Pozměňovací návrh k tisku 570
Předkládá Ing. Ivan Fuksa
ZÁKON
ze dne ..... 2012,
kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
(sněmovní tisk 570)
1. V Čl. I bodě 1. se před text nového znění § 1 doplnuje označejí „ „1“ a uvozovky před
slovem „Tento“ se zrušují.
2. V Čl. I bod 2. zní:
„2. § 2 včetně poznámky pod čarou č.7 zní:
„§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) veřejnou podporou podpora vymezená v článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,
b) podporou malého rozsahu podpora poskytnutá na základě přímo použitelných právních
předpisů Evropské unie o podpoře de minimis7),
c) poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel“) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí
veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky,
rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na
poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České
republiky,
d) poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého
rozsahu,
e) příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce“) fyzická nebo právnická osoba, v jejíž
prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,
f) příjemcem podpory malého rozsahu fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o
poskytnutí podpory malého rozsahu rozhodnuto,
g) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (dále jen "Úřad"), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační,
poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,
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h) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci podpory malého rozsahu na
tuto podporu vznikne právní nárok. s tím, že vznikem právního nároku se rozumí den, kdy
nabyl právních účinků právní úkon, na jehož základě byla podpora malého rozsahu příjemci
poskytnuta.
Poznámka pod čarou č.7 zní:
7) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č.
1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.“.
Dosavadní body 3. až 5. se zrušují a následující body 6. až 26. se označují jako body
3. až 23.
3. V Čl. I dosavadním bodě 23. se nadpis vyznačí tučným písmem.
4. Článek III. zní:
„Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.“.
Vzhledem k tomu, že zákon bude projednáván ve druhém a třetím čtení na dubnové schůzi PS, je
nanejvýš pravděpodobné, že navržená účinnost k 1. červnu 2012 je ohrožena. Proto doporučuji nahradit
konkrétní datum obecnou formulací takto:
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