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k vládnímu návrhu zákona o centrální evidenci účtů
sněmovní tisk 718 – 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 504 v následujícím pořadí:
1. A1 (návrh je identický s návrhem B1, hlasováním o A1 se B1 stává
nehlasovatelným);
2. A2 (návrh je identický s návrhem B2, hlasováním o A2 se B2 stává nehlasovatelným)
(doporučuje o návrhu hlasovat v následující legislativně-technické úpravě:
„V § 10 odst. 2 písm. c) se za slova „údaje o obsahu žádosti“ vkládají slova „podle §
7 odst. 1“.“);
3. A3 (návrh je identický s návrhem B3, hlasováním o A3 se B3 stává nehlasovatelným,
doporučuje o návrhu hlasovat v následující legislativně-technické úpravě:
Za dosavadní § 10 se vkládá nový § 11, který zní:
„§ 11
Kontrola poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

(1) Kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů vykonává Poslanecká
sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z
poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.
(2) Česká národní banka předkládá kontrolnímu orgánu podle odstavce 1 nejméně
dvakrát ročně zprávu o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. Zpráva musí
obsahovat tyto údaje: označení žadatele, datum a čas přijetí žádosti, datum a čas odeslání
odpovědi a údaje uvedené v § 7 odst. 1.
(3) Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní orgán v příslušných orgánech podle §
6 odst. 1. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na
jednání kontrolního orgánu od jiných osob.
(4) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.
Dosavadní § 11 až 19 se označují jako § 12 až 20.
Pozn.: tj. byl vypuštěn odstavec 4 původního pozměňovacího návrhu pro zmatečnost.
4. Hlasovat o návrhu zákona jako o celku;
II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:
A1 A2 A3 B1 B2 B3 -

doporučuje
doporučuje ve znění legislativně technické úpravy
doporučuje ve znění legislativně technické úpravy
identický s A1
identický s A2
identický s A3

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 zastupujícího zpravodaje posl. R. Kubíčka, 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.
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