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Zaèátek schùze Poslanecké snìmovny
25. listopadu 2013 ve 14.05 hodin
Pøítomno: 199 poslancù

(Na úvod zaznìla státní hymna Èeské republiky.)

Miroslava Nìmcová: Vážení paní poslankynì, vážení páni poslanci,
vážení èlenové vlády, milí hosté. Prezident Èeské republiky svolal zasedání
Poslanecké snìmovny v jejím sedmém volebním období dnem 25. listopadu roku 2013.
Ustavující schùzi Poslanecké snìmovny jsem svolala v souladu s § 22
zákona o jednacím øádu Poslanecké snìmovny. Tuto ustavující schùzi zahajuji a všechny vás na ní srdeènì vítám.
Poøad ustavující schùze je dán pøíslušnými ustanoveními našeho
jednacího øádu a byl vám rozeslán dne 18. listopadu roku 2013.
Nejprve je mým úkolem seznámit vás s omluvami z dnešního jednacího
dne. Z øad poslancù se neomlouvá nikdo. Dovolte mi tedy, abych vás seznámila s omluvami, které pøedložili èlenové vlády. Omlouvají se pan
pøedseda vlády Jiøí Rusnok pro zahranièní cestu, pan ministr Jiøí Cienciala
ze zdravotních dùvodù, pan ministr Jan Fischer neuvádí dùvod a pan ministr Dalibor Štys se omlouvá pro zahranièní cestu.
Zároveò oznamuji, že náhradní karta – první náhradní karta v tomto volebním období – byla vydána panu poslanci Jiøímu Pospíšilovi a má kartu
èíslo 1.
Vážené dámy a pánové, pøistoupíme k bodu èíslo 1 této ustavující
schùze.
1.
Slib pøedsedajícího ustavující schùze Poslanecké snìmovny

Prosím vás všechny, abyste povstali. (Dìje se.)
"Slibuji vìrnost Èeské republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu
a zákony. Slibuji na svou èest, že svùj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vìdomí a svìdomí."
Dìkuji vám.
Mùžeme se vìnovat dalšímu bodu, kterým je slib vás, jednotlivých
poslankyò a poslancù.
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2.
Slib poslancù

Dovolte mi, abych vás seznámila s tím, jak tento bod bude probíhat.
Vlastní akt slibu bude tedy probíhat takto:
Požádám nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, který byl jako druhý nejstarší místopøedseda Poslanecké snìmovny z minulého, tedy šestého volebního období zvolen, a ten pøednese Ústavou pøedepsaný slib.
Jako první jej složí do mých rukou. Poté bude èíst pan poslanec Lubomír
Zaorálek vaše jména v abecedním poøadí, vy k nìmu budete pøistupovat a
slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svùj slib stvrdíte
podpisem. Podpisové archy jsou umístìny zde pøed vámi u stolku
zpravodajù.
Upozoròuji vás, dámy a pánové, že podle § 6 písm. a) našeho
jednacího øádu odepøením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou
mandát poslance zaniká.
Prosím tedy nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, aby pøedstoupil
k øeènickému pultu a ujal se slova. Vás všechny prosím, abyste povstali.
(Dìje se.)
Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, vážení kolegové.
"Slibuji vìrnost Èeské republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu
a zákony. Slibuji na svou èest, že svùj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vìdomí a svìdomí." (Podáním ruky a
podpisem svùj slib stvrzuje.)

Nyní prosím pana poslance Petra Adama. – Mùžete se posadit. (Slibuji.)
Pan poslanec Vojtìch Adam. (Slibuji.)
Pan poslanec Ivan Adamec. (Slibuji.)
Pan poslanec František Adámek. (Slibuji.)
Paní poslankynì Markéta Adamová. (Slibuji.)
Pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Antonín. (Slibuji.)
Paní poslankynì Hana Jírovcová Aulická. (Slibuji.)
Pan poslanec Andrej Babiš. (Slibuji.)
Pan poslanec Miloš Babiš. (Slibuji.)
Pan poslanec Miloslav Baèiak. – Ještì jednou prosím, pan poslanec
Miloslav Baèiak. Nepøítomen.
Paní poslankynì Margita Balaštíková. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Bartošek. (Slibuji.)
Paní poslankynì Zuzka Bebarová Rujbrová. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Bìhounek. (Slibuji.)
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Pan poslanec Pavel Bìlobrádek. (Slibuji.)
Pan poslanec Marek Benda. (Slibuji.)
Pan poslanec Petr Bendl. (Slibuji.)
Pan poslanec Ondøej Benešík. (Slibuji.)
Paní poslankynì Marie Benešová. (Slibuji.)
Paní poslankynì Martina Berdychová. (Slibuji.)
Pan poslanec Stanislav Berkovec. (Slibuji.)
Pan poslanec Zdenìk Bezecný. (Slibuji.)
Pan poslanec Adolf Beznoska. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Birke. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Blažek. (Slibuji.)
Pan poslanec Robin Böhnisch. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Borka. (Slibuji.)
Pan poslanec Richard Brabec. (Slibuji.)
Pan poslanec Milan Brázdil. (Slibuji.)
Pan poslanec Marek Èernoch. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jana Èernochová. (Slibuji.)
Pan poslanec Alexander Èerný. (Slibuji.)
Pan poslanec Karel Èerný. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Èihák. (Slibuji.)
Pan poslanec René Èíp. (Slibuji.)
Paní poslankynì Ivana Dobešová. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Dolejš. (Slibuji.)
Pan poslanec Richard Dolejš. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Faltýnek. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Farský. (Slibuji.)
Pan poslanec Petr Fiala. (Slibuji.)
Pan poslanec Radim Fiala. (Slibuji.)
Pan poslanec Karel Fiedler. (Slibuji.)
Pan poslanec Matìj Fichtner. (Slibuji.)
Pan poslanec Vojtìch Filip. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jana Fischerová. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Foldyna. (Slibuji.)
Pan poslanec Ivan Gabal. (Slibuji.)
Pan poslanec Petr Gazdík. (Slibuji.)
Pan poslanec Miroslav Grebeníèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Stanislav Grospiè. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Hájek. (Slibuji.)
Paní poslankynì Milada Halíková. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Hamáèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Michal Hašek. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Havíø. (Slibuji.)
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Paní poslankynì Olga Havlová. (Slibuji.)
Pan poslanec Leoš Heger. (Slibuji.)
Pan poslanec Daniel Herman. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jana Hnyková. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Holeèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Radim Holeèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Holík. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Holík. (Slibuji.)
Pan poslanec Václav Horáèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Ludvík Hovorka. (Slibuji.)
Paní poslankynì Gabriela Hubáèková. (Slibuji.)
Pan poslanec Stanislav Huml. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jitka Chalánková. (Slibuji.)
Pan poslanec Bohuslav Chalupa. (Slibuji.)
Pan poslanec Milan Chovanec. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Chvojka. (Slibuji.)
Pan poslanec Igor Jakubèík. (Slibuji.)
Pan poslanec Vítìzslav Jandák. (Slibuji.)
Pan poslanec Miloslav Janulík. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jaroslava Jermanová. (Slibuji.)
Paní poslankynì Vìra Jourová. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Junek. (Slibuji.)
Pan poslanec Marian Jureèka. (Slibuji.)
Pan poslanec David Kádner. (Slibuji.)
Paní poslankynì Zuzana Kailová. (Slibuji.)
Pan poslanec Miroslav Kalousek. (Slibuji.)
Pan poslanec Vít Kaòkovský. (Slibuji.)
Pan poslanec Simeon Karamazov. (Slibuji.)
Pan poslanec David Kasal. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Klán. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Klaška. (Slibuji.)
Pan poslanec Václav Kluèka. (Slibuji.)
Pan poslanec Martin Kolovratník. (Slibuji.)
Pan poslanec Martin Komárek. (Slibuji.)
Paní poslankynì Kateøina Koneèná. (Slibuji.)
Pan poslanec Vladimír Koníèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Daniel Korte. (Slibuji.)
Pan poslanec Petr Koøenek. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Koskuba. (Slibuji.)
Pan poslanec Rom Kostøica. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Koubek. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Kováèik. (Slibuji.)
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Paní poslankynì Vìra Kováøová. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Krákora. (Slibuji.)
Pan poslanec Roman Kubíèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Michal Kuèera. (Slibuji.)
Pan poslanec Petr Kudela. (Slibuji.)
Paní poslankynì Helena Langšádlová. (Slibuji.)
Pan poslanec Martin Lank. (Slibuji.)
Pan poslanec František Laudát. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jana Lorencová. (Slibuji.)
Pan poslanec Stanislav Mackovík. (Slibuji.)
Paní poslankynì Soòa Marková. (Slibuji.)
Paní poslankynì Kvìta Matušovská. (Slibuji.)
Paní poslankynì Radka Maxová. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Mihola. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Mládek. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Nekl. (Slibuji.)
Paní poslankynì Alena Nohavová. (Slibuji.)
Paní poslankynì Nina Nováková. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Novotný. (Slibuji.)
Pan poslanec Martin Novotný. (Slibuji.)
Pan poslanec Igor Nykl. (Slibuji.)
Paní poslankynì Pavlína Nytrová. (Slibuji.)
Pan poslanec Tomio Okamura. (Slibuji.)
Pan poslanec Ladislav Okleštìk. (Slibuji.)
Pan poslanec Zdenìk Ondráèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Miroslav Opálka. (Slibuji.)
Paní poslankynì Jana Pastuchová. (Slibuji.)
Pan poslanec Herbert Pavera. (Slibuji.)
Paní poslankynì Gabriela Pecková. (Slibuji.)
Paní poslankynì Marie Pìnèíková. (Slibuji.)
Pan poslanec Miloš Petera. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Petrù. (Slibuji.)
Pan Stanislav Pfléger. (Slibuji.)
Pan poslanec Ivan Pilný. (Slibuji.)
Pan poslanec Lukáš Pleticha. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Ploc. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Plzák. (Slibuji.)
Pan poslanec Tomáš Jan Podivínský. (Slibuji.)
Pan poslanec Ivo Pojezný. (Slibuji.)
Pan poslanec Stanislav Polèák. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Pospíšil. (Slibuji.)
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Pan poslanec Karel Pražák. (Slibuji.)
Pan poslanec Roman Procházka. (Slibuji.)
Paní poslankynì Anna Putnová. (Slibuji.)
Pan poslanec Karel Rais. (Slibuji.)
Pan poslanec Adam Rykala. (Slibuji.)
Pan poslanec Antonín Seïa. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Sedláèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Martin Sedláø. (Slibuji.)
Paní poslankynì Marta Semelová. (Slibuji.)
Pan poslanec Bronislav Schwarz. (Slibuji.)
Pan poslanec Karel Schwarzenberg. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Skalický. (Slibuji.)
Pan poslanec Roman Sklenák. (Slibuji.)
Pan poslanec Václav Snopek. (Slibuji.)
Pan poslanec Bohuslav Sobotka. (Slibuji.)
Pan poslanec Zdenìk Soukup. (Slibuji.)
Pan poslanec Zbynìk Stanjura. (Slibuji.)
Paní poslankynì Miroslava Strnadlová. (Slibuji.)
Pan poslanec Martin Stropnický. (Slibuji.)
Pan poslanec Štìpán Stupèuk. (Slibuji.)
Pan poslanec Bohuslav Svoboda. (Slibuji.)
Pan poslanec Milan Šarapatka. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Šenfeld. (Slibuji.)
Pan poslanec Karel Šidlo. (Slibuji.)
Pan poslanec Ladislav Šincl. (Slibuji.)
Pan poslanec Pavel Šrámek. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Štìtina. (Slibuji.)
Pan poslanec Jeroným Tejc. (Slibuji.)
Pan poslanec Lubomír Toufar. (Slibuji.)
Pan poslanec Karel Tureèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Uhlík. (Slibuji.)
Pan poslanec Milan Urban. (Slibuji.)
Paní poslankynì Dana Váhalová. (Slibuji.)
Pan poslanec František Vácha. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Valenta. (Slibuji.)
Paní poslankynì Helena Válková. (Slibuji.)
Pan poslanec Roman Váòa. (Slibuji.)
Pan poslanec Ladislav Velebný.
Pan poslanec Pavel Volèík. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Volný. (Slibuji.)
Pan poslanec Radek Vondráèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Vondrášek. (Slibuji.)
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Paní poslankynì Miloslava Vostrá. (Slibuji.)
Pan poslanec Václav Votava. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Vozdecký. (Slibuji.)
Pan poslanec Vlastimil Vozka. (Slibuji.)
Pan poslanec Rostislav Vyzula. (Slibuji.)
Paní poslankynì Markéta Wernerová. (Slibuji.)
Pan poslanec Josef Zahradníèek. (Slibuji.)
Pan poslanec Jan Zahradník. (Slibuji.)
Pan poslanec Jaroslav Zavadil. (Slibuji.)
Paní poslankynì Kristýna Zelienková. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Zemánek. (Slibuji.)
Pan poslanec Václav Zemek. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Zimola. (Slibuji.)
Pan poslanec Jiøí Zlatuška. (Slibuji.)
Pan poslanec Marek Ženíšek. (Slibuji.)

Poslanec Martin Kolovratník: Dìkuji. Dobré odpoledne. Vážená paní
pøedsedající, vážení èlenové vlády v demisi, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, dámy a pánové, pøeji vám krásné pondìlní odpoledne.

