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USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 57. schůze
ze dne 7. června 2017
k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
sněmovní tisk 791 – 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 791 v následujícím pořadí:
1. Legislativně technické úpravy, které vyplývají z přednesených pozměňovacích
návrhů:
K C1
Čl. III tohoto pozměňovacího návrhu (účinnost) zní nově takto:
Za dosavadní text v čl. III (účinnost) tisk 791/0 se doplňují slova „ , s výjimkou Čl. I,
bodu 4 (§ 5 písm. b)) a Čl. II (změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury) ,
které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.“.
(vhodnější formulace pozměňovacího návrhu při úpravě účinnosti tak, aby odpovídala,
jak tisku 791/0, včetně případných pozměňovacích návrhů pod A i B dle tisku 791/5, tak
legislativním pravidlům. Vhodnější úprava zamýšlené dělené účinnosti.)
K C2
Čl. III tohoto pozměňovacího návrhu (účinnost) zní nově takto:
Za dosavadní text v čl. III (účinnost) tisku 791/0 se doplňují slova „ , s výjimkou Čl. I,
bodu 4 (§ 5 písm. b)) a Čl. II (změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury),
které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.“.
(vhodnější formulace pozměňovacího návrhu při úpravě účinnosti tak, aby odpovídala,
jak tisku 791/0, včetně případných pozměňovacích návrhů pod A i B dle tisku 791/5 a
legislativním pravidlům. Vhodnější úprava zamýšlené dělené účinnosti)
Ostatní vyplývající legislativně technické úpravy

2.
3.
4.
5.

A jako celek (potom nehlasovatelné B1, pokud nebude schválen A, lze hlasovat o B1)
B1, (hlasuje se pouze, pokud neschválen A)
B2 (přechodná ustanovení)
C1 s úpravou účinnosti (potom nehlasovatelný C2, pokud nebude schválen C1,
bude hlasováno o C2)
6. C2 s úpravou účinnosti (pouze, pokud neschválen C1)
7. Zákon jako celek
II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:
Legislativně technické úpravy - doporučuje
A - doporučuje
B1 – nepřijal stanovisko
B2 - doporučuje
C1 – nepřijal stanovisko
C2 – nepřijal stanovisko

III.

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

IV.

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

V.

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