PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2004
4. volební období
USNESENÍ č. 226
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
z 37. schůze dne 30. září 2004
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
sněmovní tisk 646
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 37. schůzi po
úvodním slově RNDr. Ladislava Miky, náměstka ministra životního prostředí, po
zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Ivy Šedivé a po rozpravě:
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 646 projednat a schválit ve
znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V čl. I se v úvodní části textu novelizačního bodu 1 slova „na konci odstavce 4“ nahrazují
slovy „na konci odstavce 3“.
2. V čl. I se v úvodní části textu novelizačního bodu 4 slova „poznámek pod čarou č. 20 až
22“ nahrazují slovy „poznámek pod čarou č. 5a) až 5c)“.
Na konci textu novelizačního bodu 4 se doplňuje věta „Dosavadní poznámky pod čarou č. 5a)
a 5b) se označují jako poznámky pod čarou č. 5d) a 5e), včetně odkazů na ně.“.
3. V čl. I se doplňuje nový bod 5, který zní:
„5. V § 20 odst. 1 se doplňuje nové písmeno l), které zní:
„l) nesplní povinnost vyplývající z ustanovení § 3 odst. 7.“.“
4. V čl. III dosavadní bod 1 zní:
„2. V § 24 se v odstavcích 2 a 3 slova „ministerstva hospodářství České republiky“ nahrazují
slovy „Ministerstva životního prostředí“ a v odstavcích 2 a 4 se slova „ministerstvo
hospodářství České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo životního prostředí“.“.
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5. V čl. III se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„V § 27 odst. 7 se slova „§ 24 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 11“.“.
Následující body se přečíslují.
6.V čl. III dosavadní bod 3 zní:
„V § 32a se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Organizace je povinna zaplatit roční úhradu z ropy nebo hořlavého zemního plynu,
které získá při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území a uvede
je na trh v rámci své podnikatelské činnosti; ustanovení odstavců 2 až 9 se zde použijí
obdobně.“.“.
7. Úvodní část textu článku V zní: „V § 40 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002
Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 18d) zní:“. (Následuje text písmene).
Slova „Poznámka pod čarou č. 22 zní:“ se vypouštějí.
Na konci textu článku V se doplňuje věta „Dosavadní poznámky pod čarou č. 18d) až 18h) se
označují jako poznámky pod čarou 18e) až 18i), včetně odkazů na ně.“.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu.

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké
sněmovny,

Ing. Iva Š e d i v á v.r.
zpravodaj

Miroslava V l č k o v á v.r.
ověřovatel

Mgr. Radko M a r t í n e k
předseda výboru

v.r.

