
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 

(tisk 929) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 281 

z 81. schůze konané dne 26. ledna 2017 (tisk 929/3) 

 

A.A 

1. K části třinácté - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti 

v ochraně lesa 

 V bodě 2 se slova „V § 4 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „V § 4 písm. c)“.  

 

2. K části devatenácté - Změna zákona o obecní policii 

Bod 4 zní: 

„4. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „nebo jiného správního deliktu“ zrušují.“. 

 

Body 8 až 11 znějí: 

„8. Nadpis nad označením § 27a zní:  

„Přestupky“. 

9. V § 27a odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

10. V § 27a odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží 

pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“. 

11. § 28a zní: 

„§ 28a 

(1) Přestupky podle § 27a projednává ministerstvo a přestupky podle § 28 obecní úřad. 

(2) Přestupky podle § 28 odst. 1 a 2 nelze projednat příkazem na místě.“.“. 

 

Body 12 až 14 se zrušují. 

Dosavadní bod 15 se označuje jako bod 12.  

 

3. K části dvacáté první – Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

V bodě 4 v § 54a odst. 3 písm. a) až d) se za text „§ 7“ vkládá text „odst. 1“.  

 

4. K části dvacáté třetí - Změna zákona o bankách 

 Body 13 až 15 znějí: 

„13. V § 38d odst. 2 písm. t) se slova „byly tyto sankce“ nahrazují slovy „byla tato opatření 

nebo správní tresty“. 

14. V § 38ha odst. 2 písm. d) se slovo „sankcích“ nahrazuje slovy „správních trestech“. 

15. V § 38i odst. 1 písm. b) se slova „závažné sankce“ nahrazují slovy „závažného správního 

trestu“.“. 
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5. K části třicáté čtvrté – Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti 

V bodě 5 v § 25d odst. 2 se slova „nebo 2“ zrušují. 

 

6. K části čtyřicáté – Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem  

Část čtyřicátá zní: 

„ČÁST ČTYŘICÁTÁ 

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

 

Čl. XL 

 

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona 

č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 248/2011 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 23b odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“ a slova „správním 

deliktem“ se nahrazují slovem „přestupkem“. 

 

2. V § 23e se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

3. Nadpis části páté zní: 

„PŘESTUPKY“. 

 

4. V nadpisu § 25 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“. 

 

5. V § 25 odst. 1 a v § 25 odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení se slova „správního 

deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

6. V § 25 odstavec 8 zní: 

„(8) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c) nebo d), 

b) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo b), 

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 

5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.“. 

 

7. § 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují. 

 

8. § 27a včetně nadpisu zní: 

„§ 27a  

Společná ustanovení  

 (1) Promlčecí doba činí 4 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek 

zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání. 

 

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1 až 4, § 25 odst. 5 písm. a) a c) a § 25 odst. 6 a 7, 

nebo 

b) orgán celní správy, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 5 písm. b). 
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 (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 

 

(4) Pokus přestupku podle § 25 odst. 1 a § 25 odst. 3 písm. c) a d) je trestný.“. “. 

 

7. Za část čtyřicátou čtvrtou se vkládá nová část čtyřicátá pátá, která včetně nadpisu zní:  

„ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ 

Změna zákona o Rejstříku trestů 

Čl. XLV 

 Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona 

č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 

345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 

193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění 

takto: 

1. V § 16i odst. 2 písmena a) až c) znějí:  

„a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku,  

b) místo a okres narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo; u pachatele přestupku, který se narodil 

v cizině, místo a stát, kde se narodil, 

c) rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, anebo identifikační číslo osoby, bylo-li jí 

přiděleno,“.  

2. V § 16i odst. 2 písmeno e) zní:  

„e) právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění,“.  

3. V § 16i odst. 2 písmeno j) zní: 

„j) označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo 

oprávněné úřední osoby, která vydala příkazový blok, datum vydání a evidenční číslo příkazového 

bloku,“.“. 

Následující části a články se přečíslují.  

 

8. K dosavadní části šedesáté čtvrté - Změna zákona o hnojivech 
V bodě 1 se text „písm. e)“ zrušuje.  

 

9. K dosavadní části šedesáté páté – Změna zákona o návykových látkách 

Za bod 14 se vkládá nový bod 15, který zní: 

„15. V § 40 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Přestupky podle § 39 odst. 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem 

trestů.“.“.  

