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USNESENÍ
kontrolního výboru
z 3. schůze dne 16. ledna 2014

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního
řádu /sněmovní tisk 29/
___________________________________________________________________________
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra
vnitra Ondřeje Veselského, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vládní návrh zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní
tisk 29/
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

„1. V části sedmé Změna zákona o obecní policii
V úvodní větě se slova „poznámek pod čarou č. 21 a 22“ nahrazují slovy „poznámky pod
čarou č. 21“.
2. V části dvanácté Změna zákona o silniční dopravě
V novelizačním bodě 2 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „policii“ a slovo „Policie“ se
nahrazuje slovem „Policii“.
V uvozovací větě novelizačního bodu 3 se číslo „31“ nahrazuje číslem „30“.
V § 34 odst. 5 se odkaz na poznámku pod čarou 31) nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou 30). Číslo poznámky pod čarou „31“ se nahrazuje číslem „30“.
3. V části třicáté osmé Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Dosavadní novelizační body 2 a 3 se přečíslují na novelizační body 1 a 2.
V uvozovací větě novelizačního bodu 2 se číslo „13“ nahrazuje číslem „10“.
V § 21 se odkaz na poznámku pod čarou číslo 13) nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou číslo 10). Číslo poznámky pod čarou „13“ se nahrazuje číslem „10“.
4. V části čtyřicáté druhé Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Do výčtu novel se nově zařazují: zákon č. 251/2011 Sb., zákon č. 239/2012 Sb.
5. V části čtyřicáté deváté Změna vodního zákona
Do výčtu novel se nově zařazuje zákon č. 275/2013 Sb.

6. V části padesáté osmé Změna školského zákona
Do výčtu novel se nově zařazuje zákon č. 458/2011 Sb.
7. V části šedesáté druhé Změna zákona o nemocenském pojištění
V uvozovací větě novelizačního bodu 5 se číslo „78“ nahrazuje číslem „77“.
V § 91 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou číslo 78) nahrazuje odkazem na poznámku
pod čarou číslo 77) . Číslo poznámky pod čarou „78“ se nahrazuje číslem „77“.
8. V části šedesáté čtvrté Změna zákona o Policii České republiky
V novelizačním bodě 2 se slova „Na kontrolní činnost prováděnou policií se kontrolní řád
nevztahuje.“ nahrazují slovy „Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.
V novelizačním bodě 3 se slova „Na postup policie se kontrolní řád nepoužije“ nahrazují
slovy „Na kontrolní činnost prováděnou policií se kontrolní řád nevztahuje“.
9. V části šedesáté osmé Změna zákona o ochraně ovzduší
V novelizačním bodě 1 se na konec doplňují slova „Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.“.
V novelizačním bodě 3 se slova „Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.“ zrušují.“;
II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem
Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy;

III.

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

IV.

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

Roman Kubíček v.r.
ověřovatel kontrolního výboru

Vladimír Koníček v.r.
předseda – zpravodaj kontrolního výboru
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