Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a
státní 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
(tisk 676)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona je obsažen v usnesení rozpočtového výboru č. 380 ze
44. schůze konané dne 27. února 2013 (tisk 676/1)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona podal ve druhém čtení dne 11. června 2013
poslanec Michal Babák.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 267 ze 44. schůze
konané dne 22. května 2013 (tisk 676/2)
A . 1 / V části první čl. I bod 2 zní:
„2. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:
„§ 2
Poskytovatel stavebního spoření
(1) Poskytovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna.
(2) Stavební spořitelna je banka, která může vykonávat pouze stavební spoření a
činnosti podle tohoto zákona (§ 9). Stavební spořitelna může rovněž vykonávat působnost
kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zákona upravujícího
informační systémy veřejné správy.
§3
Užití označení „stavební spoření“ a „stavební spořitelna“
(1) Označení „stavební spoření“ nebo jeho překlady lze používat pouze pro formu
spoření upravenou tímto zákonem.
(2) Označení „stavební spořitelna“, jeho překlad nebo označení od něj odvozené smí
ve své obchodní firmě používat pouze stavební spořitelna podle § 2 odst. 2.“.
Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.“.

A.2/

V části první čl. I bod 11 zní:

„11. V § 5 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

-2„(10) V rozsahu, v němž § 12 odst. 2 podmiňuje nárok účastníka na výplatu záloh
státní podpory použitím těchto záloh, uspořené částky nebo úvěru ze stavebního spoření na
účely stanovené tímto zákonem, je účastník povinen tak učinit a jejich účelové použití
prokázat poskytovateli stavebního spoření.“.
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.“.

A.3/

V části první čl. I se vkládá nový bod, který zní:

„ … Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
„§ 6a
Studijní potřeby
(1) Studijní potřebou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje spojené se studiem
účastníka, který je fyzickou osobou, či osoby jemu příbuzné v řadě přímé, sourozence,
manžela nebo partnera (dále jen „studující“) v prezenční formě v bakalářském, magisterském
nebo doktorském studijním programu akreditovaném v České republice podle zvláštního
právního předpisu upravujícího činnost vysokých škol (dále jen „studijní program“).
(2) Účastník prokáže studijní potřebu předložením potvrzení, že studující studoval
během doby spoření ve druhém či vyšším ročníku studijního programu.“.“.
Následující body se přeznačí.

A.4/

V části první čl. I dosavadní bod 18 zní:

„18. V § 7 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f),
která znějí:
„e) způsob prokázání použití státní podpory na financování bytové potřeby nebo studijní
potřeby v případě jejího vyplacení podle tohoto zákona [§ 12 odst. 2 písm. a)],
f) způsob prokázání použití uspořené částky a státní podpory na doplňkové penzijní spoření
nebo penzijní připojištění v případě jejich vyplacení podle tohoto zákona [§ 12 odst. 2
písm. c)].“.“.

A.5/

V části první čl. I se dosavadní body 35, 36 a 37 nahrazují bodem, který zní:

„ … V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí
poskytovatel stavebního spoření účastníkovi:
a) pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou a
použije tyto zálohy státní podpory na financování bytové potřeby nebo studijní potřeby,
b) pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze
stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto
zálohy státní podpory na financování bytové potřeby,
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let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou a převede na doplňkové
penzijní spoření nebo penzijní připojištění uspořenou částku a zálohy státní podpory, nebo
d) pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou a
dosáhl věku pro vznik nároku na starobní důchod nebo mu byl přiznán starobní
důchod.“.“.
Následující body se přeznačí.

A.6/

V části první čl. II (Přechodná ustanovení) zní:
„Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Podmínky nároku na výplatu záloh státní podpory podle § 12 odst. 2 zákona
č. 96/1993 Sb., u smluv o stavebním spoření uzavřených do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Pokuty uložené podle § 16a zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, vybírá a vymáhá Ministerstvo financí.“.

A.7/

Část druhá (změna zákona o bankách), čl. III a IV se vypouští.

Následující části a články se přeznačí.

A.8/

Legislativně-technické změny:

