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USNESENÍ
ústavně právního výboru
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dne 9. června 2016
Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů (tisk 495)

Po vyjádření náměstka ministra vnitra Mgr. Jiřího Zmatlíka, zpravodajské zprávě posl.
Ing. Bronislava Schwarze a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,
II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1.

V části první § 36 odst. 1 písm. a) se za slovo „práva“ vkládají slova „,bezpečnostně
právním studiu,“.

2.

V části první § 54 zní:
„§ 54

(1) O bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle § 53 jde pouze tehdy, je-li
vykonávána pro osobu, která je držitelem zbrojní licence skupiny G podle zákona o
zbraních, která zaměstnává
a) osobu v základním pracovněprávním vztahu nebo obdobném anebo jemu na roveň
postaveném právním vztahu k zaměstnavateli (dále jen „zaměstnanec“), která je držitelem
zbrojního průkazu skupiny D podle zákona o zbraních, a

b) při výkonu takové bezpečnostní činnosti je tento zaměstnanec ozbrojen zbraní
zaměstnavatele registrovanou podle zákona o zbraních.
(2) Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle odstavce 1 může být vykonávána
jen na základě registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu (dále jen „registrace“)
provedené ministerstvem.“.
3. V části první v § 55 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li žadatel podle odstavce 3 členem koncernu podle zákona o obchodních
korporacích, žádost o registraci, vedle náležitostí podle odstavců 3 a 5, rovněž obsahuje
a) doklad o existenci koncernu podle zákona o obchodních korporacích,
b) seznam členů koncernu,
c) doklad o oprávněnosti žadatele jednat jménem koncernu,
d) seznam střežených míst nebo osob v rámci koncernu.“.

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,
IV. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru,
V. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
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