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NÁVRH POŘADU 87. SCHŮZE POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 

S DODATKEM KOMENTÁŘŮ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 

 

Zákon druhé čtení  

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 
1046/ HK ČR kvituje vládní návrh, který je vyjednaným kompromisem všech zainteresovaných 
stran. Nicméně HK ČR nesouhlasí s nesystémovými pozměňovacími návrhy, jako je pozměňovací 
návrh pana poslance Sadovského (7625), který postrádá dostatečné odůvodnění, proč měnit 
něco, co již dlouhou dobu funguje, navíc podle principu spolkové samosprávy a opřené o 
mezinárodní pravidla (pozměňovací návrh mj. zasahuje i do pravomocí Mezinárodní federace 
historických vozidel). Není zřejmé, proč by se měla v této navýsost odborné problematice předávat 
pravomoc krajským úřadům, které by měly rozhodovat o tom, kdo je kompetentní a dostatečně 
odborně vybavený k posuzování historického vozidla. V neposlední řadě, by přijetím tohoto 
pozměňovacího návrhu muselo dojít ke změně příslušných ustanovení vyhlášky č. 355/2006 Sb., 
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických 
a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v 
registru silničních vozidel, v platném znění, což pozměňovací návrh neuvádí.  
Ze všech těchto důvodů HK ČR nesouhlasí s výše uvedeným pozměňovacím návrhem a 
doporučuje ho neschválit.  
 

Zákon třetí čtení  

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika 
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů /sněmovní tisk 317/ HK ČR odmítá návrh na změnu zákoníku práce, jejíž podstatou je 
plošné zvýšení nároku na dovolenou ze současných 4 týdnů na 5 týdnů. Kumulace zvyšování 
nákladů na zaměstnance, ke které v současnosti dochází, zvyšuje cenu práce, omezuje soutěž na 
trhu práce a celkově vytváří excesivní tlak na svobodu podnikání. Návrh rozhodně není slučitelný 
s hledáním opatření k restartu vyčerpané ekonomiky. Navíc by měl návrh nežádoucí dopady i na 
zaměstnavatele v neziskovém nestátním sektoru, včetně těch, kteří zaměstnávají osoby se 
změněnou pracovní schopností. HK ČR zásadně nesouhlasí s návrhem a doporučuje zamítnout 
návrh zákona. 
 
Vizte tiskovou zprávu HK ČR: 
https://www.komora.cz/press_release/5-tyden-dovolene-misto-pomoci-k-restartu-po-covidu-dnes-
chteji-poslanci-zamestnavatele-a-tuzemske-hospodarstvi-zatizit-jednim-z-nejvetsich-bremen/ 
 


