
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(tisk 290) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl ve druhém čtení dne 7. dubna 2021 poslanec Lukáš 

Černohorský. 

 

 

A. Komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro sociální 

politiku č. 185 z 55. schůze konané dne  9. září 2020  (tisk 290/4) 

 

„ZÁKON 

ze dne ……..............….. 2020, 

 

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

        Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 

585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 

259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 

364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 

64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 

377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona 

č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 309/2018 Sb. se mění takto: 

 

1.  Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 80 až 88 zní: 

 

„§ 4a 

Dočasné snížení dávky z důvodu úhrady pokuty za vybraný přestupek 

 

(1) Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí se sníží o částku na úhradu neuhrazené 

pravomocně uložené pokuty za přestupek 

 

a)  nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce,80) 

 

b)  zanedbávání péče o dítě spočívající v neomluveném zameškání více než 100 hodin 

povinné školní docházky v průběhu jednoho školního pololetí,81) 

 

c) proti veřejnému pořádku,82) 

 

d) proti občanskému soužití,83) 
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e) proti majetku,84) a 

 

f) v porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce85) pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku,86) 

 

(dále jen „vybraný přestupek“) 

 

spáchaný fyzickou osobou, která není mladistvým87) a která je příjemcem doplatku na bydlení nebo 

příspěvku na živobytí nebo žadatelem o ně nebo osobou s nimi společně posuzovanou, jestliže od 

jeho spáchání neuplynuly více jak 3 roky a od pravomocného uložení pokuty neuplynul víc než jeden 

rok88).  

 

(2)  Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí lze snížit i opakovaně na dobu více měsíců po 

sobě, dokud všechny pokuty za vybrané přestupky, oznámené příslušné krajské pobočce Úřadu práce 

(dále jen „oznámené vybrané přestupky“), nebudou uhrazeny; nejdříve se sníží doplatek na bydlení, 

a nestačí-li to, sníží se příspěvek na živobytí. 

 

(3) Je-li pokut za oznámené vybrané přestupky více, uhrazují se postupně v pořadí, v jakém byly 

krajské pobočce Úřadu práce oznámeny (§ 50 odst. 2) počínaje tou, která byla oznámena nejdříve, a 

byly-li oznámeny ve stejný den, podle doby spáchání vybraného přestupku počínaje tím, který byl 

spáchán, případně začal být páchán dříve. 

 

(4) Částka, o kterou je dávka snížena z důvodu úhrady pokuty za vybraný přestupek, je příjmem 

obce, která pokutu za tento vybraný přestupek uložila; použije se na úhradu nebo částečnou úhradu 

pokuty za vybraný přestupek, pro kterou byla stržena. 

 
___________ 

80) § 182a odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 561/1994 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

81) § 182a odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/1994 Sb. 

82) § 5 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

83) § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. 

84) § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. 

85) § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb. 

86) § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. 

87) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění zákona č. 41/2009 

Sb.  

88) § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu“ 

 

 

 

2. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí: 

 

„(2) Krajská pobočka Úřadu práce pravidelně, nejméně ve čtvrtletních intervalech, poskytuje 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznam osob, kterým vyplácí dávky podle tohoto 

zákona a které mají trvalý pobyt anebo bydliště v jeho správním obvodu; to neplatí pro dávky 

mimořádné okamžité pomoci. 

 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může informovat příslušnou krajskou pobočku 

Úřadu práce o jím pravomocně uložené a dosud nezaplacené pokutě za vybraný přestupek, která není 

předmětem exekučního, insolvenčního ani jiného vymáhacího řízení, spáchaný osobou, o které se 
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domnívá, že je příjemcem dávek a o výši uložené pokuty; učiní tak vždy, jestliže v období posledních 

12 měsíců této osobě uložil alespoň 3 takové pokuty a žádná z nich nebyla uhrazena. 

 

(4) Krajská pobočka Úřadu práce na základě oznámení podle odstavce 3 bezodkladně dávku 

dočasně sníží v souladu s § 4a a částku, o kterou byla dávka snížena, převede na účet obce, která 

pokutu za vybraný přestupek uložila.  