Dosavadní bod 15 se označuje jako bod 16.  

 

10. K dosavadní části šedesáté osmé – Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla  

V bodě 7 se slova „§ 16 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. b)“. 

 

11. K dosavadní části sedmdesáté druhé – Změna zákona o zajišťování obrany České 

republiky  

Za bod 6 se vkládá nový bod 7, který zní: 

 „7. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 „(2) Přestupek podle odstavce 1 písm. c) se zapisuje do evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.“.  

Dosavadní body 7 až 18 se označují jako body 8 až 19.  
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12. K dosavadní části devadesáté druhé – Změna zákona o integrovaném záchranném 

systému  

V bodě 3 § 28b včetně nadpisu zní:  

„§ 28b 

Společná ustanovení k přestupkům  

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje. 

 

(2) Přestupek podle § 28a odst. 1 písm. a) se zapisuje do evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů.“.  

 

13. K dosavadní části sto šesté - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

Za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní: 

„2. V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 4 a v § 13 odst. 3 písm. c) se slova „nebo jiném správním 

deliktu“ zrušují.“. 

Dosavadní body 2 až 14 se označují jako body 3 až 15.  

 

14. K dosavadní části sto dvacáté druhé – Změna zákona o myslivosti  

V bodě 6 v § 63 odst. 5 se slova „spočívající v nesplnění nebo porušení některé z povinností 

uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) až d) a podle odstavce 2“ nahrazují slovy „a odstavce 2“.  

 

15. K dosavadní části sto dvacáté osmé – Změna soudního řádu správního 

Vkládá se nový bod 1, který zní:  

 

„1. V § 31 odst. 2 se za slova „ve věcech přestupků“ vkládají slova „ , za které zákon stanoví 

sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 100 000 Kč“.“. 

 

Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.  

 

Vkládá se nový článek, který včetně nadpisu zní: 

 „Čl. … 

Přechodné ustanovení 

 

O žalobách ve věcech přestupků nebo dosavadních jiných správních deliktů podaných 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne samosoudce nebo specializovaný senát 

ve složení podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona; to platí obdobně i v případě zrušení rozhodnutí krajského soudu na základě 

kasační stížnosti.“.  

  

Následující články se přečíslují.  

 

16. K dosavadní části sto třicáté - změna zákona o některých opatřeních souvisejících 

se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 

V § 21 odst. 3 písm. a) se slova „nebo odstavce 4“ zrušují. 

 

V § 21 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e). 

 

17. K dosavadní části sto padesáté druhé - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

V bodě 9 se za slova „nadpisu § 165a“ vkládají slova „a § 165b“. 
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V bodě 10 se slova „a v § 165a odst. 7 písm. b)“ nahrazují slovy „ , § 165a odst. 7 písm. b), 

§ 165b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 165b odst. 2 písm. c), § 165b odst. 3 písm. c) a v 

§ 165b odst. 4 písm. b)“. 

 

V bodě 12 se slova „a v § 165a odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení“ nahrazují slovy „ , 

v § 165a odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení, § 165b odst. 2 až 4 úvodních částech 

ustanovení a v § 165b odst. 5“. 

 

V bodě 13 se slova „a v § 165a odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení“ nahrazují slovy „ , 

v § 165a odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení, v § 165b odst. 2 až 4 úvodních částech 

ustanovení a v § 165b odst. 5“. 

 

18. K dosavadní části sto padesáté třetí - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství 

V bodě 3 se slova „V § 16 odst. 13 písm. b)“ nahrazují slovy „V § 16 odst. 12 písm. b)“. 

 

Za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní: 

„4. V § 31 odst. 12 písm. d) se slova „trestného činu, přestupku nebo jiného správního 

deliktu“ nahrazují slovy „trestného činu nebo přestupku“.“. 

Dosavadní body 4 až 12 se označují jako body 5 až 13. 

 

19. K dosavadní části osmdesáté druhé – Změna autorského zákona 

Vkládá se nový bod 1, který zní: 

„1. V § 98d odst. 1 se slova „ani správním deliktem“ zrušují.“. 

Dosavadní body 1 až 13 se označují jako body 2 až 14. 

 

20. K dosavadní části sto padesáté čtvrté - Změna zákona o rostlinolékařské péči 

Bod 12 se zrušuje. 

