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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
(tisk 460)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 274
ze dne 10. června 2015 (tisk 460/1)
1.

V Části první se bod 7 zrušuje, ostatní body se přečíslují

2.
V Části první, bodě 40 v § 22 odst. 5 a 6 se slova „ odstavce 3 písm. i)“ nahrazují slovy
„odstavce 4 písm. i)“.
3.
V Části první, bodě 37 poznámka pod čarou č. 92 zní:
___________________
„ 92) Zákon č. …/.....Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).“.
4.

Část pátá se zrušuje.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. října 2015
B. Poslanec Jan Farský:
Za ČÁST SEDMOU zákona se nově vkládá ČÁST OSMÁ, která zní:
„ČÁST OSMÁ
Změna zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000
Sb., zákona č. 277/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 173/2012 Sb. a zákona č.
257/2013 Sb., se mění takto:
V § 8 se za odst. 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) Pokud vlastnické právo na obec dle § 1, 2, 2a nebo § 2b tohoto zákona nepřešlo,
ale ve veřejném rejstříku /katastr nemovitostí/ je vlastnické právo zapsáno ve prospěch obce, je
stát povinen nejpozději do 30. dubna 2016 uplatnit své vlastnické právo u soudu. Nesplní-li stát
tuto svou povinnost, považuje se den 1. května 2016 za den přechodu vlastnického práva na
obec, v jejíž prospěch bylo ke dni 30. dubna 2016 zapsáno vlastnické právo ve veřejném
rejstříku /katastr nemovitostí/.“.“.

-2Dosavadní ČÁST OSMÁ se označuje jako ČÁST DEVÁTÁ.
C. Poslankyně Jana Lorencová:
1.

V části šesté čl. VII body 3 a 4 znějí:
„3. V § 16 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Zaměstnancem státu v Úřadu (dále
jen „zaměstnanec Úřadu“) se může stát jen bezúhonná fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, a je plně svéprávná.“.
4. V § 16 odstavec 6 zní:
„(6) Uchazeč o zaměstnání v Úřadu, který není státním občanem České
republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových
zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z
českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doložíli, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou
školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Uchazeč o zaměstnání v
Úřadu, který není státním občanem České republiky, má nárok na náhradu nákladů,
které uhradil za jednu účast na zkoušce z českého jazyka, Úřadem. Na obsah a rozsah
zkoušky se vztahuje vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do
služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky; pro tyto účely se
uchazeč o pracovní místo vedoucího zaměstnance považuje za žadatele o přijetí na
služební místo představeného a ostatní uchazeči se považují za ostatní žadatele.“.“.

2.
V části šesté čl. VII se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:
„8. V § 26 se slova „[§ 3 odst. 1 písm. c)]“ zrušují.
Dosavadní bod 8 se označuje jako bod 9.
Tyto pozměňovací návrhy pod bodem 1 a 2 hlasovat jedním hlasováním.
3.
V části první čl. I se za bod 81 vkládá nový bod 82, který zní:
„82. V § 47 odst. 2 se slova „státu vznikla“ nahrazují slovy „vznikla na majetku, s nímž je
organizační složka příslušná hospodařit“.
Dosavadní body 82 až 107 se označují jako body 83 až 108.
4.
V části první čl. II se na konci bodu 3 doplňuje věta, která zní: „Pokud bylo právní
jednání, které podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, schválení nevyžadovalo a potřeba schválení by u něho vznikla teprve dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, platně učiněno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pak
se na toto právní jednání potřeba schválení podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.“.

D. Poslanec Ludvík Hovorka:
K dosavadní části šesté:
1. V § 16 zákona č. 201/2002 Sb. se odstavec 4 zrušuje.

-32. V § 16 odst. 5 zákona č 201/2002 Sb. se slovo „ostatních“ zrušuje.
Tyto pozměňovací návrhy hlasovat jedním hlasováním.
E. Poslanec Zdeněk Syblík:
1.

Část první, Čl. I úvodní část: vkládají se slova zákona č. 86/2015 Sb.

2.

Část první, Čl. I: novelizační bod 37 se zrušuje

3.
Část první, Čl. I novelizační bod 88: V § 55 odst. 3 se slova „identifikačním číslem“
nahrazují slovy „identifikačním číslem osoby“.
4.

V čl. I bodě 25 v § 14a se na konci doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije, jedná-li se o majetek, s nímž přísluší
hospodařit Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu; změny ve využívání tohoto
majetku a nakládání s ním se uskutečňují na základě rozhodnutí příslušného orgánu Poslanecké
sněmovny nebo příslušného orgánu Senátu.“.
Poznámka LO: Pozměňovací návrhy byly načteny pod stejným číslem sněmovního dokumentu, bude
třeba upřesnit.

V Praze dne 9. října 2015

Bc. Zdeněk S y b l í k , v.r.
zpravodaj garančního rozpočtového výboru

