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USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí
č. 70 ze dne 21. října 2015

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
70. USNESENÍ
z přerušené 14. schůze konané dne 21. října 2015
k návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Senátní tisk č. 126
Po úvodním slově Jana Farského, poslance Poslanecké sněmovny ČR, zpravodajské zprávě
senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora
Miloše Vystrčila;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Martin Tesařík v. r.
místopředseda výboru

Miloš Vystrčil v. r.
zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.
ověřovatel výboru

Příloha Usnesení VUZP č. 70 ze dne 21. října 2015
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Senátní tisk č. 126

1. V § 2 odst. 1 písm. k) slova „nebo národní podnik“ vypustit.
2. V § 2 na konci odstavce 1 tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno o), které zní:
„o) spolek, ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost, které
v předchozím rozpočtovém roce použily, obdržely nebo hospodařily či spravovaly
finanční prostředky z veřejných rozpočtů v celkové výši nad 1 000 000 Kč.“.
3. V § 3 odst. 2 písm. f) slova „, objednávky a faktury“ vypustit.
4. V § 3 na konci odstavce 2 tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno m), které zní:
„m) dohodu o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 4 až 6 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu.“.
5. V § 3 na konci odstavce 2 tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno n), které zní:
„n) smlouvu, při jejímž plnění žádná ze smluvních stran nepoužije finanční prostředky
z veřejných rozpočtů.“.
6. V § 8 doplnit odstavec 7, který zní:
„(7) Pro smlouvy, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
smluv podle § 2 odst. 1 písm. o), je prvním rozpočtovým rokem pro určení výše
finančních prostředků z veřejných rozpočtů rok 2016 a povinnost uveřejnit smlouvu
podle § 5 vzniká od 1. ledna 2017.“.

