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rozpočtového výboru
z 57. schůze
ze dne 14. června 2017
k návrhu poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky,
Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
sněmovní tisk 1019 – 3. čtení
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných
k návrhu zákona podle sněmovního tisku 1019 v následujícím pořadí:
1. Legislativně technické úpravy, které vyplývají z předneseného pozměňovacího
návrhu posl. J. Dolejše. V návětí bodu 7 se slova „v §23a“ nahrazují slovy „v §23b“.
2. Návrh posl. J. Dolejše
3. Zákon jako celek

II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:
Legislativně technické úpravy - doporučuje
Návrh posl. J. Dolejše - doporučuje

III.

p o v ě ř u j e zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhla nezbytné úpravy podle §
95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

IV.

p o v ě ř u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím
čtení návrhu zákona přednášela stanoviska výboru,

V.

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