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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období

89
USNESENÍ
výboru pro bezpečnost
z 21. schůze uskutečněné dne 4. dubna 2019
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony,
sněmovní tisk č. 326.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě
výsledku jednání podvýboru pro Hasičský záchranný sbor České republiky, po vystoupení náměstka
ministra dopravy Ing. Ladislava Němce, po zpravodajské zprávě přednesené poslancem Markem
Novákem a po obecné a podrobné rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním
návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, sněmovní tisk 326, vyslovila souhlas ve znění těchto pozměňovacích
návrhů:
1. V části třetí, v čl. IV., změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa
železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů, se doplňuje nový § 24b, který zní:
„§ 24b
(1) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty zřizuje k plnění úkolů podle zvláštních
právních předpisů jednotku hasičského záchranného sboru podniku20).
(2) Zabezpečení financování akceschopnosti jednotky hasičského záchranného sboru Správy
železniční dopravní cesty je zajištěno zejména jejím zřizovatelem a Státním fondem dopravní
infrastruktury.
-------------------20)

Zákon č. 133/1985 Sb.“.

2. V části třetí se vkládá nový čl. V, který zní:
„Čl. V
Přechodné ustanovení

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku Správa železniční dopravní cesty zřízená podle
dosavadních předpisů se považuje za jednotku zřízenou podle § 24b tohoto zákona.“.

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

III.
z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu České republiky.

PhDr. Pavel Ž á č e k, Ph.D., v.r.
ověřovatel výboru

Marek N o v á k, v.r.
zpravodaj výboru

Radek K o t e n, v.r.
předseda výboru

