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O B S A H :

214. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok
2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů

215. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb.,
o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

216. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

217. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony

218. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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ZÁKON

ze dne 17. června 2009

o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

§ 1

(1) Účelem státního dluhopisového programu je
úhrada části rozpočtovaného schodku státního roz-
počtu České republiky na rok 2009.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopiso-
vého programu je 23 600 605 000 Kč.

(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního
dluhopisového programu budou splaceny nejpozději
uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)

§ 2

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:

„i) účtech Národního fondu,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

2. V § 33 odst. 2 první větě se za písmeno „e)“
vkládá písmeno „i)“, za které se vkládá slovo „a“.

Písmeno „i)“ se nahrazuje písmenem „j“.

3. V § 34 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem
„15“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,

ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna obchodního zákoníku

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992
Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb.,
zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/
/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998
Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona
č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/
/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona
č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zá-
kona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/
/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.
a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 7 větě druhé se za slova „na jakou
byl“ vkládají slova „nebo měl být“.

2. Za § 59 se vkládají nové § 59a až 59c, které
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1e znějí:

„§ 59a

Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad
znalcem při zvyšování základního kapitálu

(1) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti in-
vestiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu podle
zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu a rozhodne-li tak statutární orgán
této společnosti, použije se při určení jeho hodnoty
vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny ob-
chody tímto cenným papírem nebo nástrojem na regu-
lovaném trhu v době 6 měsíců před splacením vkladu.

(2) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný
majetek než majetek vymezený v odstavci 1 a roz-
hodne-li tak statutární orgán této společnosti, použije
se pro určení jeho hodnoty hodnota určená obecně
uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně
uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než
6 měsíců před splacením vkladu.

(3) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný
majetek než majetek vymezený v odstavci 1 a roz-
hodne-li tak statutární orgán této společnosti, použije
se, účtuje-li se podle zvláštního právního předpisu1e)
o takovém majetku v reálných cenách, pro určení jeho
hodnoty tato reálná cena vykázaná v účetní závěrce za
předcházející účetní období před valnou hromadou
rozhodující o tomto vkladu, pokud byla ověřena audi-
torem bez výhrad.

(4) Je-li však hodnota nepeněžitého vkladu podle
odstavce 1 ovlivněna výjimečnými okolnostmi, které
by ji ke dni jeho splacení významně změnily, zajistí
statutární orgán společnosti nové ocenění; na jmeno-
vání a odměňování znalce se obdobně použije § 59
odst. 3.

(5) Nastaly-li nové okolnosti, které by mohly ke
dni splacení nepeněžitého vkladu změnit jeho hodnotu
určenou podle odstavců 2 a 3, zajistí statutární orgán
společnosti nové ocenění; na jmenování a odměňování
znalce se obdobně použije § 59 odst. 3.
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§ 59b

(1) Není-li provedeno nové ocenění nepeněžitých
vkladů podle § 59a odst. 2 a 3 v případech, kdy takové
ocenění mělo být v souladu s § 59a odst. 4 a 5 pro-
vedeno, mohou o toto ocenění statutární orgán společ-
nosti požádat ode dne, kdy o tomto nepeněžitém
vkladu rozhodovala valná hromada, až do dne jeho
splacení

a) společník nebo společníci, jejichž vklady v době
rozhodování valné hromady o zvýšení základního
kapitálu dosahovaly alespoň 5 % základního kapi-
tálu a ke dni podání žádosti tyto podíly nejméně ve
stejném rozsahu stále mají, nebo

b) akcionář nebo akcionáři, jestliže souhrnná jmeno-
vitá hodnota jejich akcií v době rozhodování valné
hromady o zvýšení základního kapitálu dosaho-
vala alespoň 5 % základního kapitálu společnosti,
a ke dni podání žádosti tyto podíly nejméně ve
stejném rozsahu stále mají.

(2) Nenavrhne-li statutární orgán společnosti jme-
nování znalce postupem podle § 59 odst. 3 do 14 dnů
ode dne doručení žádosti podle odstavce 1, mohou
jmenování znalce navrhnout společníci nebo akcionáři
sami; na jmenování a odměňování znalce se obdobně
použije § 59 odst. 3.

(3) Je-li ocenění podle znaleckého posudku zajiš-
těného společníky nebo akcionáři podle odstavce 2
stejné nebo vyšší než původní ocenění, může se společ-
nost domáhat, aby jí tito společníci nebo akcionáři
uhradili náklady spojené s jeho vypracováním.

§ 59c

(1) Je-li zvyšován základní kapitál nepeněžitým
vkladem a jeho hodnota byla určena podle § 59a odst. 1
až 3, zveřejní společnost před jeho splacením také
oznámení obsahující náležitosti podle odstavce 2 a da-
tum, kdy bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapi-
tálu přijato. Je-li splněna tato povinnost, obsahuje pro-
hlášení podle odstavce 2 pouze sdělení, že od zveřej-
nění oznámení podle tohoto odstavce nenastaly nové
okolnosti.

(2) Byla-li hodnota nepeněžitého vkladu určena
podle § 59a odst. 1 až 3, uloží společnost do 1 měsíce
ode dne splacení vkladu do sbírky listin prohlášení ob-
sahující:

a) popis nepeněžitého vkladu,

b) hodnotu nepeněžitého vkladu, způsob ocenění
a případně i použité metody,

c) v případě akciové společnosti vyjádření, zda hod-

nota nepeněžitého vkladu odpovídá alespoň počtu
a emisnímu kursu akcií, které za ně byly vydány,

d) v případě společnosti s ručením omezeným vyjád-
ření, zda hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá
alespoň velikosti obchodního podílu, který za něj
společník ve společnosti získal,

e) sdělení, že nenastaly výjimečné nebo nové okol-
nosti, které by mohly původní ocenění ovlivnit.

1e) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 60 odst. 3 větě první se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

4. V § 120 odst. 2 se slova „a § 161e odst. 1 a 2“
zrušují.

5. V § 120 se odstavec 3 zrušuje.

6. Za § 120 se vkládají nové § 120a a 120b, které
včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

„§ 120a

(1) Neurčí-li společenská smlouva další pod-
mínky, může společnost poskytnout zálohu, půjčku,
úvěr nebo jiné peněžité plnění anebo poskytnout zajiš-
tění pro účely získání podílů v ní (dále jen „finanční
asistence”), jestliže

a) finanční asistence je poskytnuta za podmínek ob-
vyklých v obchodním styku,

b) poskytnutí finanční asistence nepřivodí společnosti
bezprostředně úpadek; § 123 odst. 2 se použije ob-
dobně,

c) společnost nevykazuje neuhrazené ztráty,
d) jednatel vypracuje písemnou zprávu, kde

1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní,
včetně uvedení výhod a rizik z toho pro spo-
lečnost plynoucích,

2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asi-
stence poskytnuta, a

3. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence
v zájmu společnosti.

(2) Zprávu podle odstavce 1 písm. d) uloží jedna-
tel bez zbytečného odkladu poté, co ji vypracuje, avšak
vždy před konáním valné hromady, která poskytnutí
finanční asistence schvaluje, do sbírky listin; zpráva
musí být společníkům na jednání této valné hromady
volně dostupná.

