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USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 1. schůze 27. listopadu 2013

k zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/ - doprovodné usnesení

Poslanecká sněmovna
konstatuje, že účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejících
právních předpisů k 1. lednu 2014, byla stanovena na nepřiměřeně krátkou dobu
neodpovídající ani rozsahu, ani závažnosti legislativních změn v právním řádu České
republiky. Odložení účinnosti občanského zákoníku a souvisejících předpisů před
plánovaným nabytím jejich účinnosti již však neumožňuje ani mimořádně zkrácený
legislativní proces. Neschválení zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů a zákonného
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí by od 1. ledna 2014 vedlo k právnímu
chaosu a rizikům v oblasti řádného výběru daní, přičemž vzhledem k délce legislativního
procesu nelze tyto normy znovu v pozměněné podobě předložit a projednat.
Dále konstatuje, že občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 s ohledem na
nedostatečnou přípravu na jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní
právní úpravě a nedůslednou provázanost s ostatními právními předpisy přináší řadu rizik,
možných negativních dopadů a povede pravděpodobně ke snížení právní jistoty občanů a ke
zvýšení nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí.
I.

a) žádá vládu, aby na základě vyhodnocení zkušeností z praxe provedla analýzu
nového občanského zákoníku a na základě takto získaných výsledků navrhla novelu zákona
odstraňující jeho nejvážnější problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozději do konce roku
2014,
II.

2

b) žádá budoucí vládu, aby po projednání s představiteli justice přijala urychleně
změny jak v oblasti organizační, tak v oblasti legislativní s cílem odstranit překážky bránící
řádné aplikaci občanského zákoníku v praxi.
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