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A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 256 z 19. schůze
konané dne 1. října 2003 (tisk 304/2)
K čl. I
1. K bodům 11, 12, 13, 14, 17 a 19
Body 11, 12, 13, 14, 17 a 19 se zrušují.
Zbývající body se přečíslují.
2. K bodu 18
V bodě 18 se slova "a slovo "ministerstva" se nahrazuje slovy "Ministerstva financí (dále jen
"ministerstvo")" zrušují.
3. Nový bod 21
Za dosavadní bod 20 se vkládá nový bod 21, který zní:
"21. V § 12 v odstavci 1 se na konci doplňuje věta "Smlouva nesmí obsahovat zneužitelné
klausule v neprospěch účastníka.".".
Zbývající body se přečíslují.
4. K bodům 28, 30, 37 a 38
Body 28, 30, 37 a 38 se zrušují.
Zbývající body se přečíslují.
5. K bodu 34
Bod 34 zní:
„34. V § 33 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.“
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7 a zní:
"(7) Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může penzijní fond uzavírat
pouze za předpokladu, že slouží ke snižování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů,
úrokových měr a devizových kurzů aktiv nacházejících se v portfoliu penzijního fondu. Pokud
lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je penzijní fond povinen uzavírat je pouze na
veřejném trhu a dále na regulovaných trzích členských států Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj, které jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za předpokladu,
že jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a penzijní fond má možnost je
kdykoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může
provádět pouze banka, která je depozitářem penzijního fondu.".
6. K bodu 40
Bod 40 se zrušuje.
Zbývající body se přečíslují.
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7. K bodu 41
V § 43c písm. l) se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo", v písmenu o) se slovo
"Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu", v písmenu t) se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem
"ministerstu" a slovo "Úřad" se nahrazuje slovem "ministerstvo", v písmenu u) se slovo
"Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
V § 43d se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
V § 43e odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
K čl. II - Přechodná ustanovení
8. K bodu 2
V bodě 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu", slovo "Úřad" se nahrazuje
slovem "ministerstvo".
9. K bodu 3
V bodě 3 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".
10. K bodu 4
Bod 4 se zrušuje.
11. K čl. III
V článku III se za slova "§ 19 odst. 1 písm. g)" vkládá čárka a slova "§ 21 odst. 1 písm.a)".
Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 21. října 2003
B. Poslanec Jiří Václavek
1. V čl. III se slova „dnem 1. ledna 2004“ nahrazují slovy „dnem 1. dubna 2004“.
2. Za bod 38 se vkládá nový bod 39, který zní:
„39. V § 43 odst. 1 větě první se slovo „může“ nahrazuje slovem „uloží“ a v písmenu a) se
slovo „uložit,“ zrušuje.".
C. Poslanec Jaroslav Gongol
Vkládá se nový bod, který zní:
"…. Hlava VII se zrušuje.".
V Praze dne 22. října 2003
Ing. Jiří Václavek, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Alena Páralová, v.r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

