
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 610) 
 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podal ve druhém čtení dne 19. ledna 2016 poslanec Petr 

Bendl. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního kontrolního výboru č. 153 

z 25. schůze konané dne 12. listopadu 2015 (tisk 610/1) 

 

A1. V části první čl. I bodě 3 se slovo „obce“ nahrazuje slovem „obcí“. 

 

A2. V části první čl. I bodě 6 se slovo „účastní“ nahrazuje slovem „účastí“.; 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. ledna 2016 

a dne 11. března 2016 
 

 

B. Poslanec Roman Kubíček 

SD 3471 

B1. V§ 12 odst. 1 se číslovka ,,15“ nahrazuje číslovkou ,,17“. 

 

SD 3565  

B2. V části páté, v článku VI se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „pátého“. 

 

 

C. Poslanec Václav Klučka 

SD 3257 – posl. Seďa 

C1.1. V § 3 odstavec 2 písmeno a) zní: 

„a) organizačních složek státu, státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu,“. 

 

C1.2. Do nového § 3a odstavec 1 se vkládá nový bod 9, který zní: 

„9. Českou tiskovou kancelář“.  

Ostatní body se přečíslují. 

 

SD 3533 

C2. V § 3 se doplňuje odstavec 2, který  zní: 

„(2) Úřad vykonává kontrolu státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu.“. 

Ostatní odstavce se přečíslují.  

Poznámka LO: Pozměňovací návrh C2 je nutno označit jako C2.1 a doplnit nový bod, jako související 

legislativně technickou úpravu v následujícím znění: 

„C2.2 V § 3 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.“. 
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D. Poslanec Ludvík Hovorka 

SD 3527 

Vkládá se další bod: 

„V § 12 odst. 9 písm. b) se číslovka „65“ nahrazuje číslovkou „70“.“. 

 

 

E. Poslanec Marek Benda: 

SD 3909 

alternativa 1 

V § 3a se bod 7. a bod 8. zrušují. Ostatní body se přečíslují. 

 

alternativa 2 

V § 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Úřad vykonává kontrolu hospodaření Českého rozhlasu a České televize v oblasti výdajů 

na pořízení nemovitého majetku.“. 

 

 

 

 

V Praze 11. března 2016 

 

 

 

 

JUDr. Štěpán  S t u p č u k v.r. 

zpravodaj garančního kontrolního výboru 

 

 

 

Ing. Jiří  P e t r ů  v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

 

JUDr. Jan  C h v o j k a  v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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