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104.
USNESENÍ SENÁTU
ze 4. schůze dne 31. března 2005
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů /senátní tisk č. 34/
Senát
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátora Jaroslava Kubína a senátora Adolfa Jílka jako jeho náhradníka
odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Přemysl Sobotka v. r.
předseda Senátu

Alena Gajdůšková v. r.
ověřovatelka Senátu

Příloha k usnesení č . 104
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb.,
o vyšších soudních úřednících
a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů

1. V názvu zákona před slovy „zákon č. 358/1992 Sb.“ slovo „a“ nahradit slovy „ , ve znění
pozdějších předpisů,“ a na konci doplnit slova „ , zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů“.
2. V článku I bod č. 13 vypustit.
3. Za část čtvrtou vložit nové části pátou až sedmou, které znějí:
„ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH
A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
Čl. V
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č.
437/2003 Sb., se mění takto:
V § 5 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví vyhláškou závazné formuláře na
podávání návrhů na zápis a seznam listin (příloh), které se k návrhům přikládají. Formuláře a
seznam přikládaných listin Ministerstvo spravedlnosti České republiky zároveň uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.“.
ČÁST ŠESTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH A O ZMĚNĚ A
DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

(ZÁKON O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH)
Čl. VI
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona
č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:
V § 5 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví vyhláškou závazné formuláře na
podávání návrhů na zápis a seznam listin (příloh), které se k návrhům přikládají. Formuláře a
seznam přikládaných listin Ministerstvo spravedlnosti České republiky zároveň uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.“.
ČÁST SEDMÁ
ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE UPRAVUJÍ NĚKTERÉ SPOLUVLASTNICKÉ
VZTAHY K BUDOVÁM A NĚKTERÉ VLASTNICKÉ VZTAHY K BYTŮM A
NEBYTOVÝM PROSTORŮM A DOPLŇUJÍ NĚKTERÉ ZÁKONY
(ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ)
Čl. VII
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 280/1996 Sb., zákona
č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č…../2005 Sb., se mění takto:
V § 10 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví vyhláškou závazné formuláře na
podávání návrhů na zápis a seznam listin (příloh), které se k návrhům přikládají. Formuláře a
seznam přikládaných listin Ministerstvo spravedlnosti České republiky zároveň uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.“.“.
Dosavadní část pátou a šestou označit nově jako část osmou a devátou a dosavadní článek
V a VI označit nově jako článek VIII a IX.
4. V článku IX (dosavadní článek VI) slova „s výjimkou ustanovení části první čl. I, § 183i,
183k, 183l, 183m a 183n, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a “ vypustit.