Dosavadní body 13 až 16 se označují jako body 12 až 15. 

 

21. K dosavadní části sto padesáté sedmé - změna zákona o některých službách informační 

společnosti 

V bodě 3 v § 12 odst. 2 se slova „ukládá a“ zrušují.  

 

22. K dosavadní části sto padesáté deváté - změna správního řádu 

V bodě 16 se slova „a vymáhá“ zrušují.  

 

23. K dosavadní části sto šedesáté - změna branného zákona 

V bodě 8 v § 35f odst. 2 se slova „§ 35b odst. 2, § 35c a 35d“ nahrazují slovy „§ 35b až 35d“. 

 

24. K dosavadní části sto sedmdesáté první - Změna zákona o střetu zájmů 

Za bod 2 se vkládají nové body 3 až 5, které znějí: 

„3. V § 13 odst. 7 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“ a slova 

„správních deliktů“ se nahrazují slovem „přestupků“. 

 4. V § 14 odst. 2 písm. f) se slova „správních deliktech“ nahrazují slovem „přestupcích“.  

 5. V § 14b odst. 3 písm. a) se slova „správních deliktů“ nahrazují slovem „přestupků“.“. 

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 6 až 13. 

 

25. K dosavadní části sto sedmdesáté osmé - změna zákona o pohonných hmotách. 

Dosavadní část sto sedmdesátá osmá se zrušuje.  

Následující části a články se přečíslují. 
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26. K dosavadní části sto osmdesáté třetí – změna zákona o léčivech 

Za bod 15 se vkládá nový bod 16, který zní:  

„16. V § 109 písm. a) se na konci textu doplňují slova „s výjimkou přestupku podle § 108 

odst. 1 písm. h), který projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností,“.“.  

 

27. K dosavadní části sto osmdesáté osmé - změna zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

V bodě 7 se slovo „právnická“ nahrazuje slovem „Právnická“. 

 

28. K dosavadní části dvě stě třicáté druhé – změna zákona o zdravotnických prostředcích 

Za bod 12 se vkládá nový bod 13, který zní:  

„13. V § 92 odst. 1 se na konci textu doplňují slova „ , s výjimkou přestupku podle § 87 odst. 

3, který projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.“.  

 

29. K dosavadní části dvě stě čtyřicáté čtvrté - Změna celního zákona 

V bodě 4 v § 47 odst. 4 se za slovo „přestupek“ vkládají slova „podle odstavců 1 až 3“ a v § 

50 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.  

 

30. K dosavadní části dvě stě čtyřicáté deváté – Změna zákona o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek 

Za bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní: 

„5. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Přestupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem 

trestů.“.“. 

 Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 6 až 10.  

 

31. Za dosavadní část dvě stě padesátou se vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:  

 

„ČÁST … 

Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 

Čl. … 

Zákon č. …/2016 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 

financí, se mění takto:  

 1. Nadpis § 8 zní:  

„Přestupky“. 

 2. V § 8 odst. 1 až 4 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.  

 3. V § 8 odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

4. V § 8 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit 

pokutu“. 

 5. V nadpisu § 9 se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“. 

 6. V § 9 se odstavce 1 až 3 a 6 zrušují.  

      Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2. 

7. V § 9 odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním 

stupni“ se zrušují. 

 8. V § 9 odst. 2 se věta druhá zrušuje.“.  

 Následující části a články se přečíslují.  
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32. K dosavadní části dvě stě padesáté první – Účinnost 

V písmeni b) se slova „čl. CLXXXI bodů 6 a 13,“ zrušují. 

 

A.B 

K části sto třicáté deváté – změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

1. V § 186 odst. 10 větě první se slova „nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se služební 

funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského přestupku, a“ zrušují.  

 

2. V § 190 odst. 8 větě druhé se za slovo „zastaví“ vkládají slova „popřípadě rozhodnutí nebo jeho 

část zruší a věc vrátí k novému projednání služebnímu funkcionáři, který napadené 

rozhodnutí vydal“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 22. února 2017 
 

 

B. Poslanec Ivan Pilný: 

SD 5536 

1. V části sto devadesáté první v čl. CXCIV se před bod 1 vkládá nový bod 1, který zní: 

„1. V § 5 odst. 1 se slova „právnické osobě zapsané v obchodním“ nahrazují slovy „právnické 

osobě zapsané ve veřejném“, slova „v případě právnické osoby zapsané v obchodním“ se 

nahrazují slovy „v případě právnické osoby zapsané ve veřejném“ a slovo „obchodního“ se 

nahrazuje slovem „veřejného“.  