(3) Při poskytování finanční asistence se od-
stavce 1 a 2 nevztahují na finanční instituce podle ji-
ného právního předpisu upravujícího činnost bank4a),
pokud je poskytována za podmínek stanovených
v § 161f odst. 5.
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§ 120b

(1) Ovládaná osoba nesmí smluvně nabývat ob-
chodní podíl společnosti ji ovládající. Na nabývání ob-
chodních podílů na společnosti osobou jí ovládanou
a na poskytování finanční asistence pro účely získání
obchodních podílů na společnosti osobou jí ovládanou
se přiměřeně použijí ustanovení § 120a, § 161b odst. 1
písm. b), § 161b odst. 3 a 4 a § 161g odst. 2 až 5.

(2) Společnost může vzít do zástavy vlastní podíl
jen za podmínek stanovených v § 120a, § 161a odst. 1
a 4, § 161b a 161d.

4a) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů.“.

7. V § 125 odst. 1 písm. b) se slova „rozdělení
zisku a úhrady ztrát“ nahrazují slovy „rozhodování
o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů
a o úhradě ztrát“.

8. V § 125 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové
písmeno n), které zní:
„n) schválení poskytnutí finanční asistence podle

§ 120a,“.
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

9. V § 127 odst. 5 písm. c) se slova „poskytnuta
výhoda nebo“ zrušují.

10. V § 147 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního
kapitálu dobytnost pohledávek za společností. Má-li
věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek,
rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na
druh a výši pohledávky“.

11. V § 161a odstavec 1 zní:
„(1) Společnost může sama nebo prostřednictvím

jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společ-
nosti nabývat své vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen
jejich emisní kurs a jen pokud

a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada;
usnesení upraví podrobnosti předpokládaného na-
bytí akcií, alespoň však:
1. nejvyšší počet akcií, které může společnost na-

být, a jejich jmenovitou hodnotu,
2. dobu, po kterou může společnost akcie nabý-

vat, ne delší než 5 let,
3. při nabytí akcií za úplatu rovněž nejvyšší a nej-

nižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt,
b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla

již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet
společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním
jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu
pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy,

které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit,
a snížený o výši dosud nesplaceného základního
kapitálu,

c) si nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek podle
zvláštního právního předpisu,

d) má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního
fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu
podle § 161d odst. 2 vyžadováno.“.

12. § 161e zní:

„§ 161e

(1) Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie
nebo zatímní listy jen za podmínek stanovených
v § 161a odst. 1 a 4, § 161b, 161d a v § 161f.

(2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje na
banky a finanční instituce podle jiného právního před-
pisu upravujícího činnost bank6), pokud jde o obchody
uzavírané v obvyklých mezích jejich hlavní činnosti.“.

13. § 161f včetně nadpisu zní:

„§ 161f
Finanční asistence

(1) Finanční asistenci pro účely získání akcií nebo
zatímních listů společnosti může společnost poskyto-
vat, jen určí-li tak stanovy a jen za splnění alespoň
těchto podmínek:

a) finanční asistence je poskytnuta za podmínek ob-
vyklých v obchodním styku,

b) představenstvo prošetřilo finanční způsobilost
osoby, které je finanční asistence poskytována,

c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná
hromada, a to na základě zprávy představenstva
podle písmene d); k přijetí rozhodnutí je potřebný
souhlas alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů,

d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, kde
1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní,

včetně uvedení výhod a rizik z toho pro spo-
lečnost plynoucích,

2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asi-
stence poskytnuta, včetně ceny, za kterou bu-
dou akcie příjemcem finanční asistence získány,

3. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti
podle písmene b),

4. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence
v zájmu společnosti,

e) jsou-li za pomoci finanční asistence získávány ak-
cie od společnosti finanční asistenci poskytující,
musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány,
spravedlivá,

f) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení
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vlastního kapitálu pod základní kapitál zvýšený
o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov
rozdělit mezi akcionáře, a snížený o výši dosud
nesplaceného základního kapitálu,

g) společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asi-
stence zvláštní rezervní fond; § 161d odst. 3 se
použije přiměřeně,

h) poskytnutí finanční asistence nepřivodí společnosti
bezprostředně úpadek podle zvláštního právního
předpisu.

(2) Zprávu podle odstavce 1 písm. d) uloží před-
stavenstvo bez zbytečného odkladu poté, co ji vypra-
cuje, avšak vždy před konáním valné hromady, která
poskytnutí finanční asistence schvaluje, do sbírky listin;
zpráva musí být akcionářům na jednání této valné hro-
mady volně dostupná.

(3) Má-li být finanční asistence poskytnuta členu
statutárního orgánu společnosti, osobě společnost ovlá-
dající, členu jejího statutárního orgánu nebo osobě,
která jedná se společností nebo se kteroukoli z výše
uvedených osob ve shodě, přezkoumá zprávu podle
odstavce 1 písm. d) na společnosti a těchto osobách
obecně uznávaný nezávislý odborník, určený dozorčí
radou. Ve své písemné zprávě tento odborník zhodnotí
správnost písemné zprávy představenstva a výslovně se
vyjádří k tomu, zda poskytnutí finanční asistence není
v rozporu se zájmy společnosti; odstavec 2 se použije
obdobně.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) až e) a h) a od-
stavce 2 se nepoužijí na jednání společnosti s cílem na-
bytí vlastních akcií nebo zatímních listů pro zaměst-
nance společnosti podle § 158.

(5) Při poskytování finanční asistence se od-
stavce 1 až 4 nevztahují na banky a finanční instituce
podle jiného právního předpisu upravujícího činnost
bank4a), pokud je poskytována v obvyklých mezích
jejich hlavní činnosti a pokud nezpůsobí snížení jejich
vlastního kapitálu pod základní kapitál zvýšený
o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit
mezi akcionáře.“.

14. Za § 161f se vkládá nový § 161g, který zní:

„§ 161g

(1) Na upisování a nabývání akcií nebo zatímních
listů společnosti osobou jí ovládanou a na poskytování
finanční asistence pro účely získání akcií nebo zatím-
ních listů společnosti osobou jí ovládanou se použijí
obdobně ustanovení § 161, § 161a odst. 1 a 2, § 161b
odst. 1 písm. b) až d), § 161b odst. 2 až 5, § 161c a 161f.

(2) Nezcizí-li ovládaná osoba akcie nebo zatímní
listy společnosti v zákonem stanovené lhůtě, může ji

soud zrušit a nařídit její likvidaci. Ustanovení § 161d
se použije přiměřeně.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije, jestliže
ovládaná osoba

a) jedná na účet jiné osoby, ledaže jedná na účet spo-
lečnosti nebo osoby touto ovládanou osobou nebo
společností ovládané,

b) je obchodníkem s cennými papíry a jde-li o činnost
uskutečněnou v rámci jejího podnikání jako ob-
chodníka s cennými papíry, nebo

c) získala postavení ovládané osoby až po nabytí ak-
cií nebo zatímních listů společnosti.

(4) Hlasovací práva spojená s akciemi nebo zatím-
ními listy společnosti, nabytými podle odstavce 3, ne-
lze vykonávat a tyto akcie a zatímní listy se zahrnují do
výpočtu poměru vlastního kapitálu k základnímu kapi-
tálu podle § 161a odst. 1 písm. b).

(5) Ustanovení § 161a až 161d a § 161f se použijí
i na případy, kdy akcie nebo zatímní listy společnosti
nabývá třetí osoba svým jménem na účet společnosti
nebo na účet osoby společností ovládané.