Dovolte mi, abych vás informoval o ustavení volební komise Poslanecké
snìmovny a o volbì jejích funkcionáøù. V souladu s bodem 2 a 3 èlánku 1
volebního øádu Poslanecké snìmovny se dne 21. listopadu 2013, minulý
týden ve ètvrtek, sešla skupina poslancù delegovaná poslaneckými kluby
na základì parity a ustavila pod vedením poslance Jiøího Štìtiny z návrhù
poslaneckých klubù volební komisi. Byla ustavena podle zásady
pomìrného zastoupení v poètu 15 èlenù.
Teï prosím vážené kolegynì a kolegy z volební komise, aby po
pøeètení svého jména povstali, aby snìmovna vìdìla, kdo je a bude po
celé volební období provázet volbami. Jedná se o následující poslance,
èleny volební komise. Budu je pøedstavovat v abecedním poøadí: František
Adámek – ÈSSD, pan Marek Benda – ODS, Stanislav Huml – SSD, paní
Jaroslava Jermanová – ANO 2011, pan poslanec Jan Klán – KSÈM), mé
jméno je Martin Kolovratník z ANO 2011. Dále v abecedním poøadí pan poslanec Martin Komárek, také ANO 2011, pan poslanec Petr Koøenek –
ÈSSD), poslanec Jiøí Koubek – TOP 09 a Starostové, pan poslanec Petr
Kudela – KDU-ÈSL, Ivo Pojezný – KSÈM, Adam Rykala – ÈSSD, pan
poslanec Jiøí Skalický – TOP 09 a Starostové, Jiøí Štìtina – hnutí Úsvit, a
koneènì paní poslankynì Helena Válková – ANO 2011.
Dámy a pánové, takto ustavená volební komise na své první schùzi dne
21. listopadu 2013 zvolila pøedsedou volební komise poslance Martina
Kolovratníka, tedy mou osobu. Dovolte mi, abych se vám tu ve dvou vìtách
pøedstavil: Byl jsem 12 let øeditelem Èeského rozhlasu Pardubice, tak o
sobì øíkám, že jsem kován ve veøejnoprávnosti a stejném, rovném pøístupu
všem. Vìøím, že právì tato moje profesní vlastnost se zúroèí i v práci volební komise, a vìøím, že komise pod mým vedením získá vaši dùvìru.
Dále bych vás rád informoval o tom, že bod poøadu schùze volební komise nazvaný Volba místopøedsedù volební komise byl zatím pøerušen.
Co se týká ovìøovatelù volební komise, rozhodli jsme se zvolit sedm
ovìøovatelù, a to tak, aby byli zastoupeni vždy po jednom zástupci všech
poslaneckých klubù, které jsou zde ve Snìmovnì pro toto volební období.
Poprosím i ovìøovatele, aby se ještì jednou postavili a pøedstavili.
Je to František Adámek za ÈSSD, pan Marek Benda – ODS, Jaroslava
Jermanová – ANO, Jiøí Koubek – TOP 09, Petr Kudela – KDU-ÈSL, Ivo
Pojezný – KSÈM, Jiøí Štìtina za Úsvit. Dìkuji, trápil jsem vás dvakrát.
Skupina poslancù povìøená ustavením volební komise dne 21. listopadu jednomyslnì schválila návrh, aby Poslanecká snìmovna vzala na
vìdomí ustavení volební komise Poslanecké snìmovny, a to pro všechny
volby konané Poslaneckou snìmovnou a pro nominace vyžadující souhlas
Poslanecké snìmovny pro celé 7. volební období. Je to na základì § 47
odst. 2 jednacího øádu a èlánku 1 bod 7 volebního øádu.
Nyní bych rád, dámy a pánové, požádal Poslaneckou snìmovnu, aby
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Vážené kolegynì, kolegové, rád bych se zeptal, jestli je tu nìkdo, koho
jsem neèetl a nevyzval, aby složil slib, z poslancù a poslankyò. Pokud ne,
tak to snad probìhlo øádnì.
Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Já nyní podìkuji panu kolegovi
Lubomíru Zaorálkovi, a protože se již nikdo nehlásil, mohu konstatovat, že
poslanecký slib bez výhrad složili všichni pøítomní poslanci. Tím jsme projednali druhý bod ustavující schùze Poslanecké snìmovny.
Než zahájím bod tøetí, tak jenom upozoròuji, že paní poslankynì
Lorencová má náhradní kartu èíslo 2.
3.
Informace o ustavení volební komise Poslanecké snìmovny
a o volbì jejích funkcionáøù

Seznam èlenù volební komise podle jejich èlenství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice a já nyní požádám zvoleného pøedsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám pøedstavil
èleny této komise. Prosím je, tedy tyto èleny, aby pøi ètení svého jména povstali, a poté nás pan pøedseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Prosím, pane pøedsedo, ujmìte se slova.

pøijala usnesení, v nìmž bere na vìdomí ustavení volební komise
Poslanecké snìmovny, a to pro volby konané na ustavující schùzi
Snìmovny a dále pro volby konané Poslaneckou snìmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké snìmovny v celém 7. volebním období, v tomto pøedneseném složení.
Dìkuji vám za pozornost.

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji panu pøedsedovi panu poslanci Martinovi Kolovratníkovi a ještì oznamuji, že paní poslankynì Jana
Hnyková má náhradní kartu èíslo 3.
Nyní otevøu rozpravu, ale ještì než ji otevøu, k návrhu usnesení, které
pøednesl pan pøedseda, tak vás musím upozornit, že podle § 116 odst. 2
našeho jednacího øádu Poslanecká snìmovna beze na vìdomí toto ustavení volební komise.
V rozpravì tedy nelze navrhovat jiné èleny. Ještì než rozpravu zahájím,
pøeètu vám návrh usnesení, o kterém potom po skonèení rozpravy budeme hlasovat.
Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká snìmovna bere na vìdomí ustavení volební komise Poslanecké snìmovny, a to pro volby konané na
ustavující schùzi Snìmovny a pro volby konané Poslaneckou snìmovnou a
pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké snìmovny v 7. volebním období v tom složení, jak jsme s ním byli seznámeni."
Nyní tedy zahajuji rozpravu. Prosím, pokud se do ní nìkdo budete chtít
pøihlásit, protože se rozhodnì ještì všichni neznáme, abyste se pøed svým
vystoupením pøedstavili. Hlásí se nìkdo do rozpravy k navrženému usnesení, tak jak jste s ním byli seznámeni? Nehlásí se nikdo. Konèím tedy
rozpravu.
Pøistoupíme k prvnímu hlasování na této schùzi. Prosím, abyste se
všichni pøihlásili svými kartami, pokud jste tak zatím neuèinili. Náhradní karty jsem snad oznámila všechny. Pokud má ještì nìkdo náhradní kartu,
oznamte mi to.

Zahajuji hlasování poøadové èíslo 1. – Pardon, dámy a pánové. Budu
muset prohlásit toto hlasování za zmateèné, protože pan ministr se nestihl
pøihlásit. Poèkáme, až dobìhne èas, a budeme toto hlasování opakovat. S
návrhem usnesení jste byli seznámeni, nebudu je èíst znovu. Prosím,
pøihlaste se kartami. Má nìkdo nìjaký problém s hlasovacím zaøízením?
Pane ministøe, vše v poøádku?

poslanec Komárek se hlásí k faktické poznámce? Ne. Konstatuji tedy,
že návrh usnesení byl pøijat.

To bylo vše, co jsme mìli uèinit v rámci bodu 3, projednávání bodu 3
tedy konèím.
Budeme se vìnovat bodu

4.
Návrh na zøízení mandátového a imunitního výboru
a stanovení poètu èlenù

Poslanecká snìmovna v souladu se svým jednacím øádem jako první
zøizuje mandátový a imunitní výbor, který má mimo jiné za povinnost
pøezkoumat, zda byli jednotliví poslanci platnì zvoleni. Podle § 115 odst. 2
jednacího øádu Poslanecké snìmovny se výbory Snìmovny ustavují podle
zásady pomìrného zastoupení. Z jednání poslaneckých klubù vzešel návrh, aby mandátový a imunitní výbor mìl 15 èlenù. Zahájím k tomuto návrhu rozpravu. Ptám se, zda se do ní nìkdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Tuto
rozpravu konèím.
Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká
snìmovna zøizuje mandátový a imunitní výbor a stanoví poèet jeho èlenù na
15."
Zahajuji hlasování poøadové èíslo 3. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?
V hlasování poøadové èíslo 3 pøítomno 199, pro 196, proti nikdo. Návrh
usnesení byl schválen. Musím tedy konstatovat, že jsme zøídili mandátový
a imunitní výbor a stanovili jsme poèet jeho èlenù na 15. Projednali jsme tím
bod 4.
Budeme se vìnovat bodu

5.
Vyhlášení lhùt na podávání návrhù na èleny mandátového
a imunitního výboru a na kandidáty na pøedsedu, místopøedsedy
a ovìøovatele Poslanecké snìmovny

Zahajuji hlasování poøadové èíslo 2. Táži se, kdo je pro usnesení, jak
jste s ním byli seznámeni. Kdo je proti tomuto návrhu?
V hlasování poøadové èíslo 2 pøítomno 199, pro 197, proti nikdo. Pan

Prosím nyní o slovo pøedsedu volební komise pana poslance Martina
Kolovratníka.
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Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, milí kolegové, ještì jednou
dobrý den. Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své první
schùzi dne 21. listopadu pøijala usnesení è. 5, kterým stanovila lhùty pro
podávání návrhù na èleny mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na pøedsedu Poslanecké snìmovny, na místopøedsedy Poslanecké
snìmovny a na ovìøovatele Poslanecké snìmovny. Písemné návrhy – opakuji písemné návrhy – prosím doruète dnes do 18 hodin na sekretariát volební komise. Je to zde v budovì Snìmovní 4, místnost A209, o patro výše.
Tohle ještì jednou zopakuji. Návrhy prosíme v písemné podobì a lhùta je
dnes do 18 hodin.
Dále bych vás rád informoval o tom, že volební komise povìøila tajemnici komise paní Jitku Václavíkovou, aby od poslaneckých klubù jménem
komise pøijímala všechny návrhy na nominace a jejich následné pøedání
všem poslaneckým klubùm na vìdomí. Proto žádám poslanecké kluby, aby
ve zmínìné stanovené lhùtì dnes do 18 hodin pøedložily své návrhy tak,
aby byla dodržena lhùta 24 hodin pøede dnem, kdy je daná volba na
poøadu naší schùze.
Ještì rekapitulace. Znamená to, že v souladu s ustanovením èlánku 5
bod 3 a èlánku 3 bod 2 volebního øádu mùže Poslanecká snìmovna ustavit mandátový a imunitní výbor a dále provést volbu pøedsedy a
místopøedsedù Poslanecké snìmovny, jakož i schválit nominaci
ovìøovatelù Poslanecké snìmovny, a to nejdøíve ve støedu 27. listopadu,
tedy pozítøí. Dìkuji vám.
Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji, pane pøedsedo. Zeptám se,
zda má k vystoupení pana pøedsedy volební komise nìkdo nìjaký dotaz.
Nemá. Konèím tedy projednávání tohoto bodu.
Musím vás oznámit, paní poslankynì a páni poslanci, že do uplynutí
zákonných lhùt nemùžeme projednávat další body poøadu. Pøeruším nyní
jednání ustavující schùze. Sejdeme se ve støedu 27. listopadu v 10 hodin.
Myslím, že ta dohoda platila, v 10 hodin dopoledne, a tím je vytvoøen prostor pro jednání poslaneckých klubù a volební komise. Pøerušuji tedy
ustavující schùzi Poslanecké snìmovny do støedy 27. listopadu do 10
hodin, kdy zaèneme projednávat návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru.
(Jednání skonèilo ve 14.57 hodin.)
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Pokraèování schùze Poslanecké snìmovny
27. listopadu 2013 v 10.05 hodin
Pøítomno: 198 poslancù

Miroslava Nìmcová: Vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci,
vážení èlenové vlády, milí hosté, dovolte, abych zahájila pøerušené jednání
ustavující schùze Poslanecké snìmovny. Také mi dovolte, abych vás
všechny na této schùzi pøivítala.
Prosím, abyste se všichni pøihlásili svými identifikaèními kartami, a prosím také, abyste mi oznámili, kdo bude mít kartu náhradní.
Dnes vás seznámím s omluvami. Z poslancù se neomlouvá nikdo. Z
èlenù vlády se omlouvá Jan Fischer a Zdenìk Žák.
Mùžeme hned pøistoupit k projednání bodu

6.
Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

K tomuto bodu jste obdrželi návrh usnesení Poslanecké snìmovny, jak
jej pøipravila volební komise z návrhù poslaneckých klubù.
Nyní poprosím pøedsedu volební komise pana poslance Martina
Kolovratníka o úvodní slovo k tomuto pøedloženému návrhu. Souèasnì vás
poprosím, pane pøedsedo, abyste nám pøedstavil jednotlivé kandidáty, a
také poprosím, aby pøi ètení svého jména povstali. Prosím, pane pøedsedo.

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré úterní dopoledne, dámy a pánové. (Ze sálu se ozývá: Støedeèní.) Už støedeèní, to to letí. Dìkuji. Doufám,
že to byla moje poslední chyba v tomto vystoupení.
Ještì jednou – hezké støedeèní dopoledne, vážená paní pøedsedající,
vážení èlenové vlády, vážené paní poslankynì a vážení páni poslanci.
Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své druhé schùzi
dne 26. listopadu 2013 projednala návrhy poslaneckých klubù na èleny
mandátového a imunitního výboru Poslanecké snìmovny a také pøijala své
usnesení èíslo 7, na jehož základì byl pøipraven návrh usnesení
Poslanecké snìmovny, který máte pøed sebou. Je rozdán na vašich lavicích pro každého z vás.
Dovolte mi konstatovat, že mandátový a imunitní výbor se ustavuje
stejným zpùsobem podle zásady pomìrného zastoupení jako jakýkoliv jiný
výbor Poslanecké snìmovny. Dále pak pøipomínám, že Poslanecká
snìmovna stanovila svým usnesením èíslo 2 ze dne 25. listopadu 2013, že
mandátový a imunitní výbor bude ustaven v poètu 15 èlenù.
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Teï poprosím vážené kolegynì a kolegy, kteøí byli nominováni jako
èlenové výboru, aby po pøeètení svého jména povstali.
Za èleny mandátového a imunitního výboru byli poslaneckými kluby
navrženi následující poslanci – budu je pøedstavovat v abecedním poøadí:
pan poslanec Marek Benda za ODS, pan poslanec Jiøí Dolejš – KSÈM,
pan poslanec Matìj Fichtner – ANO, pan poslanec Stanislav Grospiè –
KSÈM, pan poslanec Daniel Herman – KDU-ÈSL, pan poslanec Milan
Chovanec – ÈSSD, pan poslanec Jan Chvojka – ÈSSD, pan poslanec
Martin Lank – hnutí Úsvit, pan poslanec Herbert Pavera – TOP 09 a
Starostové, pan poslanec Stanislav Polèák – TOP 09 a Starostové, pan poslanec Roman Procházka – ANO 2011, pan poslanec Jeroným Tejc –
ÈSSD, pan poslanec Roman Váòa – ÈSSD, v abecedním poøadí èíslo 14
zaujal Radek Vondráèek – ANO 2011, a koneènì pan poslanec Jiøí
Zlatuška – ANO 2011.
Nyní bych chtìl požádat Poslaneckou snìmovnu, aby pøijala usnesení,
v nìmž bere na vìdomí ustavení mandátového a imunitního výboru ve složení podle návrhu usnesení, které – jak jsem øekl – bylo rozdáno na lavice
ve Snìmovnì.
Dìkuji.
Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji vám, pane pøedsedo, za
pøedstavení èlenù mandátového a imunitního výboru nebo návrhu na nì, a
dìkuji vám také za úvodní slovo.
Ještì pøedtím, než budeme hlasovat o návrhu usnesení, se kterým jste
nás seznámil, otevírám rozpravu k tomuto bodu, k bodu èíslo 6, tedy k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru. Hlásí se prosím nìkdo
do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy konèím.
Zeptám se, zda pan pøedseda – ale protože rozprava nebyla, tak se ani
vlastnì nemá k èemu vyjádøit. Proto budeme moci pøistoupit k hlasování.

