V bodu 2 se v textu Položky 24a slova „§ 118e“ nahrazují slovy „§ 118f“.
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Nová část dvanáctá – Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
A.13. Za část jedenáctou se vkládá část dvanáctá, která zní:
„ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. XIV
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se mění takto:
1.

V § 41 odst. 8 se slova „§ 122 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 7“.

2.

V § 104 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

3.

V § 122 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „a“.

4.

V § 122 odst. 3 se v písm. b) slova „odst. 1, a“ nahrazují tečkou.

5.

V § 122 odst. 3 se písmeno c) a dovětek odstavce za středníkem se zrušují.

6.

V § 122 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v
dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový
přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a
fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup
Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
(5) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 5, zadavatel ve výzvě
podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.
7.

V § 122 odst. 6 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 5“.

8.

V § 122 odst. 7 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 5“.
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9.

V § 123 písm. b), v bodech 3 a 4 se slova „odst. 1“ zrušují.

10.

V § 124 odst. 3 se slova „dokladů podle § 122 odst. 3 písm. c)“ nahrazují slovy „informací
zjištěných podle § 122 odst. 4 nebo 5“.

11.

V § 125 odst. 2 se slova „§ 122 odst. 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 3 až 7“.“.

Dosavadní ČÁST DVANÁCTÁ čl. XIV se označuje jako ČÁST TŘINÁCTÁ čl. XV.
K části třinácté – ÚČINNOST
A.14. Čl. XV zní:
„Čl. XV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou části třetí, jedenácté a dvanácté,
které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 13. července 2016
B.

Poslanec Karel Fiedler

B.1.

V části první, čl. I se bod 134 zrušuje. SD 4696

K části jedenácté – změna zákona o soudních poplatcích, čl. XII – SD 4692
B.2. V úvodní části bodu 1 se slova „za odstavec 6 doplňuje odstavec 7“ nahrazují slovy „doplňuje
odstavec 9“ a v označení § 11 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
B.3.

Za dosavadní bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:

„2.

Za § 16 se vkládá nový § 16b, který zní:
„§ 16b

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence údajů o skutečném majiteli.“.“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.
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C.

Poslanec Jaroslav Klaška – SD 4695

1. V části třetí se v § 118b větě první slova „není veřejným rejstříkem“ nahrazují slovy „je veřejným
rejstříkem“.
2.

V části třetí se v § 118b se věta druhá vypouští.

3. V části třetí v § 118f odst. 1 nově zní:
„(1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle §
3 až 5 ani se neuveřejňují, s výjimkou údajů o jméně, roce a měsíci narození, zemi bydliště a
státní příslušnosti skutečného majitele a o povaze a rozsahu skutečné držené účasti.“

V Praze 13. července 2016

Ing. Karel Fiedler, v. r.
zpravodaj garančního rozpočtového výboru
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