
 

 

Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o 

dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 463) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro bezpečnost č. 70 

ze 17. schůze konané dne 10. června 2015 (tisk 463/2) 

 

1. V části první, čl. I, v novelizačním bodu 5 se v § 2 písm. k) vkládá za bod 1 nový bod 2, který 

zní:  

„2. který jeho občané nebo osoby bez státního občanství neopouštějí z důvodů uvedených 

v § 12 nebo 14a,“. 

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4. 

 

2. V části první, čl. I se v novelizačním bodu 27 slova „řízení uvedená“ nahrazují slovem 

„uvedená“. 

 

3. V části první, čl. I se novelizační bod 33 zrušuje (poznámka: v § 14a odst. 2 se v písmeni a) 

se do textu nedoplní navržená slova „nebo poprava“). 

Ostatní novelizační body v čl. I se přečíslují. 

 

4. V části první, čl. I, dosavadním novelizačním bodu 58, v § 23 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 

 

5. V části první, čl. I, dosavadní novelizační bod 34 zní: 

„34. V § 14a odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) vážné ohrožení života civilisty nebo jeho lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí 

v situaci mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo“.“. 

 

6. V části třetí, čl. V se novelizační bod 23 zrušuje. Zbývající novelizační body se přečíslují. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. září 2015 
 

 

B. Poslankyně Jitka Chalánková (SD 2807) 

a) V části druhé v čl. III se za dosavadní novelizační bod 30 vkládá nový novelizační bod X, 

který zní: 

„X. V § 48 písm. f) se slova "nabytí právní moci" nahrazují slovem "vykonatelnosti". 
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Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

b) V části druhé v čl. IV se doplňuje nový bod 3, který zní: 

„3. Ustanovení § 48 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a tohoto zákona se použije 

pro účely úhrady poskytování zdravotní péče poskytované na základě předběžného opatření 

vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

nenabylo právní moci.“. 

 

 

C. Poslanec Jan Hamáček (SD 2814) 

 

1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 176 vkládá nový novelizační  

bod X, který zní: 

„X. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Ministerstvo poskytne jednorázovou dotaci na rozvoj obce, na jejímž území se nachází 

azylové zařízení. O výši dotace rozhoduje vláda.“. 

Následující novelizační body části první článku I se přečíslují. 

 

2. V části druhé článku III se za dosavadní novelizační bod 109 vkládá nový novelizační 

bod X, který zní: 

„X. § 151 včetně nadpisu zní: 

„§ 151 

Příspěvek obci 
  

(1) Ministerstvo poskytuje obci příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených 

v souvislosti se zařízením na jejím území. O výši příspěvku obci rozhoduje vláda. 

 

(2) Ministerstvo poskytne jednorázovou dotaci na rozvoj obce, na jejímž území se 

nachází zařízení. O výši dotace rozhoduje vláda.“. 

 

Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

 

 

D. Poslanec Martin Lank (SD 2816) 

 

1. V části první, čl. I dosavadní bod 35 nově zní: 

„35. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova „proti míru, válečného trestného činu nebo 

trestného činu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících 

ustanovení o těchto trestných činech“ nahrazují slovy „nejsou-li zde důvody zvláštního 

zřetele hodné“.“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121652)



3 

 

2. V části první, čl. I dosavadní bod 36 nově zní: 

„36. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „před podáním žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany vážného nepolitického trestného činu mimo území“ nahrazují slovy 

„přestupku, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné“.“ 

 

3. V části první, čl. I dosavadní bod 37 nově zní: 

„37. V § 15a odst. 1 písm. a) se slova „proti míru, válečného trestného činu nebo 

trestného činu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících 

ustanovení o těchto trestných činech“ nahrazují slovy „ , nejsou-li zde důvody 

zvláštního zřetele hodné“.“ 

 

4. V části první, čl. I dosavadní bod 38 nově zní: 

„38. V § 15a odst. 1 písm. b) se slova „spáchal zvlášť závažný zločin“ nahrazují slovy 

„se dopustil přestupku, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné“.“. 

 

 

E. Poslanec Roman Váňa (SD 2813) 

 

1. V čl. III se za bod 26 vkládají nové body X1 a X2, které znějí: 

„X1. V § 46a se na konci odstavec 1 doplňuje věta „Ministerstvo platnost povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny zruší rovněž, jestliže cizinec byl 

pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu. 

X2. V § 46a odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).“ 

 

V důsledku toho je nezbytné: 

- ve stávajícím novelizačním bodu 27 slova „§ 46a odst. 2 písm. h)“ nahradit slovy „§ 46a 

odst. 2 písm. g)“; 

- ve stávajícím novelizačním bodu 28 slova 46a odst. 2 písm. k)“ nahradit slovy „46a odst. 2 

písm. j)“. 

 

Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

 

2. V čl. III se za bod 55 vkládají nové body X3 a X4, které znějí: 

„X3. V § 77 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka 

nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného 

trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo 

byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání 

úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.“.“. 

