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Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
(tisk 306)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 90 z 24. schůze konané
dne 15. ledna 2015 (tisk 306/2):
1.

v části první čl. I se za bod 12 vkládá nový bod 13, který zní:
„13. V § 11 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
„k)

zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní
odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci
zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu
a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).“,
Dosavadní body se přečíslují.
2.

v části první čl. I dosavadní bod 14 zní:
„14. V § 11 odst. 2 písmeno u) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„u)

zdravotní pojišťovna v řízení o náhrady nákladů na zdravotní služby vynaložené
v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci zdravotní pojišťovny8).
_______________
8
)
§ 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

3.

v části první čl. I dosavadním bodu 15
se slova „g) a k)“ nahrazují slovy „g), k) a l)“,

4.

v části první čl. I dosavadní body 16 a 17
se zrušují,
Dosavadní body se přečíslují.

5.

v části první čl. I dosavadním bodu 18
1
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se doplňované písmeno „f)“ označuje jako písmeno „d)“,
6.

v části první čl. I dosavadní bod 19 zní:
„19. Na konci přílohy se doplňuje položka 39, která včetně nadpisu zní:
„Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem
Položka 39
1. Za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem
a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku
b) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou
akciové společnosti nebo spolku
c) za změny nebo doplnění

10 000 Kč
5 000 Kč
1 500 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písm. c) se vybere za žádost pouze jednou bez ohledu na počet
měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v žádosti. Změnou se rozumí i žádost
o výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze žádost
o výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze žádost o zápis
doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí žádost
o výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.
3. Poplatek podle této položky se nevybere za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku
provedený notářem na základě žádosti příspěvkové organizace zřízené územním
samosprávným celkem.“.“,
7.

v části druhé čl. III zní:
„Čl. III
V § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona
č. 158/1969 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona 160/1995
Sb.,zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 404/2012 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se na konci textu
písmene l) doplňují slova „ , s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na
správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen
služeb“.“,

8.

v části čtvrté čl. VII
za slova „zákona č. 357/2005 Sb.,“ se vkládají slova „zákona č. 112/2006 Sb.,“,
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9.

Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní:
„ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzický osob
Čl. IX
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se
mění takto:
1. V § 114 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a které se
nezakládají do sbírky listin, převede do elektronické podoby a bez zbytečného odkladu je
zašle příslušnému rejstříkovému soudu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 114 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a 2“.“,
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá, dosavadní čl. IX se označuje jako čl. X.

10.

v dosavadní části páté dosavadní čl. IX zní:
„Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.“.

Ve druhém čtení konaném dne 21. ledna 2015 nebyly předneseny žádné
pozměňovací návrhy

V Praze dne 21. ledna 2015
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, v. r.
zpravodaj ústavně právního výboru
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