Pozměňovací návrh k tisku 1002
(Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí)

1)
Za ČÁST PATNÁCTOU se vkládá nová ČÁST ŠESTNÁCTÁ, která včetně nadpisu zní :

„ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zřizovatele a hlavní činnosti státní příspěvkové organizace
Čl. XVIII
1. Funkci zřizovatele státní příspěvkové organizace Zámek Štiřín (dále jen
„organizace“) se sídlem v Kamenici, IČO 629 33 906, dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona přestává vykonávat Ministerstvo zahraničních věcí
(dále jen „ministerstvo“) a nově funkci zřizovatele plní Kancelář Poslanecké
sněmovny. Organizace svou hlavní činnost směřuje k zajištění plnění úkolů
Poslanecké sněmovny, dalších organizačních složek státu, státních
organizací a orgánů územních samosprávných celků.
2. Právo hospodařit s majetkem státu, jakož i další práva a povinnosti včetně
pracovněprávních nebo jiných obdobných vztahů, jejichž nositelem je
organizace, a které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstávají nedotčeny.
3. Kancelář Poslanecké sněmovny při výkonu zřizovatelské funkce je
oprávněna zejména
- rozhodovat o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině
organizace,
- rozhodovat o změně v předmětu hlavní a jiné činnosti organizace za
podmínky, že bude zachováno vymezení hlavní činnosti organizace
podle § 152,
udělovat předchozí souhlas s úkony při výkonu práva hospodaření
s majetkem podle jiného právního předpisu, zejména schvalovat
úplatné převody podle § 12 odst. 6 a § 22 odst. 7 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů,
- schvalovat organizační předpis organizace a dávat předchozí souhlas ke
jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců na jednotlivých stupních
řízení a k určení zástupce statutárního orgánu.
4. Pro nakládání s majetkem organizace se použije obdobně ustanovení § 14a
odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Statutární orgán organizace jmenuje a odvolává vedoucí Kanceláře
Poslanecké sněmovny.“.

Dosavadní část šestnáctá se označuje jako část sedmnáctá.

2)
V dosavadní ČÁSTI ŠESTNÁCTÉ (Účinnost), v dosavadním čl. XVIII se doplňují
slova „ s výjimkou ustanovení části šestnácté, která nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení.“

Odůvodnění:
Z důvodu efektivnějšího využití majetku státu se navrhuje změna zřizovatele a s
tím související úprava rozsahu hlavní činnosti státní příspěvkové organizace
Zámek Štiřín. Právo hospodařit s majetkem státu, jakož i další práva a povinnosti
včetně pracovněprávních nebo jiných obdobných vztahů státní příspěvkové
organizace Zámek Štiřín se nemění, toliko dnem nabytí účinnosti zákona vstupuje
Kancelář Poslanecké sněmovny do všech práv a povinností vztahujících se
k dotčené příspěvkové organizaci na místo Ministerstva zahraničních věcí.
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