 

X4. V § 77 odst. 2 písm. f) se za slovo „svobody“ vkládají slova „v délce do 3 let včetně“. 
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Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

 

3. V čl. III se za bod 61 vkládá nový bod X5, který zní: 

„X5. V § 87l odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se čárka 

nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného 

trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,“.“. 

 

Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

 

4. V čl. III se za bod 89 vkládá nový bod X6, který zní: 

„X6. V § 123b se na konci odstavce 4 doplňují slova „nebo o cizince, u nějž je zjevné, že 

má v úmyslu neoprávněně vstoupit na území jiného smluvního státu“. 

 

Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

 

5. V části druhé článku III se za dosavadní novelizační bod 107 vkládají nové novelizační 

body X7 a X8, které znějí: 

„X7: V § 146 odstavec 1 zní:  

„(1) Provozovatel je oprávněn použít uschované peněžní prostředky zajištěného cizince, 

jsou-li v české nebo jiné volně směnitelné měně, k úhradě, byť i částečné, výdajů spojených 

s jeho správním vyhoštěním. Při použití uschovaných peněžních prostředků postupuje 

provozovatel tak, aby cizinci při jeho propuštění ze zařízení bylo z jeho uschovaných 

peněžních prostředků vydáno alespoň 400 Kč; má-li cizinec uschované peněžní prostředky 

v nižší částce, vydá se mu celá uschovaná částka a provozovatel cizinci poskytne peněžní 

prostředky v takové výši, aby součet vydaných uschovaných peněžních prostředků a 

provozovatelem poskytnutých peněžních prostředků odpovídal částce 400 Kč. Nemá-li 

cizinec uschované žádné peněžní prostředky, poskytne mu provozovatel při propuštění ze 

zařízení 400 Kč.“. 

 

X8: V § 146 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Odstavec 1 se nepoužije, je-li cizinec bezprostředně po propuštění ze zařízení předán 

do azylového zařízení nebo je dopraven policií na hraniční přechod za účelem vycestování 

z území.“. 

 

Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 

6. V části druhé článku III se za dosavadní novelizační bod 148 vkládají nové 

novelizační body X9 a Xp, které znějí: 

„X9. V § 176c odst. 1 se za slova „podle mezinárodní smlouvy nebo“ vkládají slova „přímo 

použitelného předpisu Evropské unie anebo“. 

X10. V § 176c odst. 2 se za slova „podle mezinárodní smlouvy“ vkládají slova „nebo přímo 

použitelného předpisu Evropské unie“ a slovo „smluvního“ se zrušuje.“ 

Následující novelizační body části druhé článku III se přečíslují. 
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7. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která zní: 
 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o ochraně státních hranic 
 

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; tyto prostory je provozovatel 

letiště povinen přenechat k bezplatnému užívání Ministerstvu vnitra (dále jen"ministerstvo")“. 
 

2. V § 10 odst. 3 se slova „Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo")“ nahrazují slovem 

„ministerstvo“.“. 

 

Následující části se přečíslují. 

 

8. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 
 

„ČÁST OSMÁ 

Změna trestního zákoníku 
 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění takto: 

1. V § 80 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní 

„(2) Soud uloží trest vyhoštění cizinci, který byl opakovaně odsouzen pro spáchání závažné 

trestné činnosti. Soud také uloží trest vyhoštění cizinci, který byl odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a nemá v ČR povolení k pobytu nebo o toto 

povolení žádá.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

2. V § 80 odst. 4 písmeno c) zní: 

„c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt a má v České republice 

aktuální funkční rodinné vazby a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se 

zájmem na spojování rodin, resp. jednání cizince nedosáhlo takové intenzity, aby 

převážil zájem na ochraně společnosti nad zachováním celistvosti rodiny,“. 

 

Následující části se přečíslují. 

 

 

F. Poslanec Josef Zahradníček (SD 2812) 

1. V části druhé čl. III (změna zákona o pobytu cizinců na území ČR) se bod 24 zrušuje. 

2. V části šesté čl. VIII (změna zákona o zaměstnanosti) se bod 1 zrušuje. 
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G. Poslanec Zdeněk Ondráček (SD 2538) 

Část první – zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 

 

1. V § 15a odst. 1 písm. b) se slovo „vážného“ vypouští. 

 

2. V § 23 odst. 4 se na konec doplňuje nová věta, která zní „Nedostavení se k pohovoru je 

přestupkem podle § 93 odst. 3 zákona.“. 

 

3. V § 25 se v písm. j) tečka na konci věty nahrazuje čárkou a vkládá se písm. k), které zní: 

„k) opakovaně se dopustí přestupku podle § 93 zákona.“.  

 

4. V § 93 odst. 3 za písm. a) bod 2 vkládá nové písm. b), které zní:  

„b) opakovaně se nedostaví k pohovoru podle § 25 odst. 4,“. 

Stávající písmena b) až m) se přejmenují na c) až n). 

 

 

V Praze 16. září 2015 

 

 

 

Josef  Z a h r a d n í č e k v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro bezpečnost 

 

 

 

Mgr. Helena  L a n g š á d l o v á  v.r. 

zpravodajka výboru pro evropské záležitosti 
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