Myslím, že jsou všichni v jednacím sále, takže budeme moci zahájit hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, který zní takto: Ptám se, kdo souhlasí s
ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké snìmovny podle
pøedloženého návrhu usnesení.
Zahajuji hlasování poøadové èíslo 4. Ptám se, kdo je pro pøijetí tohoto
návrhu. Proti návrhu?
Hlasování poøadové èíslo 4, pøítomno 196, pro 194, proti nikdo. Tento
návrh byl pøijat. Mohu konstatovat, že jsme mandátový a imunitní výbor ustavili.

Musíme pokroèit k další nezbytné vìci. Aby se mandátový a imunitní
výbor mohl sejít na své první ustavující schùzi, musím povìøit nìkoho
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øízením tohoto výboru. Povìøuji tedy øízením pana poslance Jiøího Dolejše,
a to do doby, než bude zvolený pøedseda výboru potvrzen Poslaneckou
snìmovnou.
Jenom pro vás jako informaci: pan poslanec Jiøí Dolejš byl v šestém volebním období èlenem tohoto výboru a nyní je nejstarším kandidátem z
bývalých poslancù, proto je tedy navržen, aby tento výbor øídil do doby,
než bude zvolen nový pøedseda a potvrzen Snìmovnou.
Dále upozoròuji, že výbor zvolí svého pøedsedu na ustavující schùzi.
Dále pøipomínám, že mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platnì zvoleni, a svá zjištìní pøedkládá Poslanecké
snìmovnì.
V této souvislosti vás chci upozornit na rozdíl mezi volbou pøedsedy
výboru výborem a volbou Poslaneckou snìmovnou. V pøípadì nastávající
volby, tedy volby pøedsedy mandátového a imunitního výboru, organizaci
volby zajišuje právì tento výbor. Znamená to, že návrhy kandidátù se
nepøedkládají volební komisi Poslanecké snìmovny, ale pøímo na ustavující
schùzi tohoto výboru.
Nyní budeme muset tedy dopøát èas tomuto výboru, aby se sešel, aby
mohly být pøedloženy návrhy, aby mohl udìlat vše, co na své ustavující
schùzi musí udìlat. Podle mých informací je k tomu zapotøebí devadesáti
minut, aby vše øádnì probìhlo.
Je 10 hodin 12 minut, vyhlašuji pøestávku do 12 hodin.
(Jednání pøerušeno v 10.13 hodin.)

(Jednání pokraèovalo ve 12.02 hodin.)

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Vážené paní poslankynì, vážení
páni poslanci, budeme pokraèovat s programem ustavující schùze
Poslanecké snìmovny. Než se zaèneme vìnovat návrhu na potvrzení
pøedsedy mandátového a imunitního výboru, což je bod 7 našeho programu, tak mi dovolte, abych oznámila omluvu jednoho z našich kolegù. Ze
zdravotních dùvodù se omlouvá pan poslanec Josef Hájek z hnutí ANO.
Teï se dostáváme, jak jsem již øekla, do bodu

7.
Návrh na potvrzení pøedsedy mandátového a imunitního výboru

Zahajuji tedy pøerušené jednání a budeme pokraèovat. Podle § 50 odst. 1
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písm. s) jednacího øádu potvrzuje pøedsedy výboru v jejich funkci po zvolení
výborem Snìmovna.
Oznamuji vám, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým pøedsedou
pana poslance Marka Bendu.
Otvírám rozpravu. Táži se, zda se chce k této volbì pøedsedy mandátového a imunitního výboru nìkdo z vás vyjádøit. Pokud ano, prosím,
zvednìte ruku. Hlásí se nìkdo do této rozpravy? Nehlásí se nikdo, konèím
tedy rozpravu a Poslanecká snìmovna bude hlasovat.
Bude hlasovat o tomto návrhu: "Poslanecká snìmovna potvrzuje pana
poslance Marka Bendu ve funkci pøedsedy mandátového a imunitního
výboru."
Ještì pøed hlasováním oznamuji, že paní poslankynì Zelienková má náhradní kartu èíslo 2.

Nyní tedy budeme hlasovat, návrh jsem pøeèetla, a já zahajuji hlasování
èíslo 5. Táži se, kdo souhlasí s potvrzením pana poslance Marka Bendy ve
funkci pøedsedy mandátového a imunitního výboru. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?
Hlasování poøadové èíslo 5. Pøítomno 197, pro 184, proti 2. Konstatuji,
že návrh usnesení byl schválen, a blahopøeji panu poslanci Markovi
Bendovi ke zvolení do funkce pøedsedy mandátového a imunitního výboru.
Tímto konstatováním mohu ukonèit projednávání bodu èíslo 7.
Budeme se vìnovat bodu následujícímu, tedy bodu osmému, a tímto
bodem je
8.
Informace mandátového a imunitního výboru o ovìøení platnosti
volby poslancù

Prosím tedy o slovo zvoleného pøedsedu mandátového a imunitního
výboru... Jste domluveni jinak, pane poslanèe? Pan poslanec Jiøí Dolejš.

Poslanec Jiøí Dolejš: Dìkuji, paní pøedsedající. Já nechci ubírat novì
zvolenému pøedsedovi, kolegovi Bendovi, jeho práci, ale zkrátka když jsem
si to odøídil, on mì poprosil, abych odprezentoval pøijaté usnesení.
Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dobøe. Dìkuji za toto upøesnìní.
Slovo má tedy pan poslanec Jiøí Dolejš. Bude nás informovat o jednání
mandátového a imunitního výboru.
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Poslanec Jiøí Dolejš: Dìkuji. Vážená paní pøedsedající, milé kolegynì
a kolegové, vládo v demisi. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení mandátového a imunitního výboru, který se konal dnešního dne, a to
na téma platnost volby poslancù do Poslanecké snìmovny parlamentu
Èeské republiky.
Zaprvé jsme ovìøili platnost volby všech poslancù a vzali jsme na
vìdomí, že všichni poslanci kromì poslance Miloslava Baèiaka obdrželi
osvìdèení o nabytí mandátu poslance.
A za další: Konstatujeme, že všichni poslanci Poslanecké snìmovny
byli platnì zvoleni.
Problematiku kolegy Baèiaka, tedy zánik jeho mandátu, pøípadnì nový
mandát, bude øešit následující schùze mandátového výboru. Èili bude
dnes probíhat volba na základì platných mandátù, ale pouze 199
poslancù. Dìkuji.

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji panu poslanci Jiøímu
Dolejšovi a zeptám se, zda nìkdo z poslancù, poslankyò chce vystoupit k
této zprávì, kterou tady slyšíme o tom, jak probíhalo jednání mandátového
a imunitního výboru. Hlásí se nìkdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Dìkuji
tedy a rozpravu konèím.
Mým návrhem bude, abychom informaci mandátového a imunitního
výboru o ovìøení platnosti volby poslancù vzali na vìdomí. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká snìmovna bere na vìdomí informaci mandátového a imunitního výboru o ovìøení platnosti volby poslancù."
Zahajuji hlasování èíslo 6. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Proti
návrhu?
Hlasování èíslo 6. Pøítomno 198, pro 196, proti nikdo. Konstatuji tedy, že
návrh usnesení byl schválen.
Dìkuji panu poslanci Jiøímu Dolejšovi a konèím projednávání bodu èíslo
8 – Informace mandátového a imunitního výboru o ovìøení platnosti volby
poslancù.

Vážené paní kolegynì a vážení kolegové, dostáváme se k bodu èíslo 9
a tím je
9.
Návrh na volbu pøedsedy Poslanecké snìmovny

Nejprve dostane slovo pøedseda volební komise pan poslanec Martin
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Kolovratník. Prosím, aby nás informoval o navržených kandidátech,
pøedstavil nám je a seznámil nás s dalším postupem pøi konání volby.
Prosím.

Poslanec Martin Kolovratník: Dìkuji. Ještì jednou teï již dobré poledne, vážená paní pøedsedající, vážení èlenové vlády v demisi, vážené
paní poslankynì a páni poslanci.
Volební komise vèera na své druhé schùzi dne 26. listopadu 2013 projednala návrh na volbu pøedsedy Poslanecké snìmovny pøedložený poslaneckými kluby a pøijala své usnesení èíslo 8. Rád bych vás informoval o
tom, že jediným kandidátem na pøedsedu Poslanecké snìmovny je pan
poslanec Jan Hamáèek za poslanecký klub ÈSSD.
Podle zákona èíslo 90/1995 Sb., o jednacím øádu Poslanecké
snìmovny, se pøedseda Poslanecké snìmovny volí vìtšinovým zpùsobem
a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.
Teï vás poprosím, abyste mi dovolili øíct nìkolik obecných slov k organizaci samotného aktu prvního kola první volby, abychom vše stihli vèas a
bez zádrhelù. Pøipomenu, že dnes budou probíhat tajné volby nejenom
pøedsedy Poslanecké snìmovny, ale poté i místopøedsedù Poslanecké
snìmovny. Postup k té volbì, by bude stejný, vám pokaždé pøed každou
tajnou volbou zopakuji.
Volební komise pøipravila 199 hlasovacích lístkù, které jsou opatøeny otiskem razítka Poslanecké snìmovny s textem tajná volba a parafami dvou
ovìøovatelù volební komise. Na hlasovacím lístku je uveden kandidát na
volbu a je oznaèen poøadovým èíslem. Hlasovací lístky vám budeme vydávat ve Státních aktech, je to tady naproti, pro vás, pro nováèky. Je to
hned, když se vyjde z jednacího sálu, tak na levé stranì.
Ve Státních aktech to bude rozdìleno na dvì poloviny – na levé stranì
místnosti budou pøipraveny lístky pro poslance, jejichž pøíjmení zaèínají písmeny A až K. Ještì jednou tedy: na levé stranì pro poslance s pøíjmením
podle abecedy A až K, na pravé stranì místnosti pro poslance, jejichž
pøíjmení zaèínají písmeny L až Z. Poprosím vás, kolegynì a kolegové, až
budete pøicházet pro volební lístky, abyste pøednesli své jméno, abyste se
pøedstavili, a je to rychlejší.
Další velká prosba a také zdùraznìní: Lístky je potøeba upravovat až za
plentou, takže vás prosím, abyste je neupravovali hned v tom místì, kde si
je vyzvednete, ale až pøejdete do té zadní èásti Státních aktù a pøijdete za
plentu.
A na závìr ještì jedna prosba: Volební komise – v té rychlosti by se
mohlo stát, že si omylem z té hromádky vezmete dva volební lístky, tak
si prosím zkontrolujte, že si opravdu berete jeden. Kdyby se vám ty papíry slepily, tak nám ho vrate, protože ve chvíli, kdy by jeden lístek
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chybìl, je celá volba neplatná, museli bychom vše znovu opakovat.
Ve volební místnosti v zadní èásti pøed vstupem na terasu je umístìno
osm zástìn pro úpravu hlasovacích lístkù, o té úpravì jsem hovoøil, a dvì
zapeèetìné volební urny. Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které jsou
upraveny buï tak, že souhlas s kandidátem je projeven zakroužkováním
poøadového èísla pøed jménem, anebo je poøadové èíslo kandidáta
pøeškrtnuto velkým X, chcete-li køížkem. Jinak upravený hlasovací lístek je
neplatný. Tak tady vás poprosím ještì jednou, polopaticky, doufám, že to
nebudete brát ve zlém, ale pro jistotu: svùj souhlas s kandidátem vyjádøíte
zakroužkováním èísla – pracuje se tedy s èíslem –, pokud nesouhlasíte, tak
to èíslo pøeškrtnete. Upozoròuji, že jinak upravený a nebo neupravený hlasovací lístek je považován za neplatný. Tak snad bude jasno.
V prvním kole je pøedsedou Poslanecké snìmovny zvolen kandidát, v
pøípadì dnešním je to tedy jediný kandidát, který získá nadpolovièní
vìtšinu hlasù pøítomných poslancù. Pokud kandidát nadpolovièní vìtšinu
pøítomných nezíská, koná se druhé kolo volby. Do pøípadného druhého kola volby postoupí stejný kandidát, a pokud nebude ani v druhém kole zvolen, to znamená, nezíská nadpolovièní vìtšinu, koná se podle èlánku 3 bod
18 volebního øádu Poslanecké snìmovny nejpozdìji do deseti dnù prvé kolo druhé volby. To probìhne s novým kandidátem anebo novými kandidáty,
které pøedkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozdìji 24 hodin
pøede dnem volby.
Nyní poprosím paní pøedsedající, abyste otevøela rozpravu k navrženému kandidátovi na pøedsedu Poslanecké snìmovny.

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji vám, pane pøedsedo, a otevírám rozpravu. Prosím ty z vás, kteøí v ní chtìjí vystoupit, zvednìte ruku,
pøihlaste se do rozpravy. Prosím pana pøedsedu poslaneckého klubu
Obèanské demokratické strany Zbyòka Stajnuru.
Poslanec Zbynìk Stanjura: Hezké poledne, vážená paní pøedsedající,
kolegynì, kolegové. Dovolte mi, abych tlumoèil krátké stanovisko našeho
klubu. My podpoøíme kandidaturu Jana Hamáèka do funkce pøedsedy
Poslanecké snìmovny, a to z jednoduchého dùvodu, že respektujeme
vítìze voleb a respektujeme názor, že vítìz voleb má obsadit pozici
pøedsedy Poslanecké snìmovny. Dìkuji.

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji také a ptám se na další
pøihlášku do rozpravy k návrhu na pøedsedu Poslanecké snìmovny.
Nehlásí se nikdo, proto rozpravu konèím.
Jak jste byli již informováni, probìhne nyní volba, pan pøedseda volební komise sdìlil, jak bude probíhat. Vydávání hlasovacích lístkù bude za- 27 -

hájeno bezprostøednì po pøerušení našeho jednání. A to vydávání – teï
prosím, pane pøedsedo, ještì abyste mi pomohl. Jak dlouho budete
potøebovat jako volební komise, kolik èasu na vydání hlasovacích lístkù,
poté na zpracování výsledkù voleb tak, abychom se zde mohli opìt sejít?

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, my jsme si spoèítali a
navrhli, že lístky – na vydávání lístkù nám bude staèit 30 minut, to znamená, myslím, že mohu navrhnout od 12.20 do 12.50, a na seètení,
zpracování hlasù bude volební komise potøebovat dalších 30 minut. To
znamená, že výsledek prvního kola volby pøedsedy bychom byli schopni
oznámit za hodinu, ve 13.20.

