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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve
znění pozdějších předpisů
(tisk 777)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení zemědělského výboru č. 156 ze 43. schůze
konané dne 9. dubna 2013 (tisk 777/3)
V Čl. III, Účinnost se slova „dnem 1. prosince 2012“ nahrazují slovy „prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. května 2013
B. Poslanec Jiří Papež:
1. K Čl. I, bodu 2:
„V novém § 15 písm. i) se za slova „zisku podniku“ vkládají slova „ , nerozděleného
zisku minulých let a fondů podniku, s výjimkou fondů vytvořených podle § 19 odst. 1
písm. a) a b), “.
2. K Čl. I, bodu 5:
„V novém § 19 odst. 4 se za slova „nerozděleného zisku“ vkládají slova „minulých let,
použitelného zisku podniku a fondů podniku, s výjimkou fondů vytvořených podle
odstavce 1 písm. a) a b)“, za slova „státního rozpočtu“ se vkládají slova „ , do rozpočtu
státních fondů k provádění činností podle jiných právních předpisů23)“ a za větu čtvrtou
se vkládá věta „O vládou určenou část prostředků převáděných z fondu zakladatele do
státního rozpočtu mohou být překročeny výdaje příslušné kapitoly.“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
____________________
23)
Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu,
ve znění pozdějších předpisů.“

C. Poslanec Ladislav Skopal:
V čl. III se slova „1. prosince 2012“ nahrazují slovy „1. ledna 2014“.
V Praze dne 10. května 2013
Ing. Milan U r b a n v.r.
zpravodaj hospodářského výboru
Ladislav S k o p a l v.r.
zpravodaj zemědělského výboru

