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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období
402

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 45. schůze
ze dne 10. dubna 2013
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 829)

Po úvodním slově náměstka ministra financí R. Urbana a viceguvernéra ČNB M. Hampla,
po zpravodajské zprávě posl. R. Jirouta, přednesené v zastoupení posl. V. Vilímcem a po rozpravě
rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (sněmovní tisk 829)
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1.

V části první v čl. I bodu 30 v § 26 písm. c) se slova „minimální povinné“ nahrazují slovy
„povinné minimální“.

2.

V části první v čl. I bodu 32 v uvozovací větě bodu se slovo „26“ nahrazuje slovem „24“.

3.

V části první v čl. I bod 34 zní :
„34. § 31a zní:

„§ 31a
Česká národní banka může na základě dohody s Ministerstvem financí podle rozpočtových
pravidel24) sjednávat obchody s investičními nástroji3b) nebo jiné obchody nebo provádět činnosti,
které je Ministerstvo financí v souladu s rozpočtovými pravidly24) oprávněno vykonávat
prostřednictvím České národní banky. Tím není dotčen § 31.“.
Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.“
4.

V části první v čl. I bodu 71 v uvozovací větě bodu se slovo „41“ nahrazuje slovem „39“.

5.

V části první v čl. I bod 72 zní:
„72. § 59 se zrušuje.“

6.

V části páté v čl. VI bodu 1 se slova „k tomuto dne“ se nahrazují slovy „k tomuto dni“.

7.

V části sedmé v čl. IX se slova „1. dubna“ nahrazují slovy „1. července“.

II.

z mo cňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Radim JIROUT v.r.
zpravodaj
Vladislav VILÍMEC v.r.
v zastoupení
Vladislav VILÍMEC v.r.
místopředseda