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dámy a pánové, já ještì chvilinku
zùstanu na této židli, a to pouze proto, abych od tohoto mikrofonu popøála
novì zvolenému pøedsedovi Poslanecké snìmovny za nás všechny mnoho
úspìchù a zároveò ho požádala o jeho slovo.

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, dobré odpoledne vám
pøeji. Vítám i všechny diváky Èeské televize. Vidím, že jsme bedlivì sledováni, takže informace teèou velmi rychle.
Ale ještì jednou oficiálnì. Vážená paní pøedsedající, vážení èlenové
vlády, vážené paní poslankynì a páni poslanci, rád bych vás v tuto chvíli
oficiálnì informoval o výsledku dnešní první volby a prvního kola první
volby pøedsedy Poslanecké snìmovny. Konstatuji, že volební komise vydala celkem 198 hlasovacích lístkù a bylo odevzdáno v souètu platných i
neplatných opìt 198 hlasovacích lístkù. Pro poslance Jana Hamáèka bylo
odevzdáno, tedy hlasovalo ano, celkem 195 poslancù. Konstatuji, že v prvním kole volby byl pøedsedou Poslanecké snìmovny zvolen pan poslanec
Jan Hamáèek. (Bouølivý potlesk.)

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Vážené poslankynì, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych úvodem svého vystoupení
podìkoval paní Miroslavì Nìmcové za její práci jako pøedsedkyni
Poslanecké snìmovny v minulém volebním období. (Bouølivý potlesk.)
A mnì, prosím, dovolte, abych vám v této chvíli podìkoval za vaši
dùvìru. Funkci pøedsedy Poslanecké snìmovny pøijímám s pokorou a
tìším se na spolupráci s jedním každým z vás.
Když se pøed 95 lety v listopadu roku 1918 ujímal funkce pøedsedy
revoluèního Národního shromáždìní František Tomášek, zaèal své
vystoupení tìmito slovy: "Jen s hlubokým vnitøním pohnutím ujímám se slova, abych prohlásil, že nesmírnì èestný úkol, jejž jste volbou právì vykonanou vložili na bedra moje, pøijímám a že jsem odhodlán plniti jej se vší
objektivností vùèi všem èlenùm a vùèi všem stranám tohoto slavného
shromáždìní. Jsem si plnì vìdom, že na tomto místì jsem tlumoèníkem a
nositelem spoleèné vùle a spoleèného úsilí všech nás dohromady."
Tento snìmovní sál byl v minulosti èasto svìdkem ostré výmìny
názorù mezi poslanci zastupujícími rùzné poslanecké strany a názorové
proudy. To je jistì pøirozené a k parlamentní demokracii to patøí. Pøesto
se to mùže dít v atmosféøe, která bude více prodchnuta duchem tolerance a spolupráce, a já bych velmi rád k této atmosféøe pøispìl. Ve své
nové funkci bych chtìl spolu s vámi zlepšit vnímání Poslanecké
snìmovny v oèích veøejnosti a mám nadìji, že Snìmovna v tomto novém
volebním období se stane opravdovou konstruktivní dílnou, ve které
budou pøijímány takové zákony, které budou ku prospìchu naší zemì a
všech jejích obèanù.
Rád bych také prostøednictvím aktivnìjšího využívání parlamentní diplomacie pomohl v úzké spolupráci s vládou k šíøení dobrého jména v
zahranièí a prosazování jejích národních zájmù.
V souèinnosti s Kanceláøí Poslanecké snìmovny chci také vytváøet kvalitní zázemí pro práci poslankyò a poslancù a jsem pøipraven na pøípadnou
diskusi se všemi poslaneckými kluby na toto téma.
Dámy a pánové, pøeji si, abychom všichni pøistoupili k našemu
spoleènému dílu odpovìdnì a mìli odvahu ve svých rozhodnutích vždy
dávat na první místo zájmy republiky a jejích obèanù. Pøeji vám hodnì sil,
pevné zdraví a nám všem, a se v naší poslanecké práci daøí.
Dìkuji vám za pozornost. (Opìt bouølivý potlesk. Pøedseda PS Jan
Hamáèek odchází na místo øídícího schùze a pøedává paní poslankyni

- 28 -

- 29 -

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Dìkuji. Znamená to tedy, že nyní
zaène vydávání hlasovacích lístkù, bude tedy ta pøíležitost pro vás do
12.50, kdy si je musíte vyzvednout, poté bude pracovat volební komise.
Pøerušuji naše jednání do 13.20, kde se v sále opìt sejdeme.
(Jednání pøerušeno ve 12.15 hodin.)

(Jednání pokraèovalo ve 13.21 hodin.)

Pøedsedající Miroslava Nìmcová: Vážené dámy, vážení pánové, já se
pokouším pomocí gongu pøivolat do jednacího sálu všechny naše kolegy,
tak abychom mohli pokraèovat v pøerušeném jednání ustavující schùze
Poslanecké snìmovny.
Jako prvního požádám nyní o slovo pøedsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka. Prosím vás, pane pøedsedo, abyste nás informoval o výsledku tajné volby pøedsedy Poslanecké snìmovny. Prosím.

Miroslavì Nìmcové kytici. S kyticí pøichází i vedoucí Kanceláøe PS Petr
Kynštetr. )
O slovo požádala paní poslankynì Miroslava Nìmcová.

Poslankynì Miroslava Nìmcová: Vážený pane pøedsedo, vážené paní
poslankynì, vážení páni poslanci, požádala jsem novì zvoleného pøedsedu
Poslanecké snìmovny o to, abych mohla být první, kdo po jeho zvolení od
tohoto mikrofonu bude moci promluvit. A to nejenom smìrem k nìmu jako
osobì, která byla zvolena do našeho èela, ale také smìrem k vám, nebo
jsem tuto pøíležitost mluvit smìrem k vám, k tìm, kteøí jste byli opìt zvoleni a
nejste nováèci v Poslanecké snìmovnì, mìla pøíležitost v uplynulých letech.
Tedy jako bývalá pøedsedkynì Poslanecké snìmovny považuji za svou povinnost zde jednak pogratulovat – to už jsem øekla – pøedsedovi novì zvolenému, ale též bych mu pøed vámi všemi chtìla øíci, že ve mnì naleze oporu, pokud ji bude požadovat a bude potøebovat mé zkušenosti, které jsem z
doby, kdy jsem øídila Poslaneckou snìmovnu, nabyla.
Zároveò bych vás chtìla seznámit s tím, že za malý okamžik musí ještì
probìhnout – už ne za vaší pøítomnosti, ale pøece jenom závažné – pøedání
této funkce.
Pøi této pøíležitosti budu panu pøedsedovi pøedávat jednak klíè od
korunovaèní komory na Pražském hradì, klíè èíslo 5 z tìch celkem sedmi,
které existují. Klíè èíslo 5 náleží právì Poslanecké snìmovnì.
Dále mu budu pøedávat dokumentaci, na kterou jsem velmi pyšná.
Myslím, že my, kteøí jsme byli v Poslanecké snìmovnì, jsme si dobøe užili
nové logo, které jsem získala pro Poslaneckou snìmovnu v minulém volebním období, a vytvoøil jej pro nás všechny i pro ty, kteøí pøijdou po nás,
akademický malíø Oldøich Kulhánek. Je to mimoøádný tvùrce se svìtovým
renomé, který bohužel v letošním roce zemøel, ale jeho dílo známe úplnì
všichni, protože se s ním setkáváme nejèastìji. Je tvùrcem našich
bankovek. Èili tuto dokumentaci k možnosti užívání loga pro Poslaneckou
snìmovnu pøedám též panu pøedsedovi.
Co mu pøedám další, tøetí v øadì, bude pamìtní kniha, kterou jsme zavedli vedle té historické, která i pro vás, budete-li mít zájem, je k dispozici
v Parlamentní knihovnì a obsahuje jména významných hostù, kteøí a už v
dobì první republiky, èi po ní navštívili tato místa a byli oficiálními hosty v
zákonodárném sboru.
Jako ètvrté mu pøedám dvoje desky. Jednou z nich je memorandum,
které jsme jako Poslanecká snìmovna uzavøeli o spolupráci mezi právì
námi zákonodárci a Akademií vìd Èeské republiky. Domnívám se, že tato
spolupráce je užiteèná pro všechna budoucí období, protože akademický
svìt zcela jistì patøí k hlasu tìch, kteøí nám mohou pomoci pøi hledání
nejlepších øešení pøi rozhodování o osudech naší zemì.
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Poslední vìc, kterou mu budu chtít ještì pøedat, je jiné memorandum.
Též se váže k historii této budovy, k historii toho, co se v ní odehrávalo, a
bylo sepsáno s Ministerstvem kultury. Bude na rozhodnutí této Snìmovny,
jak dále bude v této spolupráci pokraèovat. My jsme získali právì pro
Poslaneckou snìmovnu sedm historických obrazù maršálkù Èeského
zemského snìmu, kteøí v tìchto prostorách pùsobili od roku 1861. Tyto obrazy jsou vlastnictvím Èeské republiky, spravuje je Ministerstvo kultury, byly
nám zapùjèeny Národním muzeem a jsou nyní v prostorách právì
pøedsedy Poslanecké snìmovny.
To jsou vìci, které budu chtít panu pøedsedovi pøedat. Vìøím, že takto
naèatou práci v oblastech a už s akademickou obcí, èi s obcí kulturní bude rozvíjet tak, jak jsem se o to snažila já sama.
Pane pøedsedo, dovolte mi ještì jednou, abych vám pogratulovala,
popøála vám, a se vám ve vašem úkolu, který jste na sebe dneškem vzal,
daøí. Pøeji vám též, abyste plnil svou roli ve prospìch obèanù Èeské republiky, ve prospìch Poslanecké snìmovny a abyste s ní byl spokojen vy
sám osobnì. K tomu vám pøeji též pevné zdraví a zázemí ve vaší rodinì,
které bude nezbytné pro to, abyste svému úkolu mohl dostát ve vší vážnosti.
Gratuluji vám. (Potlesk.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já bych chtìl podìkovat paní poslankyni Nìmcové za její vystoupení.
Vážené dámy, vážení pánové, poslankynì, poslanci, budu nyní nucen
naše jednání pøerušit, protože mì èeká to, že musím podepsat všechny vaše poslanecké prùkazy, tak abyste si je mohli ještì dnes vyzvednout. A jak
už avizovala paní bývalá pøedsedkynì, musí ještì probìhnout nìkteré další náležitosti.
Pøeruším tuto schùzi na 40 minut. Sejdeme se zde ve 14.15 hodin.
(Jednání pøerušeno ve 13.33 hodin.)

(Jednání pokraèovalo ve 14.16 hodin.)

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dámy a pánové, prosím, zaujmìte svá
místa, budeme pokraèovat. Ještì gongem pøivolám kolegy z pøedsálí. (Po
chvilce:) Poprosím vás o klid, abychom trochu snížili hladinu hluku v sále.
Mìli bychom pokraèovat bodem èíslo 10, nicménì ještì pøedtím, než
otevøu bod èíslo 10, tak se o slovo pøihlásil pan pøedseda mandátového a
imunitního výboru pan poslanec Marek Benda. Pane poslanèe, prosím,
máte slovo.
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Poslanec Marek Benda: Vážený pane pøedsedo, vážené paní
poslankynì, vážení páni poslanci, vážení èlenové vlády v demisi. Dne 27.
listopadu 2013 byl pøedsedovi Poslanecké snìmovny doruèen do vlastních
rukou notáøský zápis, kterým se vzdal mandátu poslance doc. dr. Miloslav
Baèiak, Ph.D. Tímto dnem zanikl panu Baèiakovi poslanecký mandát a
vznikl mandát poslance Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky panu Janu Sobotkovi.
Mandátový a imunitní výbor na své druhé schùzi konané dnešního dne
pøijal usnesení èíslo 9, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a §
6 písm. c) zákona è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu Poslanecké snìmovny,
zanikl mandát poslance Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky panu Miloslavu Baèiakovi, a souèasnì konstatoval, že na tento uvolnìný
poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jan Sobotka, jemuž dne 27.
listopadu 2013 vznikl mandát poslance Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky.
Dìkuji za pozornost.

poslancù, pro 189, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl
schválen a Snìmovna bude pracovat se ètyømi místopøedsedy.
Paní poslankynì Benešová se hlásí s faktickou poznámkou? (Ne.) Není
tomu tak, odmazávám.
Konèím bod èíslo 10.
Otevírám bod èíslo 11. Tím je

11.
Návrh na volbu místopøedsedù Poslanecké snìmovny

Požádal bych pana pøedsedu volební komise poslance Martina
Kolovratníka, aby nás seznámil s kandidáty, pøedstavil nám je a seznámil
nás s dalším postupem. Pane pøedsedo, prosím, máte slovo.

