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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh na zamítnutí nebyl podán
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č- 400 ze
dne 22. února 2006 (tisk 1191/1)
1.

V Části první čl. I se do výčtu novelizací v úvodním ustanovení doplňuje:
„zákon č. 358/2005 Sb., zákon č. 428/2005 Sb. a zákon č. 444/2005 Sb.“.

2.

Bod 15 zní:
„15. V § 46 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „ , státy, ve kterých se dlouhodobě (více než
3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech“ nahrazují slovy „ ; věta druhá bodu
2 se použije obdobně“.

3.

V Části druhé v bodě 1 se slova „č. 5 až 5e“ nahrazují slovy „č. 5 až 5g“.

4.

V Části třetí čl. III se do výčtu novelizací doplňuje:
„zákon č. 501/2004 Sb., zákon č. 381/2005 Sb., zákon č. 413/2005 Sb. a zákon č.
444/2005 Sb.“.

5.

V poznámce pod čarou č. 29b se za číslo zákona 570/1991 Sb. vkládají slova „o
živnostenských úřadech“.

6.

V Části čtvrté čl. IV se do výčtu novelizací doplňuje:
„zákon č. 361/2005 Sb., zákon č. 381/2005 Sb. a zákon č. 413/2005 Sb.“.

7.

V bodě 5 uvozovací věta zní: „V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje se písmeno n), které zní :“ a označení písmene k) změnit na označení písmene
n).

8.

V Části šesté čl. VI se do výčtu novelizací v úvodním ustanovení doplňuje:
„zákon č. 350/2005 Sb. a zákon č. 361/2005 Sb.“.

9.

V Části sedmé čl. VII se do výčtu novelizací v úvodním ustanovení doplňuje:
„zákon č. 381/2005 Sb., zákon č. 413/2005 Sb. a zákon č. 545/2005 Sb.“.

10. V bodě 1 se v uvozovací větě písmeno „e)“ označuje jako písmeno „ g)“, písmeno „f)“
se označuje jako písmeno „h)“.
11. V Části deváté čl. IX nově zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.“.

-312. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní:
„ČÁST OSMÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. VIII.
§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005
Sb., včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:
„Šíření obchodních sdělení
§7
(1) Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených
tímto zákonem.
(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení
elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí
souhlas.
(3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého
zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s
prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených
zvláštním právním předpisem5), může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti
elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních
obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost
jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby, odmítnout
souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé
zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
(4) Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud
a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje,
nebo
c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o
tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.
____________________
5)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní části osmá a devátá se označí jako části devátá a desátá a čl. VIII. a IX. jako čl. IX.
a X.
13. Za část sedmou (osmou) se vkládá nová část osmá (devátá), která zní:
„ČÁST OSMÁ (DEVÁTÁ)
Změna zákona č. 159/1999 Sb.
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
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předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb. se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b) .
2. V § 2 odst. 1 větě první se za slovo „ oprávněn“ vkládá slovo „ organizovat“.
3. V § 2 odst. 1 se doplňují věty, které znějí: „Cestovní kanceláří je také osoba, která má
v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká
republika (dále jen „cestovní kancelář usazená na území jiného státu“). Cestovní kancelář
usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu
k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu
stanoveném tímto zákonem.“.
4. V § 2 odst, 2 písm. a) se slova „ a na základě individuální objednávky prodávat jejich
kombinace“ zrušují.
5. V § 3 odst. 4 se slovo „ jméno“ nahrazuje slovem „firma“.
6. V § 3 se doplňuje odstavec odstavec 5, který zní:
„ (5) Cestovní agentura je dále povinna
a) v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem,
vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván,
b) před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále
jen „zájemce“) na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,
c) před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na
území jiného státu bezodkladně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní
rozvoj (dále jen „ministerstvo“), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
d) při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu
předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní
kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto
zájezdů,
e) při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku6a)
poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.“.
Poznámka pod čarou č. 6a zní:
______________________
„ 6a) § 53 a 53a občanského zákoníku.“.

