
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí  

(tisk 1001) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Garanční kontrolní výboru na své 46. schůzi konané dne 20. dubna 2017 (tisk 

1001/2) nepřijal žádné pozměňovací návrhy. 

 

B Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi dne 19. dubna 2017 

(tisk 1001/3) nepřijal žádné pozměňovací návrhy 

 

C Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 597 z 54. schůze 

konané dne 19. dubna 2017 (tisk 1001/4 ) 

 

1.  V §38 odst. 2 zní: 

„(2) Na Nejvyšší kontrolní úřad, obec, která nevykonává rozšířenou působnost, 

příspěvkovou organizaci takovou obcí zřízenou, dobrovolný svazek obcí, příspěvkovou 

organizaci zřízenou dobrovolným svazkem obcí, školskou právnickou osobu zřízenou obcí, 

které nevykonává rozšířenou působností, nebo zřízenou dobrovolným svazkem obcí se 

odstavec 1 nepoužije.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 6. června 2017 
 

 

D Poslanec Jan Klán 

SD 6473 

 

1. V části druhé, hlavě I se v § 5 odst. 1 na konci textu doplňují slova „a byla zajištěna jejich 

ochrana proti rizikům“. 

 

2. V části druhé, hlavě I se v § 10 odst. 1 doplňuje věta: „Správce veřejného rozpočtu a veřejný 

subjekt, u nichž není zřízen útvar interního auditu, zajistí ověřování spolehlivosti a účinnosti 

řídicích a kontrolních mechanismů a soulad operací s cílem řízení přijetím jiných dostatečných 

opatření.“ 

 

3. V části šesté § 47 zní: 

 „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.“ 

 

4. V části druhé, hlavě II se v§ 11 odst. 3 písm. b) za slovo dodržování vkládají slova „účelu 

a“ 
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5. V části druhé, hlavě II se v § 12 odstavec 3 zrušuje. 

 

6. V části druhé, hlavě III se v § 40 odstavec 4 zrušuje. 

 

7. V části druhé, hlavě I se v § 7 odst. 3 ve větě druhé nahrazuje spojka „a“ spojkou „ani“.  

 

8. V části druhé, hlavě III se v § 22 odst. 4 slova „v jeho“ nahrazují slovy „ve své“. 

 

9. V části druhé, hlavě III se v § 24 odst. 3 slova „v jeho rozpočtové působnosti“ zrušují. 

 

10. V části druhé, hlavě I se v § 5 odst. 1 na konci textu doplňují slova „zavést systém 

efektivního řízení rizik, včetně jejich prevence“. 

 

 

Poznámka legislativy: 

Na konec textu v § 5 odst. 1 se již doplňují slova uvedená ve SD 6473 bodě 1. Přidáním dalšího 

textu, uvedeného v bodě 10 (načteno ve 2. čtení) se obsah ustanovení stává nesrozumitelným. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. června 2017 

 

 

RNDr. Vladimír   K o n í č e k  v.r. 

zpravodaj garančního kontrolního výboru 

 

 

Ing. František   L a u d á t   v.r. 

zpravodaj rozpočtového výboru 

 

 

Mgr.  Jan    K l á n  v.r. 

   zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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