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Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení
I.

d o p o ru č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat ve třetím čtení o
návrzích podaných k návrhu zákona (podle sněmovního tisku 445/6) v následujícím
pořadí:
1.

Legislativně technické úpravy

V PN uvedeném pod F2 bodě 2. nebylo v textu předloženého PN uvedeno označení
písmene „t)“. V tisku 445/6 je již správně doplněno.
V PN uvedeném pod F3, bodě 5. § 20w odstavci 12 první části věty první, se slovo
„na“ nahrazuje slovem „za“. V tisku 445/6 je již správně uvedeno.
V PN uvedeném pod E2 bod. 34. se ve slovech „2,3,4 a 7 až 11 a 15“ číslovky „11 a
15“ nahrazují číslovkami „12 a 16“.
PN uvedený pod D2 – byl předložen k usnesení HV, ale z textu není zřejmé, kam
přesně má být zařazen, takto předložený PN je nutné považovat za zmatečný a proto
nehlasovatelný.
2.

Pozměňovací návrh F1
- v případě přijetí je nehlasovatelný pozměňovací návrh A1

3.

Pozměňovací návrh F2
- v případě přijetí je nehlasovatelný pozměňovací návrh A2

4.

Pozměňovací návrhy A3, A6 a A7 společně jedním hlasováním

5.

Pozměňovací návrh C2
- v případě přijetí je nehlasovatelný pozměňovací návrh A4

6.

Pozměňovací návrhy E1 – E4 společně jedním hlasováním
- v případě přijetí jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy A5, A8 - A14,
F3 - F7, F9, D1, D2

7.

Pozměňovací návrhy B1, B3 a B7 společně jedním hlasováním

8.

Pozměňovací návrhy B2, B4 - B6 společně jedním hlasováním

9.

Pozměňovací návrh C1

10.

Pozměňovací návrh F8

1 1 . Hlasování o návrhu jako celku;
II.

III.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:
A1, A2

nedoporučuje

A3

doporučuje

A4, A5

nedoporučuje

A6, A7

doporučuje

A8 – A14

nedoporučuje

B1 – B7

doporučuje

C1 – C2

doporučuje

D1, D2

nedoporučuje

E1 – E4

doporučuje

F1, F2

doporučuje

F3 – F7

nedoporučuje

F8

doporučuje

F9

nedoporučuje

p o v ě řu j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy
podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV.

po v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve třetím čtení návrhu zákona přednášel stanoviska výboru;

V.

po v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny.
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