POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
K TEXTOVÉ ČÁSTI NÁVRHU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 96/1993 SB., O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A

PODPOŘE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ A O DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH

Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 35/1993 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A DALŠÍ
SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY

(SNĚMOVNÍ TISK 676)
POSLANKYNĚ HELENY LANGŠÁDLOVÉ
1.

V Části první článku I se v bodě 9 slova „a 3“ a slova „, § 16 odst. 2“ se zrušují a v bodě 16
slova „§ 12 odst. 3,“ zrušují.

2.

V Části první článku I se za bod 37 vkládá nový bod 38, který zní:
V § 12 odst. 3 zní:
„(3) V ostatních případech nemá účastník nárok na výplatu záloh státní podpory
a poskytovatel stavebního spoření je povinen zálohy státní podpory, evidované na
účtu účastníka, vrátit ministerstvu, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém
uplynou 2 měsíce ode dne, kdy poskytovatel stavebního spoření zjistil, že účastník
ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok.“.
Ostatní body se přečíslují.

3.

V Části první článku I dosavadní bod 41 zní:
V § 13 odst. 3 se za slovo „vrátit“ vkládají slova „evidovanou nebo“ a slova „2 měsíců“
se nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce“.

4.

V Části první článku I se za dosavadní bod 41 vkládají nové body X., které znějí:
X. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Zálohy státní podpory, u kterých poskytovatel stavebního spoření zjistil důvody
pro jejich vrácení a které dosud nebyly poskytovateli stavebního spoření
ministerstvem poukázány podle tohoto zákona (§ 11 odst. 4), je poskytovatel
stavebního spoření povinen vrátit ministerstvu nejpozději do konce kalendářního
měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne jejich poukázání ministerstvem
poskytovateli stavebního spoření.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
X. V § 13 odst. 6 se za slovo „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 4“.
X. V § 13 odstavec 7 zní:
„(7) Informace o vrácené státní podpoře podle odstavce 3 a 4 a žádost o změnu
evidovaných údajů o účastnících se zpracovávají za použití informačního systému.
Poskytovatel stavebního spoření je povinen podat informaci o vrácené státní podpoře
tak, aby vrátil státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4.

Ministerstvo je povinno zpracovat informaci o vrácené státní podpoře a předat
výsledek zpracování poskytovateli stavebního spoření do 7 kalendářních dnů ode dne
podání informace o vrácené státní podpoře poskytovatelem stavebního spoření.“.
X. V § 13 odstavec 8 zní:
„(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou termín, způsob podání a náležitosti informace
o vrácené státní podpoře podle odstavce 3 a 4 a termín, způsob podání a náležitosti
žádosti o změnu údajů o účastnících.“.
Ostatní body se přečíslují.
5.

V Části první článku I v textu dosavadního bodu 42 se slova „odstavec 8“ nahrazují slovy
„odstavec 9“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“.

6.

V Části první článku I se za dosavadní bod 52 vkládá nový bod X, který zní:
X. V § 16 odstavec 2 zní:
„(2) Vrátit státní podporu musí poskytovatel stavebního spoření nejpozději do konce
kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne právní moci rozhodnutí
ministerstva.“.
Ostatní body se přečíslují.

7.

V Části první článku I se za dosavadní bod 53 vkládá nový bod X, který zní:
X. V § 16 odst. 4 se na konci odstavce 4 doplňují věty:
„Poskytovatel stavebního spoření je povinen podat informaci o vrácené státní
podpoře tak, aby vrátil státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2.
Ministerstvo je povinno zpracovat informaci o vrácené státní podpoře a předat
výsledek zpracování poskytovateli stavebního spoření do 7 kalendářních dnů ode dne
podání informace o vrácené státní podpoře poskytovatelem stavebního spoření.“.
Ostatní body se přečíslují.

8.

V Části první článku II se v bodě 1 za slova „do dne nabytí účinnosti“ vkládají slova „bodu
35“.

9.

V Části první článku II se v bodě 2 za slova „ode dne nabytí účinnosti“ vkládají slova
„bodu 11“ a za slova „do dne nabytí účinnosti“ se vkládají slova „bodů 35 a 37“.

10. V části první článku II se v bodě 3 číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
11. V Části první článku II se v bodě 3 za slova „ode dne nabytí účinnosti“ vkládají slova
„bodu 47 a za slova „do dne nabytí účinnosti“ se vkládají slova „bodů 35 a 37“.

