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Ve druhém čtení vládního návrhu zákona, které proběhlo na 51. schůzi
Poslanecké sněmovny, dne 25. listopadu. t. r.,
v rámci obecné rozpravy,
nebyl podán návrh na jeho zamítnutí.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení návrhu zákona,
ze dne 25. listopadu 2005

A. Poslanec Lubomír Suk
A.1. V § 6a písm. a) bodu 7. se čárka za slovy „datum narození“ nahrazuje středníkem a
doplňují se slova „tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým
pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby
v souvislosti s porodem,“.
A.2. V § 7 písm. c) se za bod 5. vkládá nový bod 6., který včetně poznámky pod čarou č. 7a
zní:
„6. rodná čísla otce a matky7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména a
příjmení; tento údaj se neoznamuje, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem
v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti
s porodem,
_____________
7a)
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní bod 6. se označuje jako bod 7.
A.3. V § 10 se na konci textu odstavce 4 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova,
která včetně poznámky pod čarou č. 12b) zní:
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„obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České
republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádat o utajení své
osoby v souvislosti s porodem12b).
_____________________________________
12b)
§ 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 422/2004
Sb.“.
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