K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (tisk
č. 583) se uplatňují následující pozměňovací návrhy:
A. Bodové znění pozměňovacího návrhu
1. V § 9 v odst. 1 na konci druhé věty se doplňují slova: „a projednává návrh výroční zprávy a
roční účetní závěrku Fondu před jejich předložením vládě“.
2. V § 11 odst. 1 se za slovo „kterým“ vkládají slova „jsou poskytovány prostředky z“.
3. V § 11 odst. 2 se za slovem „kterým“ vypouští slova „byly nebo“.

B. Platné znění zákona č. 104/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn
Změny obsažené v pozměňovacích návrzích jsou vyznačeny tučně (nově vkládaný text) a přeškrtnutým písmem
(rušený text) v textu dotčených ustanovení zákona č. 104/2000 Sb. Do textu zákona č. 104/2000 Sb. jsou
zapracovány i změny obsažené v tisku č. 583 (bez vyznačení).

§9
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozírá na činnost a hospodaření
Fondu a projednává návrh výroční zprávy a roční účetní závěrku Fondu před jejich
předložením vládě. Dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na funkční období čtyř let.
(2) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se
usnáší hlasováním.
(3) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada
usnesením.
(4) Dozorčí rada informuje neprodleně o nedostatcích zjištěných v činnosti a
hospodaření Fondu ministerstvo, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
(5) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a
refundace mzdy zaměstnavateli členů dozorčí rady je nákladem na činnost Fondu podle § 2
odst. 1 písm. k).
(6) Členství v dozorčí radě je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle
zvláštního právního předpisu.7)
§ 11
Ustanovení o střetu zájmů
(1) Výkon funkce místopředsedy výboru, člena výboru nebo člena dozorčí rady je
neslučitelný s funkcí ředitele, s pracovním nebo služebním poměrem vůči Fondu a s funkcemi
v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým jsou poskytovány prostředky
byly poskytnuty prostředky z Fondu.

(2) Členové orgánů Fondu nesmějí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním
či obdobném poměru u fyzických a právnických osob, kterým byly nebo mají být poskytnuty
prostředky z Fondu.

C. Odůvodnění pozměňovacího návrhu

Ad 1
Navrhovaná úprava má za cíl posílit pravomoc o odpovědnost dozorčí rady Fondu. Ve vztahu
k její obecně vymezené činnosti v § 9 odst. 1 zákona 104/2000 Sb., tj. že dozorčí rada dozírá
na činnost a hospodaření Fondu, se doplňuje úprava, která výslovně stanoví do působnosti
dozorčí rady projednání návrhu výroční zprávy a roční účetní závěrku Fondu před jejich
předložením vládě.

Ad 2 až 3
Navržená úprava reflektuje skutečnost, že ke střetu zájmu členů orgánů Fondu může de facto
dojít pouze v případě, že by tito členové mohli mít vliv na poskytování finančních prostředků
fyzickým či právnickým osobám, kterým jsou nebo mají být poskytovány prostředky z Fondu
tím, že by byli v pracovněprávním, služebním či jiném obdobném poměru vůči nim. Pokud
však byli v pracovněprávním, služebním či jiném obdobném poměru v minulosti, ke střetu
zájmu by již nemělo dojít.

