PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období

143/3
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Doručeno poslancům: 18. září 2014 v 11:58

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadové, Lukáše
Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 143)

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

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 58 z 15. schůze
konané dne 30. července 2014 (tisk 143/2):

A.1.

K části první, čl. I, bodu 1 písm. u)
za slovo „spolek,“ se doplňují slova „odborová organizace, mezinárodní odborová
organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich
pobočné organizace,“.

A.2.

K části druhé, čl. II zní:
„Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti posledním
dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 18. září 2014

B.

Poslankyně Markéta Wernerová
Pozměňovací návrhy vztahující se k tisku 143/0:

B.1.

Nad čl. I se slova „ČÁST PRVNÍ“ a „Změna zákona o soudních poplatcích“ zrušují.

B.2.

V čl. I se doplňují body 2 až 5, které znějí:
„2. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
3. V příloze položce 11 bodě 1 písm. b) se slova „nebo spolku“ zrušují.
4. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
5. V příloze položce 11 bodě 2 se slova „písmen d) a e)“ nahrazují slovy „písmene c)“.“.
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B.3.

Nad čl. II slova „ČÁST DRUHÁ“ a „Závěrečná ustanovení“ zrušit.

B.4.

Pod čl. II vložit slovo „Účinnost“.

B.5.

Pozměňovací návrh vztahující se k tisku 143/2 (usnesení ústavně právního výboru č. 58)
V bodě 2 usnesení úpv (účinnost) slova „pozbývá účinnosti“ nahradit slovy „pozbývá
platnosti“.

V Praze dne 18. září 2014
Markéta Wernerová, v.r.
zpravodajka ústavně právního výboru
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