 

 Dosavadní body 1 až 18 se označují jako body 2 až 19.  

 

2.  Na konci části sto devadesáté první se doplňuje čl. CXCV, který zní: 

„Čl. CXCV 

Přechodné ustanovení 

 

 Ministerstvo zřídí datovou schránku právnickým osobám zapsaným ve veřejném rejstříku 

podle § 5 odst. 1 tohoto zákona do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Datová schránka 

se zpřístupní podle § 10 odst. 2. Nelze-li zaslat přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v 

§ 8 odst. 3 proto, že statutární orgán právnické osoby není obsazen, doručí se přístupové údaje 

právnické osobě, pro kterou je datová schránka zřizována.“. 

Následující články se přečíslují. 

 

 

V části sto devadesáté první čl. CXCIV se za bod 2 vkládají nové body 3 a 4, které znějí:  

3. § 18a odst. 1 zní:  

„(1) Z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby je 

možné dodávat dokumenty do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby 

nebo právnické osoby. Ministerstvo na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo 

právnické osoby zruší možnost dodávání dokumentů podle odstavce 1 do datové schránky této 

fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.“ 
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4.  V § 18a odst. 3 se slova „ , předloží-li provozovateli informačního systému datových schránek 

písemný souhlas fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, z jejíž 

datové schránky byl dokument odeslán, s tímto způsobem úhrady odměny nebo jeho výstup z 

autorizované konverze dokumentů; podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně 

ověřen. Provozovatel informačního systému datových schránek vyrozumí prostřednictvím 

informačního systému datových schránek fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo 

právnickou osobu, z jejíž datové schránky mají být odesílány dokumenty hrazené způsobem 

podle věty třetí nebo čtvrté, o tomto způsobu úhrady“ zrušují. 

Dosavadní body 3 až 18 se označují jako body 5 až 20.  

 

 

C. Poslanec Lukáš Pleticha: 

SD 5817 

ČÁST DVĚ STĚ ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší, Čl. CCXVII 
1. V čl. CCXVII bod 14. zní: 

„14. V § 26 odst. 1 a 2 se slova „Správní delikt“ nahrazují slovem „Přestupek“.“. 

 

 

SD 5818 

K ČÁSTI ŠEDESÁTÉ SEDMÉ Změna veterinárního zákona Čl. LXVII 

2. K novelizačnímu bodu 10 

Novelizační bod 10 zní:  

„10. § 74 včetně nadpisu zní: 

„§ 74 

Společná ustanovení k přestupkům 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská veterinární správa, s výjimkou přestupků 

podle § 72 odst. 1 písm. o) až q), které projednává Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a 

přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává celní úřad.  

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“.“. 

 

 

SD 5819 

K části osmdesáté čtvrté, čl. LXXXIV (Změna obecního zřízení):  

3. V čl. LXXXIV se vkládá nový bod 1, který zní:  

„1. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(3) Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech 

obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této 

změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují.  

  

 

K části osmdesáté šesté, čl. LXXXVI (Změna zákona o hlavním městě Praze):  

4. V čl. LXXXVI se vkládá nový bod 1, který zní:  

„1. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

„(4) Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech 

obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této 

změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.“.  

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.“.  

Následující novelizační body se přečíslují.  
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SD 5820 

K části osmdesáté čtvrté, čl. LXXXIV (Změna obecního zřízení):  

5. V čl. LXXXIV se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:  

„3. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; to neplatí, rozhoduje-li rada 

obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c)“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují.  

 

K části osmdesáté páté, čl. LXXXV (Změna krajského zřízení):  

6. V čl. LXXXV se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:  

„2. V § 35 odst. 2 se na konci textu písmene m) doplňují slova „ ; to neplatí, rozhoduje-li rada ve 

věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j)“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují.  

 

 

SD 5821 

7. V části šedesáté páté, Změna zákona o návykových látkách, Čl. LXV se do § 39 odstavec 2 

vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji 

trestný,“. 