Dovolím si pøednést návrh usnesení: "Poslanecká snìmovna stanoví
poèet svých místopøedsedù na ètyøi."
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, a stiskne tlaèítko
a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má poøadové èíslo 7. Pøihlášeno je 197 poslankyò a

Poslanec Martin Kolovratník: Moc dìkuji a opìt vás zdravím tady u
mikrofonu. Ještì jednou vám všem pøeji dobré odpoledne.
Vážený pane pøedsedo, vážení èlenové vlády, vážené paní poslankynì
a páni poslanci, volební komise vèera 26. listopadu, na své druhé schùzi
projednala pøedložené návrhy poslaneckých klubù na volbu místopøedsedù Poslanecké snìmovny a pøijala své usnesení èíslo 8.
Pøipomínám, že Poslanecká snìmovna rozhodla, že v tomto volebním
období budou zvoleni ètyøi místopøedsedové Poslanecké snìmovny.
Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti na místopøedsedy
Poslanecké snìmovny Parlamentu – je jich celkem šest a pøedstavím je v
abecedním poøadí: Pavel Bìlobrádek za klub KDU-ÈSL, Vojtìch Filip za
KSÈM, Jaroslava Jermanová – hnutí ANO 2011, Miroslav Kalousek – TOP
09 a Starostové, Miroslava Nìmcová – ODS, Tomio Okamura – hnutí Úsvit.
V abecedním poøadí jsou rovnìž tito kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který použijete pro svoji volbu.
A teï mi dovolte opìt rekapitulaci k volbì, jak probìhne a jak bude nebo nebude rozhodnuto. Podle zákona è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu
Poslanecké snìmovny, se místopøedsedové Poslanecké snìmovny volí
vìtšinovým zpùsobem a tajným hlasováním podle § 75 odst. 1. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.
Technicky volba místopøedsedù probìhne obdobnì, jako probíhala
dnes dopoledne volba pøedsedy, s tím rozdílem – a teï vás prosím o velkou pozornost –, že poslanec na hlasovacím lístkù mùže vyjádøit zakroužkováním souhlas nejvýše s takovým poètem kandidátù, který byl stanoven
pro obsazení míst místopøedsedù, tedy s poètem ètyøi.
Tohle je dùležitý moment. To èíslo ètyøi je maximální možné. Ovšem ne-
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu pøedsedovi Bendovi.
Nyní se tedy zeptám, zda je pøítomen pan poslanec Sobotka. Není tomu tak. V tomto pøípadì, pokud poslanec není pøítomen, složí svùj slib
na první schùzi, které pøítomen bude. Tím jsme se vypoøádali s touto
vìcí.
Nyní otvírám bod èíslo

10.
Návrh na stanovení poètu místopøedsedù Poslanecké snìmovny

Chtìl bych vás informovat, že výsledkem jednání poslaneckých klubù
je návrh, aby v sedmém volebním období mìla Poslanecká snìmovna ètyøi
místopøedsedy. Proto v souladu s § 26 našeho jednacího øádu navrhuji, abychom stanovili jejich poèet na ètyøi.
Otevírám rozpravu a ptám se, zda se nìkdo z kolegyò èi kolegù hlásí
do rozpravy. Pan poslanec Okamura se hlásí? Ne. Tím pádem rozpravu
konèím a pøistoupíme k hlasování.

ní pro vás povinné. Znamená to, že teoreticky nemusíte vyslovovat souhlas
ani s jedním kandidátem, nebo pouze s jedním, se dvìma, se tøemi,
maximálnì tedy se ètyømi.
K technice oznaèování lístkù si øekneme na závìr tady toho vystoupení.
Teï ještì struèná rekapitulace k prùbìhu volby, respektive k možným
výsledkùm. V prvním kole jsou místopøedsedy Poslanecké snìmovny zvoleni kandidáti, kteøí získali nadpolovièní vìtšinu hlasù pøítomných poslancù.
Pokud by nadpolovièní vìtšinu obdrželo více kandidátù, než je poèet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteøí obdrželi nejvyšší poèet hlasù.
Nastane-li rovnost hlasù pro kandidáty na volitelných místech a mimo nì,
opakuje se mezi nimi volba. A nezíská-li nadpolovièní vìtšinu hlasù
pøítomných poslancù tolik kandidátù, aby byl obsazen stanovený poèet
míst, koná se na neobsazená místa – tedy pouze na neobsazená místa –
druhé kolo první volby. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního.
Tak. A v tom druhém kole to probíhá stejným zpùsobem, to znamená
opìt, zvoleni budou ti kandidáti, kteøí získali nadpolovièní vìtšinu hlasù
pøítomných poslancù. Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místopøedsedù, koná se volba druhá, opìt dvoukolová, a to s
novými kandidáty. Nové kandidáty pøedkládají poslanecké kluby volební
komisi nejpozdìji 24 hodin pøede dnem volby, termín nové volby bychom
museli dohodnout s panem pøedsedajícím.
Tak to byla citace z jednacího øádu. Ještì jednou teï volnými slovy zopakuji: volba bude dvoukolová a musí být rozhodnuto vždy nadpolovièní
vìtšinou u tìch jednotlivých kandidátù.
Teï vás, dámy a pánové, poprosím o pozornost, protože je to velmi
dùležité a hraje se o hodnì a je možné, že budou rozhodovat jednotky
hlasù. Opìt pøipomenu technicky, že poslanci, jejichž pøíjmení zaèíná na
písmeno A až K, si vyzvedávají lístky v té levé èásti volební místnosti
Státních aktù a poslanci, jejichž pøíjmení zaèíná na písmena L až Z, jdou
vpravo. Opìt vás poprosím, abyste si vzali pouze jeden lístek

K tomu oznaèování: Na lístku budete mít šest jmen s poøadovým èíslem.
Musíte oznaèit èíslo u každého jména. Opakuji, musíte oznaèit èíslo u každého jména. Oznaèíte buï kroužkem nebo køížkem. Jak jsem øekl, vaší
volbou je možných maximálnì ètyøi kroužky a zbylé køížky. Pokud na lístku
nìjaké ze jmen necháte neoznaèené, ten lístek je neplatný. Váš lístek se tedy stává neplatným a nemá žádnou funkci, žádnou hodnotu. Prostì nebude hlasovat. Takže vás prosím, oznaèujeme èísla u jmen a musíte oznaèit
všechna èísla.
A snad poslední vìta, apel, teï ne od pøedsedy volební komise, ale od
poslance Martina Kolovratníka: bedlivì nás sledují média, a pokud by se
nám povedlo dnes zvolit, ukážeme dnes obèanùm Èeské republiky, že se
umíme dohodnout a umíme zaèít pracovat. Tak prosím zkuste myslet i na
tohle, zkuste zapomenout na osobní ambice a prosím vás já osobnì,
pojïme se o to pokusit.
Pane pøedsedo, dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já vám také dìkuji, a jak jsem již
avizoval, otevøu rozpravu. Mám zde pøihlášku pana pøedsedy poslaneckého klubu hnutí Úsvit, pana poslance Radima Fialy. Pane pøedsedo, prosím
ujmìte se slova.

Poslanec Martin Kolovratník: Tak, pane pøedsedo, já dìkuji. A i já vás
prosím, abyste vydrželi, protože víme z minulých období, že docházelo k
mnoha chybám a že vaše lístky byly neplatné. Tak prosím – a je to hlavnì
tedy i pro nováèky, kvùli nováèkùm – tak vás zkušené matadory teï opravdu prosím o trochu trpìlivosti. Je to opravdu dùležité.

Poslanec Radim Fiala: Dìkuji za slovo. Já vás opravdu zdržím jen krátce. Vážený pane pøedsedo, vážené kolegynì, kolegové. Pøed asi mìsícem
nás hlasy èeských volièù poslaly sem, do této Snìmovny. Každý z nás se
bìhem své volební kampanì potkával s lidmi. Ze setkání s volièi každému,
kdo má základní politickou zpìtnou vazbu, muselo pøijít zásadní poznání:
dùvìra v èeskou politiku a v nás politiky se otøásla v samých základech.
Slovo politik a politika získalo pro obèany hanlivý obsah. Je na nás nyní a
zde, abychom se pokusili vrátit lidem nadìji, že politická reprezentace této
zemì je schopna pracovat ve prospìch obèanù. Pokud výsledek tìchto
voleb chceme shrnout do jediné vìty, pak ta vìta bude znít: Lidé volili, jak
volili, protože lidé chtìjí zmìnu.
Zmìna se musí týkat i naší práce ve Snìmovnì. Pokud chceme obnovit
dùvìru obèanù v Poslaneckou snìmovnu, pak nemùžeme pokraèovat v
praxi posledního období. Okolnosti schvalování zvyšování daní nebo církevních restitucí pøinesly pád dùvìry obèanù v Poslaneckou snìmovnu
pod bod mrazu.
Poslanecký klub hnutí Úsvit pøímé demokracie je novým politickým
prvkem ve Snìmovnì. Máme jasný program a chceme ho prosazovat
napøíè politickým spektrem prací ve Snìmovnì. Tento program neopustíme
a neprodáme. Jasnì jsme deklarovali, že nespojíme poslanecké mandáty
a vládní funkce. Nechceme a nebudeme ve Snìmovnì hrát úlohu opozice,
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pane pøedsedo, já vás pøeruším, a poprosím všechny poslance, kteøí se rozhodli odejít ze sálu, že ještì bude následovat rozprava, kterou otevøu, a mám do ní dokonce i pøihlášku. Takže
váš spìch je pøedèasný.

která jen kritizuje a vykøikuje hesla o nulové toleranci. Naši poslanci chtìjí
pracovat ve prospìch této zemì a jsme pøipraveni podpoøit správné a
potøebné zákony pro naši republiku napøíè politickým spektrem. Tyto zákony budeme navrhovat a také budeme konstruktivnì jednat o podpoøe
návrhù dalších stran, pokud povedou k pøekonání ekonomické a
spoleèenské krize. Nepodpoøíme lumpárny a politické kšeftování. Budeme
špatní politiètí obchodníci. To není naivita, ale vìdomí, že naše zemì a lidé,
kteøí zde platí danì, už další kšefty neunesou.
Kolegynì a kolegové, chceme se aktivnì podílet na práci ve
Snìmovnì, která bude odrážet volání obèanù po zmìnì v èeské politice.
Proto se náš klub rozhodl navrhnout kolegu poslance Tomia Okamuru na
funkci místopøedsedy Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky.
Nemáme žádnou pochybnost, že navrhujeme na tu funkci kandidáta, který
má všechny potøebné pøedpoklady. Kolega Okamura je vnímán veøejností
jako jeden ze symbolù zmìn, pro které se obèané vyslovili ve volbách, a
jeho volba mùže pøispìt k posílení dùvìry obèanù ve Snìmovnu.
Vážené kolegynì a kolegové. Chci vás požádat o podporu Tomia
Okamury pøi volbì místopøedsedù Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky.
Dìkuji vám za pozornost.

bude probíhat 30 minut, domluvme se od teï do 15 hodin, na zpracování
výsledkù potøebuje komise 45 minut, takže výsledky oznámíme v 15.45.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Ano, dìkuji. Já tedy pøeruším naše jednání a sejdeme se znovu v 15.45, poté co probìhne první kolo volby
místopøedsedù Poslanecké snìmovny.
(Jednání pøerušeno ve 14.31 hodin.)

(Jednání pokraèovalo v 15.46 hodin.)

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dámy a pánové, požádám vás, abyste
zaujali svá místa v jednacím sále. Ještì pøivolám kolegy z pøedsálí. Jenom
vás upozorním, že se nacházíme v bodì 11, což je volba místopøedsedù
Poslanecké snìmovny.
Poprosím pana pøedsedu volební komise pana poslance Martina
Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, máte slovo.

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegové, musím vás pochválit, lístky
byly vyzvednuty a odevzdány do uren velmi rychle v té první volbì, ale teï
respektujeme to, že to oznaèování bude složitìjší, a vy jistì pochopíte, že
pro nás také bude komplikovanìjší lístky porovnat. Takže vydávání lístkù

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, dobré odpoledne vám
pøeji. Chci podìkovat nejen vám za vzorný prùbìh volby, ale i kolegùm ve
volební komisi, že sèítali odpovìdnì, peèlivì a hlavnì, že to neuteklo do
médií. To mì tìší. (Smích v sále. Hlasy: Uteklo!) Aspoò já jsem tady nezachytil v posledních minutách. Tak možná jsem málo sledoval. V tom
pøípadì se opravím, že to uteklo do médií na poslední chvíli.
Ale teï vážnì. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola
první volby místopøedsedù Poslanecké snìmovny ze dne 27. listopadu.
Poèet vydaných hlasovacích lístkù byl 198, poèet odevzdaných platných i
neplatných lístkù byl také 198. Poèet neodevzdaných hlasovacích listù nula. Neoficiálnì, pro vaši informaci, bylo tam osm neplatných lístkù, tedy
špatnì oznaèených.
Pro poslance Pavla Bìlobrádka bylo odevzdáno 133 hlasù, pro
poslance Vojtìcha Filipa bylo odevzdáno 151 hlasù, pro poslankyni
Jaroslavu Jermanovou bylo odevzdáno 151 hlasù, pro poslance Miroslava
Kalouska bylo odevzdáno 62 hlasù, pro poslankyni Miroslavu Nìmcovou
bylo odevzdáno 53 hlasù a pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno
76 hlasù.
Podle tìchto výsledkù byli v prvním kole zvoleni na funkci
místopøedsedy Poslanecké snìmovny poslanci Pavel Bìlobrádek, Vojtìch
Filip a poslankynì Jaroslava Jermanová. (Potlesk.) Blahopøeji zvoleným.
Teï budu krátce citovat bod 22 volebního øádu, který øíká, že do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, kteøí mezi nezvolenými
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu pøedsedovi Fialovi. Zeptám
se, zda se ještì nìkdo hlásí do rozpravy. Prosím.

Poslanec Igor Nykl: Vážený pane pøedsedající, vážené kolegynì a kolegové, já bych chtìl navázat tady na ten projev, který byl øeèený, a chci
poprosit, aby ve volbì místopøedsedù se skuteènì volili lidé, kteøí jsou
symbolem nìèeho nového, a ne symbolem toho, proti èemu napøíklad naše hnutí ANO vzniklo. Nechci to dál rozvádìt, ale tato struèná vìta by mìla
øíct, kdo by mìl být místopøedsedou a místopøedsedy. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. To byl pan poslanec Nykl, dìkuji
za jeho vystoupení. Zeptám se, zda se ještì nìkdo hlásí. Pokud tomu tak
není, tak ukonèím rozpravu.
Zeptám se pana pøedsedy volební komise, zda mu bude vyhovovat
stejná lhùta. Jiná lhùta. Tak prosím, seznamte nás s tím, kolik èasu
potøebujete.

získali v prvním kole nejvyšší poèet hlasù, nejvýše však dvojnásobný poèet
kandidátù, než je poèet neobsazených míst. Z logiky tohoto ustanovení bude se bojovat o jedno neobsazené místo. Mohou tedy postoupit pouze dva
kandidáti a to jsou podle poètu hlasù Miroslav Kalousek a Tomio Okamura.
Ještì jednou zopakuji: Miroslav Kalousek mìl 62 hlasù, Tomio Okamura 76
hlasù. To jsou dva postupující do druhého kola volby. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Jestli dovolíte, pane pøedsedo, já bych
poblahopøál novì zvoleným místopøedsedùm a požádal je, aby nyní nebo
v dohledné dobì zaujali urèená místa zde nahoøe.
Nyní bych vás požádal, abyste nám sdìlil, kolik èasu bude potøeba pro
práci volební komise.
Poslanec Martin Kolovratník: V tuto chvíli chystáme lístky pro druhou
volbu, zaèneme je vydávat v 16 hodin. V 16.00 zaèneme vydávat lístky a
zaène tedy druhé kolo této volby. Na vydávání lístkù dáme 20 minut a na
zpracování a sèítání prosíme ve volební komisi 25 minut, takže v 16.45 bude vyhlášen výsledek druhého kola. Dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Výbornì. Ještì pøedtím, než pøeruším
tento bod, resp. naše jednání, pro to, abyste mohli volit, tak bych poprosil
pøedsedy poslaneckých klubù, aby se dostavili sem ke mnì bezprostøednì
po pøerušení jednání, abychom se poradili o dalším postupu.
Nyní pøerušuji jednání schùze do 16.45 a prosím pány pøedsedy sem ke
mnì nahoru.
(Jednání pøerušeno v 15.50 hodin.)

(Jednání pokraèovalo v 16.47 hodin.)

