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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994
Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

(tisk 281)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
_________________________________________________________________________
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 66 ze dne
14. listopadu 2007 (sněmovní tisk 281/1)

A.1.

V části první, čl. I, se doplňuje novelizační bod 1, který zní:
„1. V § 6a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Došlo-li v evidenci obyvatel ke
změně údajů uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.“.“.
Následující body se přečíslují.

A.2.

Část osmá se zrušuje.
Následující části se přečíslují .

A.3.

V dosavadní části čtrnácté se doplňují novelizační body 3 a 4, které znějí:
„3. V § 10 odst. 16 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.“
„4. V § 10 odst. 17 se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.“.

A.4.

V dosavadní části osmnácté se doplňuje novelizační bod 3, který zní:
„3. V § 18 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.“.

A.5.

V dosavadní části dvacáté se nově vkládaná poznámka pod čarou č. 12a označuje jako
poznámka pod čarou č. 12b.

A.6.

V dosavadní části dvacáté první bod 4 zní:
„4. V § 47 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4),“.“.

A.7.

V dosavadní části dvacáté páté bod 4 zní:
„4. V § 63 odstavec 5 zní:
„(5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení § 54 odst. 5. Za účelem
zjištění, zda osoba podle § 63 odst. 4 písm. a) a § 54 odst. 4 splňuje podmínku
bezúhonnosti, si obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá podle zvláštního
právního
předpisu9b)
výpis
z evidence
Rejstříku
trestů.
Žádost
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.“.
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A.8.

V dosavadní části třicáté třetí v bodě 3 se slova „podle odstavce 2 písm. d)“ zrušují.

A.9.

V dosavadní části třicáté páté se doplňuje novelizační bod 3, který zní:
„3. V § 4 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.“.

A.10. V dosavadní části padesáté páté v bodě 2 se slova „zvláštním právním předpisem27)“
nahrazují slovy „zvláštním právním předpisem27a)“.
A.11. V dosavadní části padesáté osmé se bod 1 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
A.12. V dosavadní části šedesáté třetí se v poslední větě označení poznámky pod čarou „9i“
nahrazuje označením „9j“.
A.13. V dosavadní části šedesáté páté se slova „1. ledna 2008“ nahrazují slovy „1. července
2008“.

Pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě ve druhém čtení návrhu zákona
dne 29. ledna 2008
B.

Poslanec Jan Morava

B.1.
I.

K části šestnácté (Změna veterinárního zákona)

V části šestnácté se nově vkládaná poznámka pod čarou č. 25e) označuje jako poznámka pod
čarou č. 25g)
II.

K části čtyřicáté deváté (Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky)

1.

V bodě 3 se slova „V § 31 odst. 3“ nahrazují slovy „V § 31 odst. 4“.

2.
V bodě 11 se slova „žádá-li cizinec o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst.1, je
povinen doklad předložit, je-li o to požádán“ nahrazují slovy „cizinec, který žádá o povolení
k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1, nebo, jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení
k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodů podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen
předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, je-li o to požádán“.
3.
V bodě 12 se slova „V § 163 písmeno k)“ nahrazují slovy „V § 163 písmeno j)“
a písmeno „k)“ se nahrazuje písmenem „j)“.
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4.
V bodě 13 se slova „V § 164 odst. 1 písmeno r)“ nahrazují slovy „V § 164 odst. 1
písmeno e)“ a písmeno „r)“ se nahrazuje písmenem „e)“.
5.
„v)
x)
y)
z)

Doplňují se novelizační body v), x), y) a z), které znějí:
V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a e)“.
V § 42 odst. 3 větě druhé se slova „a), c) až f)“ nahrazují slovy „a), c) až e)“.
V § 42f odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a e)“.
V § 44a odst. 8 větě třetí se slova „a) a c) až f)“ nahrazují slovy „a) a c) až e)“.“.

III.

K části padesáté třetí (Změna zákona o léčivech)

1.
V části padesáté třetí uvozující věta zní: „V § 20 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a
o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se za odstavec 3 vkládá nový
odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 30a) zní:“.
2.
V části padesáté třetí se poznámka pod čarou č. 30 označuje jako poznámka pod čarou
č. 30a).
3.
Na konci textu části padesáté třetí se doplňuje věta „Dosavadní odstavec 4 se označuje
jako odstavec 5.“.
IV.

K části šedesáté první (Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se
zákazem chemických zbraní)

Novelizační bod 2 zní:
„2. V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) v případě cizího státního příslušníka doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
cizího státu, v němž pobýval nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 6 měsíců,
nebo čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem v případě, že tento stát takový doklad
nevydává.“.“.
B.2.
V části čtyřicáté deváté se doplňuje novelizační bod x), který zní:
„x)
V § 30 odst. 6 se slova „a víza k pobytu do 90 dnů“ zrušují.

V Praze dne 30. ledna 2008

Jan Morava, v. r.
zpravodaj ústavně právního výboru
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