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Pozměňovací návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
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Pozměňovací návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona
č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 104
ze 42. schůze ze dne 14. dubna 2004 (tisk 580/1)

1.

k názvu zákona:
slova „zákona č. 192/2003 Sb.“ se nahrazují slovy „pozdějších předpisů“,

2.

k části první, čl. I (změna občanského soudního řádu) – výčtu novel
v úvodní větě se za slovy „č. 476/2002 Sb.“ spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slova
„č. 88/2003 Sb.,“ se vkládají slova „zákona č. 120/2004 Sb.“,

3.

k části první, čl. I, bodu 1, § 45a odst. 1 a 4, § 46a odst. 1
za slova „Vězeňské služby“ se vkládají slova „České republiky“,

4.

k části první, čl. I
v bodě 1 v § 45a odst. 1 za slova „Ministerstvo spravedlnosti“ se vkládají slova „(dále
jen „ministerstvo“)“; tato úprava se promítá do celého textu bodu 1,
za bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní:
„5. V § 153b odst. 1 se slova „(§ 45a)“ nahrazují slovy „(§ 45b)“.“,

dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7
V souvislosti s úpravou v čl. I, bodu 1 § 45a odst. 1 se na konci doplňuje nový bod 8,
který zní:
„8. V § 373 se slova „spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“)“
zrušují.“,

5.

k části první, čl. I, bodu 1, poznámkám pod čarou

v poznámce pod čarou č. 61) se slova „ , o notářích a jejich činnosti (notářský
řád)“ zrušují,

v poznámce pod čarou č. 61b) se slova „ , o patentových zástupcích“ zrušují,

v poznámce pod čarou č. 61d) se slova „ , o Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových“ zrušují,
Na konci bodu 1 se doplňuje věta „Dosavadní poznámky pod čarou č. 59) a 61a) se
zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.“,

6.

k části druhé, čl. II (změna soudního řádu správního) - výčtu novel
za slova „zákona č. 192/2003 Sb.“ se vkládají slova „a zákona č. 22/2004 Sb.“,
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7.

k části třetí, čl. III (změna zákona o soudních poplatcích) - výčtu novel
za slovy „zákona č. 451/2001 Sb.“ se spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona
č. 309/2002 Sb.“ se vkládají slova „zákona č. 192/2003 Sb.“,

8.

k části třetí, čl. III, bod 2
se zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1

9.

k části čtvrté, čl. IV (změna zákona o advokacii)
vkládá se nový bod 1, který zní:
„1. V § 7 odst. 5 větě první se za slovo „umožní“ vkládají slova „v městech, kde lze
vykonat advokátní zkoušku,“.“,


dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3

10.

k části čtvrté, čl. IV
za bod 3 se doplňuje bod 4, který zní:
„4. V nadpisu části páté se slova „ČESKÁ ADVOKÁTNÍ“ zrušují a v § 40 odst. 1 se
slova „Česká advokátní komora“ nahrazují slovem „Komora“.“,

11.

k části šesté, čl. VI - účinnosti
slova „dnem 1. července 2004“ se nahrazují slovy „prvním dnem druhého
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části
první bodů 3, 4, 6 a 7, části druhé až čtvrté a části páté bodu 3, která nabývají
účinnosti dnem vyhlášení“,


v účinnosti budou body přeznačeny v souladu se schválenými změnami.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. června 2004
B.

Poslanec Ladislav Mlčák

1.

V bodě 1 (novela o.s.ř.) v § 45e odst. 1 slova „to neplatí, má-li být doručováno do
ciziny“ nahradit slovy „toto platí, má-li být doručováno i do ciziny“.

2.

V bodě 1 (novela o.s.ř.) v § 49 odst. 1 vypustit druhou větu.

C.

Poslanec Zdeněk Koudelka

1.

V čl. IV (změna zákona o advokacii) doplnit nový bod, který zní:
„3. V § 40 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Pobočka zejména zjišťuje působnosti
Komory pro evropské advokáty a advokáty se sídlem v obvodu Krajských soudů
v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty.“.

2.

V článku IV (změna zákona o advokacii) doplnit bod, který zní:
„4. V § 44 odst. 4 písm. a) se za větu první vkládá věta „Jeden místopředseda volený
z advokátů se sídlem v územní působnosti pobočky Komory dohlíží na činnosti
pobočky.“.
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D.

Poslanec Ludvík Hovorka

V bodě 1 (novela o.s.ř.) § 45f zní:
v § 45f odst. 1 zůstává beze změny.
vložit nový odstavec 2, který zní:
„(2) Adresát může soud požádat o doručování prostřednictvím veřejné datové
sítě a sdělit svou elektronickou adresu, i když neuvede akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb, který by dal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci,
nebo nepředloží svůj platný kvalifikovaný certifikát. V takovém případě soud
písemnost doručí jak prostřednictvím doručujícího orgánu (§ 45a), tak prostřednictvím
veřejné datové sítě na sdělenou elektronickou adresu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
-

odstavec 3 zní:
„(3) Při doručování písemnosti podle odstavce 1 soud adresáta vyzve, aby
doručení potvrdil soudu do tří dnů od odeslání písemnosti datovou zprávou (§ 50e
odst. 3).“.

-

odstavec 4 zní:
„(4) Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě je neúčinné, jestliže se
písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudu jako nedoručitelná nebo
jestliže adresát do tří dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudu její přijetí datovou
zprávou podle odstavce 3.“.

-

odstavec 5 zní:
„(5) Účinné doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě podle
odstavce 1 se považuje i za doručení do vlastních rukou adresáta.“.

V Praze dne 17. června 2004

JUDr. Hana Š e d i v á, v.r.
zpravodajka ústavně právního výboru
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