(6) Ustanovení § 161f odst. 4 se použije přiměřeně
s tím, že omezení podle § 158 odst. 2 věty druhé se
stanoví podle výše základního kapitálu ovládané oso-
by.“.

15. V § 163 odst. 2 písm. e) se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

16. V § 163a odst. 4 větě první se za slovo
„banky“ vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního
družstva“.

17. V 163a odst. 4 větě druhé se za slovo „Banka“
vkládají slova „nebo spořitelní a úvěrní družstvo“.

18. V § 165 odst. 3 větě první se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

19. V § 178 se odstavec 13 zrušuje.

20. V § 183i odst. 5 větě první se slova „nebo
bance“ nahrazují slovy „ , bance nebo spořitelnímu
a úvěrnímu družstvu“.

21. V § 183i odst. 5 větě druhé se za slovo „ban-
ka“ vkládají slova „ , spořitelní a úvěrní družstvo“.

22. V § 183m odst. 3 se slova „nebo banka“ na-
hrazují slovy „ , banka nebo spořitelní a úvěrní druž-
stvo“.

23. V § 183m odst. 4 se slova „nebo banka“ na-
hrazují slovy „ , banka nebo spořitelní a úvěrní druž-
stvo“ a za slova „poskytne se“ se vkládají slova „zá-
stavnímu věřiteli“.
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24. V § 186c odst. 3 se slova „v odstavci 2
písm. b) a c)“ nahrazují slovy „v odstavci 2 písm. b)
až d)“.

25. V § 187 odst. 1 písm. f) se slova „rozhodnutí
o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení
tantiém“ nahrazují slovy „rozhodnutí o rozdělení zisku
nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém
a rozhodnutí o úhradě ztráty“.

26. V § 203 odst. 2 písm. f) se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

27. V § 204 odst. 2 větě druhé se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

28. V § 204 odst. 2 větě páté se za slovo „Banka“
vkládají slova „nebo spořitelní a úvěrní družstvo“.

29. V § 205 odst. 3 větě druhé se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

30. V § 209a odst. 2 písm. f) se za slovo „banky“
vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

31. V § 215 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního
kapitálu dobytnost pohledávek za společností“.

32. V § 215 odstavec 4 zní:

„(4) Nedojde-li mezi věřiteli a společností k do-
hodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel
za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, roz-
hodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud
s ohledem na druh a výši pohledávky.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Jestliže soud jmenoval znalce podle § 59 odst. 3
obchodního zákoníku přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, ustanovení § 59a až 59c obchodního zá-
koníku, ve znění tohoto zákona, se nepoužijí.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o evropské společnosti

Čl. III

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve
znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.
a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. § 33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15
zrušuje.

2. § 34 se zrušuje.

3. § 41 se zrušuje.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními
předpisy.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o bankách

Čl. V

V § 18 odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o ban-
kách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., včetně po-
známky pod čarou č. 4b zní:

„(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu
zájmů upravující poskytování úvěrů, půjček a zajištění
akciovou společností členům orgánů a dalším osobám
se pro banky nepoužije4b).

4b) § 196a obchodního zákoníku.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani

z převodu nemovitostí

Čl. VI

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona
č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/
/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998
Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zá-
kona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/
/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002
Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 476/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně po-
známky pod čarou č. 2cd zní:
„k) v případě zvyšování základního kapitálu obchodní

společnosti, nebude-li hodnota nemovitosti určena
posudkem znalce, hodnota určená obecně uznáva-
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ným nezávislým odborníkem nebo hodnota určená
reálnou cenou vykázanou v účetní závěrce za před-
cházející účetní období před valnou hromadou
rozhodující o vkladu, pokud byla ověřena audito-
rem bez výhrad, rozhodne-li tak statutární orgán
podle obchodního zákoníku2cd).

2cd) § 59a obchodního zákoníku.“.

2. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-
-li při zvyšování základního kapitálu obchodní společ-
nosti hodnota nemovitosti určena obecně uznávaným
nezávislým odborníkem nebo reálnou cenou vykáza-
nou v účetní závěrce podle obchodního zákoníku2cd),
součástí daňového přiznání k dani z převodu nemovi-
tostí je listina osvědčující hodnotu nemovitosti.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o přeměnách obchodních společností

a družstev

Čl. VII

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, se mění takto:

1. V § 92 odst. 1 a § 284 odst. 1 se číslovka „117“
nahrazuje číslovkou „116“.

2. § 117 zní:

„§ 117

Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o vnitro-
státní fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni
akcionáři všech zúčastněných společností.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. VIII

§ 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., zní:

„§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo.
Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to od-
poruje povaze právnické osoby nebo rozsahu její čin-
nosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného
rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument
název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu
sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rej-
stříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla práv-
nické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného
ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat,
že má skutečné sídlo v jiném místě.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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216

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/
/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zá-
kona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona
č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/
/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997
Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/
/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999
Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000
Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zá-
kona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona
č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona
č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona
č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona
č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/
/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004, zá-
kona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/
/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/
/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,

zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona
č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008
Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. f) se slova „od osoby blízké,
která byla zemědělským podnikatelem1e) a předčasně
ukončila provozování zemědělské činnosti“ nahrazují
slovy „mezi osobami blízkými v souvislosti s předčas-
ným ukončením provozování zemědělské činnosti ze-
mědělského podnikatele1e),“.

2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) k rozdělení pozemku.“.

3. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se slova „pokud § 36 odst. 7 nesta-
noví jinak.“.

4. V § 6 odst. 9 písmeno a) zní:

„a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na
odborný rozvoj zaměstnanců související s předmě-
tem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění
vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci za-
městnanců podle jiného právního předpisu upravu-
jícího zaměstnanost133); toto osvobození se nevzta-
huje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této sou-
vislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada
za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění po-
skytovaná v této souvislosti zaměstnancům,“.

5. V § 19 odst. 1 písm. ze) věta druhá zní: „Toto
se nevztahuje na dividendy a jiné podíly na zisku vy-
plácené dceřinou společností, která je v likvidaci, ma-
teřské společnosti, která je poplatníkem uvedeným
v § 17 odst. 3, a na příjmy z převodu podílu mateřské
společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi
uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je
daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské
unie, pokud je dceřiná společnost poplatníkem uvede-
ným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci.“.

6. V § 19 odst. 1 se na konci písmene zp) nahra-
zuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno zq), které
včetně poznámky pod čarou č. 18c zní:
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„zq) příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků
a jiných výnosů z vkladů u bank.

18c) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zá-
kona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 19 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze)
bodu 2 a písm. zi) a podle odstavce 9 lze za podmínek
uvedených v odstavcích 3, 4 a 6 pro společnost, která je
daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské
unie, použít obdobně i pro společnost, která je daňo-
vým rezidentem Norska nebo Islandu. Při využití
osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně
ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk).“.

8. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 věta druhá zní:
„Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení
považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou
obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se
neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1
písm. w) a zm), s výjimkou zjištěného rozdílu u sjedna-
ných cen a úroků hrazených daňovému rezidentovi ji-
ného členského státu Evropské unie nebo dalších států,
které tvoří Evropský hospodářský prostor,“.

9. V § 23 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stano-
vených podle jiného právního předpisu o transfor-
maci družstev a vyplacenou částkou podle dohody
mezi povinnou a oprávněnou osobou.“.

10. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „od-
stavci 4“ nahrazují slovy „odstavcích 4 a 15“.

11. V § 24 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle
§ 30a se uznává jako výdaj (náklad) podle odstavce 1 za
podmínky, že

a) doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného
vlastníkem (pronajímatelem) podle § 30a odst. 1
trvá nejméně 12 měsíců a u hmotného majetku od-
pisovaného podle § 30a odst. 2 trvá doba nájmu
nejméně 24 měsíců; doba nájmu se počítá ode
dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu
způsobilém obvyklému užívání,

b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně
převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi
vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem a

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku zahrne poplat-

ník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého
obchodního majetku.“.

12. V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 3 se slova „sou-
visející s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se
podle zvláštního právního předpisu132) považuje za vý-
kon práce anebo výdaje (náklady) na rekvalifikaci za-
městnanců podle zvláštního právního předpisu upravu-
jícího zaměstnanost133)“ nahrazují slovy „podle jiného
právního předpisu132) a rekvalifikací zaměstnanců po-
dle jiného právního předpisu upravujícího zaměstna-
nost133), pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměst-
navatele“.

13. V § 26 odst. 1 se za slova „§ 30,“ vkládají slova
„30a,“.

14. V § 28 odst. 1 se za slova „státní organizace
příslušná hospodařit s majetkem státu“ vkládají slova
„a organizace zřízená územním samosprávným celkem
příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele“.

15. V § 29 odst. 3 se za slova „a 6“ vkládají slova
„ , § 30a odst. 5“.

16. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a

Mimořádné odpisy

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupi-
ně 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený
v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může
poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat
rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za
12 měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupi-
ně 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v ob-
dobí od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplat-
ník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez pře-
rušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za
prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše
60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bez-
prostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rov-
noměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného ma-
jetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přes-
ností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost
zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po
dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.
Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zda-
ňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši
připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle
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odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku od-
pisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku od-
pisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní
cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do od-
pisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na
kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje
se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.“.

17. V § 35 odstavec 2 zní:
„(2) Pro výpočet slev podle odstavce 1 písm. a)

a b) je rozhodný průměrný roční přepočtený počet za-
městnanců se zdravotním postižením33), a pro výpočet
slevy podle odstavce 1 písm. c) též průměrný roční
přepočtený počet všech zaměstnanců poplatníka. Prů-
měrný přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá
samostatně za každou skupinu zaměstnanců vymeze-
nou v předchozí větě jako podíl celkového počtu hodin,
který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pra-
covní doby83) nebo z individuálně sjednané pracovní
doby84) po dobu (délky) trvání pracovního poměru
v období, za které se podle odstavce 1 podává daňové
přiznání, a celkového ročního fondu pracovní doby
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na
plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními
předpisy34). Do celkového počtu hodin se nezapočítají
neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepří-
tomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna
poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, po-
kud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důleži-
tých důvodů týkajících se jeho osoby, a dočasné pra-
covní neschopnosti nebo karantény, za kterou nepří-
sluší náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníže-
ného platu nebo snížené odměny za dobu dočasné
pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvlášt-
ního právního předpisu47a) nebo nemocenské z nemo-
cenského pojištění, s výjimkou neodpracovaných hodin
připadajících na první tři dny dočasné pracovní ne-
schopnosti, kdy náhrada mzdy nebo platu nepřísluší
zaměstnanci podle § 192 odst. 1 věty druhé za střední-
kem zákoníku práce. Do trvání pracovního poměru se
nezapočítává mateřská nebo rodičovská dovolená,
služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby
a dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce. Vy-
počtený podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.“.

18. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „bodech 1, 2
a 6“ nahrazují slovy „bodech 1, 2, 6 a 12“.

19. V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Zahrnou-li do daňového přiznání poplatníci

uvedení v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří jsou daňovými
rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších
států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, pří-
jmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bo-
dech 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12, započte se sražená daň na

jejich celkovou daňovou povinnost vztahující se k pří-
jmům ze zdrojů na území České republiky, za které
v České republice podávají daňové přiznání. Pokud ne-
lze sraženou daň nebo její část započítat na tuto jejich
celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi
vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal
daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost
je nižší než daň sražená, vznikne ve výši daňové povin-
nosti, kterou nelze započítat, přeplatek35e). Nezahrne-li
poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f)
nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12 do daňového při-
znání do konce lhůty stanovené zvláštním právním
předpisem28b), použije se obdobně § 38e odst. 7.“.

20. V § 38d odst. 1 se slova „bodech 1, 2, 5 a 6“
nahrazují slovy „bodech 1, 2, 5, 6 a 12“.

21. V § 38d odst. 4 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) v § 36 odst. 7.“.

22. V § 38d odst. 5 se na konci textu doplňuje věta
„U příjmů uvedených v § 36 odst. 7 se použije ob-
dobně § 38e odst. 9 věta třetí.“.

23. V § 38f se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve
státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o za-
mezení dvojího zdanění, plynoucí poplatníkům, uvede-
ným v § 2 odst. 2 od zaměstnavatele, který je daňovým
rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávána,
nebo od zaměstnavatele, který je poplatníkem uvede-
ným v § 2 nebo v § 17, a příjmy ze závislé činnosti pro
takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny
umístěné ve státě, s nímž Česká republika uzavřela
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České repu-
blice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené
příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z ostatního pří-
jmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou
ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze
zdrojů v zahraničí. V případě, že je to pro poplatníka
výhodnější, použije se i u těchto příjmů ustanovení od-
stavce 1.“.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5
až 12.

24. V § 38g odst. 3 větě první se za slova „zvláštní
sazbou daně“ vkládají slova „ , pokud nevyužije postup
podle § 36 odst. 7“.

25. V § 38j odst. 4 se slova „prostřednictvím da-
tové zprávy na společném technickém zařízení správců
daně135)“ včetně poznámky pod čarou č. 135 zrušují.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 3 odst. 4 písm. f) zákona č. 586/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období
roku 2009.

2. Ustanovení § 5 odst. 5, § 36 odst. 1 písm. a),
§ 36 odst. 7, § 38d odst. 1, 4 a 5 a § 38g odst. 3 zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, lze použít již za zdaňovací období
započaté v roce 2009.

3. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) a § 24 odst. 2
písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze pou-
žít již za zdaňovací období započaté v roce 2009.

4. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) a § 19
odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít
již za zdaňovací období započaté v roce 2009.

5. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací
období započaté v roce 2010.

6. Při prodeji osobního automobilu kategorie M1,
s výjimkou automobilu, který je využíván provozova-
telem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem
taxislužby na základě vydané koncese, a automobilu
druh sanitní a druh pohřební, který byl u poplatníka
prodávajícího osobní automobil zaevidován jako
hmotný majetek do konce zdaňovacího období zapo-
čatého v roce 2007, lze i po 31. prosinci 2008 postupo-
vat podle § 23 odst. 4 písm. l) a § 24 odst. 2 písm. b)
zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. pro-
since 2007.

7. Ustanovení § 24 odst. 15 zákona č. 586/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije na majetek, který je předmětem
smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí na-
jatého hmotného majetku uzavřené ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona do 30. června 2010 a který je
v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém
obvyklému užívání. Ustanovení § 24 odst. 15 zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nelze použít na dodatky ke
smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí
najatého hmotného majetku uzavřeným do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

8. Ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-

kona, se poprvé použije pro zdaňovací období započaté
v roce 2009.

