
Pozměňovací a jiné návrhy  

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

úpravy rozpočtové odpovědnosti  

(tisk 413) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 319 ze 29. 

schůze konané dne 14. října 2016 (tisk 413/3) 

 

1. V části čtrnácté (změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) v čl. XIV. v 

bodu 18 se slova „Návrh pravidel rozpočtového provizoria a“ a v obou případech slova „3 a“ a 

dále slova „6 a“ vypouštějí. 

 

2. V části čtrnácté (změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) v čl. XIV. v 

bodu 19 se slova „Návrh rozpočtového opatření a“ a v obou případech slova „3 a“ a dále slova 

„6 a“ vypouštějí. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016 
 

 

B. Poslanec Václav Votava 

SD 4743 

1. V části třetí článku III. se slova „zákona č…./2015 Sb.“ nahrazují slovy „zákona  

č. 200/2015 Sb. a zákona č. …./2016 Sb.“. 

 

2. V části třetí v bodě 1 se poznámka pod čarou č. 11 označuje jako poznámka pod čarou č. 13. 

 

3. V části třetí v bodě 1 se v odst. 14 zrušují slova „ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti a“. 

 

4. V části třetí bod 3 zní: 

„Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní: 

§ 9a 

Pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí 

a)  informace o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, a to do 25 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce, 

b)  informace o stavu zůstatků na jejích bankovních účtech k poslednímu dni kalendářního měsíce, 

a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce, 

c)  informace o stavu svých závazků a pohledávek k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do 

45 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce.“. 

 

5. V části páté článku V. se slova „zákona č…./2015 Sb.“ nahrazují slovy „zákona  

č. 200/2015 Sb. a zákona č. …./2016 Sb.“. 

 

6. V části páté bod 3 zní: 
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„Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní: 

 

§ 13a 

 

Zaměstnanecká pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí 

a) informace o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, a to do 25 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce, 

b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních účtech k poslednímu dni kalendářního 

měsíce, a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce, 

c) informace o stavu svých závazků, pohledávek k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to 

do 45 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce.“. 
 

 

7. V části páté bodě 4 se poznámka pod čarou č. 24 označuje jako poznámka pod čarou č. 26. 

 

8. V části páté v bodě 4 se v odstavci 14 zrušují slova „ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti a“. 

 

9. V části jedenácté článku XI. se slova „a zákona č. …/2015 Sb.“ nahrazují slovy  

„,zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb. a zákona  

č. …/2016 Sb.,“. 
 

10. V části jedenácté v bodě 16 se v § 36 odstavci 9 nahrazují slova „výši státního dluhu podle 

článku 4 ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti“ slovy „výši rezervy peněžních 

prostředků při financování státního dluhu“. 

 

11. V části dvanácté článku XII se slova „a zákona č. 267/2014 Sb.“ nahrazují slovy  

„ , zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 391/2015 Sb.,“. 

 

12. V části čtrnácté článku XIV se slova „zákona č…/2015 Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 

24/2015 Sb.“. 

 

13. V části čtrnácté bodu 10 se slova „ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a“ zrušují. 

 

14. V části čtrnácté bodu 17 se slova „ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a“ zrušují. 

 

15. V části čtrnácté článku XV se číslo „2016“ nahrazuje číslem „2017“. 

 

16. V části patnácté bodu 1 se slova „právních předpisů upravujících“ nahrazují slovy „právního 

předpisu upravujícího“. 

 

17. V části dvacáté se číslo „2016“ nahrazuje číslem„2017“. 

 

 

 

 

C. Poslanec Zbyněk Stanjura 

SD 4852 

1. V části dvacáté se „2016“ nahrazuje „2017“, slovo „2018“ se nahrazuje slovem „2020“. 
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D. Poslanec Vladislav Vilímec 

1. Zrušují se části dvanáctá, třináctá, čtrnáctá a patnáctá včetně jejich nadpisů. 

Následující části se přečíslují. 

 

2.  Část dvacátá, čl. XXI zní: 

 „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“. 

 

 

 

 

V Praze 9. září 2016 

 

 

 

Ing. Václav   V o t a v a, v.r.  

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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