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USNESENÍ
rozpočtového výboru
ze 46. schůze
ze dne 21. září 2016
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní
úpravy rozpočtové odpovědnosti
sněmovní tisk 413 – 3. čtení

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení

I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k
návrhu zákona (podle sněmovního tisku 413) v následujícím pořadí:
1.
2.

Hlasování o případných návrzích legislativně technických úprav;
A1 a A2 (Pozn.: věcná změna, v kolizi s D1, bude-li A1 přijat, je D1
nehlasovatlený);
3. B1, B5, B9 (Pozn.: legislativní doplnění zákonů do názvu, které v mezidobí nabyly
účinnost);
4. B2, B7 (Pozn.: legislativně technická změna – přeznačení odvolávky a poznámky k
ní);
5. B3, B8 (Pozn.: vypuštění odkazu na ústavní zákon podle tisku 411 pro případ jeho
nepřijetí, v případě přijetí tisku 411 jsou B3 a B8 věcně nesprávné);
6. B4 (Pozn.: věcná změna – rozšíření informační povinnosti pro VZP);
7. B6 (Pozn.: věcná změna – odpovídající rozšíření informační povinnosti pro ostatní
zdravotní pojišťovny);
8. B10 (Pozn.: vypuštění odkazu na ústavní zákon podle tisku 411 pro případ jeho
nepřijetí a současně věcná změna, návrh je hlasovatelný i v případě přijetí tisku
411);
9. B11, B12 (Pozn.: legislativní doplnění do názvu těch zákonů, které v mezidobí
nabyly účinnost, v kolizi s D1; bude-li přijat D1, jsou B11 a B12 nehlasovatelné);
10. B13, B14 (Pozn.: vypuštění odkazu na ústavní zákon podle tisku 411 pro případ
jeho nepřijetí, v případě přijetí tisku 411 jsou B13 a B14 věcně nesprávné; v kolizi
s D1, budou-li B13 a B14 přijaty, je D1 nehlasovatelný;);
11. B15 (Pozn.: Posun v účinnosti v důsledku časové prodlevy v jednání PSP; v kolizi
s D1, bude-li B15 přijat, je D1 nehlasovatelný);

12. B16 (Pozn.: vypuštění odkazu na ústavní zákon podle tisku 411 pro případ jeho
nepřijetí, v kolizi s D1; v případě přijetí tisku 411 je B16 nehlasovatelný, v případě
přijetí B16 je dále nehlasovatelný D1);
13. B17 (Pozn. posun účinnosti bez změny účinnosti pro ÚSC; v kolizi s C a D1
souběžně s D2, bude-li přijat B17, jsou dále C a D1 s D2 nehlasovatelné);
14. C (Pozn.: váže na přijetí PN posl. Stanjury k tisku B7 – posun účinnosti –
pozastavení sankce vůči ÚSC za nedodržení pravidel hospodaření; V kolizi s B17 a
D2, je nehlasovatelný v případě nepřijetí pozměňovacího návrhu B7 k tisku 412,
nebo v případě přijetí B17);
15. D1 a D2 (Pozn.: věcná změna - vypuštění územních samosprávných celků
z regulace veřejných rozpočtů; v kolizi s A1 , A2, B11 až B17, C, v případě přijetí
A1, A2, B11 až B17 a C je D1 nehlasovattelný);
16. Hlasování o návrhu zákona jako o celku;
II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:
1. A1 a A2 – doporučuje
2. B1, B5, B9 – doporučuje
3. B2, B7 – doporučuje
4. B3, B8 – doporučuje
5. B4 – doporučuje
6. B6 – doporučuje
7. B10 – doporučuje
8. B11, B12 – doporučuje
9. B13, B14 – doporučuje
10. B15 – doporučuje
11. B16 – doporučuje
12. B17 – doporučuje
13. C – nepřijal stanovisko
14. D1 a D2 – nepřijal stanovisko;

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle § 95
odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení
návrhu zákona přednášel stanoviska výboru;

V.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
zpravodaj
Jaroslav KLAŠKA v.r.
v zastoupení

Ladislav ŠINCL v.r.
místopředseda

