Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního
ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 12)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj č. 16 ze 4. schůze konané dne 31. ledna 2018 (tisk 12/1):

A.1.

V bodě 52 v § 10g odst. 3 se text „0,25“ nahrazuje textem „0,1“.

A.2.

Legislativně technické úpravy
1.
V části první čl. I novelizační bod 37 nahradit tímto zněním:
„37. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , nebo cestovní
kancelář uvedená v § 2 odst. 2“.“.
2.

V části druhé čl. III slova „zákona č. 61/2001 Sb.,“ a slova „zákona č. 201/2012
Sb.,“ zrušit.

3.

V části třetí v textu pod označením čl. V v citaci názvu zákona za slova „Fondu
národního majetku České republiky,“ vložit slova „ve znění pozdějších
předpisů,“.

4.

V části čtvrté čl. VI za slova „zákona č. 460/2016 Sb.“ vložit slova „a zákona
č. 303/2017 Sb.“.

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení konaném dne 27. února 2018

B.

Poslanec Petr Třešňák
SD 381
V § 1 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„d)
v rámci činnosti přírodních léčebných lázní podle zvláštního zákona2).
_______________
2
)
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Tuto úpravu promítnout do textu v úvodní části novelizačního bodu 1 a zároveň zrušit
poslední větu novelizačního bodu 1 „Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
Poznámka LO: Pozm. návrh byl leg. tech. upraven.

V Praze dne 27. února 2018

Ing. Adam Kalous, v. r.
zpravodaj garančního výboru
pro veřejnou správu a regionální rozvoj
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