12. V Části druhé článku III bodu 1 se slova „písmeno o)“ nahrazují slovy „písmeno p)“ a slova
„o)“ se nahrazuje slovem „p)“.
13. V Části druhé článku III bodu 2 se slova „písmene o)“ nahrazují slovy „písmene p)“ a slova
„písmeno p)“ nahrazují slovy „písmeno q)“, slovo „p)“ se nahrazuje slovem „q)“ a slovo
„o)“ se nahrazuje slovem „p)“.
14. V Části druhé článku III bodu 3 se slova slovo „n)“ se nahrazuje slovem „o)“ a slovo „p)“
se nahrazuje slovem „q)“.
15. V Části druhé článku IV se písmeno „o)“ nahrazuje písmenem „p)“ a slova „1. ledna 2015“
nahrazují slovy „1. ledna 2016“.
16. Část šestá, článek VIII zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodu
11, pokud jde o § 5 odst. 10, bodu 18, pokud jde o § 7 odst. 3 písm. e) a f), bodu 35,
pokud jde o § 12 odst. 2 písm. a), bodu 37, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), bodu
39, pokud jde o § 12 odst. 6 a bodu 47, pokud jde o § 13 odst. 9, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2015.“.

Odůvodnění:
K bodům 1 až 7, 10:
V souvislosti s výkonem státní kontroly poskytování, zejména pak vracení státní podpory
stavebního spoření (dále jen „státní podpora“), kterou v souladu s § 15 zákona o stavebním
spoření provádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), byla jako problematická
shledána skutečnost, že zákon o stavebním spoření upravuje jak lhůty pro vracení státní
podpory stavebními spořitelnami (viz § 12 odst. 3, § 13 odst. 3 a § 16 odst. 2 zákona
o stavebním spoření), tak způsob vracení státní podpory, kdy podle § 13 odst. 6 a § 16 odst. 4
zákona o stavebním spoření stavební spořitelna předává informaci o vracené státní podpoře
elektronicky dálkovým přístupem za použití informačního systému. Tuto informaci přitom
stavební spořitelna může předat pouze v termínech, které jsou v souladu s přílohou 2
vyhlášky č. 236/2005 S., kterou se provádí některá ustanovení zákona o stavebním spoření,
ve znění pozdějších předpisů, stanoveny v provozní dokumentaci informačního systému.
Z uvedeného vyplývá, že stavební spořitelna nemůže ministerstvu vrátit státní podporu,
aniž by o ní ministerstvu předala informaci o vracené státní podpoře. Tato informace slouží
k identifikaci smluv o stavebním spoření, k nimž se vracená státní podpora váže, a k ověření
výše vracené státní podpory. Předání informace o vracené státní podpoře stavební
spořitelnou tedy musí předcházet vlastnímu fyzickému vrácení státní podpory. Lhůtu pro
předání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou ministerstvu však zákon
o stavebním spoření, na rozdíl od lhůty pro její vlastní fyzické vrácení, neupravuje.
Ministerstvo financí považuje z hlediska praktické aplikace zákona o stavebním spoření
při výkonu státní kontroly za žádoucí a nezbytné provést úpravu příslušných ustanovení

zákona o stavebním spoření týkajících se vracení státní podpory stavebními spořitelnami
ministerstvu.
K bodům 8 a 9 a 11 a 15 a 16:
Při přípravě textu předmětného návrhu zákona byla účinnost stanovena na 1. ledna 2014,
neboť se očekávalo schválení návrhu zákona do konce roku 2012, což mělo zajistit
legisvakanční lhůtu v délce trvání min. 12 měsíců. Vzhledem k neočekávanému prodloužení
legislativního procesu již nelze očekávat schválení dříve než ve druhé polovině roku 2013.
Proto je nezbytné, aby byla účinnost ustanovení vztahujících se k zavedení účelovosti na
státní podporu posunuta na 1. leden 2015 a tím byla zajištěna legisvakanční lhůta v délce
min. 12 měsíců, jak původně zamýšlel předkladatel návrhu zákona. Rovněž se o 12 měsíců
posunuje datum, od kterého budou moci univerzální banky požádat o rozšíření licence na
stavební spoření.
K bodům 12 až 14:
Vzhledem k tomu, že body návrhu zákona o stavebním spoření kolidují s návrhem zákona o
investičních společnostech a investičních fondech (ST 897), je nutné tuto kolizi upravit
legislativně-technickou změnou.
V Praze dne 10. 6. 2013

Helena Langšádlová

