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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2021 
8. volební období 

382 

USNESENÍ 
hospodářského výboru 

z 56. schůze 

ze dne 28. dubna 2021 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního 

zákona – sněmovní tisk 1009 
 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po pro-

jednání návrhu zákona po druhém čtení 

I. doporuču je  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat ve třetím čtení o návrzích 

podaných k návrhu zákona (podle sněmovního tisku 1009/7) v následujícím pořadí: 

1. návrh na zamítnutí, 

2. návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, budou-li 

v rozpravě ve třetím čtení předneseny, 

3. legislativně technické úpravy uvedené v písmeni G jako návrhy G.1 až G.49 společně 

jedním hlasováním 

- pokud bude přijat návrh G.1, je nehlasovatelný návrh L.10 (změna části třetí)  

4. pozměňovací návrhy k části třicáté první (změna vodního zákona): 

 návrhy B.9 až B.17 společně jedním hlasováním 

- pokud budou přijaty návrhy B.9 až B.17, jsou návrhy A.23 až A.38 (k části třicáté 

první) v dalším kroku nehlasovatelné 

5. pozměňovací návrhy hospodářského výboru uvedené v písmeni A  

 návrh A.40  

 návrhy A.1 až A.39 a A.41 až A.62 

- návrhy A.23 až A.38 jsou hlasovatelné, pokud nebyly v hlasování č. 4 přijaty 

návrhy B.9 až B.17 (k části třicáté první) 
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- pokud bude přijat návrh A.40, je nehlasovatelný návrh B.1 (k části třicáté šesté) 

- pokud nebude přijat návrh A.40, hlasovat návrh B.1 

- pokud bude přijat návrh A.52, je nehlasovatelný návrh M.8 z důvodu totožného 

znění (pozměňovací návrhy k části čtyřicáté osmé) 

- pokud bude přijat návrh A.55, je nehlasovatelný návrh D.2 z důvodu totožného 

znění 

6. pozměňovací návrhy k části druhé (změna zákona o požární ochraně) a dvacáté druhé 

(změna zákona o integrovaném záchranném systému): 

 pozměňovací návrhy I.6 a I.8 společně jedním hlasováním 

 pozměňovací návrhy I.7 a I.9 až I.11 společně jedním hlasováním 

 pozměňovací návrh I.12 

 pozměňovací návrh I.13 

 pozměňovací návrh I.14 

 pozměňovací návrh I.15 

7. pozměňovací návrhy k části třetí (změna zákona o státní památkové péči): 

 pozměňovací návrhy J.28 až J.58 společně jedním hlasováním 

- pokud budou přijaty návrhy J.28 až J.58, jsou návrhy J.1 až J.27 nehlasovatelné  

a zároveň jsou nehlasovatelné návrhy L.3 až L.9 

- pokud nebudou přijaty návrhy J.28 až J.58, hlasovat návrhy J.1 až J.27 

- pokud budou přijaty návrhy J.1. až J.27, jsou návrhy L.3 až L.9 nehlasovatelné 

- pokud nebudou přijaty návrhy J.1. až J.27, hlasovat návrhy L.3 až L.9 

 pozměňovací návrhy L.1, L.2 a L.33 společně jedním hlasováním 

8. pozměňovací návrhy pod písmenem L k části čtvrté (změna horního zákona), k části páté 

(změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě), k části sedmé 

(změna zákona o ochraně přírody a krajiny), k části osmé (změna zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu) a k části patnácté (změna lesního zákona): 

 pozměňovací návrhy L.11 až L.21 společně jedním hlasováním 

- pokud budou přijaty návrhy L.11 až L.21, jsou návrhy L.22 až L.32 

nehlasovatelné  

- pokud nebudou přijaty návrhy L.11 až L.21, hlasovat návrhy L.22 až L.32 

9. pozměňovací návrhy k části sedmé (změna zákona o ochraně přírody a krajiny): 

 pozměňovací návrhy F.1 a F.3 společně jedním hlasováním 

- pokud budou přijaty návrhy F.1 a F.3, jsou návrhy K.1 až K.3 nehlasovatelné 

- pokud nebudou přijaty návrhy F.1 a F.3, hlasovat návrhy K.1 až K.3 
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 pozměňovací návrh M.1 

 pozměňovací návrh L.34 

10. pozměňovací návrhy k části osmé (změna zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu): 

 pozměňovací návrhy B.2 až B.4 společně jedním hlasováním 

- pokud budou přijaty návrhy B.2 až B.4, jsou návrhy E.1 až E.4 nehlasovatelné  

- pokud nebudou přijaty návrhy B.2 až B.4, hlasovat návrhy E.1 až E.4 

 pozměňovací návrhy I.1 až I.5  

11. pozměňovací návrhy k části patnácté (změna lesního zákona): 