9. Ustanovení § 38f odst. 4 se poprvé použije i pro
zdaňovací období roku 2008.

Čl. III
Změna zákona o rezervách

pro zjištění základu daně z příjmů

V § 8 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona
č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona
č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona
č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se slova „ve
lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku“ nahra-
zují slovy „od zahájení insolvenčního řízení do konce
lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do
konce lhůty podle insolvenčního zákona12c), spojí-li
soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení
oddlužení“ a slova „pohledávkám přihlášeným po
uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku
a k“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 12c zní:

„12c) § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 8 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze
použít již pro tvorbu opravných položek, která zapo-
čala v roce 2009.

Čl. V
Změna zákona, kterým se upravují

některé užívací vztahy k majetku České republiky

V § 1 odst. 1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se
upravují některé užívací vztahy k majetku České repu-
bliky, se slova „1. ledna 2010“ nahrazují slovy „1. ledna
2015“.

Čl. VI
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)

Čl. I

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006
Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zá-
kona č. 458/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Insolvenčního správce pro insolvenční řízení
ustanovuje insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím
o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace
podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizač-
ním plánu určena osoba insolvenčního správce, usta-
noví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto
osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční
správce podmínky uvedené v § 21 až 24. Ustanovení
§ 29 tím není dotčeno.“.

2. V § 25 se na začátek odstavce 2 vkládá věta
„Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud
ustanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí
předseda insolvenčního soudu.“ a na konci odstavce 2
se doplňuje věta „Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí
předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem
dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu.“.

3. V § 34 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li insolvenční správce vyloučen z některých
úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu
věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž
ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční
soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce
vždy.“.

4. § 82 zní:

„§ 82

(1) Předběžné opatření v insolvenčním řízení
může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nesta-
noví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opa-
tření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez ná-
vrhu, není povinen složit jistotu.

(2) Předběžným opatřením může insolvenční
soud také ustanovit předběžného správce.

(3) Neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů,
může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního
zřetele předběžným opatřením rovněž

a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledá-
vek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria,
nebo

b) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledá-
vek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění
návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním
rejstříku, anebo

c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu
započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věři-
tele.

(4) Předběžné opatření podle odstavce 3 lze naří-
dit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, vě-
řitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na
tom má právní zájem.

(5) Předběžné opatření podle odstavce 3 doručí
insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi, insol-
venčnímu správci, osobě, která takový návrh podala,
a v případě, že se předběžné opatření vztahuje na po-
hledávky jednotlivých věřitelů, i těmto věřitelům. Jest-
liže insolvenční soud nenařídí předběžné opatření, do-
ručí rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle
odstavce 3 zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci
a osobě, která takový návrh podala.“.

5. V § 98 odstavec 1 zní:

„(1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo
fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat in-
solvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se
dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět
o svém úpadku ve formě platební neschopnosti. Dluž-
ník, který je právnickou osobou v likvidaci, je povinen
podat insolvenční návrh také bez zbytečného odkladu
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poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl
dozvědět o svém úpadku ve formě předlužení. Povin-
nost podat insolvenční návrh má dlužník i tehdy, byl-li
pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho
podniku nebo exekuce podle zvláštního právního před-
pisu4) proto, že cena majetku náležejícího k podniku
nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to
neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik.“.

6. V § 98 odst. 1 větě první se slova „ve formě
platební neschopnosti“ zrušují, věta druhá se zrušuje
a ve větě třetí se slova „Povinnost podat insolvenční
návrh má dlužník“ nahrazují slovy „Tuto povinnost
má“.

7. V § 122 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Započtení vzájemných pohledávek dlužníka
a věřitele není po dobu trvání moratoria přípustné,
ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatře-
ním. To platí i tehdy, jestliže zákonné podmínky to-
hoto započtení byly splněny před vyhlášením morato-
ria.“.

8. V § 126 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Pro vyrozumění o vyhlášení moratoria před
zahájením insolvenčního řízení se použije za trvání mo-
ratoria ustanovení § 102 obdobně.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 140 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Započtení podle odstavce 2 není rovněž pří-
pustné v případech stanovených dále tímto zákonem
nebo předběžným opatřením insolvenčního soudu.“.

10. V § 148 odst. 2 se slova „všemi skupinami vě-
řitelů“ nahrazují slovy „alespoň polovinou všech zajiš-
těných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledá-
vek, a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů,
počítanou podle výše pohledávek“.

11. V § 168 odst. 1 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.“.

12. V § 168 odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ , s výjimkou smluv uzavřených dluž-
níkem po schválení oddlužení“.

13. V § 169 odst. 1 písm. a) se slova „které vznikly
v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku nebo
po něm,“ zrušují.

14. V § 219 odst. 1 se slova „musí být v souladu se
zvláštními právními předpisy o oceňování majetku; ne-
promítá se však“ nahrazují slovy „se nepromítá“.

15. V § 219 se na začátek odstavce 5 vkládá věta

„Při ocenění podle odstavců 1 až 4 se majetek oceňuje
obvyklou cenou.“.

16. V § 316 odst. 5 se slovo „schválený“ nahrazuje
slovem „přijatý“.

17. V § 324 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení

reorganizace v insolvenčním rejstříku není přípustné
započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele,
ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatře-
ním. To platí i tehdy, jestliže zákonné podmínky to-
hoto započtení byly splněny před uvedeným okamži-
kem.“.

18. V § 339 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Přednostní právo sestavit reorganizační plán
však nemá dlužník, který insolvenčnímu soudu ozná-
mil, že reorganizační plán předložit nehodlá.

(3) Přednostní právo sestavit reorganizační plán
nemá rovněž dlužník, jehož věřitelé se tak usnesli na
schůzi věřitelů. Schůze věřitelů, na které se projednává
nebo schvaluje návrh na povolení reorganizace, je
oprávněna přijmout takové usnesení vždy.“.

19. V § 352 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Účinností reorganizačního plánu se ruší zá-

kaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3.“.

20. V § 363 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Tímto rozhodnutím se rovněž ruší zákaz započtení
pohledávek uvedený v § 324 odst. 3.“.

21. V § 391 odst. 1 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník

takový návrh nevznáší.“.

22. V § 391 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním
splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení od-
dlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších
než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém
případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést
také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob
jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho
úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

23. V § 398 odst. 3 se za slova „rozvrhne dlužník“
vkládají slova „prostřednictvím insolvenčního správce“
a za slovo „uspokojí“ se vkládá slovo „jen“.

24. V § 398 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Dlužníku, který o to požádal v návrhu na
povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit ji-
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nou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se
zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat,
že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajiš-
tění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich
pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota
plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli.
Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužní-
kově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků,
k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů,
k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení
svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení
věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních
splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žá-
dosti insolvenční soud nepřihlíží.“.

25. V § 399 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom,
zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení
jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním
splátkového kalendáře“.

26. V § 399 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; obdobně to platí pro hlasování vě-
řitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka
o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení
plněním splátkového kalendáře“.

27. V § 400 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda
doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné
výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátko-
vého kalendáře.“.

