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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu 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)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 618
z 56. schůze konané dne 19. května 2017 (tisk 1071/1)
V čl. I se za dosavadní bod 15 vkládá nový bod 16, který zní:
„16. V § 24 odst. 8 se za slova „podle odstavce 1“ doplňuje čárka a slova „podle odst. 4“.“.

Zbývající body se přečíslují.
B.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 128 ze 44.
schůze konané dne 25. května 2017 (tisk 1071/2)
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.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. července 2017
C.

Poslanec Vladislav Vilímec:

SD 6531
1.
Bod 1 zní takto:
V § 14 odst. 3 se za větou první vkládají následující věty: „Žádost o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci nelze podat ústně do protokolu. Žádost podle věty první
může být podávána na základě výzvy nebo bez předchozí výzvy.“.
2.

Bod 5 zní takto:
V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která
znějí:
„f)
další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele a
g)
identifikace výzvy, je-li žádost podána na základě výzvy podle § 14j .“.

3.

V bodě 14 se v nově vloženém § 14n na konci textu doplňuje v odst. 1věta: „Pokud se
jedná o žádost podávanou bez předchozí výzvy, rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci zcela zamítá, poskytovatel vydá do 90 dnů od
podání takové žádosti.“.

4.

V bodě 14 se v nově vloženém § 14o na konci textu doplňuje věta „Obdobně se postupuje
při změně rozhodnutí i v případě dotace poskytnuté na základě podání žádosti bez
předchozí výzvy.“.

D. Poslanec Pavel Bělobrádek:
SD 6638
Změna části třetí, čl. IV., kde navržené znění odstavce bude nahrazeno:
„Na poskytnutí účelové podpory podle tohoto zákona, s výjimkou účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum, se nepoužijí ustanovení § 14g až 14q rozpočtových
pravidel.“.

V Praze dne 12. července 2017
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v.z. Ing. Václav Z e m e k v.r.
RSDr. Josef N e k l
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