Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období
128

USNESENÍ
výboru pro životní prostředí
z 44. schůze
ze dne 25. května 2017
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony (tisk 1071)

Po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Petra Paveleka, Ph.D., zpravodajské
zprávě posl. Ing. Ladislava Šincla a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů:
Za ČÁST TŘETÍ se doplňuje ČÁST ČTVRTÁ, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. V
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění
zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č.
346/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 41/2015 Sb., se mění takto:
V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pro vydání rozhodnutí, kterým je žádost podle odstavce 3 zcela zamítnuta,
nebo kterým je žádosti zčásti vyhověno a ve zbytku je zamítnuta, se přiměřeně použijí
ustanovení právního předpisu upravujícího poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu.“.“.
Následující body se přečíslují.
II. p o v ě ř u j e
sněmovny,

předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
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III. z m o c ň u j e …zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o
výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,
IV. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

RSDr. Josef NEKL v.r.
ověřovatel

Ing. Ladislav ŠINCL v.r.
zpravodaj
PhDr. Robin BÖHNISCH v.r.
předseda
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