28. V § 401 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se obdobně
uplatní pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují
vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíč-
ních splátek při oddlužení plněním splátkového kalen-
dáře.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

29. V § 402 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se obdobně
uplatní pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují
vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíč-
ních splátek při oddlužení plněním splátkového kalen-
dáře.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

30. V § 405 odst. 1 se slova „odst. 4“ nahrazují
slovy „odst. 5“.

31. V § 406 odst. 3 písm. a) větě první se slovo
„od“ zrušuje a slova „vždy ke každému 1. dni v měsíci
z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve

stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu
rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní
pohledávky29)“ se nahrazují slovy „prostřednictvím in-
solvenčního správce vždy k určenému dni měsíce
částku stanovenou podle § 398 z příjmů, které získá
po schválení oddlužení“.

32. V § 406 odst. 3 písm. b) se slova „dlužníka,
a uvede způsob výpočtu částky, která z těchto příjmů
zůstane dlužníku“ zrušují.

33. V § 406 odst. 3 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného
příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhod-
nutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen „plátce
mzdy dlužníka“), aby po doručení rozhodnutí
o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo ji-
ného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplá-
cel sražené částky dlužníku.“.

34. V § 406 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splát-
kového kalendáře může podat odvolání také dlužník,
jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek
insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesou-
hlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který
proti tomu hlasoval.“.

35. V § 406 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře doručí insolvenční soud do
vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka. O právech
a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení roz-
hodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustano-
vení občanského soudního řádu o plátci mzdy při vý-
konu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky
sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dluž-
níka insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu,
že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátko-
vého kalendáře dosud není v právní moci.“.

36. V § 407 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu
změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které
jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených
měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b)
tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky
tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění
a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti to-
muto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel,
který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně
než podle měněného rozhodnutí.“.

37. V § 409 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , požádá-li o to zajištěný věřitel“.

Sbírka zákonů č. 217 / 2009Částka 65 Strana 2995



38. V § 410 odst. 1 se slovo „plánu“ zrušuje.

39. V § 410 odst. 2 se slova „plněním splátkového
kalendáře“ zrušují.

40. V § 414 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zů-

stává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře nepožádal o zpeněžení
majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno
právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku
zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insol-
venčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto do-
máhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční
řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení
nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstávají zachovány.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců

při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Čl. III

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně někte-
rých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 73/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Zákon se rovněž nevztahuje na zaměstnance,
který byl v rozhodném období zaměstnancem zaměst-
navatele, který je v platební neschopnosti, a současně
v tomto rozhodném období byl jeho statutárním orgá-
nem nebo členem jeho statutárního orgánu a měl u to-
hoto zaměstnavatele nejméně poloviční majetkovou
účast.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 3 písm. a) se slova „v době 6 měsíců před-
cházejících měsíci, ve kterém byl podán insolvenční ná-
vrh (dále jen „rozhodné období“),“ nahrazují slovy „v
rozhodném období“.

3. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ ; rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, ve
kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením in-

solvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insol-
venční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející
tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po
tomto měsíci“.

4. V § 3 písm. c) se za slova „po dni, kdy“ do-
plňují slova „na něho bylo vyhlášeno moratorium před
zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy“.

5. V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „vyrozumí“
doplňují slova „o vyhlášení moratoria před zahájením
insolvenčního řízení nebo“.

6. V § 4 odst. 5 se slova „1 měsíce ode dne“ na-
hrazují slovy „5 měsíců a 15 kalendářních dnů následu-
jících po dni“ a věta druhá se nahrazuje větou „Jestliže
v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahá-
jením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insol-
venčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí
o úpadku5), lze mzdové nároky uplatnit nejpozději
v den zániku moratoria nebo v den právní moci soud-
ního rozhodnutí.“.

7. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit

nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým
nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období.
Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových ná-
roků může úřad práce uspokojit další mzdové nároky
zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po
uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě
mzdových nároků.“.

8. V § 5 odst. 2 se za slova „platné v den“ vkládají
slova „vyhlášení moratoria před zahájením insolvenč-
ního řízení nebo v den“.

9. V § 6 větě druhé se slova „dobu, za kterou je
požaduje“ nahrazují slovy „kalendářní měsíce rozhod-
ného období, za které uplatňuje mzdové nároky“.

10. Na konci § 6 se doplňuje věta „Při uplatnění
mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat
dobu trvání pracovního poměru nebo dohody o pra-
covní činnosti.“.

11. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) V případě, že práva a povinnosti zaměstnava-

tele ohledně zaměstnanců vykonává předběžný správce
nebo insolvenční správce (dále jen „správce“), přechá-
zejí na něho povinnosti zaměstnavatele uvedené v od-
stavci 1.“.

12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

„§ 8a

(1) Uplatnil-li zaměstnanec mzdové nároky a za-
městnavatel nebo správce potvrdil mzdové nároky za-
městnance včetně částek, které nelze podle tohoto zá-
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kona považovat za mzdové nároky, úřad práce tyto
částky z celkové výše uplatněných mzdových nároků
odečte a zbývající část mzdových nároků zaměstnanci
přizná.

(2) Úřad práce předá peněžnímu ústavu příkaz
k úhradě přiznaných mzdových nároků nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí o jejich přiznání.“.

13. V § 9 odst. 1 a 4 se za slova „ke dni“ vkládají
slova „vyhlášení moratoria před zahájením insolvenč-
ního řízení nebo ke dni“.

14. V § 9 odst. 7 se slova „3 měsíců ode dne po-
dání insolvenčního návrhu“ nahrazují slovy „15 pra-
covních dnů ode dne, kdy je mu doručeno rozhodnutí
podle odstavců 1 až 4“.

15. V § 10 odst. 1 se slova „§ 9“ nahrazují slovy
„§ 8a a 9“.

16. V § 12 úvodní části ustanovení odstavce 2 se
slova „do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým soud“ nahrazují slovy „v případech, kdy soud
pravomocně“.

17. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c)
tečka nahrazuje čárkou.

18. V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byl
úřadem práce písemně vyzván k jejich úhradě.“.

19. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Zaměstnavatel je též povinen uhradit úřadu
práce finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle
tohoto zákona a částky odpovídající srážkám a odvo-
dům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních
předpisů, v případě, že moratorium vyhlášené před za-
hájením insolvenčního řízení zaniklo aniž bylo zahá-
jeno insolvenční řízení, a to do 15 pracovních dnů
ode dne, kdy byl úřadem práce písemně vyzván k jejich
úhradě.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

20. V § 12 odst. 4 se slova „odstavci 1“ nahrazují
slovy „odstavcích 2 a 3“.

21. V § 14a se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány,
další právnické a fyzické osoby sdělují na výzvu pří-
slušného úřadu práce bezodkladně a bezplatně údaje
rozhodné pro uspokojování mzdových nároků zaměst-
nanců podle tohoto zákona; mohou tak učinit způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.“.

22. V § 15 se slova „§ 9“ nahrazují slovy „§ 8a, 9“
a slova „§ 7“ se nahrazují slovy „§ 7 a 12“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. O žádostech zaměstnanců o uspokojení mzdo-
vého nároku, které byly podány přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, rozhodne příslušný úřad
práce podle dosavadních právních předpisů.

