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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 581)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu z 20. schůze ze dne 14. ledna 2016 (tisk 581/1)
A. 1. V části první v článku I bodu 5 uvést v § 3 odst. 1 písmeno l) v tomto znění:
„l) odbornou praxí skutečný a právními předpisy dovolený výkon předmětné činnosti
v členském státě, a to výkon předmětné činnosti konaný v pracovněprávním vztahu po
stanovenou týdenní pracovní dobu nebo s tím souměřitelný výkon předmětné činnosti
konaný v pracovněprávním vztahu po kratší pracovní dobu nebo konaný na základě dohody
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nebo s tím souměřitelný výkon
předmětné činnosti konaný osobou samostatně výdělečně činnou,“.
A. 2. V části první v článku I za dosavadní novelizační bod 43 vložit nový novelizační bod
č. 44 ve znění:
„44. V § 29a odst. 1 písm. a) a v § 38 odst. 1 se slova „§ 10 odst. 3 písm. a)“ nahrazují
slovy „§ 10 odst. 5 písm. a)“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 3. V části první v článku I dosavadním bodu 46 uvést v § 30a odstavec 6 v tomto znění:
„(6) V případě, že je informování ostatních členských států prostřednictvím výstražného
upozornění v systému IMI ze strany ministerstva napadeno osobou, které se toto upozornění
týká, ministerstvo uvede u výstražného upozornění, že toto je předmětem řízení vyvolaného
dotyčným příslušníkem regulovaného povolání.“.
A. 4. V části první v článku I za dosavadní novelizační bod 52 vložit nový novelizační bod
54 ve znění:
„54. V § 37 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 písm. k)“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 5. V části druhé v článku III úvodní větě slova „ , a zákona č. 267/2014 Sb., se mění“
nahradit slovy „ , zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb.,
se mění“.
A. 6. V části druhé v článku III bod 1 uvést v tomto znění:
„1. V § 7 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Dobou praxe se rozumí doba výkonu
odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu
nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší
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odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením
závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným zástupcem.“.“.
A. 7. V části druhé v článku III bodech 5 a 9 slova „osoba provádějící permanentní makeup“ nahradit slovy „odborník na permanentní make-up“.
A. 8. V části páté v článku IX dosavadní novelizační bod 16 uvést v tomto znění:
„16. V § 27b odst. 1 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 4“ a slovo
„bezodkladně“ se nahrazuje slovy „nejpozději do 1 měsíce od obdržení oznámení podle
§ 27a“.“.
A. 9. V části páté v článku IX za dosavadní novelizační bod 18 vložit nový novelizační bod
19 ve znění:
„19. V § 27b odst. 5 a v 27b odst. 7 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
Následující body přečíslovat.
A. 10. V části páté v článku IX za dosavadní novelizační bod 20 vložit nové novelizační
body 22 a 23 ve znění:
„22. V § 27b odst. 7 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
23. V § 27b odst. 7 písm. d) se slova „odstavce 3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 4,
5 nebo 6“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 11. V části páté v článku IX za dosavadní novelizační bod 29 vložit nový novelizační bod
33 ve znění:
„33. V § 36a odst. 3 písm. a) a b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a číslo „3“ se nahrazuje
číslem „2“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 12. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 10 vložit nový novelizační
bod 11 ve znění:
„11. V § 76 odst. 5 se slova „podle § 78 nebo § 78a“ nahrazují slovy „podle § 78, 78a nebo
78b“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 13. V části šesté v článku XI dosavadní novelizační bod 15 uvést v tomto znění:
„15. V § 76b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce
4“ a slovo „bezodkladně“ se nahrazuje slovy „bezodkladně, nejpozději však do 1 měsíce od
obdržení oznámení podle § 76a,“.“.
A. 14. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 16 vložit nový novelizační
bod 18 ve znění:
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78a nebo 78b“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 15. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 18 vložit nový novelizační
bod 21 ve znění:
„21. V § 76b odst. 5 a v § 76b odst. 7 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 16. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 19 vložit nové novelizační
body 23 a 24 ve znění:
„23. V § 76b odst. 7 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
24. V § 76b odst. 7 písm. d) se slova „odstavce 3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 4,
5 nebo 6“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 17. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 24 vložit nový novelizační
bod 30 ve znění:
„30. V § 78a odst. 2 se slova „v odstavcích 3 až 8“ nahrazují slovy „v odstavcích 3 až 6
nebo v 78b“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 18. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 25 vložit nový novelizační
bod 32 ve znění:
„32. V § 78a se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.“.
Následující body přečíslovat.
A. 19. V části šesté v článku XI za dosavadní novelizační bod 31 vložit nový novelizační
bod 39 ve znění:
„39. V § 89a odst. 3 písm. a) a b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a číslo „3“ se nahrazuje
číslem „2“.“.
Následující body přečíslovat.
A. 20. V části sedmé v článku XIII úvodní větě slova „zákona 81/2015 Sb. a zákona č.
103/2015 se“ nahradit slovy „zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č.
204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se“.
A. 21. V části sedmé v článku XIII bodu 4 číslo „80“ nahradit číslem „81“, číslo „81“ nahradit
číslem „82“, číslo „82“ nahradit číslem „83“ a větu „Dosavadní písmena c) až k) se označují
jako písmena e) až m) a dosavadní písmena m) až p) se označují jako písmena n) až q).“
nahradit větou „Dosavadní písmena c) až v) se označují jako písmena e) až y).“.
A. 22. V části sedmé v článku XIII na konec textu bodu 5 doplnit větu „Poznámka pod čarou
č. 21 se zrušuje.“.
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A. 23. V části sedmé v článku XIII bodu 6 slova „se slovo „j)“ nahrazuje slovem „k)“ nahradit
slovy „se slova „v písmenu j)“ nahrazují slovy „v písmenu l)“.
A. 24. V části desáté v článku XVI větu „Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2016.“
nahradit větou „Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou části sedmé, která nabývá účinnosti dnem
1. září 2016.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. ledna 2016
B

Poslanec Jaroslav Krákora

B.1. V části páté, čl. IX se dosavadní bod 3. zrušuje.
C

Poslanec Marek Černoch

C. 1. Za ČÁST DEVÁTOU se vkládá nová ČÁST DESÁTÁ, která zní:
„ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o obecní policii
Čl. XVI
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č.
163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.
a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:
V § 4 odst. 1 písm. e) se za slova „dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou“ vkládají
slova „ , nebo má praxi strážníka obecní policie přesahující 10 let“ “
Dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá a čl. XVI se označuje jako čl. XVII.

V Praze dne 20. ledna 2016
prof. RNDr. František V á ch a , Ph.D., v.r.
zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

