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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 56. schůze
dne 18. února 2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (tisk 304)

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení

I . d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu
zákona (podle sněmovního tisku 304/5) v následujícím pořadí:

1. Návrh na zamítnutí návrhu zákona.
2. Návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 JŘ přednesené ve třetím čtení
(budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny).
3. Návrh A1
4. Návrh A2
5. Návrh A3
6. Návrh zákona jako celek;
II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:

Návrh A1 - doporučuje
Návrh A2 - doporučuje

Návrh A3 – doporučuje
Návrh zákona jako celek, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - doporučuje

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle
§ 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

IV.

po v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení
návrhu zákona přednášel stanoviska výboru,

V.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny.
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