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dámy a pánové, budeme pokraèovat.
Já vás poprosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, protože pan
pøedseda volební komise má pro vás zcela jistì zajímavou informaci.
Jakmile se sníží hladina hluku – tak, již se tak stalo – pane pøedsedo, prosím, máte slovo. Seznamte nás s výsledky druhého kola první volby
místopøedsedy Poslanecké snìmovny.

vlády, pane pøedsedo, rád bych vás informoval o výsledku druhého kola
první volby místopøedsedù Poslanecké snìmovny ze dne 27. listopadu
2013. Hlasovalo se pro poslance Miroslava Kalouska a pro poslance Tomia
Okamuru. Obsazovali jsme jedno místo místopøedsedy, které nebylo obsazeno v kole prvním.
Poèet vydaných hlasovacích lístkù byl 193, poèet odevzdaných platných i neplatných byl také 193, neodevzdaných hlasovacích lístkù bylo nula. Pro poslance Miroslava Kalouska hlasovalo 73 poslancù, pro poslance
Tomia Okamuru bylo odevzdáno 75 hlasù.
V souladu s volebním øádem, který øíká, že úspìšný kandidát musí mít
nadpolovièní vìtšinu, konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen žádný z
kandidátù a ètvrté køeslo místopøedsedy tudíž nebylo obsazeno. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Také dìkuji. To je maximum, co v tomto
bodu mùžeme udìlat. Volba tímto konèí. Budeme pravdìpodobnì, pokud
tak Snìmovna rozhodne, pokraèovat ve volbì na další schùzi. Já bych
ukonèil bod èíslo 11.
Pøikroèíme k bodu èíslo

12.
Návrh na stanovení poètu ovìøovatelù Poslanecké snìmovny

Chtìl bych vám pøipomenout èlánek 4 bod 1 volebního øádu, který øíká,
že Snìmovna schvaluje ovìøovatele nominované na základì parity tak, aby
jich mìla nejménì deset.
Konstatuji, že k dnešnímu dni bylo ustaveno sedm poslaneckých klubù,
a logické by tedy bylo, aby Poslanecká snìmovna v tomto volebním období
mìla ètrnáct ovìøovatelù.
Pokud má nìkdo jiný návrh, tak já v této fázi otevírám rozpravu a zeptám se, zda nìkdo chce v rozpravì vystoupit s jiným návrhem, než je mùj
návrh na ètrnáct ovìøovatelù. Nikoho nevidím, rozpravu tímto tedy konèím.
Budeme hlasovat.

Poslanec Martin Kolovratník: Dìkuji. Pøeji teï už dobrý podveèer. Co
se týká médií, už jsem rezignoval na konstatování, že to vydržíme, ale tøeba
jste je ne všichni sledovali.
Tak, a teï vážnì. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení èlenové

Dovolte mi, abych pøednesl návrh usnesení: "Poslanecká snìmovna
stanoví poèet svých ovìøovatelù na 14."
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je pro, a stiskne tlaèítko a
zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? (Z lavic poslancù se ozývá, že
hlasovací zaøízení bliká.) Já tady registruji problém s hlasovacím zaøízením,
takže toto hlasování prohlásím za zmateèné. Poprosím zástupce Kanceláøe
Snìmovny, aby se podívali na hlasovací zaøízení paní kolegynì
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Èernochové. (Ozývají se hlasy, že nejde jen o toto jedno hlasovací
zaøízení.) Nejen paní kolegynì? Tak vás všechny odhlásím. Prosím, abyste
se znovu pøihlásili.
Zatím to vypadá nadìjnì. Znovu zahájím hlasování.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stisknìte tlaèítko a zvednìte ruku. Kdo
je proti tomuto návrhu?
Hlasování má poøadové èíslo 9. Pøihlášeno je 181 kolegyò a kolegù, pro
178, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme stanovili poèet ovìøovatelù
Poslanecké snìmovny na 14, a konèím bod èíslo 12.
Otevøu bod 13, kterým je

13.
Návrh na nominaci ovìøovatelù Poslanecké snìmovny

Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice. Poprosím pana pøedsedu volební komise, aby opìt pøedstoupil pøed øeènický pult a uvedl tento návrh.
Pane pøedsedo, prosím, máte slovo.

Poslanec Martin Kolovratník: Dìkuji. Dámy a pánové, v návaznosti na
to, co bylo øeèeno pøed malou chvílí, že Poslanecká snìmovna rozhodla,
že bude mít 14 ovìøovatelù, vám nyní ovìøovatele pøedstavím a poprosím
jmenované, aby povstali a pøedstavili se ostatním kolegùm.
Pøipomínám, že seznam ovìøovatelù vám byl dnes dopoledne rozdán
na lavice. Budu opìt ovìøovatele – a je jich ètrnáct – pøedstavovat v
abecedním poøadí.
Pan poslanec Adolf Beznoska – ODS, paní poslankynì Jana
Èernochová – ODS, pan poslanec Pavel Èihák – ANO 2011, pan poslanec
Jiøí Dolejš – KSÈM, paní poslankynì Jana Hnyková – hnutí Úsvit, pan poslanec David Kádner – také Úsvit, pan poslanec Jaroslav Klaška – KDUÈSL, pan poslanec Václav Kluèka – ÈSSD, pan poslanec František Laudát
– TOP 09 a Starostové, pan poslanec Jiøí Mihola – KDU-ÈSL, paní
poslankynì Gabriela Pecková – TOP 09 a Starostové, pan poslanec Jiøí
Petrù – ÈSSD, paní poslankynì Marta Semelová – KSÈM, a koneènì paní
poslankynì Kristýna Zelienková – ANO 2011.
Dìkuji, že jste se pøedstavili. Podle mých informací bychom o tomto
návrhu mìli také hlasovat veøejnì.

zda se nìkdo do rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, takže rozpravu konèím.
Budeme tedy hlasovat o pøedloženém návrhu usnesení, že Poslanecká
snìmovna schvaluje nominované ovìøovatele ve složení, jak je pøednesl
pan pøedseda volební komise. Pøedpokládám, že není potøeba ta jména
znovu opakovat. Všichni jsme je slyšeli, a dokonce jsme i nominované
vidìli.
Hlasování zahájím. Ptám se, kdo je pro, a stiskne tlaèítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Hlasování má èíslo 10. Pøihlášeno je 184 kolegyò a kolegù, pro 183, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme schválili ovìøovatele Poslanecké
snìmovny tak, jak byli navrženi a jak byli jmenováni panem pøedsedou volební komise. Konèím bod èíslo 13.
Otvírám bod èíslo 14, kterým je

14.
Návrh na zøízení výborù Poslanecké snìmovny

Chtìl bych øíci, že Poslanecká snìmovna na základì § 32 jednacího
øádu musí zøídit mandátový a imunitní výbor, petièní výbor, rozpoètový
výbor, kontrolní výbor, organizaèní výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti a další výbory, na nichž se usnese.
Mandátový a imunitní výbor jsme již zøídili a ustavili. Pouze pro vaši informaci – v minulém volebním období pracovaly výbory následující:
hospodáøský, ústavnìprávní, výbor pro obranu, pro bezpeènost, pro sociální politiku, pro zdravotnictví, pro vìdu, vzdìlání, kulturu, mládež a
tìlovýchovu, pro veøejnou správu a regionální rozvoj, pro životní prostøedí,
zahranièní výbor a zemìdìlský výbor.
Nyní bych vás tedy požádal o vaše návrhy s tím, že do této chvíle jsem
prostøednictvím volební komise obdržel pouze jeden návrh, což je návrh
klubu poslancù ANO 2011. Otvírám rozpravu a poprosím, pokud pan
pøedseda klubu chce tento návrh odùvodnit. Prosím, pane pøedsedo máte
slovo.
Další do rozpravy je pøipraven pan poslanec Koubek.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Ano, tak tomu zcela jistì bude. Nicménì
pøedtím, než pøistoupíme k hlasování, otevøel bych rozpravu. Zeptám se,

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezký podveèer, vážení kolegové,
kolegynì. Já jenom velmi struènì zdùvodním náš návrh, který sice
nezaznìl, ale my navrhujeme, aby oproti minulému volebnímu období byl
slouèen branný a bezpeènostní výbor do jednoho. Urèitì nìkteøí z vás,
kteøí tady sedìli v minulé Poslanecké snìmovnì, si pamatujete, že tento
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výbor na zaèátku takto fungoval jako jeden, a poté byl – a já mám pouze
informace zvenku – umìle rozdìlen. My navrhujeme, aby byl pouze jeden
výbor, a to branný a bezpeènostní, s konkrétním poètem pìtadvacet
èlenù. To je mùj návrh. Dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Pan pøedseda Faltýnek.
Poprosím pana poslance Koubka. Pøipraví se pan pøedseda klubu
Sklenák.

Poslanec Jiøí Koubek: Vážený pane pøedsedající, dámy a pánové, nemám k tomuto bodu. Ale chtìl jsem se zeptat, zda by nebylo vhodné v tento okamžik stanovit ovìøovatele dnešní schùze, protože podle § 54 bodu 3
–
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Ano, váš požadavek je naprosto legitimní. Mám to zde pøipraveno, nechtìl jsem rušit projednávání již
otevøeného bodu. Mám pøipravenou nominaci, kterou odhlasujeme
bezprostøednì po tomto bodu. Nezapomnìl jsem na to, máme to
pøipraveno.
Poslanec Jiøí Koubek: Není to logické, ale dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já se s vámi nebudu pøít, ale mnì
nelogické pøijde pøerušovat bod hlasováním o vìci, se kterou to nesouvisí.
Pokud nevznášíte námitku proti mému postupu, tak bych nechal dohlasovat tento bod a potom bychom se vrátili k ovìøovatelùm této schùze.
(Poslanec Koubek posunkem naznaèuje, že námitku nevznáší.) Dìkuji.
Prosím, pan pøedseda Roman Sklenák.

Poslanec Roman Sklenák: Vážení kolegynì, vážení kolegové, teï si
nejsem jist, co bude považováno v tomto bodì za návrh a za protinávrh. V
každém pøípadì chci sdìlit stanovisko klubu sociální demokracie, která navrhuje, aby výbory pracovaly v tom složení, tak jak tomu bylo na konci volebního období minulého. Ten stav, kdy byl výbor pro obranu a pro
bezpeènost slouèen, jsme si tady vyzkoušeli. Neosvìdèil se tento model a
také proto v prùbìhu volebního období byl tento výbor rozdìlen na dva –
na výbor pro obranu a na výbor pro bezpeènost. Èili v tomto smyslu zní mùj
návrh èi protinávrh.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Hlásí se pan pøedseda klubu
KSÈM Kováèik. Prosím, máte slovo.
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Poslanec Pavel Kováèik: Pane pøedsedo, paní a pánové, na margo této
diskuse musím uvést, že výbor pro obranu a výbor pro bezpeènost nebyl
umìle rozdìlen, on byl pøedtím umìle slouèen. Klub KSÈM bude podporovat, aby oba dva výbory pracovaly zvláš. Je to zejména proto, aby
prùbìh jednání tìch výborù byl efektivní. Myslím si, že není nic dramatického, když ty výbory budou tak, jak byly ke konci minulého období.
Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Pan poslanec Korte má slovo.
Prosím.

Poslanec Daniel Korte: Dìkuji, pane pøedsedo. Dámy a pánové,
nìkteré z tìch argumentù tady již zaznìly. Chtìl bych pøipomenout, že
výbor pro obranu a bezpeènost byl spojený do ètvrtého volebního období
a pak se z dobrých dùvodù, které dále øeknu, v pátém volebním období
rozdìlil.
V šestém volebním období – já se omlouvám, že tady budu trošku zabíhat do historie – èili ve volebním období minulém jsme podlehli tlaku populistické strany Vìcí veøejných, dnes umrlé, která si pod jalovou záminkou
šetøení prosadila spojení tohoto výboru, tedy výboru pro obranu a výboru
pro bezpeènost, do výboru pro obranu a bezpeènost.
Ono k tomu šetøení zas tak – to šetøení bylo pomìrnì marginální, nebo
– to možná pro nováèky, kteøí to neznají, bude cenné pouèení. V koalici, tedy v té vládní vìtšinì, bylo domluveno, že výbor bude mít ètyøi
místopøedsedy, ale zde v Poslanecké snìmovnì vždy fungovala jako jakási
ponorná øeka oposmlouva, a takže naši koalièní partneøi ODS se domluvili
za našimi zády s ÈSSD a na ustavujícím zasedání si zvolili místo po jednom
po dvou svých zástupcích, takže ze ètyø místopøedsedù se rázem stalo
šest místopøedsedù. Èímž bylo víceménì po šetøení. Vznikl tím jakýsi megavýbor, který mìl 32 èlenù.
Já netvrdím, že ten výbor byl dysfunkèní, ale byl pøinejmenším
malfunkèní, èímž chci øíci, ne že by nefungoval, ale fungoval velmi
klopotnì. Pøedstavíte-li si dlouhou místnost, úzkou místnost, ve které
sedìlo 32 lidí, z nichž z jednoho konce nebylo dohlédnouti na druhý, takže ti na tom druhém konci, kteøí byli od toho pøedsednického stolku, si
oprávnìnì stìžovali, že jsou pøehlíženi, když se hlásí o slovo, že v pùlce
èlovìk neslyšel, co se øíká na jednom druhém konci, tak to moc nefungovalo. Ale hlavnì, a to byl prosím ten dùvod, proè byl v pátém volebním období ten výbor rozdìlen, ty dvì agendy – agenda bezpeènostní a
agenda obranná – jsou zcela nesluèitelné. Vezmeme-li si, že agenda
Ministerstva vnitra má pod sebou agendu policie, což je tak zhruba 15
% celé té agendy, tak spoleèné mají ty dvì agendy pouze to, že jak po- 43 -

licie, tak vojáci nosí uniformy a oba støílejí. Policie z pistole, vojáci z dìla.
Ne každý v tom výboru byl specialistou, respektive zajímala ho agenda
obranná èi bezpeènostní. Nìkoho jenom ta, jenom ona. Byli i tací, které
nezajímala vùbec žádná. A proto ta jednání byla pomìrnì velmi klopotná.
A proto jsme zhruba v polovinì toho volebního období pøistoupili k tomu, že
jsme opìt tento megavýbor rozdìlili na ty dva výbory – pro bezpeènost a
pro obranu.
Já bych prosil, abychom neopakovali chyby, kterých jsme se dopustili
již v minulosti. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu poslanci Kortemu. Zeptám
se, zda se hlásí ještì nìkdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu ukonèím a
budeme tedy hlasovat.
Myslím, že je evidentní, že prvním doruèeným návrhem byl návrh pana
pøedsedy klubu Faltýnka, to znamená ten, který obsahuje onen slouèený
výbor, proti nìmu byl vznesen panem pøedsedou Sklenákem protinávrh, takže bychom mìli hlasovat o tom protinávrhu pana pøedsedy Sklenáka.
Pokud tento návrh neprojde, hlasovali bychom potom o tom pùvodním návrhu pana pøedsedy Faltýnka. Takže v principu hlasujeme o tom, že v této
verzi, o které hlasujeme, budou pùsobit dva výbory – výbor pro obranu a
výbor pro bezpeènost – a ty ostatní, které jsou v tìch návrzích identické.

