Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 26)

1. V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:
„6. V § 46 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).“.
Ostatní body se přečíslují.
2. V čl. I se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:
„8. V § 50 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní písmena y) až za) se označují jako písmena x) až z).“.
Ostatní body se přečíslují.

Odůvodnění:
Zákonem č. 501/2012 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2013 změněn zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Uvedenou novelou došlo
mj. ke změně při zpracovávání a schvalování rozpočtových kapitol Poslanecké
sněmovny, Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Ústavního soudu, NKÚ
a Kanceláře veřejného ochránce práv, a to počínaje sestavováním státního
rozpočtu na rok 2014. Podle zmíněné novely musí předložit správci uvedených
kapitol (pokud jde o Poslaneckou sněmovnu, je správcem kapitoly Kancelář
Poslanecké sněmovny) přibližně v květnu nebo začátkem června rozpočtovému
výboru Poslanecké sněmovny návrh celkových příjmů a celkových výdajů
jednotlivých uvedených kapitol. Rozpočtový výbor má o těchto návrzích
rozhodnout nejpozději do 20. června. Po schválení celkových příjmů
a celkových výdajů rozpočtovým výborem vypracují správci zmíněných kapitol
vlastní návrhy rozpočtů jednotlivých kapitol. Návrh zpracovaný Kanceláří
Poslanecké sněmovny by následně předložil vedoucí KPS k projednání
a schválení rozpočtovému výboru. V souvislosti s tím navrhuji, aby se touto věcí
již nezabýval – tak jako dosud – organizační výbor Sněmovny. Tento postup má
zajistit můj první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh pak vyjímá
z působnosti Sněmovny navrhování rozpočtu Sněmovny, neboť při sestavování
a schvalování návrhu rozpočtu Sněmovny by bylo postupováno výše uvedeným
způsobem. Návrh rozpočtu Sněmovny, schválený rozpočtovým výborem, by byl
následně doručen Ministerstvu financí, resp. vládě k zapracování do návrhu
zákona o státním rozpočtu předkládaného do 30. září Poslanecké sněmovně.
Pokud jde o rozpočet Senátu, platí uvedený postup obdobně s tím, že je věcí
Senátu, který orgán projedná a schválí návrh rozpočtu Senátu před jeho
předložením Ministerstvu financí, resp. vládě, a jeho zapracováním do návrhu
zákona o státním rozpočtu.

