
Pozměňovací a jiné návrhy  
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
(tisk 780) 

 

 
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 
 
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj č. 241 ze 48. schůze konané dne 18. února 2021 (tisk 780/2) 
 
A1. V části první čl. I se body 6 až 11 zrušují.  

 
Dosavadní body 12 až 16 se označují jako body 6 až 10. 
 

A2. V části první čl. II bodu 5 větě první se slova „do služebního poměru“ zrušují a ve větě 
poslední se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“. 
 

A3. V části první čl. II bodu 8 se slova „čl. I bodu 12“ nahrazují slovy „části první čl. I bodu 6 
tohoto zákona“. 
 

A4. V části první čl. II bodu 12 se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“. 
 

A5. V části první čl. II bodu 13 se slova „dnem 1. ledna 2021“ nahrazují slovy „dnem 1. července 
2021“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „7“. 
 

A6. V části první čl. II bodu 15 se slova „ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“ nahrazují slovy „ve 
znění pozdějších předpisů“. 
 

A7. V části páté – Změna rozpočtových pravidel - se v čl. VI před dosavadní bod 1 vkládá nový 
bod 1, který zní: 
 
„1. V § 3 písm. h) bodu 6 se slovo „závodního“ zrušuje.“ 
Následující body se přeznačí. 
 

 
A8. V části páté – Změna rozpočtových pravidel - se v čl. VI za dosavadní bod 16 vkládá nový 

bod 17, který zní: 
 
„17. V § 36 odstavec 8 zní: 
 
„(8) Státní dluh tvoří státní finanční pasiva uvedená v odstavci 7 písm. a) až d) zohledňující 
jmenovité hodnoty nebo jistiny derivátů. Státní dluh v cizí měně se oceňuje kurzem 
vyhlášeným Českou národní bankou pro daný výkazní den, avšak s výjimkou státního dluhu, 
s nímž souvisí úhrada jmenovité hodnoty nebo jistiny finančních derivátů, kdy korunová 
hodnota tohoto dluhu musí odpovídat smluvnímu měnovému kurzu.“.“. 
 
Následující body se přeznačí. 
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A9. V části páté – Změna rozpočtových pravidel – se v čl. VII – Přechodná ustanovení - doplňuje 

bod 3, který zní: 
 
„3. Samostatné běžné účty závodního stravování se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
považují za samostatné běžné účty stravování.“. 
 

A10. V části šestnácté (Účinnost) čl. XIX zní: 
 

„Čl. XIX 
 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou části první čl. I bodu 6 a 
částí druhé až patnácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.“. 

 
 
 
Ve druhém čtení dne 1. dubna 2021 nebyly předneseny žádné pozměňovací 
návrhy. 
 
 
 
 
 

V Praze 1. dubna 2021 
 
 
 
 
 
 

Ondřej Profant, v. r. 
zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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