
Příloha k usnesení č. 298  
 

Pozměňovací návrhy 
 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,  

a některé další zákony 
 
 
 

1. V čl. I bodu 24 v § 14a odst. 5 v části věty před středníkem slovo „nebo“ nahradit čárkou, 
za slova „Kanceláři Senátu“ vložit slova „nebo Ústavnímu soudu“ a v části věty za 
středníkem slova „nebo příslušného orgánu Senátu“ nahradit slovy „, Senátu nebo 
Ústavního soudu“. 

 
 

2. V čl. I za bod 27 vložit nový bod 28, který zní:  
 
„28. V § 15 odst. 3 se slova „, a dále pozemků tvořících součást dědictví, které stát nabyl 
nebo mu připadlo a v souvislosti s tím mu vznikla povinnost uhradit dluh“ zrušují.“. 
 
Následující body 28 až 106 označit jako body 29 až 107. 
 
 

3. V čl. I bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 19b odst. 1 za slova „práva stavby“ vložit slova  
„a tento majetek nebude převzat prokazatelně z  důvodu potřebnosti nebo veřejného 
zájmu jinou organizační složkou v působnosti téhož zřizovatele nebo ústředního 
správního úřadu, popřípadě tímto zřizovatelem nebo ústředním správním úřadem“. 
 
 

4. V čl. I bodu 35 (dosavadní bod 34) v § 19b odst. 3 slova „přebírá Úřad podle odstavce 1“ 
nahradit slovy „podle odstavce 1 přebírá Úřad anebo pro který z odstavce 1 vyplývá 
konkrétní způsob naložení“. 
 
 

5. V čl. I bodu 56 (dosavadní bod 55) v § 30 odstavec 1 upravit takto: 
 

„(1) Stát se nemůže zúčastnit založení družstva45) ani do něj vstoupit anebo 
členství v něm nabýt převodem družstevního podílu, nemůže se sdružit do společnosti48) a 
nemůže uzavřít smlouvu o tiché společnosti49). Jedná-li se o nabytí členství v družstvu 
v souvislosti s postupy podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 
trhu, zákaz podle věty první se neuplatní.“. 
 
 

6. V čl. I bodu 89 (dosavadní bod 88) v § 55b za slova „po vypořádání“ vložit slova „do té 
doby existujících“. 
 
 

7. V čl. II bodu 6 slova „31. prosince 2015“ nahradit slovy „29. února 2016“ a slova  
„1. ledna 2016“ nahradit slovy „1. března 2016“. 
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8. V čl. II bodu 8 slova „1. lednu 2016“ nahradit slovy „1. březnu 2016“. 

 
 

9. V článku VIII slova „1. ledna 2016“ nahradit slovy „1. března 2016“. 
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