2. Zaměstnanec zaměstnavatele, na kterého byl
v období od 1. září 2008 do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona podán insolvenční návrh, nebo vyhlášeno mo-
ratorium před zahájením insolvenčního řízení, a který
nemohl uplatnit mzdové nároky z důvodu nesplnění
podmínek stanových zákonem č. 118/2000 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a splňuje podmínky pro uplatnění mzdových nároků
podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může požádat
úřad práce o jejich uspokojení nejpozději do 2 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak nárok na
jejich uspokojení zaniká; v případě těchto žádostí se
ustanovení § 4 odst. 5 věty první a druhé zákona
č. 118/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nepoužijí. Rozhodným obdobím
pro žádosti o uspokojení mzdových nároků podané
podle tohoto přechodného ustanovení je kalendářní
měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před za-
hájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán
insolvenční návrh, a 6 kalendářních měsíců následují-
cích po tomto měsíci. O těchto žádostech rozhodne
úřad práce podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna obchodního zákoníku

Čl. V

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zá-
kona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/
/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/
/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
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nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/
/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zá-
kona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/
/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008
Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 38l odst. 4 písm. b) se slova „podle § 72
odst. 2“ nahrazují slovy „podat insolvenční návrh, sta-
novenou insolvenčním zákonem1d)“.

2. V § 72 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. VI

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve
znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb.,
zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/
/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000
Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/
/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/
/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. r) se za slova „insolvenční
správce“ vkládají slova „nebo dlužník s dispozičními
oprávněními“.

2. V příloze Sazebník poplatků se položka 9 zru-
šuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. VII

V § 42 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se na
konci odstavce 2 doplňuje věta „Způsob rozdělení in-
solvenčních věcí musí být dále stanoven tak, aby insol-
venční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, projednávalo
stejné soudní oddělení.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Tento zákon platí i pro rozvrh práce na kalendářní
rok 2009. Předseda soudu změní rozvrh práce tak, aby
splňoval požadavky § 42 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona do konce kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, které nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2012.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 22. června 2009,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/
/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/
/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993
Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb.,
zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/
/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/
/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona
č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/
/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona
č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/
/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona
č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona
č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/
/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona
č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/

/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/
/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006
Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zá-
kona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/
/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:
„g) určení data narození nebo úmrtí fyzické osoby,“.
Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h)
až o).

2. V § 35 odst. 3 se slova „a i)“ nahrazují slovy „a
j)“.

3. V § 35 odst. 4 se slova „a g)“ nahrazují slovy „a
h)“.

4. V § 38 odst. 2 se za slova „podle § 175f odst. 2“
vkládají slova „věty první části za středníkem“.

5. V § 40 odstavec 3 zní:

„(3) Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí, po-
kud tak ze závažných důvodů určí soud. Přepis zá-
znamu nebo jeho části se pořídí vždy, je-li podán řádný
nebo mimořádný opravný prostředek ve věci samé.
Věta druhá se nepoužije, pokud soud prvního stupně
rozhoduje o odmítnutí odvolání podle § 208 odst. 1
nebo byl-li pořízen protokol.“.

6. § 40b zní:

„§ 40b

(1) O každém sporu nebo jiné právní věci se vede
spis v listinné nebo v elektronické podobě. Podmínky
vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, v listinné podobě
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vyhotovený úkon soudu podepisuje předseda senátu
nebo ten, kdo ho z pověření předsedy senátu nebo
podle zákona učinil. Jeho stejnopis se vyhotoví, jestliže
je to třeba; podrobnosti stanoví prováděcí právní před-
pis.

(3) Nestanoví-li zákon jinak, elektronicky vyho-
tovený úkon soudu opatří předseda senátu nebo ten,
kdo ho z pověření předsedy senátu nebo podle zákona
učinil, svým zaručeným elektronickým podpisem zalo-
ženým na kvalifikovaném certifikátu vydaném akredi-
tovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen
„uznávaný elektronický podpis“) nebo elektronickou
značkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb.“.

7. V § 48 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, stejnopisy rozhodnutí a jiné písem-
nosti soudu v listinné podobě mohou být vyhotovo-
vány za součinnosti tohoto provozovatele; podrobnosti
takového postupu stanoví prováděcí právní předpis.“.

8. V § 50a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Za fyzické osoby jsou oprávněny písemnost
přijmout osoby, které k tomu byly adresátem zmoc-
něny na základě písemné plné moci udělené před pro-
vozovatelem poštovních služeb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2
až 5.

9. V § 74 odst. 2 větě druhé se slova „ ; navrho-
vatelem se rozumí osoba, jejíž život, zdraví, svoboda
nebo lidská důstojnost jsou jednáním osoby, proti které
návrh směřuje, vážným způsobem ohroženy“ zrušují.

10. V § 74 odst. 4 se slova „a 76b“ zrušují.

11. V § 74 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) K rozhodnutí o návrhu na předběžné opa-
tření podle § 76b je příslušný okresní soud, v jehož
obvodu je nebo byl dům, byt, místnost nebo jiný pros-
tor společně obývaný s navrhovatelem (dále jen „spo-
lečné obydlí“).“.

12. V § 75 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Návrh na nařízení předběžného opatření po-
dle § 76b musí obsahovat kromě obecných náležitostí
(§ 42 odst. 4) jméno, příjmení a bydliště účastníků, po-
případě též jejich zástupců a vylíčení rozhodných sku-
tečností odůvodňujících nařízení předběžného opa-
tření.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

13. V § 75b odst. 1 se částka „50 000 Kč“ nahra-
zuje částkou „10 000 Kč“ a částka „100 000 Kč“ se
nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

14. V § 76b odstavec 1 zní:

„(1) Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh
směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svo-
boda nebo lidská důstojnost navrhovatele, předseda se-
nátu předběžným opatřením uloží účastníku, proti kte-
rému návrh směřuje, zejména aby

a) opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední
okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do
něj nevstupoval,

b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného
obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam,

c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo

d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování na-
vrhovatele jakýmkoliv způsobem.“.

15. V § 76b odstavec 4 zní:

„(4) Bylo-li před uplynutím doby uvedené v od-
stavci 3 zahájeno řízení ve věci samé, může předseda
senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodlou-
žení doby trvání předběžného opatření. Ustanovení
§ 75 odst. 4 se použije přiměřeně; návrh na prodloužení
doby trvání předběžného opatření musí rovněž obsa-
hovat vylíčení rozhodných skutečností odůvodňujících
prodloužení doby trvání předběžného opatření, údaj
o majetkových či jiných poměrech, včetně vlastnických
a jiných vztahů ke společnému obydlí. Soud při svém
rozhodování vezme v úvahu zejména trvání stavu ohro-
žení navrhovatele podle odstavce 1, obsah a důvody
podaného návrhu na zahájení řízení ve věci samé, ma-
jetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických
a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vzta-
huje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti.
Předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím
1 roku od okamžiku jeho nařízení. Pokud navrhovatel
neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlast-
nických a jiných vztahů ke společnému obydlí, může
soud prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen
z důvodů zvláštního zřetele hodných.“.

16. V § 76b odst. 5 se za slovo „předpisu“ vkládá
odkaz na poznámku pod čarou č. 33c.

17. V § 76c odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Pokud není postupováno podle věty první, doručí
soud usnesení o nařízení předběžného opatření podle
§ 76b účastníkům řízení při provádění jeho výkonu
(§ 273b odst. 2 věta první).“.