-57. V § 5 odst. 1 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo")“ nahrazují
slovem „ministerstvo“.
8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní :
(3) Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré
zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, ledaže cestovní kancelář uzavře pojistnou
smlouvu novou. Okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy.
Ujednání pojistné smlouvy, která jsou v rozporu s podmínkou podle věty prvé, jsou neplatná.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
9. § 9 včetně nadpisu zní:
„Povinnosti cestovní kanceláře
§9
(1) Cestovní kancelář
a) je povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu pojistnou smlouvu
podle § 6 až 8,
b) nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu podle § 2 odst. 2 písm. d) pro subjekt, který není
cestovní kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1,
c) je povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy
"cestovní kancelář", pokud toto označení neobsahuje již její obchodní firma; názvy
„cestovní kancelář“ nebo „CK“ může používat pouze podnikatel, který je držitelem
platné koncese4).
(2) Cestovní kancelář je dále povinna
a) předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad
o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,
b) při zprostředkování prodeje zájezdu pro jinou cestovní kancelář dodržet povinnosti
1. v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických
forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu
zprostředkováván,
2. před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy
(dále jen „zájemce“) na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,
3. před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na
území jiného státu neprodleně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní
rozvoj (dále jen „ministerstvo“), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro
případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
4. při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného
státu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování
cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce
o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy
zajištění těchto zájezdů,
5. při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku6a) poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.
(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu je povinna před zahájením prodeje
zájezdů bezodkladně informovat o této skutečnosti ministerstvo, a to včetně údajů o rozsahu
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zájezdů.“.
9. V § 11 se slova „ § 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 4“ a slova „ § 9 písm. a) a b)“ se
nahrazují slovy „§ 9 odst.1 písm. a) a b)“.
Dosavadní část devátá se označí jako část desátá.

Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 8. března 2006
B. Poslanec Ladislav Urban:
1.

Doplnit Část devátou, která zní:
„Část devátá
Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

změnit znění § 4 odst. 2 takto:
„Územní energetickou koncepci pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad, Magistrát
hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen „pořizovatel“) v přenesené
působnosti. Územní energetická koncepce je součástí územně plánovací dokumetnace.“.
2.

Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.

C. Poslanec Jiří Pospíšil:
1. V části první se za bod 10 vkládají nové body 11 a 12, které znějí:
„11. V § 21 odst. l písm. a) a v § 21 odst. l písm. b) se slovo „tříleté" nahrazuje slovem
„jednoroční".
12. V § 21 odst. l písm. c) se slovo „dvouleté" nahrazuje slovem „jednoroční".".
Dosavadní body 11 až 36 části první se označují jako body 13 až 38.
2. V části první body 16 a 17 znějí:
„16. V § 46 odst. l písm. a) se bod l zrušuje.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body l a 2.
17. V § 46 odst. l písm. a) bod l se za slova „Evropské unie" vkládají slova „s
výjimkou České republiky".".
3. V části první se za bod 17 vkládají nové body 18 a 19, které znějí:
„18. V § 46 odst. l písm. a) bod 2 zní:
„2. osobou, která není občanem České republiky ani osobou podle bodu l, výpis z
evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem; bod l věta
druhá platí obdobně. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,".
19. V § 46 odst. l písmeno b) zní:
„b) je-li odpovědný zástupce cizím státním příslušníkem, doklady podle písmene a)
týkající se odpovědného zástupce,".".
Dosavadní body 18 až 38 části první se označují jako body 20 až 40.