a) K dosavadní části páté, čl. VII, uvozovací větě:
V uvozovací větě se za název zákona vkládají slova „ve znění zákona č. 399/2012 Sb.
a zákona č. 403/2012 Sb.,“.
b) K dosavadní části páté, čl. VII, bodu 14:
V bodu 14 se slova „V § 18 odst. 6 písm. a)“ nahrazují slovy „V § 18 odst. 6 písm. c)“.
c) K dosavadní části páté, čl. VII, bodu 15:
V bodu 15 se slova „odstavec 4“ nahrazují slovy „odstavec 7“ – tato změna se zároveň
promítne do označení doplňovaného odstavce.
d) K dosavadní části páté, čl. VII, bodu 32:
V bodu 32 se text „ , číslo „4“ se nahrazují slovy „5 a 6““ nahrazuje textem „a slova
„odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 5 a 6““.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. června 2013
B. Poslanec Michal Babák
I.
V části první v článku I návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o
stavebním spoření a státní 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, se navrhují tyto změny :
1.
Body 1 až 5 se zrušují.
Dosavadní body 6 a následující se označují jako bod 1 a následující.
2.
Dosavadní body 8 až 10 (nově označené jako body 3,4,5) se zrušují.
Dosavadní body 11 a následující se označují jako body 3 a následující.
3.
V dosavadním bodu 11 (nově označen jako bod 3) se na konci nově navrhovaného
odst. 10 nahrazují slova “poskytovateli stavebního spoření” slovy “ stavební spořitelně”.
4.
Dosavadní body 16 a 17 (nově označené jako body 8 a 9) se zrušují.
Dosavadní body 18 a následující se označují jako body 8 a následující.
5.
Dosavadní bod 20 (nově označený jako bod 10) se zrušuje.
Dosavadní body 21 a následující se označují jako bod 10 a následující.
6.
Dosavadní body 25, 26, 27, 28 a 29 (nově označené jako body 14,15,16, 17 a 18) se
zrušují.
Dosavadní body 30 a následující se označují jako body 14 a následující.
7.
V dosavadním bodu 30 (nově označeném jako bod 14) se slova “poskytovatele
stavebního spoření” nahrazují slovy “ stavební spořitelny”.
8.

V dosavadním bodu 33 (nově označeném jako bod 17) se v odstavci 11 nahrazují
slova “poskytovatel stavebního spoření ”slovy “stavební spořitelna”.

9.
Dosavadní body 39 a 40 (nově označené jako body 23 a 24) se zrušují.
Dosavadní body 41 a následující se označují se jako bod 25 a následující.
10.

V dosavadním bodu 53 (nově označeném jako bod 37) se slova
stavebního spoření” nahrazují slovy “stavební spořitelně”.

“poskytovateli

11.

V dosavadním bodu 54 (nově označeném jako bod 38) v odstavci 5 se slovo
“poskytovatel stavebního spoření” nahrazuje slovem “stavební spořitelna” a slovo
“povinen” se nahrazuje slovem “povinna”.

12.

V dosavadním bodu 56 (nově označeném jako bod 40) se v § 16a odstavci 1 slova
“Poskytovatel stavebního spoření” nahrazují slovy “Stavební spořitelna”.

13.

Dosavadní bod 59 (nově označený jako bod 43) se zrušuje.
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Část druhá návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní 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, obsahující novelu zákona o bankách se
vypouští.
III.
Část třetí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní 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, obsahující novelu zákona o daních z příjmů se
vypouští.
IV.
Část čtvrtá návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní 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, obsahující novelu exekučního řádu se
vypouští.
V.
V části páté návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní 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, obsahující novelu zákona o doplňkovém
penzijním spoření se navrhuje :
1.

V bodě 7 se slova “poskytovatele stavebního spoření, který ji převedl.” nahrazují
slovy “stavební spořitelny, která ji převedla.”.

2.

V bodě 8 se slova “poskytovatelů stavebního spoření” nahrazují slovy”stavebních
spořitelen”.

C. Poslanec Miroslav Svoboda
1.

V čl. I vypustit body 11, 18, 23, 24, 35 až 38 a 42. Následující body přečíslovat.

2.

V čl. I dosavadním bodu 56 v § 16a odst. 1 v písmenu c) za slovo „účastníkovi,“ doplnit
slovo „nebo“.

3.

V čl. I dosavadním bodu 56 v § 16a odst. 1 v písmenu d) na konci slovo „ , nebo“
nahradit tečkou.

4.

V čl. I dosavadním bodu 56 v § 16a odst. 1 písmeno e) vypustit.
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5.

V čl. II vypustit body 1 až 3 a zrušit označení bodu 4.

6.

Část pátá zní:
„ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. VII
V § 157 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v odstavci 4 se
věta poslední zrušuje.“.

D. Poslankyně Helena Langšádlová
1.

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

2.

V Části první článku I se za bod 37 vkládá nový bod X., který zní:

„X. V § 12 odstavec 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:
„41. 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 slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 4“.
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„(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 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
„čl. I bodu 35“.

9.

V Části první článku II se v bodě 2 za slova „ode dne nabytí účinnosti“ vkládají slova
„čl. I bodu 11“ a za slova „do dne nabytí účinnosti“ se vkládají slova „čl. I 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
„čl. I bodu 47 a za slova „od dne nabytí účinnosti“ se vkládají slova „čl. I bodů 35 a 37“.
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12. V Části druhé článku III bodu 1 se slova „písmeno o)“ nahrazují slovy „písmeno p)“ a
slovo „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)“ se 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 slovo „n)“ nahrazuje slovem „o)“ a slovo „p)“ se
nahrazuje slovem „q)“.
15. V Části druhé článku IV se slovo „o)“ nahrazuje slovem „p)“ a slova „1. ledna 2015“ se
nahrazují slovy „1. ledna 2016“.
16. Část šestá, článek VIII zní:
„Čl. VIII
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.“.

V Praze dne 12. června 2013

Josef Cogan, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Milan Urban, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

