Návrh
ZÁKON
ze dne …………………2015,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního
spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
1 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o
doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
České národní rady č. 35/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 12 se slova „uzavření nebo změně“ nahrazují slovy „uzavření, změně nebo
ukončení“.

Čl. II
2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.

2 zpráva
Důvodová
Obecná část
Cílem návrh zákona je omezit administrativu spočívající v nutnosti žádat soud o souhlas při
ukončení stavebního spoření nezletilých dětí ze strany jejich zákonných zástupců.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty
krajů a obcí
Zařazení ukončení stavebního spoření mezi běžnou správu majetku bude znamenat snížení
počtu soudních řízení, čímž dojde k úsporám ve státním rozpočtu. Dopady na rozpočty obcí a
krajů se nepředpokládají.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Zvláštní část
K článku I
Ukončení smlouvy o stavebním spoření u nezletilých osob se přidává mezi běžnou
správu majetku, u které není potřeba žádat o souhlas soudu.
K článku II
Vzhledem k tomu, že novela zákona nevyžaduje žádnou legisvakanční lhůtu, je účinnost
stanovena dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.
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