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USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 183 ze dne 9. června 2020

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
183. USNESENÍ
z 28. schůze konané dne 9. června 2020
k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů,
o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru
SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných
celků
Senátní tisk č. 263
Po úvodním slově zástupce skupiny navrhovatelů senátora Zdeňka Nytry, po zpravodajské
zprávě senátora Vladislava Vilímce a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh senátního návrhu zákona
s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem
výboru
pro
senátora Vladislava Vilímce;

III. pověřuje

jednání

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Lumír Aschenbrenner v.r.
místopředseda výboru

senátor Vladislav Vilímec v.r.
zpravodaj výboru

senátor Ladislav Kos v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 183/2020
Pozměňovací návrhy
k návrhu senátního návrhu zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s
výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních
samosprávných celků
(senátní tisk č. 263)

1. V § 1 slovo „účinnosti“ nahradit slovem „působnosti“.
2. V § 2 odst. 1 částku „400 Kč“ nahradit částkou „500 Kč“.
3. V § 2 odst. 2 částku „1 000 Kč“ nahradit částkou „1 200 Kč“.
4. V § 3 odst. 1 a 2 slovo „Zvláštní“ nahradit slovem „Jednorázová“.
5. V § 3 na konci textu odstavce 1 doplnit slova „a nepodléhá finančnímu vypořádání krajů a obcí
za rok 2020“.
6. V § 3 odst. 2 za slovo „poskytne“ vložit slova „bez zbytečného odkladu,“.
7. V § 3 za odstavec 2 vložit nový odstavec 3, který zní:
„(3) Jednorázová podpora je vyplácena ze Státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa,
přičemž obcím je vyplácena prostřednictvím krajů, do jejichž správního území obec spadá.“.
Následující odstavec 3 označit jako odstavec 4.
8. V § 3 odst. 4 (dosavadní odst. 3) slova „31. prosinci 2019“ nahradit slovy „1. lednu 2020“.

