
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61//2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 271)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  hospodářského  výboru  č.  109  z  15.  schůze 
konané dne 14. ledna 2015 (tisk 271/1)

1. V čl. I bod 21 zní:
„21. V § 42 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, lze jako člena posádky do funkce lodní kuchař 
nalodit toho, kdo
a) ukončil střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru souvisejícím  

s gastronomií a hotelnictvím, a
b) absolvoval praxi v oblasti gastronomie a hotelnictví v trvání alespoň 24 měsíců.

(5)  Člen  posádky lodě  nesmí  vykonávat  práci  nebo  činnosti,  pro  něž  nemá  oprávnění, 
k jejichž výkonu není zdravotně způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje požadavky stanovené 
v odstavci 4.

(6) Výčet a charakteristiku zvláštních činností stanoví prováděcí právní předpis.“.“.

2. V čl. I bodu 22 § 45 odst. 5 se písmeno b) vypouští. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

3. V čl. I novelizační bod 23 se rozděluje do dvou novelizačních bodů, které znějí:
„23. V § 47 odst. 2 větě první se slova „, prokáže-li žadatel, že je zdravotně způsobilý“ zrušují.
  24. V § 47 odst. 2 větě druhé se slova „je zdravotně způsobilý a“ zrušují.“.

Následující novelizační body se přečíslují.

4. V čl.  I bodu  44  §  66  odst.  2  se  za  slova  „vhodnými  ubytovacími,“  vkládá  slovo 
„provozními,“. 

5. V čl. I bod 67 zní:
„67. V § 78 odst. 8 písm. a) se slova „§ 42 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 5“ a slova 

„činnosti, k nimž není zdravotně nebo odborně způsobilý“ se nahrazují slovy „práci nebo činnosti, 
pro  něž  nemá  oprávnění,  k jejichž  výkonu  není  zdravotně  způsobilý  nebo  k jejichž  výkonu 
nesplňuje stanovené požadavky“.“.

6. V čl. I se za bod 70 vkládá nový novelizační bod 71, který zní:
„71. V § 79 odst. 1 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:
„a) jako  držitel  akreditace  v rozporu  s  §  45  odst.  5  písm.  a)  neposkytuje  výuku  a  výcvik  

v souladu s udělenou akreditací nebo vytvořeným plánem výuky a výcviku,
b) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. b) neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu 

změny plánu výuky a výcviku nebo seznamu osob provádějících výuku a výcvik,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).“.
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7. V čl.  I  bodu 80 § 79 odst. 7 písm. a) se slova „odstavce 1 písm. a)“ nahrazují slovy 
„odstavce 1 písm. c)“.

8. V čl.  I bodu 80 § 79 odst. 7 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy 
„odstavce 1 písm. d)“.

9. V čl. I bodu 80 § 79 odst. 7 písm. c) se za slova „správní delikt podle“ vkládají slova 
„odstavce 1 písm. a),“.

10. V čl. I bodu 80 § 79 odst. 7 písm. e) se za slova „správní delikt podle“ vkládají slova 
„odstavce 1 písm. b),“.

11. V čl. I bodu 81 § 85 se slova „§ 28 odst. 4,“ a slova „§ 63 odst. 6,“ vypouští. 

12. V čl. I bodu 81 § 85 se slova „§ 33 odst. 1 písm. c) a q)“ nahrazují slovy „§ 33 odst. 1 
písm. c) a p)“ a slova „§ 42 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 42 odst. 6“.

Pozměňovací návrhy ve druhém čtení dne 21. ledna 2015 nebyly předneseny.

V Praze dne 21. ledna 2015

Stanislav  P f l é g e r
zpravodaj hospodářského výboru 

v z. Ing. Ivan P i l n ý, v.r.

2

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112501)


