
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 

a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 

předpisů 

(tisk 509) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 169 

z 25. schůze konané dne 2. září 2015 (tisk 509/3) 

 

1. V Čl. II se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní: 

„2. V případě, že platba na účet pro financování základních služeb podle zákona 

č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla 

plátcem uhrazena ani Českým telekomunikačním úřadem vymožena, bude držiteli 

poštovní licence tato platba z účtu pro financování základních služeb uhrazena ze státního 

rozpočtu prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, a to do 90 dnů ode dne 

skončení prvního řízení vedeného za účelem vymožení platby na účet pro financování 

základních služeb. Český telekomunikační úřad je povinen platbu na účet pro financování 

základních služeb dále vymáhat, a pokud po uhrazení platby podle předchozí věty, dojde 

k dodatečné úhradě platby plátcem, nebo v jeho prospěch třetí osobou, nebo k jejímu 

vymožení Českým telekomunikačním úřadem, je tato dodatečně uhrazená platba příjmem 

státního rozpočtu.“. 

2. V Čl. II se v nadpisu článku slovo „Přechodné“ nahrazuje slovem „Přechodná“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. září 2015 
 

 

B. Poslanec Štěpán Stupčuk: 

1. Název návrhu zákona uvést v tomto znění:  

„Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o 

změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

2. Označení Čl. I nahradit označením části první a uvést jej v tomto znění:  

„ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o poštovních službách 

čl. I“. 

 

3. Za čl. III vložit novou část druhou a uvést ji v tomto znění:  

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o státním podniku 

čl. IV 

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., 
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zákona  č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 

Sb., zákona č.  480/2003 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a 

zákona  č. 213/2013 Sb., se mění takto:  

1. V § 4 odstavec 2 zní:  

„(2) Zakládací listina je dokumentem zachycujícím zakladatelské právní jednání ve smyslu 

§ 122 občanského zákoníku. Její nedílnou součástí je příloha obsahující vymezení určeného 

majetku.“.  

 

2. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „rozdělení podniku“ vkládá slovo „rozštěpením“.  

 

3. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Rozdělení může mít formu rozštěpení nebo 

odštěpení. Rozhodnutí o rozdělení podniku odštěpením může zakladatel učinit pouze po 

předchozím souhlasu vlády. Rozhodnutím o rozdělení podniku odštěpením s přechodem části 

jmění podniku na existující podnik není dotčena povinnost podniku požádat o udělení povolení 

ke spojení podle zvláštních předpisů24).“.   

 

Poznámka pod čarou č. 24 zní:  

„24) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“.   

 

4. V § 7 odst. 2 větě první se za slova „rozdělení podniku“ vkládá slovo „rozštěpením“ a 

ve větě druhé se za slovo „rozdělením“ vkládá slovo „rozštěpením“.  

 

5. V § 7 odstavec 4 zní:  

„(4) V případě splynutí nebo rozdělení podniku rozštěpením musí být v zakládací listině 

nového podniku nebo existujícího podniku, s nímž je zanikající podnik nebo jeho část slučována, 

uveden určený majetek, s nímž měl právo hospodařit zanikající podnik. V případě, kdy dochází 

k rozdělení podniku odštěpením se založením nového podniku a určený majetek, s nímž měl 

právo hospodařit rozdělovaný podnik, je součástí odštěpované části jmění rozdělovaného 

podniku, musí být v zakládací listině nového podniku takový určený majetek uveden a 

provedena odpovídající změna zakládací listiny rozdělovaného podniku. V případě, kdy 

dochází k rozdělení podniku odštěpením s přechodem části jmění rozdělovaného podniku na 

existující podnik a určený majetek, s nímž měl právo hospodařit rozdělovaný podnik, je součástí 

odštěpované části jmění rozdělovaného podniku, musí být provedena odpovídající změna 

zakládajících listin rozdělovaného i existujícího podniku. V případě sloučení musí být 

provedena odpovídající změna zakládací listiny podniku, s nímž byl zanikající podnik sloučen.“.  

 

6. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:  

„(6) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro sloučení, splynutí a rozdělení podniku 

ustanovení občanského zákoníku o přeměně právnické osoby.“.  

 

7. V § 8 odstavec 2 zní:  

„(2) Při rozdělení podniku rozštěpením přechází jmění zaniklého podniku na nově vzniklé 

podniky nebo na již existující podnik nebo podniky, a to v rozsahu stanoveném v rozhodnutí 

zakladatele o rozdělení rozštěpením. Při rozdělení podniku odštěpením přechází část jmění 

rozdělovaného podniku na nově vzniklý podnik nebo na již existující podnik, a to v rozsahu 

stanoveném v rozhodnutí zakladatele o rozdělení odštěpením.“.  

 

8. V § 8 odst. 3 větě první se za slova „rozdělení podniku“ vkládá slovo „rozštěpením“.  
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9. V § 9 odst. 1 se za slova „Nepřešlo-li“ vkládají slova „v případě sloučení, splynutí 

nebo rozdělení podniku rozštěpením“.“.  

 

4. Dosavadní čl. IV uvést v tomto znění: 

„ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

čl. V 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení části druhé, 

které nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“. 

 

 

C. Poslanec Roman Kubíček: 

V čl. I bodu 7 se v § 34d odst. 2 na konci písm. c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se 

závěrečná část ustanovení, která zní: „ostatní čisté náklady se nepovažují za nespravedlivou 

finanční zátěž.“. 

 

 

D. Poslanec Zbyněk Stanjura: 

V čl. I se vkládají nové body 1 a 2, které znějí: 

„1. V § 1 odst. 2 se slova „zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní 

zásilky prostřednictvím poštovní sítě a“ zrušují. 

2. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.“. 

Dosavadní body 1 až 18 se označují jako body 3 až 20. 

 

 

 

V Praze 16. září 2015 

 

 

 

Jiří  V a l e n t a  v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  

 

 

Adam  R y k a l a  v.r. 

zpravodaj rozpočtového výboru 

 

 

Mgr. Václav  H o r á č e k v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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