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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 66
z 13. schůze ze dne 25. května 2011 (tisk 317/1)
K čl. I:
1. Dosavadní bod 5 zní:
„5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „humanitární pomoci nebo“ nahrazují slovy „humanitární
nebo rozvojové pomoci anebo“.
2. Za dosavadní bod 5 vložit nový bod, který zní:
„V § 3 odst. 1 písm c) se za slova „včetně zpětného dovozu,“ vkládají slova „nebo daru
představiteli jiného státu,“.
Ostatní novelizační body přečíslovat.
3. Za dosavadní bod 13 vložit nový bod, který zní:
„V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „a požadovaná doba platnosti povolení“ zrušují.“.
Ostatní novelizační body přečíslovat.
4. Za dosavadní bod 16 vložit nový bod, který zní:
„V § 10 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).“.
Ostatní novelizační body přečíslovat.

-35. Za dosavadní bod 21 vložit nový bod, který zní:
„V § 13 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).“.
V návaznosti na to upravit označení písmen v dosavadních bodech 22 až 24.
Rovněž v návaznosti na zrušení písmene c) se vloží dva nové novelizační body, kterými se
zaprvé nahradí v § 11 odst. 2 slova „písm. d)“ slovy „písm. c)“ a za druhé se v § 24 odst. 2
písm. a) a b) zruší slova „ , s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c)“.
Ostatní novelizační body přečíslovat.
6. V dosavadním bodě 31 se v § 15 odst. 4 písm. b) slova „příslušný doklad“ nahrazují slovy
„příslušným dokladem“.
7. V dosavadním bodě 37 se v § 22b odst. 1 písm. b) slova „zapracovává směrnici
2009/43/ES“ nahrazují slovy „zapracovává předpis Evropské unie upravující zjednodušení
podmínek transferů vojenského materiálu3c)“.
Poznámka pod čarou č. 3c zní:
____________
3c)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/43/ES ze dne 6. května 2009
o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.
8. V dosavadním bodě 37 se v § 22b odst. 2 slova „Evropské komisi“ nahrazují slovy
„Evropskou komisi“.
9. V dosavadním bodě 37 v § 22b odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Není-li předmět
transferu při předvádění nebo vystavování zcela spotřebován nebo jinak znehodnocen, musí
být vrácen na území České republiky.“.
10. V dosavadním bodě 37 se v § 22c odst. 3 slova „ , nejvýše však na dobu platnosti
povolení“ vypouštějí.
11. V dosavadním bodě 37 v § 22h se v úvodní části ustanovení odstavce 1 slova „Podmínky
pro vydání certifikátu jsou“ nahrazují slovy „Podmínkou pro vydání certifikátu je“.
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12. Čl. III (Účinnost) zní:
„Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června 2012, s výjimkou ustanovení čl. I
(dosavadních) bodů 19, 24 a 29, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. června 2011
B. Poslanec Václav Klučka
1. Nový bod v čl. I:
„V § 24 odst. 2 písm. b) bodu 2 se za slovo „udělení“ vkládá čárka a slova „licence
a o odejmutí“ se nahrazují slovy „pozastavení čerpání, zrušení pozastavení čerpání nebo
odnětí“.“
2. Nový bod v čl. I:
„V § 24 odst. 2 písm. a) bodu 3 se za slovo „neudělení“ vkládá čárka a slova „licence nebo o
odejmutí“ se nahrazují slovy „pozastavení čerpání, zrušení pozastavení čerpání nebo
odnětí“.“.

V Praze dne 17. června 2011

Ing. Viktor Paggio, v.r.
zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost

