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USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
15. USNESENÍ
z 2. schůze konané dne 29. listopadu 2016

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Senátní tisk č. 350
Po úvodním slově zástupce navrhovatele Ondřeje Landy, náměstka ministra financí
ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Strnada a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání
senátora Jaromíra Strnada;

III. pověřuje

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.
předseda výboru

senátor Jaromír Strnad v.r.
zpravodaj výboru

senátor Ladislav Kos v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 15/2016
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
(senátní tisk č. 350)
1. V čl. III bodu 1 v § 6 odst. 6 slova „na následující kalendářní rok“ vypustit.
2. V čl. III doplnit bod 5, který zní:
„5. V § 23b odst. 1 písm. b) se slova „nebo zprávu auditora“ nahrazují slovy „ , zprávu
auditora nebo výhled“.“.
3. V čl. III doplnit bod 6, který zní:
„6. V § 23b odst. 1 písm. b) se číslo „3“nahrazuje číslem „6“.“.
4. V čl. IV bodech 1 a 2 text „zj)“ nahradit textem „zi)“ a text „zk)“ nahradit textem „zj)“.
5. V čl. V doplnit bod 5, který zní:
„5. V § 22e odst. 1 písm. d) se slova „nebo zprávu auditora“ nahrazují slovy „ , zprávu
auditora nebo výhled“.“.
6. V čl. V doplnit bod 6, který zní:
„6. V § 22e odst. 1 písm. d) se číslo „2“nahrazuje číslem „6“.“.
7. V čl. XIV za bod 10 vložit nový bod 11, který zní:
„11. V § 10a odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 7“.“.
Následující body 11 až 46 označit jako body 12 až 47.
8. V čl. XIV za bod 19 (dosavadní bod 18) vložit nový bod 20, který zní:
„20. V § 16 odst. 4 se slova „§ 28 odst. 12“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 15“.“.
Následující body 20 až 47 (dosavadní body 19 až 46) označit jako body 21 až 48.
9. V čl. XIV za bod 24 (dosavadní bod 22) vložit nové body 25 a 26, které znějí:
„25. V § 22a odst. 1 písm. a) se slova „rozpočtový výhled“ nahrazují slovy „střednědobý
výhled rozpočtu“.
26. V § 22a odst. 1 písm. d) se za text „§ 13 odst. 1“ vkládají slova „nebo 2“.“.
Následující body 25 až 48 (dosavadní body 23 až 46) označit jako body 27 až 50.
10. V čl. XIV bod 28 (dosavadní bod 24) upravit takto:
„27. V § 22a odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.“.
11. V čl. XIV bodu 33 (dosavadní bod 29) v § 22a odst. 3 písm. d) slova „návrh rozpočtového
opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,“ vypustit.

12. V čl. XIV bodu 36 (dosavadní bod 32) v § 22a odst. 3 písm. g) text „§ 17a odst. 1“ nahradit
textem „§ 17a odst. 2“.
13. V čl. XIV bodu 38 (dosavadní bod 34) v § 22a odst. 4 písm. d) slova „návrh rozpočtového
opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,“ vypustit.
14. V čl. XIV za bod 45 (dosavadní bod 41) vložit nový bod 46, který zní:
„46. V § 30 odst. 1, 2 a 4 se slova „§ 28 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 6“.“.
Následující body 46 až 50 (dosavadní body 42 až 46) označit jako body 47 až 51.
15. Za část osmnáctou vložit novou část devatenáctou, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákoníku práce
Čl. XX
V § 303 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se doplňuje bod 20,
který zní:
„20.

Úřadu Národní rozpočtové rady,“.“.

Následující části devatenáctou a dvacátou označit jako části dvacátou a dvacátou první a články
XX a XXI označit jako články XXI a XXII.
16. Článek XXI (dosavadní článek XX) upravit takto:
„Čl. XXI
V § 33 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona č.
47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se na
konci textu písmene j) doplňují slova „nebo předsedu a člena Národní rozpočtové rady“.“.
17. Za část dvacátou (dosavadní část devatenáctou) vložit novou část dvacátou první, která zní:
„ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. XXII
Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů
vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv), se mění takto:
1. V § 4 písm. h) se za slovo „banky“ vkládají slova „ , Národní rozpočtové rady“.
2. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slovo „banky“ vkládají slova „ , předseda Národní rozpočtové
rady“.

3. V § 22 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) předseda Národní rozpočtové rady člena Národní rozpočtové rady,“.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).“.
Následující část dvacátou první (dosavadní část dvacátou) označit jako část dvacátou druhou a
článek XXII (dosavadní článek XXI) označit jako článek XXIII.
18. V článku XXIII (dosavadní článek XXI) slova „1. ledna 2017“ nahradit slovem „vyhlášení“.
19. V článku XXIII (dosavadní článek XXI) na konci textu doplnit slova „ , a části dvacáté první,
která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020“.

