
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních 

symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

(tisk 702) 

 

 

Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu č. 292 ze dne 31. března 2021 (tisk 702/3)  

 

1.  V čl. I novelizačním bodě 2 se slova „razítko kulatého“ nahrazují slovy „razítko vytvářející 

otisk kruhového“; 

2.  V čl. I novelizačním bodě 3 se v § 6a odst. 1 slovo „kulatého“ nahrazuje slovy „vytvářející 

otisk kruhového“; 

3.  V čl. II se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2022“. 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 15. června 2021 
 

 

B.  Poslanec Jan Hamáček 

(SD 5280) 

V čl. I se za novelizační bod 1 vkládají nové novelizační body 2 a 3, které znějí: 

 

„2. V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které zní: 

„v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, 

jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,“. 

 

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

jednotek hasičských záchranných sborů podniků, jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků 

a spolků působících na úseku požární ochrany.“.“.  

 

Následující novelizační body se přečíslují. 
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C. Poslanec Pavel Jelínek 

 

(SD  7998) 

 

Písemný pozměňovací návrh předložili poslanci Pavel Jelínek, Radim Fiala, Tomio 

Okamura, Radek Rozvoral, Jiří Kobza, Zdeněk Podal, Jaroslav Foldyna, Radovan Vích, 

Lucie Šafránková, Jan Hrnčíř, Karla Maříková a Jaroslav Dvořák. 

 

V Čl. I se novelizační bod 4 zrušuje.  

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

D.  Poslanec Milan Brázdil 

V § 2 odst. 1 se za písmeno v) vkládá nové písmeno w), které zní: 

„w) zdravotnická záchranná služba,“. 

 

 

 

 

V Praze dne 16. června 2021 

 

 

Mgr. Ivo Pojezný 

zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu 

 

v z. 

 

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, v.r. 

místopředseda garančního výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu 
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