 

(5) Krajská pobočka Úřadu práce informuje obec o ukončení dočasného snížení dávky. V době 

od oznámení uložení pokuty za vybraný přestupek pověřeným obecním úřadem (odst. 3) do ukončení 

dočasného snížení dávky se pověřený obecní úřad zdrží vymáhání jím oznámené pokuty. Pokuta se 

považuje za uhrazenou ve výši částky, o kterou byla dávka snížena, ke dni, ke kterému by jinak byla 

vyplacena jako část dávky.“. 

 

3. V § 75 písmeno c) zní: 

 

„c)  dávka byla snížena nebo dočasně snížena,“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

 Tento zákon se nepoužije pro pokuty za vybrané přestupky, uvedené v § 4a zákona č. 111/2006 

Sb. ve znění tohoto zákona, spáchané přede dnem účinnosti tohoto zákona; to neplatí pro přestupky, 

ve kterých je pokračováno nebo trvají1) i po dni účinnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 
Poznámka pod čarou: 

1) § 7 a 8 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“; 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. dubna 2021 
 

 

B. Poslanec Jan Bauer 

SD 7810 

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 290/0 

B1. I. V části první články I a II znějí: 

 

„Čl. I 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 

585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 

259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 

364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 
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377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona 

č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 309/2018 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňují slova: „, není-li dále stanoveno jinak“. 

2. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6: 

„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce o všech přestupcích podle § 51a odst. 2 písm. a) a b), době jejich spáchání a správních sankcích 

za ně pravomocně uložených. 

 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestupek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f), jestliže 

shledá,80) že v období posledních 12 měsíců od jeho spáchání jeho pachatel spáchal nejméně dva jiné 

přestupky podle 51a odst. 2, a o době spáchání všech těchto přestupků.     

 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestupek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f) a době 

jeho spáchání též tehdy, má-li důvody domnívat se, že pokuta je jiným postupem než postupem podle 

§ 51a nevymožitelná a existují-li současně vážné pochybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě; 

důvody postupu podle tohoto odstavce je povinen odůvodnit tak, aby tento postup byl 

přezkoumatelný.  

 

(5) Pokud orgán pomoci v hmotné obdrží od obecního úřadu s rozšířenou působností informaci 

uvedenou v odstavci 2 a v daném případě nelze použít postup podle § 51a, bezodkladně, nejpozději 

však ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy obdržel informaci podle odstavce 2, o této skutečnosti obecní úřad 

s rozšířenou působností informuje. Obdobně orgán pomoci v hmotné nouzi postupuje v případech, 

kdy postup podle § 51a zahájí, ale po změně skutečností postup podle § 51a již nebude možno použít, 

a v případech, kdy postup podle § 51a zahájí, ale srážky na úhradu pokut nelze provést bezodkladně. 

 

(6)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností se zdrží vymáhání jím uložené pokuty 

od okamžiku, když učinil oznámení podle odstavců 2 až 4, do doby, než obdrží informaci podle 

odstavce 5.“ 

 

Poznámka pod čarou č. 80 zní: 

„80) § 12 zákona č. 251/2016, o některých přestupcích 

 

3. Za § 51 se vkládá § 51a, který zní: 

 

„§ 51a 

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky 

 

(1)  Z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení lze provádět srážky na úhradu pravomocně 

uložených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2 spáchané fyzickou osobou, která není 

mladistvým81) a která je příjemcem příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení nebo osobou 

s ním společně posuzovanou, jestliže od jeho spáchání neuplynuly více jak 3 roky 

a od pravomocného uložení pokuty neuplynul víc než jeden rok.82) Ustanovení o nepostižitelnosti 

dávky exekucí v tomto případě neplatí.  

