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státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů
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Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Ve druhém čtení poslanec Petr Šulák podal návrh na zamítnutí.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. června 2005
A. Poslanec Petr Šulák
1. K bodům 3, 5, 6, 7, 8
Body 3, 5, 6, 7 a 8 se zrušují.
Ostatní body se přečíslují.
2. K bodu 4
Bod 4 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
3. K bodu 2
Bod 2 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
B. Poslanec Karel Vymětal
1. Nový bod
Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. V § 10 odst. 2 se slova „Předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu komory
Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru
přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu
České republiky do meziparlamentních organizací“ nahrazují slovy „Předsedovi výboru
a předsedovi poslaneckého klubu komory Parlamentu“.“.
2. Podmíněný pozměňovací návrh
V případě nepřijetí PN uvedeného pod bodem B1
Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. V § 10 odst. 2 se slova „předsedovi delegace Parlamentu České republiky
v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky“ nahrazují slovy
„předsedovi stálé komise komory Parlamentu“.“.
3. K bodu 4
V § 10a se za slova „v § 9 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „zvýšená o 15 %“.
4. K bodu 2
Bod 2 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
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C. Poslanec Miroslav Kalousek
Nový bod
Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.“.
D. Poslanec Tomáš Vrbík
1. Nový bod
Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. V § 10 odst. 1 se slova „ , ch) a k)“ nahrazují slovy „a ch)“.“.
2. Nový bod
Za bod 6 se vkládá nový bod 6a, který zní:
„6a. V § 19 odst. 1 se slova „ , d) a k)“ nahrazují slovy „a d)“.“.
E. Poslanec Alfréd Michalík
1. Nový nadpis
Nad čl. I se vkládá označení ČÁST PRVNÍ a nadpis
„ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu“.
2. Nová část
Za ČÁST PRVNÍ a čl. I se vkládá nová ČÁST DRUHÁ a nový čl. II, které včetně nadpisu
znějí:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Čl. II
V čl. XXXVI bodu 1 zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se za slovo „páté,“
vkládají slova „dvacáté čtvrté,“.“.
Dosavadní čl. II se označuje jako ČÁST TŘETÍ čl. III, ÚČINNOST.
Poznámka legislativního odboru:
V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu v názvu zákona se na konci doplní slova
„ , a zákon č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zrušení Fondu národního majetku České republiky“.
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F. Poslanec Jaroslav Gongol
1. Nový článek
Za článek I se vkládá nový článek II, který zní:
„Čl. II
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.
2. Zákon č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.“.
Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III včetně nadpisu Účinnost.
Poznámka legislativního odboru:
V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu v názvu zákona se na konci doplní slova
„ , a zrušuje zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,
a zákon č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.“.
2. K bodu 1
V bodu 1 se za slova „V § 9 odst. 1 písm. b) se“ vkládají slova „slova „nebo od obce,
v níž má poslanec kancelář [§ 6 odst. 1 písm. f)]“ zrušují a“ a za slovo „zkraje“ se vkládá
slovo „se“.
Znění bodu 1 po úpravě: „1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „nebo od obce, v níž má poslanec
kancelář [§ 6 odst. 1 písm. f)]“ zrušují a na konci zkraje se vkládají slova „pokud dále není
stanoveno jinak,“.

3. Nový bod
Vkládá se nový bod 1, který zní:
„1. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu“
nahrazují slovy „ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu“.“.
Ostatní body se přečíslují.

V Praze dne 17. června 2005

Jiří Václavek, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