 pozměňovací návrhy E.7 až E.9 společně jedním hlasováním 

12. pozměňovací návrh k části devatenácté (změna veterinárního zákona): 

 pozměňovací návrh B.5 

13. pozměňovací návrhy k části dvacáté třetí (změna zákona o ochraně veřejného zdraví): 

 pozměňovací návrh B.6 

 pozměňovací návrh B.7 

14. pozměňovací návrhy k části dvacáté čtvrté (změna zákona o hospodaření energií): 

 pozměňovací návrhy E.5 a E.6 společně jedním hlasováním 

15. pozměňovací návrhy k části dvacáté páté (změna energetického zákona): 

 pozměňovací návrhy F.5 a F.6 společně jedním hlasováním 

16. pozměňovací návrh k části dvacáté osmé (změna zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí): 

 pozměňovací návrh F.4 

17. pozměňovací návrh k části dvacáté deváté (změna lázeňského zákona):  

 pozměňovací návrh B.8  

18. pozměňovací návrhy k části třicáté čtvrté (změna zákona o integrované prevenci): 

 pozměňovací návrhy M.2 až M.5 společně jedním hlasováním 

19. pozměňovací návrhy k části třicáté deváté (změna zákona o správních poplatcích): 

 pozměňovací návrh H 
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20. pozměňovací návrhy k části čtyřicáté osmé (změna zákona o urychlení výstavby doprav-

ní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací): 

 pozměňovací návrh D.1  

 pozměňovací návrh F.2 

 pozměňovací návrhy M.6 a M.7 společně jedním hlasováním 

21. pozměňovací návrhy k části padesáté první (změna zákona o ochraně ovzduší): 

 pozměňovací návrhy C.1 až C.4 společně jedním hlasováním  

22. návrh zákona jako celek; 

II. za uj í má následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům: 

návrh na zamítnutí      nedoporučuje 

pozměňovací návrhy G.1 – G.49    doporučuje 

pozměňovací návrh L.10     nedoporučuje 

pozměňovací návrhy B.9 – B.17    bez stanoviska  

pozměňovací návrh A.40     bez stanoviska 

pozměňovací návrh A.1 – A.39 a A.41 – A.62  doporučuje 

pozměňovací návrh B.1     nedoporučuje 

pozměňovací návrh M.8     doporučuje 

pozměňovací návrh D.2     doporučuje 

pozměňovací návrhy  I.6 a I.8    doporučuje 

pozměňovací návrhy  I.7 a I.9 – I.11    nedoporučuje 

pozměňovací návrh I.12     doporučuje 

pozměňovací návrh I.13     doporučuje 

pozměňovací návrh I.14     doporučuje 

pozměňovací návrh I.15     nedoporučuje 

pozměňovací návrhy J.28 – J.58    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy J.1 – J.27    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy L.3 – L.9    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy L.1, L.2 a L.33    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy L.11. – L.21    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy L.22 – L.32    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy F.1 a F.3    doporučuje 
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pozměňovací návrhy K.1 – K.3    nedoporučuje 

pozměňovací návrh M.1     doporučuje 

pozměňovací návrh L.34     nedoporučuje 

pozměňovací návrhy B.2 – B.4    doporučuje 

pozměňovací návrhy E.1 – E.4    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy I.1 – I.5     doporučuje 

pozměňovací návrhy E.7 – E.9    nedoporučuje 

pozměňovací návrh B.5     doporučuje 

pozměňovací návrhy B.6      bez stanoviska 

pozměňovací návrh B.7     doporučuje 

pozměňovací návrhy E.5 a E.6    nedoporučuje 

pozměňovací návrhy F.5 a F.6    doporučuje 

pozměňovací návrh F.4     doporučuje 

pozměňovací návrh B.8     bez stanoviska 

pozměňovací návrhy M.2 – M.5    doporučuje 

pozměňovací návrh H      doporučuje 

pozměňovací návrh D.1     nedoporučuje 

pozměňovací návrh F.2     doporučuje 

pozměňovací návrhy M.6 a M.7    doporučuje 

pozměňovací návrhy C.1 – C.4    doporučuje 

návrh zákona jako celek     doporučuje;  

III. p ov ěřu j e  zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním 

odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy 

podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; 

IV. p ov ěřu j e  zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve 

třetím čtení návrhu zákona přednášel stanoviska výboru; 

V. p ov ěřu j e  předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké 

sněmovny. 

 Ondřej POLANSKÝ v. r.  Martin KOLOVRATNÍK v. r. 

 ověřovatel výboru  zpravodaj výboru 

  Radim FIALA v. r. 

  předseda výboru 