 

(2)  Přestupky, u kterých se postupuje podle odstavce 1, jsou tyto přestupky: 

 

a)  nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce,83) 

  

 b) zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka,84) 
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 c) proti veřejnému pořádku,85) 

  

 d) proti občanskému soužití,86) 

  

 e) proti majetku,87) a 

  

 f) v porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce88) pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku,89) 

 

(3)  O srážkách podle odstavce 1 rozhoduje orgán pomoci v hmotné nouzi, který dávku vyplácí 

nebo naposledy vyplácel. Přednost před srážkami podle tohoto ustanovení mají srážky podle § 51. 

Po provedení srážky z dávky, je-li mezi společně posuzovanými osobami nezaopatřené dítě, musí 

dávka zůstat nejméně ve výši jeho životního minima; a to pro každé nezaopatřené dítě z okruhu 

společně posuzovaných osob.  

 

(4)  Orgán pomoci v hmotné nouzi částky sražené z dávek podle odstavců 1 až 3 poukazuje 

bezodkladně na účet určený obecním úřadem s rozšířenou působností, který pokutu uložil.“ 

 

Poznámky pod čarou č. 81 až 89 znějí: 

„81) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění zákona 

č. 41/2009 Sb.  

82) § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

83) § 182a odst. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

84) § 182a odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

85) § 5 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., 

86) § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. 

87) § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. 

88) § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb. 

89) § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona 

č. 313/2002 Sb.“.“. 

 

4. V § 75 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo srážky podle § 51a,“. 

 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

 Tento zákon se nepoužije pro pokuty za vybrané přestupky uvedené v § 51a zákona 

č. 111/2006 Sb., ve znění tohoto zákona, spáchané přede dnem účinnosti tohoto zákona; to neplatí 

pro přestupky, ve kterých je pokračováno nebo trvají1) i po dni účinnosti tohoto zákona. 

 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) § 7 a 8 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“.“. 

 

II. Části druhá a třetí se zrušují. 

 

III. Část čtvrtá se označuje jako část druhá. Článek V se označuje jako článek II. 
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IV. Nově označený článek II zní:  

 

„Čl. II 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.“. 

 

 

SD 7811 

Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v tisku 290/4 (usnesení 

výboru pro sociální politiku č. 185 ze dne 9. září 2020) 

B2. I. V čl. I body 1 až 3 znějí: 

„1. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňují slova: „, není-li dále stanoveno jinak“. 

 

2. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6: 

„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce o všech přestupcích podle § 51a odst. 2 písm. a) a b), době jejich spáchání a správních sankcích 

za ně pravomocně uložených. 

 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestupek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f), jestliže 

shledá,80) že v období posledních 12 měsíců od jeho spáchání jeho pachatel spáchal nejméně dva jiné 

přestupky podle 51a odst. 2, a o době spáchání všech těchto přestupků.     

 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestupek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f) a době 

jeho spáchání též tehdy, má-li důvody domnívat se, že pokuta je jiným postupem než postupem podle 

§ 51a nevymožitelná a existují-li současně vážné pochybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě; 

důvody postupu podle tohoto odstavce je povinen odůvodnit tak, aby tento postup byl 

přezkoumatelný.  

 

(5) Pokud orgán pomoci v hmotné obdrží od obecního úřadu s rozšířenou působností informaci 

uvedenou v odstavci 2 a v daném případě nelze použít postup podle § 51a, bezodkladně, nejpozději 

však ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy obdržel informaci podle odstavce 2, o této skutečnosti obecní úřad 

s rozšířenou působností informuje. Obdobně orgán pomoci v hmotné nouzi postupuje v případech, 

kdy postup podle § 51a zahájí, ale po změně skutečností postup podle § 51a již nebude možno použít, 

a v případech, kdy postup podle § 51a zahájí, ale srážky na úhradu pokut nelze provést bezodkladně. 