Takže kdo je pro to, aby pùsobily dva oddìlené výbory, spolu s tìmi dalšími? Prosím, zahajuji hlasování. Stisknìte tlaèítko a zvednìte ruku. Kdo je
proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 11, pøihlášeno je 183, pro 124 poslancù, proti 52
kolegyò a kolegù. Takže konstatuji, že jsme schválili tento návrh a budou
zøízeny výbory tak, jak byly pøedneseny panem poslancem Sklenákem, respektive v té modifikaci pùvodního návrhu pana poslance Faltýnka, v té
modifikaci, kterou provedl pan poslanec Sklenák. Prostì bude výbor pro
bezpeènost a výbor pro obranu.

Tak tím jsme se vypoøádali s bodem èíslo 14, já ho konèím a otevøu –
neotevøu. Ještì pøedtím, než otevøu pod 15, tak bychom tedy nyní stanovili
ovìøovatele této naší první schùze ze skupiny ovìøovatelù, které jsme již
odsouhlasili.
Navrhuji, aby ovìøovateli této schùze byli páni poslanci Adolf Beznoska
a Jiøí Petrù. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, budeme o tom
hlasovat. Kdo souhlasí, prosím stisknìte tlaèítko a zvednìte ruku. Kdo je
proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 12, pøihlášeno je 183 kolegyò a kolegù, pro 179, pro- 44 -

ti nikdo, takže ovìøovateli této schùze byli schváleni Adolf Beznoska a Jiøí
Petrù.
Nyní tedy pøistoupíme k bodu èíslo

15.
Návrh na stanovení poètu èlenù výborù Poslanecké snìmovny

Dovolte mi v úvodu pøipomenout, že výbory Poslanecké snìmovny se
ustavují podle zásady pomìrného zastoupení, což je § 115 odst. 2
jednacího øádu. Z jednání poslaneckých klubù ke stanovení poètu èlenù
jednotlivých výborù vzešly tyto návrhy, a jestli dovolíte, tak já bych je
pøeèetl:
petièní výbor 15 èlenù
rozpoètový výbor 25 èlenù
kontrolní výbor 15 èlenù
organizaèní výbor 18 èlenù
volební výbor 15 èlenù
výbor pro evropské záležitosti 19 èlenù
hospodáøský výbor 25 èlenù
ústavnìprávní výbor 19 èlenù
výbor pro obranu 15 èlenù
výbor pro bezpeènost 15 èlenù
výbor pro sociální politiku 21 èlenù
výbor pro zdravotnictví 25 èlenù
výbor pro vìdu, vzdìlání, kulturu, mládež a tìlovýchovu 21 èlenù
výbor pro veøejnou správu a regionální rozvoj 21 èlenù
výbor pro životní prostøedí 15 èlenù
zahranièní výbor 15 èlenù
zemìdìlský výbor 19 èlenù.
Pokud jde o výbor organizaèní, chci upozornit, že tìch 18 èlenù již
zahrnuje pøedsedu Poslanecké snìmovny a místopøedsedy Snìmovny,
kteøí jsou èleny tohoto výboru ze zákona.
Já bych tedy otevøel rozpravu a zeptám se, zda se do ní nìkdo hlásí.
Nikoho nevidím, a tudíž onu rozpravu konèím.
Zeptám se, zda mùžeme hlasovat o tomto pøedneseném návrhu jako o
celku, nebo zda je zde požadavek, aby se hlasovalo o jednotlivých
výborech zvláš. Vidím, že tomu tak není a že je zde velká vùle hlasovat najednou.
Takže já jsem ty poèty pøeèetl, každému je jasné, o èem hlasujeme.
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Pokud ano, tak prosím, kdo souhlasí s mnou pøednesenými èi navrženými
poèty výborù?
Zahajuji hlasování, kdo je pro, stisknìte tlaèítko a zvednìte prosím ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 13, pøihlášeno je 182, pro 179, proti nikdo, takže já
konstatuji, že jsme návrh usnesení schválili a stanovili jsme poèty èlenù jednotlivých výborù Poslanecké snìmovny tak, jak bylo navrženo.
Konèím bod 15 a otevírám bod 16, kterým je

16.
Vyhlášení lhùty na podávání návrhù na èleny výborù
Poslanecké snìmovny

Prosím pana pøedsedu volební komise, dnes asi naposledy, aby se ujal
svého úkolu a seznámil nás s meritem vìci.

Poslanec Martin Kolovratník: Já bych vás rád seznámil s tím, že volební komise na své druhé schùzi dne 26. listopadu pøijala usnesení èíslo
12, a dodám také, po dohodì s pøedsedy politických klubù. Tímto usnesením stanovujeme lhùtu pro podávání návrhù na èleny výborù Poslanecké
snìmovny, a to do pøíštího týdne do pondìlí 2. prosince do 18 hodin veèer.
Žádám poslanecké kluby, resp. jejich zástupce, aby ve stanovené lhùtì
pøedložili své návrhy tajemnici volební komise. Je to místnost èíslo 209 A
zde, ve Snìmovní ulici èíslo 4. Dìkuji za pozornost.

Hlasování má èíslo 14. Pøihlášeno je 182, pro 177, proti nikdo.
Konstatuji, že jsme toto usnesení odsouhlasili.

Vítám zde pana pøedsedu Senátu Parlamentu Èeské republiky pana
Milana Štìcha. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajù.
Nyní otevøu bod èíslo 18. Je jím

18.
Zákonné opatøení Senátu o zmìnì daòových zákonù v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva a o zmìnì nìkterých zákonù
/snìmovní tisk 2/

Zeptám se – vidím zde pana premiéra, takže pøedpokládám, že tento
tisk z povìøení vlády uvede pan pøedseda vlády. Prosím, pane pøedsedo,
máte slovo.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Já se zeptám, zda si nìkdo pøeje
k tomuto sdìlení pana pøedsedy volební komise vystoupit. Nikoho nevidím,
a tím pádem projednávání tohoto bodu konèím a všichni víme, do kdy tato
lhùta byla stanovena. To je bod 16.
Nyní nás èeká projednávání dalších bodù. Tìmi jsou zákonná opatøení
Senátu.

Pøedtím, než se pustíme do jednotlivých bodù, navrhuji, abychom umožnili vstoupit pøedsedovi Senátu Parlamentu Èeské republiky panu Milanu
Štìchovi, který byl povìøen informovat Poslaneckou snìmovnu o prùbìhu
projednávání zákonných opatøení v Senátu. To je vìc, o které musíme hlasovat.
Proto zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom umožnili vystoupit panu pøedsedovi Senátu, a stiskne tlaèítko a zvedne ruku. Kdo je
proti tomuto návrhu?

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Vážený pane pøedsedo, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl zákonné
opatøení Senátu o zmìnì daòových zákonù v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zmìnì nìkterých zákonù. Cílem tìchto norem je s
úèinností od 1. ledna 2014 pøizpùsobit daòové zákony rekodifikaci soukromého práva.
Nìkolik slov k prùbìhu legislativního procesu. Pùvodnì mìlo být tohoto cíle dosaženo návrhem zákona o zmìnì daòových zákonù v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva. Návrh tohoto zákona byl však dne 12.
záøí 2013 zamítnut Senátem, což v té dobì s ohledem na neexistenci
Poslanecké snìmovny znamenalo konec jeho legislativního procesu. Vláda
proto pøedložila Senátu návrh zákonného opatøení, které dnes máte pøed
sebou, zákonného opatøení, které v zásadì ve stejném obsahu jako zamítnutý návrh zákona øešilo tuto záležitost.
Dílèí úpravy, které byly uèinìny oproti pùvodní verzi, stejnì tak jako
pozmìòovací návrhy, které byly v Senátu pøijaty, podle mého názoru
nezmìnily a nenarušily celkovou koncepci zákonného opatøení a jeho hlavním cílem zùstává pøizpùsobit daòové zákony rekodifikaci soukromého
práva, již døíve schválené Poslaneckou snìmovnou, Senátem a potvrzené
prezidentem republiky.
Pokud jde o samotný obsah tohoto zákonného opatøení, rekodifikace soukromého práva vyvolala nutnost pøistoupit ke zmìnám v daòových zákonech,
které jsou dnes terminologické a vìcné povahy, resp. èasto povahy terminologické i vìcné zároveò. Nutnost provést dùslednou revizi pojmosloví namís-
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to spoléhání se na obecnì formulované pøechodné ustanovení vychází ze
specifického charakteru daòových pøedpisù. Je zde aplikován princip v pochybnostech ve prospìch daòového subjektu.
Zmìny vìcného charakteru mùžeme rozèlenit na dvì skupiny: na ty,
které jsou pøímo vyvolány rekodifikací soukromého práva, napø. reakce na
nové instituty, jako je nové pojetí vìci, svìøenský fond apod., a na ty, které
byly rekodifikací soukromého práva vyvolány nepøímo, avšak znamenají
významný zásah do stávajících institutù, napø. zmìna koncepce pøechodu
daòové povinnosti.
Daòovým zákonem, který se v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva novelizuje, je zákon o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu
nemovitosti, jelikož dochází k jeho zrušení. Daò dìdická a daò darovací
jsou inkorporovány do zákona o daních z pøíjmù. Právní úprava danì z
pøevodu nemovitosti je pøedmìtem zákonného opatøení Senátu èíslo
340/2013 Sb., které bude dalším bodem našeho jednání, to je o dani z nabytí nemovitých vìcí, která bude pøedložena ke schválení v dalším bodì.
Nad rámec zmìn vyvolaných rekodifikací soukromého práva jsou v
zákonném opatøení schváleném Senátem další zmìny. Nejvýznamnìjší z
nich je realizace první fáze tzv. jednotného inkasního místa, dále lze zmínit
urèitá proexportní a prorùstová opatøení, napø. odpoèet na podporu
odborného vzdìlávání.
Dovolte mi nyní krátce se vyjádøit k dùsledkùm, které by nastaly, pokud
by se daòové zákony nepøizpùsobily rekodifikaci soukromého práva, jinými
slovy, pokud by v tuto chvíli neprobìhla tzv. ratihabice èili potvrzení tìchto
zákonných opatøení vámi jako Poslaneckou snìmovnou. V takovém
pøípadì by došlo k vytvoøení pomìrnì velké øady rùzných mezer èi
nedostatkù v daòových zákonech, které by nebylo možno pøeklenout pouze výkladem. Došlo by tak k vytvoøení velmi širokého prostoru pro
nežádoucí daòovou optimalizaci a daòovou nejistotu. Dùsledkem by byl
výraznì negativní dopad na inkaso veøejných rozpoètù, možná až v øádu
desítek miliard korun. Mimoto by došlo k vytvoøení rozsáhlé právní nejistoty. Došlo by také k založení urèité nerovnosti mezi daòovými subjekty a v
urèitých pøípadech možná také ke zvýšení jejich daòové zátìže.
S ohledem na tyto skuteènosti a mimoøádnost celé situace, zejména
celého procesu, který byl spojen se schvalováním této normy, mi dovolte, abych vás požádal o schválení pøedloženého zákonného opatøení
Senátu.
Dìkuji vám za pozornost.

jak tady byly pøedloženy, tak spoleènì s hlasováním o vystoupení pana
pøedsedy Senátu byl sesponkován tisk èíslo 1, který jsem odložil v
domnìní, že to patøí k vystoupení pana pøedsedy Senátu, takže jsem
omylem pøedøadil tento bod pøed bod 17. Pokud s tím bude souhlas, tak
bychom projednali bod 18. Pøedpokládám, že bod 19 s tím vìcnì souvisí,
tak bychom projednali i bod 19 a poté bychom se vrátili k bodu 17.
Pokud byste mìl nìkdo námitku k tomuto mému mylnému postupu
vzniklému sesponkováním dokumentù, tak samozøejmì o tom mùžeme
hlasovat, mùžeme tento bod pøerušit a vrátit se k bodu 17. Ale myslím si,
že nejrychlejším øešením bude, že pojedeme v poøadí 18–19–17. Je proti
tomu nìjaká námitka? Pokud ne, dìkuji za pochopení a omlouvám se.
Prosím vystoupí pan pøedseda Senátu Štìch.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já dìkuji panu pøedsedovi vlády a nyní,
než dám slovo panu pøedsedovi Senátu, tak bych vás chtìl požádat o pochopení se situací, která tady vznikla, protože podkladové materiály, tak

