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12. funkční období

183/1
USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 133 ze dne 22. ledna 2020

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
133. USNESENÍ
z 20. schůze konané dne 22. ledna 2020

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
senátní tisk č. 183
Po úvodním slově navrhovatele paní Hany Kordové Marvanové, zastupitelky hlavního
města Prahy, po zpravodajské zprávě senátora Ladislava Kosa a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto
usnesení;

II.

určuje

zpravodajem
výboru
pro
senátora Ladislava Kosa;

III. pověřuje

jednání

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.
předseda výboru

senátor Ladislav Kos v.r.
zpravodaj výboru

senátor Miroslav Balatka v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 133/2020
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1. V čl. II bodu 4 v § 12a větu druhou upravit takto: „Ministerstvo vydá průkaz, splní-li žadatel o
vydání průkazu odbornou způsobilost podle § 12b odst. 2.“.
2. V čl. II bodu 4 v § 12b odst. 1 čárku na konci písmene d) nahradit tečkou a písmena e) a f)
vypustit.
3. V čl. II bodu 4 v § 12b odstavec 2 vypustit.
Dosavadní odstavce 3 až 6 označit jako odstavce 2 až 5.
4. V čl. II bodu 4 v § 12b odst. 2 úvodní části ustanovení slova „II. stupně“ vypustit a za písmeno
d) vložit nové písmeno e), které zní:
„e) středním vzdělání s maturitní zkouškou a vykonání tříleté praxe v průvodcovské činnosti
v oblasti cestovního ruchu,“.
Dosavadní písmena e) a f) označit jako písmena f) a g).
5. V čl. II bodu 4 v § 12b odst. 4 větu druhou upravit takto: „Vzor průkazu včetně údajů v něm
uvedených stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
6. V čl. II bodu 4 v § 12c písmeno c) upravit takto:
„c) datum vydání průkazu.“.
7. V čl. III položku 25b upravit takto:

„Položka 25b

a) Vydání českého národního průkazu průvodce

Kč

1 000

b) Vydání českého národního průkazu průvodce po změně
údajů

Kč

200

c) Vydání duplikátu českého národního průkazu průvodce
náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo
odcizený

Kč

500“.

