
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana 

Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., 

o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 157) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního hospodářského výboru č. 91 

z 16. schůze konané dne 5. září 2018 (tisk 157/2) 

Článek I nově zní: 

„Čl. I 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., 

zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona 

č. 327/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. 

a zákona č. 292/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 43 odstavci 3 písm. c) bodě 1 se za slova „návykové látky“ vkládají slova „ ; to 

neplatí, pokud jde o člena posádky malého plavidla bez vlastního strojního pohonu, 

které nepodléhá evidenci podle tohoto zákona, nebo jde o vůdce tohoto plavidla, 

u něhož je zjištěný obsah alkoholu nižší než 1 promile“. 

2. V § 43 odstavec 3 písm. c) bodě 2 se za slova „návykové látky“ vkládají slova „ ; to 

neplatí, pokud jde o člena posádky malého plavidla bez vlastního strojního pohonu, 

které nepodléhá evidenci podle tohoto zákona“.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 14. listopadu 2018 
 

 

 

B. Poslankyně Jana Krutáková 

SD 1512 

 

V příloze č. 2 části 2 se písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). 
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C. Poslanec Lukáš Bartoň 

SD 1285 

 

Článek I nově zní: 

„Čl. I 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona 

č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 327/2005 Sb., 

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 

Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 292/2017 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 43 odstavci 3 písm. c) bodě 1 se za slova „návykové látky“ vkládají slova „ ; to 

neplatí, pokud jde o malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, které nepodléhá 

evidenci podle tohoto zákona“. 

2. V § 43 odstavec 3 písm. c) bodě 2 se za slova „návykové látky“ vkládají slova „ ; to 

neplatí, pokud jde o malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, které nepodléhá 

evidenci podle tohoto zákona“.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Vojtěch  M u n z a r, v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  
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