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Předkladatel: Ústavně právní výbor
Doručeno poslancům: 28. února 2019 v 13:22

PS190019214
Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
112

USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 36. schůze
dne 20. února 2019
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 299)
Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Michala Fraňka, zpravodajské
zprávě posl. prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. a po rozpravě
ústavně právní výbor
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,
II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. v části první, čl. I, bod 2
se vypouští,
2. v části čtvrté, čl. IV zní:
„Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.",
III. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,
IV. z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru,

V. z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

prof. JUDr. Helena VÁLKOVÁ, CSc. v. r.
zpravodajka výboru
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předseda výboru
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