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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 583)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 208
ze dne 11. listopadu 2015 (tisk 583/3)

1.

V čl. I bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. e) za slovo „bezpečnosti“ vkládají slova „nebo
plynulosti“.

2.

V čl. I bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „stezek“ vkládají slova „nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích“.

3.

V čl. I bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. m) se slova „ , oprav nebo údržby“ nahrazují slovy
„nebo oprav“, za slova „místních komunikací“ se vkládají slova „nebo veřejně přístupných
účelových komunikací“ a za slova „těchto místních komunikací“ se vkládají slova „nebo
veřejně přístupných účelových komunikací“.

4.

V čl. I bodu 2 se v § 2 odst. 1 na konci písmena o) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno o)
se doplňuje písmeno p), které zní:
„p)

nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.“.

5.

V čl. I bodu 5 se za slova „železniční dopravy“ vkládají slova „ , a, jde-li o účel podle
odstavce 1 písm. p), provozovatelům letišť“.

6.

V čl. I bodu 7 se slovo „veřejnoprávní“ zrušuje.

7.

V čl. I se za bod 9 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „V rozsahu, v jakém došlo k vrácení
finančních prostředků, pozastavení jejich čerpání nebo k uskutečnění dalších nezbytných
opatření, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.“.“.
Následující body se přečíslují.

8.

V čl. I bodu 15 § 5 odst. 4 písmeno a) zní:
„a)

9.

výborem Fondu v rámci limitu a podle podmínek stanovených Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky při schvalování rozpočtu, nebo“.

V čl. I se za bod 20 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 5b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
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„(6) Příjemce finančních prostředků je povinen provést s Fondem finanční vypořádání
finančních prostředků poskytnutých Fondem a užitých příjemcem v běžném rozpočtovém
roce podle stavu k 31. prosinci běžného rozpočtového roku ve lhůtách a způsobem
stanovených Fondem, s výjimkou finančního vypořádání prostředků poskytnutých na
víceleté akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, u kterých se finanční vypořádání
poskytnutých prostředků provede podle stavu k 31. prosinci rozpočtového roku, v němž bylo
financování akce ukončeno.“.“.
Následující body se přečíslují.
10.

V čl. I bodu 25 se slova „vyhlašované programy“ nahrazují slovem „pravidla“.

11.

V čl. I se za bod 30 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 11 odst. 1 se za slova „s pracovním“ vkládají slova „nebo služebním“.“.
Následující bod se přečísluje.

B.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj č. 142 ze dne 11. listopadu 2015 (tisk 583/2)

1. V čl. I, bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. e) za slovo „bezpečnosti“ vkládají slova „nebo plynulosti“.
2. V čl. I, bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „stezek“ vkládají slova „nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích“.
3. V čl. I, bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. m) se slova „ , oprav nebo údržby“ nahrazují slovy „nebo
oprav“, za slova „místních komunikací“ se vkládají slova „nebo veřejně přístupných účelových
komunikací“ a za slova „těchto místních komunikací“ se vkládají slova „nebo veřejně přístupných
účelových komunikací“.
4. V čl. I, bodu 7 se slovo „veřejnoprávní“ zrušuje.
5. V čl. I se za bod 9 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „V rozsahu, v jakém došlo k vrácení finančních
prostředků, pozastavení jejich čerpání nebo k uskutečnění dalších nezbytných opatření, platí, že
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.“.“.
Následující body se přečíslují.
6. V čl. I, bodu 15 v § 5 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) výborem Fondu v rámci limitu a podle podmínek stanovených Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky při schvalování rozpočtu, nebo“.
7. V čl. I se za bod 20 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 5b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Příjemce finančních prostředků je povinen provést s Fondem finanční vypořádání
finančních prostředků poskytnutých Fondem a užitých příjemcem v běžném rozpočtovém roce
podle stavu k 31. prosinci běžného rozpočtového roku ve lhůtách a způsobem stanovených Fondem,
s výjimkou finančního vypořádání prostředků poskytnutých na víceleté akce spolufinancované z
rozpočtu Evropské unie, u kterých se finanční vypořádání poskytnutých prostředků provede podle
stavu k 31. prosinci rozpočtového roku, v němž bylo financování akce ukončeno.“.
Následující body se přečíslují.
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8. V čl. I bodu 25 se slova „vyhlašované programy“ nahrazují slovem „pravidla“.
9. V čl. I. se za bod 30 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 11 odst. 1 se za slova „s pracovním“ vkládají slova „nebo služebním“.“.
Následující bod se přečísluje.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. února 2016
C.

Poslanec Martin Kolovratník:

C.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“.
C.2. V § 11 odst. 1 se za slovo „kterým“ vkládají slova „jsou poskytovány prostředky z“.
C.3. V § 11 odst. 2 se za slovem „kterým“ vypouští slova „byly nebo“.

C.4. V § 2 se vkládá nový odst. 4, který zní:
„(4) Subjektům uvedeným v odst. 3 může Fond v odůvodněných případech poskytnout finanční
prostředky, s nimiž hospodaří, na financování v rozsahu uvedeném v odst. 1 také prostřednictvím
účelově vázaného úvěru.“.
C.5. V § 4 odst. 1 se na konci písm. l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) splátky z úvěrů poskytnutých Fondem včetně příslušenství.“.
C.6. V § 9 odst. 2 písm. i) nově zní:
„i) úvěry poskytované Fondem a podmínky pro poskytnutí úvěrů“

D.

Poslanec Antonín Seďa

D.1. V čl. I, bodu 2 se v § 2 odst. 1 na konci písmena o) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno o) se
doplňují písmena p), q) a r), která zní:
„p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k
ochraně civilního letectví před protiprávními činy,
q)
nákladů souvisejících s výstavbou, modernizací, údržbou nebo správou infrastruktury letišť
významné pro provozní bezpečnost civilního letectví,
r)
nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene
k pozemkům, které mají být využívány k provozování letiště nebo leteckého pozemního
zařízení.“.
D.2. V čl. I, bodu 5 se za slova „železniční dopravy“ vkládají slova „ , a, jde-li o účel podle odstavce 1
písm. p), písm. q) nebo r) provozovatelům letišť nebo leteckých pozemních zařízení.“.

E. Poslanec Jaroslav Klaška:
K novelizačnímu bodu 2
V § 2 odst. 1 písmeno m) zní:
„m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových
komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně
přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy
nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo oprav staveb vodních děl, jimiž
bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní
nebo regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku.“.

4
F.

Poslanec Jaroslav Foldyna:

V čl. I, bodu 2 se v § 2 odst. 1 písm. l) slova „nebo modernizace“ nahrazují slovy „ , modernizace
nebo oprav“.

V Praze 12. února 2016

Ing. Martin K o l o v r a t n í k v.r.
zpravodaj garančního hospodářského výboru
Mgr. Martina B e r d y c h o v á v.r.
zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

