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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl ve druhém čtení podán.

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
rodinu a rovné příležitosti č. 13 ze dne 22. září 2005 (tisk 867/2)
A.

V čl. X (Účinnost) se slova „dnem 1. března 2005“ nahrazují slovy „prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“.

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 221 ze dne
3. listopadu 2005 (tisk 867/3)
B.1. K části šesté, čl. VI, bod 3
se vypouští, dosavadní bod 4 se označí jako bod 3.
B.2. K části desáté, čl. X
slova „dnem 1. března 2005“ se nahrazují slovy „dnem 1. července 2006“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. listopadu 2005
C. Poslankyně Zuzka Rujbrová
Vkládá se nová část desátá, která zní:
„ČÁST DESÁTÁ
Zrušení některých zákonů
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 3/1992 Sb., zákona
č. 555/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb., a zákon č. 279/1992 Sb., o některých
dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo
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republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb. a
zákona č. 35/2002 Sb., se zrušují.“.
Stávající desátá část se následně označí jako část jedenáctá.

V Praze dne 24. listopadu 2005

JUDr. Zuzka Rujbrová, v.r.
zpravodajka petičního výboru

Taťána Fischerová, v.r.
zpravodajka stálé komise Poslanecké sněmovny
pro rodinu a rovné příležitosti

Marek Benda, v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