 

 

SD 5822 

ČÁST STO PÁTÁ - Změna energetického zákona, Čl. CVII 

8. V části sto páté Čl. CVII se vypouští bod 4.  

  

9. V části sto páté Čl. CVII se v bodě 5 vkládá za slovo „písm. i)“ slova „až k)“ a za slova „písm. 

e)“ slova „až j)“. 

 

10. V části sto páté (změna energetického zákona) čl. CVII se za novelizační bod 1 vkládají nové 

novelizační body 2 a 3, které znějí: 

„2. V § 25 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které 

včetně poznámky pod čarou č. 47 zní: 

„u) hradit cenu za systémové služby i v případě, kdy není uzavřena smlouva podle tohoto 

zákona za množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z jím 

provozované distribuční soustavy, s výjimkou elektřiny pro krytí ztrát v distribuční 

soustavě, elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny47), elektřiny pro 

čerpání přečerpávacích vodních elektráren a elektřiny dodávané do zahraničí s výjimkou 

dodávky elektřiny do vymezeného ostrovního provozu v zahraničí napojeného na 

elektrizační soustavu. 

____________________ 
47) § 2 písm. u) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

3. V § 28 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a) hradit cenu za systémové služby i v případě, kdy není uzavřena smlouva podle tohoto 

zákona za množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z distribuční 

soustavy, s výjimkou elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny47), a řídit 

se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo technického 

dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, a 

Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční 

soustavy,“.“. 

Dosavadní novelizační body 2 až 12 se označují jako body 4 až 14. 
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D. Poslanec Roman Procházka: 

SD 5757 – k usnesení ÚPV č. 281 z 26. ledna 2017 (ST 929/3) 

1. V dosavadním bodu 31 usnesení se za dosavadní bod 2 se vkládají nové body 3 a 4, které znějí: 

„3. V § 8 odst. 3 se slova „písm. b) a f) až h)“ nahrazují slovy „písm. b), f) až h) a k)“. 

4. V § 8 odst. 4 se slova „g) a i)“ nahrazují slovy „g), i) a k)“. 

Dosavadní body 3 až 8 se označují jako body 5 až 10. 

 

2. V dosavadním bodu 31 usnesení se za nový bod 10 se vkládají nové body 11 až 13, které znějí: 

„11. V § 10 odst. 1 se čísla „2017“ nahrazují číslem „2018“. 

12. V § 10 odst. 2 se za slovo „březnu“ vkládá číslo „2018“ a slova „2. května 2017“ se nahrazují 

slovy „30. dubna 2018“. 

13. V § 10 odst. 3 se číslo „2017“ nahrazuje číslem „2018“ a slova „26. února 2018“  

se nahrazují slovy „25. února 2019“. 

 

 

E. Poslanec Vladislav Vilímec: 

SD 5763 

K DOSAVADNÍ  ČÁSTI DEVADESÁTÉ SEDMÉ, Čl. XCVIII – Změna zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů 
 

1. V Článku XCVIII v návětí výčtu novel zákonů se slova „a zákona č. …./2016 Sb.,“ nahrazují 

slovy „a zákona č. 24/2017 Sb.,“.  

 

2. V Článku XCVIII se za bod 7 doplňují body 8 až 12, které znějí: 

„8. V § 16 se odstavec 5 zrušuje. 

9. V § 22a odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. d) se slova „návrh rozpočtového 

opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,“ zrušují. 

10. V § 22a odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e) se slova „rozpočtové 

opatření,“ zrušují. 

11. § 28a se zrušuje.  

12. V Čl. XV zákona č. 24/2017 Sb. (Přechodné ustanovení) se slova „ , rozpočet nákladů a 

výnosů na rok 2017 nebo střednědobý výhled nákladů a výnosů na následující roky 

příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo svazku obcí,“ zrušují.“. 
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F. Poslanec Antonín Seďa: 

SD 5798 (předložil Roman Váňa) 

V části dvě stě dvacáté deváté (změna zákona o kybernetické bezpečnosti), čl. CCXXXII se 

novelizační body 1, 5 a 6 zrušují. 

Ostatní novelizační body se přeznačí. 

 
 

 

 

 

V Praze 28. února 2017 

 

 

 

JUDr. Ing. Lukáš  P l e t i c h a  v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru  

a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  
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