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VII. volební období
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Pozměňovací návrh Karla Fiedlera

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/tisk 752/

X)

K části jedenácté – změna zákona o soudních poplatcích, čl. XII:

1.

V úvodní části bodu 1 se slova „za odstavec 6 doplňuje odstavec 7“ nahrazují slovy
„doplňuje odstavec 9“ a v označení § 11 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

2.

Za dosavadní bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:

„2.

Za § 16 se vkládá nový § 16b, který zní:
„§ 16b

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence údajů o skutečném
majiteli.“.“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

Odůvodnění
1. Zákonem č. 161/2016 Sb. byly do ustanovení § 11 zákona o soudních poplatcích doplněny
odstavce 7 a 8, proto musí být nově vkládaný odstavec označen jako odstavec 9.
2. Předmětná změna je nutná zejména z toho důvodu, že evidence skutečných majitelů není
veřejným rejstříkem, avšak pro potřeby zákona o soudních poplatcích je třeba na ni tak
nahlížet. Uvedené umožní také stanovit poplatek za zápis prováděný notářem (v návaznosti na
položku 39 sazebníku poplatků). Navrhované ustanovení má předobraz v návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (sněmovní
tisk č. 642; jím se vkládá i § 16a, proto nové ustanovení navrhujeme označit jako § 16b).

Znění příslušných ustanovení zákona o soudních poplatcích, ve znění navrhovaných
změn a doplnění při akceptaci pozměňovacího návrhu:
§ 11
(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech
a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,
b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku
k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory
v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče,
c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické
péče,
e) pozůstalostních v prvním stupni řízení,
f)

svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů
dítěte k jeho osvojení,

g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo
hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku,
h) přiznání statusu veřejné prospěšnosti,
i)

volebních,

j)

kompetenčních žalob,

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,
l)

výmazu osoby z veřejného rejstříku,

m) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,
n) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným
rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným
úředním postupem.
(2) Od poplatku se osvobozují
a) Česká republika a státní fondy,
b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je
na ně přenesen,
c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou
vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy
způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením
na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení,
e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci
z povolání,
f)

neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím a porodem,

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření
rodičovství,
h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové
z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle
mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné
úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
i)

cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním
vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění
cizince ze zajištění,

j)

navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů4), jeli v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a),
l)

navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,
n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se
týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto
majetku,
o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení,
p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí,
q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním
řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech
občanskoprávních,
r)

poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok
na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání
bezdůvodného obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku,

s)

navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo
zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky,

t)

právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech veřejného rejstříku,

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.
(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na
řízení
a) o návrhu na nařízení předběžného opatření,
b) před odvolacím soudem,
c) o povolení obnovy,
d) o žalobě pro zmatečnost,
e) před dovolacím soudem,
f)

o kasační stížnosti,

g) o výkon rozhodnutí,
h) exekuční.
(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem a řízení před
dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení2a).
(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na
poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci péče soudu
o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc
soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti.
(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku
zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené
v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní
živelní pohromy na území České republiky.
(7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do
veřejného rejstříku provedený notářem.
(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se
osvobozuje
a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby,
jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,
b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně
prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,
c) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku,
d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského
zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným,
které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem

o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením
v penězích.
(79) Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů
o skutečném majiteli podle do evidence údajů o skutečném majiteli, podle § 118h zákona
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, do evidence údajů o skutečném
majiteli, jde-li o
a) zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do
obchodního rejstříku nebo jeho změny,
b) zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo jeho změny, nebo
c) zápis údajů podle § 118f písmeno d) zákona o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob nebo jeho změny.
§ 16b
Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence údajů
o skutečném majiteli.