 

(6)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností se zdrží vymáhání jím uložené pokuty 

od okamžiku, když učinil oznámení podle odstavců 2 až 4, do doby, než obdrží informaci podle 

odstavce 5.“ 

 

Poznámka pod čarou č. 80 zní: 

„80) § 12 zákona č. 251/2016, o některých přestupcích 

 

3. Za § 51 se vkládá § 51a, který zní: 

„§ 51a 

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky 

 

(1)  Z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení lze provádět srážky na úhradu pravomocně 

uložených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2 spáchané fyzickou osobou, která není 

mladistvým81) a která je příjemcem příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení nebo osobou 
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s ním společně posuzovanou, jestliže od jeho spáchání neuplynuly více jak 3 roky 

a od pravomocného uložení pokuty neuplynul víc než jeden rok.82) Ustanovení o nepostižitelnosti 

dávky exekucí v tomto případě neplatí.  

 

(2)  Přestupky, u kterých se postupuje podle odstavce 1, jsou tyto přestupky: 

 

a)  nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce,83) 

  

 b) zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka,84) 

  

 c) proti veřejnému pořádku,85) 

  

 d) proti občanskému soužití,86) 

  

 e) proti majetku,87) a 

  

 f) v porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce88) pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku,89) 

 

(3)  O srážkách podle odstavce 1 rozhoduje orgán pomoci v hmotné nouzi, který dávku vyplácí 

nebo naposledy vyplácel. Přednost před srážkami podle tohoto ustanovení mají srážky podle § 51. 

Po provedení srážky z dávky, je-li mezi společně posuzovanými osobami nezaopatřené dítě, musí 

dávka zůstat nejméně ve výši jeho životního minima; a to pro každé nezaopatřené dítě z okruhu 

společně posuzovaných osob.  

 

(4)  Orgán pomoci v hmotné nouzi částky sražené z dávek podle odstavců 1 až 3 poukazuje 

bezodkladně na účet určený obecním úřadem s rozšířenou působností, který pokutu uložil.“. 

 

Poznámky pod čarou č. 81 až 89 znějí: 

„81) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění zákona 

č. 41/2009 Sb.  

82) § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

83) § 182a odst. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

84) § 182a odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

85) § 5 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., 

86) § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. 

87) § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. 

88) § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb. 

89) § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona 

č. 313/2002 Sb.“.“.  

 

II. V čl. I se doplňuje bod 4, který zní: 

 

„4. V § 75 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo srážky podle § 51a,“.“ 

 

III. V čl. II se text „§ 4a“ nahrazuje textem „§ 51a“. 
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SD 7812 

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 290/0 

B3. I. Část druhá zní: 

„Č Á S T   D R U H Á 

Změna zákona o některých přestupcích 

 

Čl. III 

Ustanovení § 12 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zní: 

„§ 12 

Evidence přestupků 

 

 Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí 

o přestupku podle: 

 

a) § 5, 7 a 8, s výjimkou rozhodnutí o přestupku podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 

písm. d),  

 

b) § 4 odst. 1 písm. b) spočívajícího v porušení povinnosti stanovené obecně závaznou 

vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 

a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku1).“ 

 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1)  § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích“.“. 

 

II. Část třetí se zrušuje.  

Část čtvrtá se označuje jako část třetí. Článek V se označuje jako článek IV. 

 

 

SD 7813 

Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v tisku 290/4 (usnesení 

výboru pro sociální politiku č. 185 ze dne 9. září 2020) 

B4. Za článek I se vkládá článek II, který zní: 

 

„Článek II 

 

 Ustanovení § 12 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zní: 

„§ 12 

Evidence přestupků 

 

 Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí 

o přestupku podle: 

 

a) § 5, 7 a 8, s výjimkou rozhodnutí o přestupku podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 

písm. d),  

 

b) § 4 odst. 1 písm. b) spočívajícího v porušení povinnosti stanovené obecně závaznou 

vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 

a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku1).“. 
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Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1)  § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích“.“. 

 

Články II a III se označují jako články III a IV. 

 

B5. Článek …., ÚČINNOST, zní:  

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze  8. dubna 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana  Pastuchová, v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku 
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