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USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 263 ze dne 17. října 2012

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
263. USNESENÍ
ze 30. schůze, konané dne 17. října 2012
k návrhu zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
(senátní tisk č. 430)

Po úvodním slovu předsedajícího výboru senátora Marcela Chládka, místopředsedy
výboru, po odůvodnění návrhu zákona JUDr. Františkem Mikešem, prvním náměstkem
ministryně kultury ČR, a Mgr. Helenou Fraňkovou, ředitelkou Odboru médií a audiovize a
státních fondů MK ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Oberfalzera, prvního
místopředsedy výboru, a po rozpravě
výbor
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky
vr á t i t
návrh zákona Poslanecké
sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v příloze tohoto
usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 430 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR
senátora Jiřího Oberfalzera.

PhDr. Marcel Chládek, MBA v. r.
předsedající výboru

Jiří Oberfalzer v. r.
zpravodaj výboru

Ing. Petr Bratský v. r.
ověřovatel výboru

Příloha
k usnesení č. 263/12
Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy
k návrhu zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
(senátní tisk č. 430)

1. V § 24 odst. 1 na konci písmene o) slovo „a“ nahradit čárkou.
2. V § 24 odst. 1 za písmeno o) vložit nové písmeno p), které zní:
„p) dotace ze státního rozpočtu ve výši součtu zdrojů Fondu podle písm. a) a b) účelově
určená na podporu kinematografie a“.
Dosavadní písmeno p) označit jako písmeno q).
3. V § 24 odst. 2 slova „a o)“ nahradit slovy „až p)“.
4. V § 24 odst. 3 větě první slovo „p)“ nahradit slovem „q)“.
5. V § 24 odst. 3 za větu druhou doplnit větu „Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1
písm. p) se hradí poskytování podpory kinematografie.“.
6. V § 24 za odstavec 3 doplnit odstavec 4, který zní:
„(4) Dotaci podle odstavce 1 písm. p) na příslušný kalendářní rok ministerstvo
převede na účet Fondu vždy do 30. června.“.

