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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období

56
USNESENÍ
výboru pro bezpečnost
z 15. schůze uskutečněné dne 22. listopadu 2018
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
(sněmovní tisk 203).

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodních
vystoupeních ministra vnitra Jana Hamáčka, náměstka ministra vnitra JUDr. et PhDr. Petra
Mlsny, Ph.D., po zpravodajské zprávě zpravodaje výboru Ing. Radovana Vícha a po obecné
a podrobné rozpravě
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit s návrhem
zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
s o u h l a s ve znění těchto pozměňovacích návrhů:
1. V ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky, se novelizační
bod 138 zrušuje.
2. V ČÁSTI TŘETÍ Změna zákona o azylu, se novelizační bod 6 zrušuje.
3. V ČÁSTI DVANÁCTÉ Účinnost, se písmeno b) zrušuje a dosavadní písmeno c) se označuje
jako písmeno b)
4. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za dosavadní novelizační bod 89 vkládá nový novelizační bod 90,
který zní:
„90. Za § 102 se vkládá nový § 102a, který zní:

„§ 102a
Povinnost vlastníka internetových zprostředkovatelských služeb
(1) Vlastník internetových zprostředkovatelských služeb je orgánu uvedenému v § 163
povinen oznámit
a)
vlastní osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, den, měsíc, rok narození, státní
příslušnost, číslo osobního nebo cestovního dokladu, a jde-li o právnickou osobu nebo
obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, orgán, u kterého je registrována,
a spisovou značku, pod kterou je registrována a
b)

nejpozději následující pracovní den po zaregistrování ubytovatele,
1. osobní údaje ubytovatele, kterého zaregistroval za účelem využití jím poskytovaných
nebo zajišťovaných internetových zprostředkovatelských služeb na území České
republiky,
2. adresu místa, na kterém ubytovatel poskytuje ubytování na území České republiky,
které vlastník internetových zprostředkovatelských služeb zaregistroval za účelem
jejich využívání ubytovatelem.

(2) Údaje oznámené podle odstavce 1 orgán uvedený v § 163 zpřístupní orgánům
uvedeným v § 164.“.“.
Následující novelizační body se přeznačí.
5. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za dosavadní bod 142 vkládá nový novelizační bod 143, který zní:
„143. V § 156 odst. 3 písm. d) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) jako vlastník internetových zprostředkovatelských služeb nesplní oznamovací povinnost
podle § 102a.“.“.
Následující novelizační body se přeznačí.
6. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za dosavadní novelizační bod 145 vkládá nový novelizační bod
146, který zní:
„146. V § 157 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako vlastník
webových služeb na Internetu nesplní oznamovací povinnost podle § 102a.“.“.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10,
Následující novelizační body se přeznačí.
7. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za dosavadní novelizační bod 146 vkládá nový novelizační bod
147, který zní:
„147. V § 157 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 6 nebo 7“ nahrazují slovy „odstavce 6 až
8“.“.
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Následující novelizační body se přeznačí.
8. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za novelizační bod 143 vkládá nový novelizační bod 144, který zní:
„144. V § 156 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
p), které zní:
„p) nesplní povinnost podle § 103 písm. n) opakovaně.“.“.
Dosavadní novelizační body 144 až 178 se označují jako novelizační body 145 až 179.
9. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za nově vložený novelizační bod 144 vkládá nový novelizační bod
145, který zní:
„145. V § 156 odst. 5 písm. b) zní:
„b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), l), m), o) nebo p).“.“.
Dosavadní novelizační body 145 až 179 se označují jako novelizační body 146 až 180.
10. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za novelizační bod 167 vkládá nový novelizační bod 168, který
zní:
„168. V § 171 se doplňuje písmeno e), které zní:
e) rozhodnutí o správním vyhoštění cizince.“.“.
Dosavadní novelizační body 168 až 178 se označují jako novelizační body 169 až 179.
11. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za novelizační bod 169 vkládá nový novelizační bod 170, který
zní:
„170. V § 172 se odstavce 3 a 8 zrušují.“.
Dosavadní novelizační body 170 až 179 se označují jako novelizační body 171 až 180.
12. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I se za novelizační bod 171 vkládá nový novelizační bod 172, který
zní:
„172. V § 172 odst. 7 se ve větě třetí slova „rozhodnutí o správní vyhoštění“ a slova
„rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním“ zrušují.“.
Dosavadní novelizační body 172 až 180 se označují jako novelizační body 173 až 181.
13. V ČÁSTI PRVNÍ, čl. II se za bod 6 doplňuje bod 7, který zní:
„7. Soudní přezkum rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 118 a následujících zahájený
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do toho dne pravomocně neskončený se dokončí
podle právního stavu platného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
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II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky.

PhDr. Pavel Ž á č e k, Ph.D., v.r.
ověřovatel výboru

Ing. Radovan V í c h, v.r.
zpravodaj výboru

Radek K o t e n, v.r.
předseda výboru
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