
 

 

 

ZÁKON 

ze dne...................2015, 

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 

 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o soudních poplatcích 

 

Čl. I 

 

 Zákon 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. 309/2002 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. 112/2006 Sb., zákona 

č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 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. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona 

č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona 

č. 293/2013 Sb. a zákona č. 335/2014 Sb., se mění takto: 

 

 

 1. V § 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: 

 

„c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné 

k jejímu podání.“. 

 

 

 2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje. 

 

 

 3. V § 2 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

 

 „(10) Poplatníkem poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem 

je osoba, na jejíž žádost se zápis provádí.“. 

 

 

 4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
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 „(6) Ve věcech poplatků za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem je 

příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku 

týká.“. 

 

 5. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

 „(3) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, vzniká 

poplatková povinnost okamžikem podání žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu podání.“. 

 

 

 6. V § 5 se za slovo „úkony“ vkládají slova „a poplatku za zápis skutečnosti do veřejného 

rejstříku provedený notářem“. 

 

 

 7. V § 7 odst. 1 větě první se za slovo „Poplatek“ vkládají slova „ , s výjimkou poplatku za 

zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem,“. 

 

 

 8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 7a 

Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti 

do veřejného rejstříku provedený notářem 

 

 (1) Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem vybírá a odvádí 

plátce poplatku, kterým je notář, který zápis provádí. 

 

 (2) Plátce poplatku je povinen poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku 

provedený notářem od poplatníka vybrat, a to do 10 dnů po podání žádosti u notáře osobou 

oprávněnou k jejímu podání. 

 

 (3) Peněžní prostředky ve výši vybraného poplatku za zápis do veřejného rejstříku 

provedený notářem se vloží nebo převedou na samostatný účet v českých korunách v bance, ve 

spořitelním a úvěrním družstvu nebo v zahraniční bance, která má sídlo na území členského státu 

Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, určený výhradně pro tento účel, 

jehož majitelem je plátce poplatku. 

 

 (4) Plátce poplatku je povinen odvést poplatek správci poplatku do 15 dnů po provedení 

zápisu.“. 

 

 

 9. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného 

rejstříku provedený notářem nelze platit kolkovými známkami.“. 

 

 

 10. V § 9 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí: 

 

 „(10) Není-li poplatníkem poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený 

notářem plátci poplatku zaplacen a plátce poplatku v důsledku toho tento poplatek nevybere, plátce 

poplatku tento zápis neprovede. 
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 (11) Je-li plátce poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem v 

prodlení déle než 4 pracovní dny následující po dni splatnosti podle § 7a odst. 4, uloží mu správce 

poplatku zaplatit nezaplacenou část poplatku rozhodnutím a v něm stanoví zvýšení poplatku, a to ve 

výši 20 % nezaplacené části poplatku; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 

osud.“. 

 

 

 11. V § 10 se doplňuje odstavec 11, který zní: 

 

 „(11) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, 

poplatková povinnost zaniká, pokud zápis nebyl proveden. Byl-li poplatek plátcem od poplatníka 

vybrán, vrátí jej plátce poplatku poplatníkovi.“. 

 

 

 12. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , podpory v nezaměstnanosti, 

podpory při rekvalifikaci a  kompenzace a dávek pěstounské péče“. 

 

 

 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). 

 

 

 14. V § 11 odst. 2 písm. e) se za slovo „pracovního“ vkládají slova „nebo služebního“. 

 

 

 15. V § 11 odst. 2 písmeno u) zní: 

 

„u) odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů 

a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu 

jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku.“. 

 

 

 16. V § 11 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Osvobození podle odstavce 1 písm. g),  k) a 

l) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného 

rejstříku provedený notářem.“. 

 

 

 17. V příloze v položce 11 se na konci bodu 1 doplňuje písmeno d), které zní: 

 

„d) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace 

učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného rejstříku  1 000 Kč“. 
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 18. 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   8 000 Kč 

b) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, 

s výjimkou akciové společnosti nebo spolku     2 700 Kč 

c) za změny nebo doplnění       1 000 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.“. 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

 Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna občanského soudního řádu 

 

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“. 
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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 

 Pro určení věcné příslušnosti v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních 

 

Čl. V 

 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, se mění takto: 

 

 

 1. V § 108 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

 

„c) pozůstalý manžel, který nabývá majetek na základě dohody schválené soudem podle § 162 

odst. 1 nebo na základě vypořádání usnesením soudu podle § 162 odst. 2, bylo-li řízení o 

pozůstalosti zastaveno podle § 153 nebo 154,“. 

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 

 

 

 2. V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „až c)“. 

 

 

 3. V části druhé hlavě IV dílu 8 se před § 354 vkládá nový § 353a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 353a 

Místní příslušnost 

 

 (1) Pro řízení je příslušný obecný soud zástavního dlužníka. 

 

 (2) Namísto soudu uvedeného v odstavci 1 je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je 

nemovitá zástava, týká-li se řízení práva k ní.“. 

 

 

 4. V § 458 se číslo „445“ nahrazuje číslem „467“. 

 

 

Čl. VI 

Přechodné ustanovení 

 

 Pro určení místní příslušnosti v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použije zákon č. 292/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna soudního řádu správního 
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Čl. VII 

 

 V § 7 odst. 3 a v § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona 

č. 436/2004 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona 

č. 396/2012 Sb., se za slova „státní sociální podpory,“ vkládají slova „dávek pěstounské péče,“. 

 

 

Čl. VIII 

Přechodná ustanovení 

 

 1. Pro určení místní příslušnosti v řízeních ve věcech dávek pěstounské péče, která byla 

zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 150/2002 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 2. V případech, kdy Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ve 

věcech dávek pěstounské péče, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona a věc mu vrátil k dalšímu řízení, dokončí toto řízení Městský 

soud v Praze. 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 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“. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. X 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 
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