-74. V části první se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:
„21. V § 46 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) je-li odpovědný zástupce cizím státním příslušníkem, doklady podle
odstavce l písm. a) týkající se odpovědného zástupce,".".
Dosavadní body 20 až 40 části první se označují jako body 21 až 41.
5. V části první bod 23 zní:
„23. V § 46 se doplňuje odstavec 6, který zní:
(6) Živnostenský úřad si vyžádá u příslušných orgánů potvrzení podle § 6 odst. l písm. d)
nebo e), nejsou-li k ohlášení živnosti doložena. Tyto údaje mohou být vyžádány a
předány i v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
6. V části první se za bod 23 vkládá nový bod 24, který zní:
„24. V § 47 odst. l se doplňuje věta „K přezkoumání, zda jsou splněny podmínky podle
§ 6 odst. l písm. c) a § 11 odst. 2 vyžádá živnostenský úřad výpis z evidence
Rejstříku trestů (dále jen „výpis z Rejstříku trestů"); to neplatí, jestliže má k dispozici
výpis z Rejstříku trestů. který není starší než 3 měsíce.".".
Dosavadní body 24 až 41 se označují jako body 25 až 42.
7. V části první se bod 32 zrušuje.
Dosavadní body 33 až 42 se označují jako body 32 až 41.
8. V části první bod 32 zní:
„32. § 51 zní:
„(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že k žádosti o koncesi nejsou doloženy skutečnosti
podle § í odst. l písm. d) nebo e), postupuje podle § 46 odst. 6; po tuto dobu se řízení o
udělení koncese přerušuje. Zjistí-li, že další náležitosti nejsou splněny, vyzve žadatele ve
lhůtě 30 dnů oč doručení žádosti k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k
jejich odstranění nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu vážné důvody, může živnostenský
úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty
uvedené ve výzvě se řízení o udělení koncese přerušuje.
(2) Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad
zaháj projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení
zastaví.''.
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9. V části první bod 34 zní:
„34. V § 53 odst. 4 se slova „§ 5 odst. 4" nahrazují slovy „§ 5 odst. 5".
V § 56 odst. 4 se slova „§ 27 odst. 2" nahrazují slovy „§ 27 odst. 3".".
10. V části třetí se za bod 3 doplňuje nový bod 4, který zní:
„4. V § 35 odst. 2 se věta druhá zrušuje.". Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.
D. Poslanec Eduard Vávra:
1. V § 6 odst. 3 se ve větě první za slovo „potvrzením“ vkládají slova „nebo platným
splátkovým kalendářem“.
2. V § 45a odst. 6 se slova „5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „5 kalendářních dnů“.
3. § 46 odst.6. Konec první věty zní: doložena, do pěti kalendářních dnů.
4. § 47 odst. 4. Konec věty ve druhé větě zní: nejméně však 15 kalendářních dnů.
5. V § 51 odst. 1 se slova „30 dnů“ nahrazují slovy „15 kalendářních dnů“ a slova „15
dnů“ se nahrazují slovy „15 kalendářních dnů“.
6. § 72 se slova „do sedmi dnů“ nahrazují slovy „do sedmi kalendářních dnů“.
7. Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
V § 24 odst. 6 písm. n) se slova „7 dnů“ nahrazují slovy „7 kalendářních dnů“.
V § 24 odst. 6 písm. n) konec věty zní: podnikání, anebo má dohodnutý platný
splátkový kalendář.
V § 62 odst. 7 konec věty zní: podnikání, anebo má dohodnutý platný splátkový
kalendář.
8. Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
V § 6 odst. 4 písm. y) změna 7 dnů na 5 kalendářních dnů.
9. Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V § 10a odst. 2
změna 5 pracovních dnů na 5 kalendářních dnů.
E. Poslanec Karel Kratochvíle:
Doplnit v příloze 1 vztahující se k § 20 „Živnosti řemeslné“ část 101 „Podkovářství“.
F. Poslanec Petr Rafaj:
V části třetí čl. III, změna zákona o správě daní a poplatků, se vkládají nové body, které
znějí:

-91.

§ 15 odst. 3 zní:

„(3) Pracovník správce daně má právo provést nebo si vyžádat z účetních písemností,
záznamů nebo jiných informací bezúplatně výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích
dat. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má pracovník
správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a je
oprávněn využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny.“.
2. V § 16 odst. 2 se na konci písm. c) za slova „pravdivostí“ doplňují slova „Pracovník
správce daně má při provádění daňové kontroly oprávnění podle § 15 odst. 3“.
Dosavadní novelizační body 1 až 4 se pan označují jako body 3 až 6.
G. Poslankyně Jitka Vojtilová:
1.

K části první:
V čl. I se před bod 1 vkládá nový bod 1, který zní:
„1. V § 5 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky nebo jiného členského
státu Evropské unie a není rodinným příslušníkem občana České republiky nebo občana
jiného členské státu Evropské unie, nemůže provozovat živnost, která je uvedena v nařízení
vlády vydaném podle § 73a odst. 4.“.“.
Ostatní body se přečíslují.
2. V čl. I se za bod 36 doplňuje bod 37, který zní:
„37. V § 73a se za odstavec 3 doplňuje odst. 4, který zní:
„(4) Vláda může s ohledem na situaci na trhu práce stanovit nařízením seznam živností,
které nemohou provozovat fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 7.“.“.
H. Poslanec Ludvík Hovorka:
1. Varianta 1:
V čl. II bod 1 se v § 2 za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který zní:
„(2) Při výkonu působnosti podle odst. 1 poskytují obecní živnostenské úřady osobám
podnikajícím na základě živnostenského oprávnění informace potřebné k podávání přihlášek,
oznámení a hlášení podle odst. 1. Obecní živnostenské úřady spolupracují při poskytování
těchto informací s Hospodářskou komorou České republiky.“.
Odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
Varianta 2:
V části druhé návrhu zákona, „Změna zákona o živnostenských úřadech“, v článku II
bodu 1 návrhu je v § 2 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V rámci činností uvedených v odstavci 1 poskytují centrální registrační místa
osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění potřebné informace. Tyto
potřebné informace poskytují obecní živnostenské úřady v součinnosti s Hospodářskou
komorou České republiky.“.
Další odstavce se přečíslují.
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V části první, „Změna živnostenského zákona“ článek I se doplňuje bod 37, který
zní:
„37. V příloze č. 1 k zákonu, části A, skupině 113: Stavebnictví, se na konci vkládá
nová živnost „Malířství, lakýrnictví a natěračství“.“.

