
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým sem ění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 262)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení kontrolního výboru č. 83 z 12. schůze konané 
dne 15. ledna 2015 (tisk 262/1)

1. V čl. I se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
„4. Poznámky pod čarou č. 1d až 1f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.“.

Dosavadní body se přečíslují.

2. V čl. I se za bod 23 vkládá nový bod 24, který zní:
„24. Poznámka pod čarou č.  4 „Zákon č.  102/1971 Sb.,  o ochraně státního tajemství,  ve znění 
zákona č. 393/1990 Sb.“ se zrušuje.

Dosavadní body se přečíslují.

3. V čl. I se za dosavadní bod 26 vkládá nový bod 27, který zní:
„27. Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.“.

Dosavadní body se přečíslují.

4. V čl. I se za dosavadní bod 33 vkládá nový bod 34, který zní:
„34. Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Dosavadní body se přečíslují.

5.  V bodu  33,  v  §  30  odst.  1  se  čárka  za  slovem  „Senátu“  nahrazuje  slovem  „a“  a  slova  
„a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“ se zrušují.;

Pozměňovací návrhy  ve druhém čtení dne 20. ledna 2015 nebyly předneseny

V Praze 20. ledna 2015

Vladimír  K o n í č e k  v.r.
předseda - zpravodaj kontrolního výboru 
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