Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období
66

USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 26. schůze
dne 14. listopadu 2007

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 281)
___________________________________________________________________________
Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Františka Korbela, Ph.D.,
zpravodajské zprávě posl. Jana Moravy a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. k části první, čl. I, doplňuje se novelizační bod 1, který zní:
„1. V § 6a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Došlo-li v evidenci obyvatel ke
změně údajů uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstříku trestů i původní
údaje.“.“,


ostatní body se přečíslují

2. část osmá
se zrušuje,


ostatní části se přečíslují

2

3. k dosavadní části čtrnácté, doplňují se novelizační body 3 a 4, které znějí:
„3. V § 10 odst. 16 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.“
„4. V § 10 odst. 17 se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.“,
4. k dosavadní části osmnácté, doplňuje se novelizační bod 3, který zní:
„3. V § 18 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.“,
5. k dosavadní části dvacáté
nově vkládaná poznámka pod čarou č. 12a se označuje jako poznámka pod čarou
č. 12b,
6. k dosavadní části dvacáté první, bod 4 zní:
„4. V § 47 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4),“.“,
7. k dosavadní části dvacáté páté, bod 4 zní:
„4. V § 63 odstavec 5 zní:
„(5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení § 54 odst. 5. Za účelem
zjištění, zda osoba podle § 63 odst. 4 písm. a) a § 54 odst. 4 splňuje podmínku
bezúhonnosti, si obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá podle
zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů
se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“.“,
8. k dosavadní části třicáté třetí, bodu 3
slova „podle odstavce 2 písm. d)“ se zrušují,
9. k dosavadní části třicáté páté, doplňuje se novelizační bod 3, který zní:
„3. V § 4 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.“,
10. k dosavadní části padesáté páté, bodu 2
slova „zvláštním právním předpisem27)“ se nahrazují slovy „zvláštním právním
předpisem27a)“,
11. k dosavadní části padesáté osmé, bod 1
se zrušuje


ostatní body se přečíslují

12. k dosavadní části šedesáté třetí
v poslední větě se označení poznámky pod čarou „9i“ nahrazuje označením „9j“,
13. k dosavadní části šedesáté páté
slova „1. ledna 2008“ se nahrazují slovy „1. července 2008“,
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III.

p o v ě ř u j e p ředsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

IV.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru,

V.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Jan MORAVA v. r.
zpravodaj výboru

PaedDr. Jana RYBÍNOVÁ v. r.
ověřovatelka výboru
Marek BENDA v. r.
předseda výboru