18. V § 88 se za písmeno f) vkládá nové písme-
no g), které zní:

„g) v jehož obvodu je sídlo matriky, která oznámila
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soudu, že nelze zjistit datum narození nebo datum
úmrtí fyzické osoby,“.

19. V § 88 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h)
až o).

20. V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

21. V § 102 odst. 3 se slova „75 odst. 2 a 4“ na-
hrazují slovy „75 odst. 2, 4 a 5“.

22. V § 158 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Rozsudek se vyhotovuje v té podobě, v jaké je veden
spis.“.

23. Za § 175zd se vkládá nový § 175ze, který
včetně poznámky pod čarou č. 69a zní:

„§ 175ze

V řízení o dědictví má pověřený notář pro účely
získání dálkového přístupu k počítačovým souborům,
v nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, posta-
vení organizační složky státu69a).

69a) § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

24. V § 185g odst. 1 se slova „tří roků“ za slovy
„nepřihlásí do“ nahrazují slovy „1 roku“.

25. Za § 194 se vkládá nový § 194a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 69b zní:

„Řízení o určení data narození nebo úmrtí
§ 194a

(1) Soud řízení zahájí na základě oznámení ma-
triky podle zvláštního právního předpisu69b). Má-li
být v řízení určeno datum úmrtí fyzické osoby, usta-
noví soud mrtvému opatrovníka.

(2) Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způso-
bem vyzve každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze
zjistit datum narození nebo úmrtí fyzické osoby nebo
které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich
podal ve lhůtě dvou měsíců od uveřejnění vyhlášky
zprávu soudu. Soud zároveň provede všechna šetření
potřebná k určení data narození nebo úmrtí fyzické
osoby.

(3) Soud ve vyhlášce uvede podstatné okolnosti
případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve
vyhlášce určí den narození nebo úmrtí fyzické osoby.
Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí.

(4) Po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce vydá
soud usnesení, v němž určí den, který platí za den na-

rození fyzické osoby, nebo den, který platí za den
úmrtí fyzické osoby.

(5) Zjistí-li se dodatečně, že skutečný den naro-
zení nebo úmrtí je odlišný ode dne určeného v rozhod-
nutí podle odstavce 4, opraví soud den, který je uveden
v jeho rozhodnutí, nebo své rozhodnutí zruší, na návrh
osoby, která na takové změně prokáže právní zájem.
Soud tak může učinit i bez návrhu.

69b) § 17 a 22 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů.“.

26. V § 273b odstavec 1 zní:
„(1) Nařídil-li soud předběžné opatření podle

§ 76b odst. 1, výkon tohoto rozhodnutí zajistí bezod-
kladně vždy soud prvního stupně.“.

27. V § 273b odst. 2 se za slova „osobní cennosti
a“ vkládá slovo „osobní“.

28. V § 273b se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , případně věci nezbytné z jiného vážného dů-
vodu“.

29. V § 273b se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Při provedení výkonu rozhodnutí soud po-
vinného rovněž vyzve, aby soudu sdělil adresu, na kte-
rou mu bude možné po dobu trvání předběžného opa-
tření doručovat písemnosti, nebo aby si zvolil zástupce
pro doručování písemnosti, a upozorní ho, že písem-
nosti mu budou doručovány uložením u soudu, jestliže
výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Soud povinného
současně upozorní na následky neplnění povinností
stanovených v předběžném opatření podle § 76b.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

30. V § 273b se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Poruší-li povinný po provedení výkonu roz-
hodnutí podle odstavce 2 povinnost nevstupovat do
společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud kdyko-
liv a bezodkladně na návrh oprávněného provede opě-
tovný výkon rozhodnutí vykázáním povinného ze spo-
lečného obydlí.

(6) Poruší-li povinný povinnost nevstupovat do
bezprostředního okolí společného obydlí nebo opráv-
něného a nezdržovat se v něm, nebo povinnost zdržet
se setkávání s oprávněným, anebo zdržet se nežádou-
cího sledování a obtěžování oprávněného jakýmikoli
způsoby, soud nařídí na návrh oprávněného výkon
rozhodnutí podle § 351.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
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31. Za § 304a se vkládá nový § 304b, který včetně
poznámky pod čarou č. 80c zní:

„§ 304b

(1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevzta-
hují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku život-
ního minima jednotlivce podle zvláštního právního
předpisu80c). Má-li u jednoho peněžního ústavu po-
vinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho
z těchto účtů.

(2) Výplatu peněžních prostředků povinnému po-
dle odstavce 1 oznámí peněžní ústav soudu, který na-
řídil výkon rozhodnutí.

80c) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 322 odst. 2 písm. d) se slova „1 000 Kč“
nahrazují slovy „odpovídající dvojnásobku životního
minima jednotlivce podle zvláštního právního předpi-
su80c)“.

33. V § 322 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vy-
loučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty
nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru ne-
movitostí vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech,
kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům
mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle
§ 23 a 24 zákona 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.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

34. V § 338c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vy-
loučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty
nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru ne-
movitostí vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech,
kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům
mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle
§ 23 a 24 zákona 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.“.

35. V § 338g se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vy-
loučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty
nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru ne-

movitostí České republiky vloženo prohlášení vlast-
níka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo
nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí
vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bu-
dovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebyto-
vým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.“.

36. V § 374a se na konci písmena e) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) podrobnosti postupu při vyhotovování a doručo-

vání stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností
soudu v listinné podobě za součinnosti provozova-
tele poštovních služeb.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Čl. II

V části první čl. II zákona č. 7/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
se v bodě 8 část věty za středníkem včetně středníku
zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního řádu

Čl. III

V § 62 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 178/1990 Sb.,
zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zá-
kona č. 29/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 457/
/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se doplňuje odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Doručuje-li orgán činný v trestním řízení pí-
semnost prostřednictvím pošty, lze takovou písemnost
vyhotovit za její součinnosti; podrobnosti takového
postupu stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláš-
kou.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění

majetku a věcí v trestním řízení

Čl. IV

V § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně
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některých zákonů, se slova „1 000 Kč“ nahrazují slovy
„dvojnásobku životního minima stanovené podle
zvláštního právního předpisu na osobu obviněného“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 283/1993 Sb.,

o státním zastupitelství

Čl. V

V § 12j odst. 3 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 342/2006
Sb., se na konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle zvláštního právního předpisu“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon

Čl. VI

V § 51b odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb.,
celní zákon, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., se na
konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně též ad-
resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě

České republiky

Čl. VII

V § 5a odst. 3 písm. a) zákona č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění zákona
č. 230/2006 Sb., se na konci textu bodu 7 doplňují slova
„ , případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 257/2000 Sb.,
o Probační a mediační službě

Čl. VIII

V § 5a odst. 3 písm. a) zákona č. 257/2000 Sb.,
o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/

/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a me-
diační službě), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., se na
konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně též ad-
resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky

Čl. IX

V § 11a odst. 3 písm. a) zákona č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění
zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 250/2008 Sb., se na
konci textu bodu 7 doplňují slova „ , případně též ad-
resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků

Čl. X

V § 17 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zá-
kona č. 7/2009 Sb., se ve větě první slova „ačkoliv se
v místě doručení zdržuje,“ zrušují a ve větě druhé se
slovo „patnácti“ nahrazuje číslem „10“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení,
s výjimkou ustanovení části desáté, která nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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