SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
551.
USNESENÍ SENÁTU
z 28. schůze, konané dne 19. října 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 335/
Senát
I.

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.

pověřuje senátorku Zdeňku Hamousovou a senátora Radko Martínka odůvodněním
usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Zdeněk Papoušek v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 551

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.

V úvodní větě článku I slova „a zákona č. 190/2016 Sb.“ nahradit slovy „ , zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb.“.

2.

V čl. I bodu 3 slova „písmena d) až n) se označují jako písmena f) až p)“ nahradit slovy
„písmena d) až o) se označují jako písmena f) až q)“.

3.

V čl. I bodu 5 slova „písmena n) až p) znějí“ nahradit slovy „písmena o) až q) znějí“
a písmena n) až p) označit jako písmena o) až q).

4.

V čl. I bodu 11 v § 2 odst. 4 slova „a) nebo f)“ nahradit slovy „a) nebo h)“.

5.

V čl. I bodu 14 slova „písm. c) až l)“ nahradit slovy „písm. c) až m)“.

6.

V čl. I bodu 16 text „§ 11 odst. 2“ nahradit textem „§ 11odst. 1“.

7.

V čl. I bodu 19 v § 5 odst. 2 slova „písm. n) a o)“ nahradit slovy „písm. o) a p)“.

8.

V čl. I bod 22 upravit takto:
„22. V § 6 odst. 1 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až n) a odst. 2 písm. b) až e)“
nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až p) a odst. 2 písm. b) až g)“.“.
9. V čl. I bod 24 upravit takto:
„24. V § 7 písm. c) se slova „majetku nabytém“ nahrazují slovy „majetku, který vlastní
ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém“.“.
10. V čl. I na konci bodu 38 větu „Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.“ vypustit.
11. V čl. I bodu 50 v § 14a odst. 2 písm. d) slova „f) až i) a m)“ nahradit slovy „f) až i)
a n)“.
12. V čl. I bodu 50 v § 14a odst. 2 písm. g) text „§ 2 odst. 1 písm. l)“ nahradit textem „§ 2
odst. 1 písm. m)“.
13. V čl. I bodu 50 v § 14a odst. 2 písm. i) a j) slova „§ 2 odst. 1 písm. n) a p)“ nahradit
slovy „§ 2 odst. 1 písm. o) a q)“.
14. V čl. I bodu 50 v § 14a odst. 2 písm. k) slova „§ 2 odst. 1 písm. o) a p)“ nahradit slovy
„§ 2 odst. 1 písm. p) a q)“.

15. V čl. II bodu 3 slova „od 1. února 2017 do 31. března 2017“ nahradit slovy „od 1. října
2017 do 30. listopadu 2017“.
16. V čl. II bodu 4 slova „v bodě 2“ nahradit slovy „v bodě 3“ a slova „30. června 2017“
nahradit slovy „30. června 2018“.
17. V čl. II bodu 5 slova „31. ledna 2017“ nahradit slovy „30. září 2017“ a slova „v bodě
2“ nahradit slovy „v bodě 3“.
18. V čl. VI slova „doplňuje se písmeno o)“ nahradit slovy „doplňuje se písmeno q)“
a písmeno o) označit jako písmeno q).
19. V čl. VIII slova „1. ledna 2017, s výjimkou čl. I bodu 17 v části týkající se § 4a, bodu
30, čl. II bodu 6 a čl. IV, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“,
nahradit slovy „1. září 2017, s výjimkou čl. I bodu 17, čl. II bodu 6 a čl. IV, které
nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“.