3. V části osmé, „Přechodná ustanovení“, článek VIII se doplňuje bod 4, který zní:
„4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné
na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. …/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti
živnostenského oprávnění k této řemeslné živnosti.“.
4. V části deváté, „Účinnost“, článek IX se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
se text: „s výjimkou části osmé, článek VIII bod 4, který nabývá účinnost
dnem 1. ledna 2007.“.
I.

Poslanec Ladislav Býček:

Za část osmou se vkládá nová část devátá, která zní:
„Část devátá
Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IX
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se mění
takto:
V § 19 odst. 1 se za slova „nebo místě podnikání“ doplňuje text: „Prodávající je povinen
spotřebiteli vydat písmené potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnit, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určení k provedení opravy.“.
Stávající část devátá se označuje jako část desátá a čl. IX se označí jako čl. X.
J.

Poslankyně Eva Dundáčková:
1.

V § 7 odst. 2 ve druhé větě se část věty za středníkem, která zní „z jiné právní praxe
může započítat nejvýše dva roky“ včetně středníku zrušuje.

2.

V § 24 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami, které znění: „Při tomto zastupování
jedná kandidát jménem notáře, kterého zastupuje. Podepisuje svým jménem a u
podpisu uvede, kterého notáře zastupuje; používá úředního razítka notáře, kterého
zastupuje. Ustanovení § 15 odst. 1 platí obdobně.“.

3.

V § 26 odst. 2 se slova „dva roky“ nahrazují slovy „jeden rok“.

4. V § 48 odst. 1 písm. b) zní:
„b) pokuta až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním
předpisem4d).
Poznámka pod čarou číslo 4d) zní:
4d)

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.“.

- 11 5. V § 49 odst. 3 se slovo „tří“ nahrazuje slovem „šesti“ a slova „jednoho roku“ se
nahrazují slovy „dvou roků“.
6. V § 50 se slova „písmeno a) a b) zrušují“.
7. V § 50 se odst. 3 včetně poznámky pod čarou číslo 3 zrušuje.
8. V § 51 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou: „Ustanovení § 49 odst. 3 a § 50 platí
obdobně.“.
9. V § 72 odst. 1 písm. i) včetně poznámky pod čarou číslo 4c) zní:
„i) o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady Evropské unie o Evropské
společnosti a nařízení Rady Evropské unie o Evropské družstevní společnosti a zákonů
vydaných k jejich provedení4c).
4c) Zákon č. 627/2004 Sb., o Evropské společnosti a zákon č./2006 Sb., o Evropské
družstevní společnosti.“.
10. Za § 80f se vkládá nový § 80g, který včetně nadpisu zní:
„§ 80g
Notářský zápis o rozhodnutí ustavujících orgánů zakládaných právnických osob
(1) Notář sepíše notářský zápis o rozhodnutí ustavujících orgánů zakládaných
právnických osob, stanoví-li tak zvláštní předpis.
(2) Při sepisování notářského zápisu podle odstavce 1 notář postupuje přiměřeně podle
§ 80a až 80e. Ustanovení § 71 platí obdobně a ustanovení § 64 až 69 platí přiměřeně.“.
11. V § 85 odst. 3 větě první se zrušují slova „nebo spořitelního a úvěrního
družstva“.
12. V § 86 odst. 1 větě první se zrušují slova „nebo spořitelního a úvěrního
družstva“.
13. V § 86 odst. 1 písmeno f) se zrušují slova „nebo spořitelního a úvěrního
družstva“.
14. V § 86 odst. 1 písm. g) se zrušují slova „nebo spořitelního a úvěrního
družstva“.
K. Poslanec Alfréd Michalík:
Do návrhu zákona se doplňuje nová část, která zní:
„Změna zákona o státní sociální podpoře.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.
155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,

- 12 zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005
Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č.
552/2005 Sb. se mění takto:
1.

V § 70 v odstavci 1 se na konci věty první doplňují slova „není-li dále stanoveno jinak“.

2.

V § 70 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení částek
životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení věku stanoveného pro
požívání vyšší částky životního minima. Pro podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně.“.
L. Poslanec Jaroslav Lobkowicz:
K zákonu č. 162/2003 Sb., z 18. dubna 2003, zákona o zoologických zahradách:
V § 2 v odstavci 2 písm. e) se vypouští slovo „bezplatně“.

V Praze dne 8. března 2006
Ing. Miloš M e l č á k , Csc. v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

- 13 Doprovodné usnesení hospodářského výboru
„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby
s Hospodářskou komorou České republiky provedla přehodnocení jednotlivých druhů živností
a jejich zařazení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