Senátor Milan Štìch: Dìkuji. Vážený pane pøedsedo, vážené paní
poslankynì, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám na úvod
blahopøál k získání mandátu dùvìry od obèanù. Pøeji vám, aby vaše práce
byla úspìšná ve prospìch naší zemì, a až budete svùj mandát konèit, abyste mohli øíct: odvedli jsme dobrou práci.
Když skonèila minulá vláda a bylo diskutováno, že bude potøeba
pøijmout zákonná opatøení, která by umožnila dokonèení rekodifikace soukromého práva, vyskytovaly se názory, že vláda a Senát budou zákonná
opatøení nadužívat. Já si myslím, že praxe ukázala, že tomu tak nebylo a že
se s tímto mimoøádným institutem, který je zakotven v Ústavì v èlánku 33,
zachází a zacházelo velmi obezøetnì.
První dvì zákonná opatøení – první už vám pan premiér pøedložil – jsou
opatøení, která dokonèují rekodifikace soukromého práva. I když v Senátu
je velká èást – velká èást – senátorek a senátorù, kteøí mají k obèanskému
zákoníku, který má nabýt úèinnosti 1. 1. pøíštího roku, velmi velké výhrady,
tak jsme si všichni uvìdomili, že ve fázi rozpracování, úèinnosti a aplikace
v praxi je postup už tak daleko, že by bylo nezodpovìdné neschválit
zákonná opatøení, která se týkají dokonèení rekodifikace soukromého
práva.
Samozøejmì mùžete namítnout, že prvním krokem k tomu, aby muselo
být použito zákonné opatøení, bylo to, že Senát neschválil tisky vèetnì tisku, který se týká úpravy daòových zákonù v prvém procesu, v prvém období, tzn. ještì když pøišel ten tisk z Poslanecké snìmovny. Ale prosím,
berte v úvahu, že Senát je v tomto pøípadì suverén. A my jsme shledali v
té dobì, že v tom tisku je velmi mnoho návrhù, které do rekodifikace
nepatøí, resp. se jí pøímo netýkají, a že jsou tam návrhy, které by znamenaly
pomìrnì velké výpadky ve veøejných rozpoètech, vèetnì rozpoètù obcí,
jak už uvedl v pøedešlém vystoupení pøedseda vlády. Proto bylo
pøedloženo zákonné opatøení, které ve své podstatì z velké èásti, dá se øíct
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možná z 90 %, kopírovalo pùvodní vládní návrh, který jsme pøedtím zamítli,
ale pøece jen tam byly zmìny, které se týkaly pøedevším úpravy zdanìní
základních investièních fondù a také problematiky osvobození daní z
pøíjmù u podílníkù na zisku a dividend.
Dále Senát zkonstatoval, že do této úpravy by nemìlo patøit zrychlení
odpisù, které by zpùsobilo výpadek podle propoètù jak našich, tak
Ministerstva financí, okolo 10 mld. korun roènì.
Z tohoto dùvodu jsme pøijali zákonné opatøení pøece jen v pozmìnìné
podobì, než vláda navrhla, ale nakonec pøi projednávání pøedseda vlády
s úpravou, s pozmìòovacími návrhy, které pøipravil Senát, vyslovil souhlas.
Takže hlavním cílem bylo to, abychom z daòové novely vypustili záležitosti, které nejsou nezbytnì nutné k rekodifikaci soukromého práva a které
na druhou stranu nepøipraví veøejné rozpoèty o desítky miliard korun. Za
druhé jsme si byli vìdomi toho, že zákonné opatøení je potøeba pøijmout z
dùvodu, aby nevznikl stav právní nejistoty s ohledem na úèinnost nového
obèanského zákoníku. Proto bylo zákonné opatøení v podobì, jakou máte
k dispozici, pøijato a bude záviset na vás, jestli se rozhodnete, aby nadále
bylo platné jako øádný zákon.
Dìkuji vám za pozornost.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Vážený pane pøedsedo, kolegynì,
kolegové, chtìl jsem za náš klub vystoupit jako první a chci se zabývat ve
svém vystoupení nejprve otázkou, o které mluvil jak premiér, tak pøedseda
Senátu, tím nadužíváním.
Když se podíváte na èlánek 33 Ústavy, tak jasnì øíká, že se mají formou
zákonných opatøení schválit vìci, které nesnesou odkladu. Máme na tabuli
ètyøi zákonná opatøení a mùžeme vést debatu – a my ji chceme vést – o
tom, zda snesla, èi nesnesla odklad.
Myslím si, že u novely zákona o veøejných zakázkách je to mimo jakoukoli debatu. Tam i ta minulá velká novela vstoupila v platnost 1. dubna, nevstoupila v platnost 1. ledna. A pøesto, že je to identické s tím, co pøipravila
pøedchozí vláda, myslím si, že tady mìly být vláda i Senát zdrženlivìjší a
mìly to nechat na standardní legislativní proces.
Bod èíslo 17, kterým jsme mìli pùvodnì zaèít, bude jako tøetí. V tom nevidím žádný problém. Všeobecné zdravotní pojištìní, navýšení platby za

státní pojištìnce – je stejný pøípad. Když se podíváte i na to zdùvodnìní,
které poslala vláda do Senátu, je tam napsáno, že hrozí velké výpadky
pøíjmù v letošním roce. Ta suma 4,7 nebo 5 mld. je skuteènì veliká, ale
když ji porovnáte s celkovým objemem zdrojù, které jsou ve zdravotnictví
za rok, a teï mì nechytejte za slovo – odhaduje se, že je to zhruba pro
zjednodušení výpoètu 250 mld., tak se jedná o 2 % roèního obratu. A ti z
vás, kteøí nìkdy øídili nìjaký rozpoèet, mìli nìjakou firmu, mohou øíct, zda
2 % je vìc, která nesnese odkladu a nesnese standardní legislativní proces. My jsme pøesvìdèeni, že ano.
Ta poslední dvì zákonná opatøení, která dle našeho názoru skuteènì
nesnesou odkladu, jsou dva zákony, které dokonèují implementaci èi doprovodné zákony k obèanskému zákoníku. Je to vìc, kterou naše vláda
prosazovala, dlouhodobì pøipravovala, svedla nejeden politický zápas tady v Poslanecké snìmovnì, nejeden politický zápas Snìmovna versus
Senát. Myslím, že mnozí si to pamatujeme, a urèitì by byla škoda, kdyby
se ta práce nedokonèila. Na druhé stranì je tøeba øíct, že v okamžiku, kdy
se rozpustila Poslanecká snìmovna, levicová vláda s levicovým Senátem
využily situace a vypreparovaly vìci z obou dvou návrhù, o kterých bude
urèitì øeè, když budeme konkrétnì projednávat.
Slyšel jsem v pøedchozím vystoupení mluvit pana pøedsedu Senátu o
desítkách miliard, které by vypadly. Podle mì to èíslo není nièím podložené, je vymyšlené. A pokud dostanu pøesnou analýzu, kde a jakým
zpùsobem by stát èi veøejné rozpoèty pøišly o desítky miliard, tak se rád
panu pøedsedovi Senátu omluvím. Jinak si myslím, že to je šíøení poplašné
pravdy. Nic takového není pravda.
Chci øíct, že ne že navrhla vláda, ale v tom legislativním procesu v
Poslanecké snìmovnì vypadlo jedno z mála opatøení, na kterém se shodla tripartita, tzn. vláda, zamìstnavatelé, odbory – opatøení, které by mohlo
pomoci pøi obnovì hospodáøského rùstu. Všichni mluvíme bez ohledu na
politickou stranu, kterou tady zastupujeme, o tom, jak jsme pøipraveni.
Zrychlení odpisù byla vìc, která se v tripartitì dohodla. Nebyla
kontroverzní, mìla všeobecnou podporu. Pøesto v Senátu z tohoto návrhu
zákona vypadla – možná zase se zdùvodnìním, že by veøejné rozpoèty
pøišly o desítky miliard. Myslím si, že je to užiteèná vìc, na kterou naše
podnikatelská veøejnost èekala a která mohla pomoci zrychlit investice jak
ve veøejném, tak zejména v privátním sektoru. Takže kdyby Senát chtìl být
opravdu zdrženlivý, tak pøijal zákonná opatøení v té podobì, ve které prošla Poslaneckou snìmovnou.
My jsme v té dobì navrhovali, aby rozpuštìní Snìmovny bylo odloženo
do doby, než se dokonèí legislativní proces. Návrh nebyl pøijat, pøitom by
nijak neohrozil avizovaný a pak uskuteènìný termín voleb. Nic by se nestalo, mohli jsme vydržet. Je to poprvé, kdy Parlament Èeské republiky pro-
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: To byl pan pøedseda Senátu Milan
Štìch, který nás informoval o stanovisku Senátu a zpùsobu projednávání v
Senátu. A já tedy otevírám rozpravu, do které mám zatím pìt pøihlášek
øádných. Mám zde jedno pøednostní právo pana pøedsedy poslaneckého
klubu ODS, takže ten dostane pøednost. Pan poslanec Stanjura prosím a
potom v poøadí tak, jak je na tabuli, pan poslanec Tejc.

jednává zákonná opatøení. Myslím si a budu rád, když to bude nadlouho
naposled. Protože mìli jsme tady unikátní situaci, kdy tady byla vláda bez
dùvìry, která dùvìru nikdy nemìla, a vláda zùstala bez kontroly, protože
neexistovala Poslanecká snìmovna, nebylo kde interpelovat, nebylo kde
se pøít s vládou, opozice nemìla šanci, kde vykonávat kontrolu vlády.
Takže opravdu vìøím, že to bude na dlouhou dobu naposled.
I tak si myslím, protože zavádíme jakési ústavní zvyklosti, že by mìlo zaznít, že minimálnì dvì zákonná opatøení mohla poèkat na standardní legislativní proces, mohla být úèinná v únoru nebo v bøeznu. Když mluvíme
o zdravotnictví, tak ta samá vláda nenavrhla, abychom se bavili v tomto
zrychleném èase o obnovení poplatkù za pobyt v nemocnicích, který konèí
podle rozhodnutí Ústavního soudu k 1. lednu pøíštího roku a kde roèní
výpadek je odhadován na 2,1 mld. korun. Najednou tohle to sneslo odklad.
Velmi podobné politické strany najednou øíkají, že odpustí poplatky
všeobecnì, což považuji za legitimní politický názor, o kterém se mùžeme
pøít, jestli ano, nebo ne. Nicménì i to urèitì pøinese snížení prostøedkù
veøejného zdravotního pojištìní a prostøedkù, které mají k dispozici
zdravotnická zaøízení. Takže si myslím, že je to jasné.
A u tìch druhých dvou my prostì chceme jasnì konstatovat, že situace využily jak levicová vláda, tak levicový Senát. A ti, kteøí tu vládu podporovali, hlasovali dùvìru, tak mají odpovìdnost k tomu, aby zákony upravili.
A zejména v tomto bodì si myslím, že ta úprava nešla šastným smìrem.
Díky tomu, že nemùžeme podávat žádné pozmìòovací návrhy, tak my budeme hlasovat pro ta dvì zákonná opatøení, která dokonèují doprovodné
zákony k obèanskému zákoníku. Je škoda, že vhodné paragrafy, které
mohly pomoci ekonomice, jsou pryè, nedá se s tím nic dìlat.
Na závìr chci øíct, že nechceme navázat na praxi minulé opozice, která se velmi èasto v pøípadì politické porážky hnala k Ústavnímu soudu do
Brna. Nám staèí, že tady ten svùj názor prezentujeme, a nebudeme rozporovat, zda to bylo ústavnì komfortní (konformní?) nebo nekomfortní,
pøestože si myslíme, že to ústavnì komfortní nebylo.
A pro pøíští Poslaneckou snìmovnu, Senát a pro pøíští vládu: Kdyby
náhodou – a øíkám, my si to nepøejeme – nastala situace, kdy opìt bude
rozpouštìna Poslanecká snìmovna a opìt se bude moci využívat èlánek
33 naší Ústavy, tak doporuèujeme ještì mnohem vìtší zdrženlivost, než
kterou pøedvedla vláda a Senát v uplynulých mìsících. Dìkuji. (Ojedinìlý
potlesk.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu pøedsedovi Stanjurovi, a
pokud zde nejsou další žádosti o pøednostní právo, tak bych poprosil
prvního øádnì pøihlášeného do diskuse, což je pan poslanec Jeroným Tejc.
Pøipraví se paní poslankynì Helena Válková.

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane pøedsedo, vážené paní
poslankynì, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se také vyjádøil k bodu 18, ale také k bodu 19, tedy k zákonùm, které souvisejí s obèanským
zákoníkem. A odpuste mi, že budu hovoøit nejen o tìchto zákonných
opatøeních, která doprovázejí obèanský zákoník, ale budu v této vìci navazovat na debatu o obèanském zákoníku jako takovém, o kterém jsme tady vedli spor ani bych neøekl mezi levicí a pravicí, ale mezi tìmi, kteøí byli
zastánci toho, aby se více pøemýšlelo a více promyslelo spuštìní nového
obèanského zákoníku, a tìmi, kteøí byli pro to, aby byl spuštìn za každou
cenu k 1. lednu 2014.
Myslím, že nejen já, ale i velká èást odborné veøejnosti, øekl bych snad
kromì autorù tohoto zákoníku z odborné veøejnosti, je pøesvìdèena, že
obèanský zákoník není v tuto chvíli pøipraven natolik dobøe a jeho rizika
spuštìní jsou natolik velká, že mohou ohrozit v budoucnu právní postavení
a vztahy obèanù Èeské republiky.
Dnes bohužel stojíme v této Poslanecké snìmovnì pøed rozhodnutím,
kdy na jedné stranì my, kteøí jsme nehlasovali pro obèanský zákoník, a už
jsme v této Poslanecké snìmovnì zasedali, èi nezasedali a pøicházejí jako
noví poslanci, budeme muset hlasovat pro doprovodné zákony ve formì
zákonných opatøení, protože kdybychom tak neuèinili, tak od 1. ledna nastane chaos. A já jsem rozhodnì nezávidìl ani kolegùm v Senátu, kteøí museli ve velmi krátkém èase zpracovat tyto normy do formy zákonných
opatøení tak, aby tato úprava byla pøipravena. A stejnì tak nezávidím nám
všem, kteøí mají problém se spuštìním nového obèanského zákoníku, že
budou muset pro tato zákonná opatøení hlasovat i pøesto, že s øadou ustanovení a obsahu tìchto zákonných opatøení nebudou souhlasit.
To, co je problémem obèanského zákoníku, je podle mého názoru nejen diskontinuita, tedy to, že se mìní øada institutù, které fungovaly a které
byly bezproblémové, a budeme si muset na nì zvykat nejen my obèané,
ale také judikatura, ale to, že doprovodné zákony byly pøipraveny na poslední chvíli.
Tady zaznìla kritika ze strany pana pøedsedy Stanjury na to, že Senát
øešil na poslední chvíli zákonná opatøení a docházelo ke zmìnì i obsahu
zákonù, které byly pøipraveny jako doprovodné. Ono by se nic takového
nestalo, kdyby legislativní proces fungoval tak, jak má, a kdyby vláda,
tehdy ještì pravicová, pøedložila obèanský zákoník spoleènì s doprovodnými zákony, což se bohužel podle mého názoru nestalo nejen ihned poté, kdy byly ty návrhy sem doruèeny, ale nestalo se to ani v pøimìøenì
krátké dobì a ty zákony zde byly až na jaøe a v létì tohoto roku. A tedy i
pøesto, kdyby se Snìmovna nerozpustila, byly by schvalovány na poslední chvíli. A to je podle mého názoru chyba, které bychom se nemìli
dopouštìt. A v tomto smyslu jsem pøesvìdèen, že pokud nìkdy ještì
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budeme pøijímat takto rozsáhlou zmìnu právní úpravy, nejen že legisvakanèní
lhùta – tedy doba mezi platností a úèinností – musí být delší než rok a pùl nebo dva roky, ale pøedevším musí být pøedpisy, které mají tyto vìci doprovázet
a které zásadním zpùsobem v mnohém mìní právní øád Èeské republiky,
pøedloženy dostateènì vèas.
Protože nemám ambici zde hlasovat proti zákonným opatøením, která
doprovázejí obèanský zákoník, protože jak jsem øíkal, nemáme jinou šanci,
tak si dovolím navrhnout Poslanecké snìmovnì doprovodné usnesení, ve
kterém mùže ale nemusí, nebude-li odhlasováno, Poslanecká snìmovna
vyslovit názor na to, jak by mìlo být postupováno v pøíštích mìsících, a to
i na základì debaty, která je vedena v odborné veøejnosti.
Proto navrhuji doprovodné usnesení: "Poslanecká snìmovna žádá
vládu Èeské republiky, aby na základì vyhodnocení zkušeností z praxe
provedla analýzu nového obèanského zákoníku a na základì takto získaných výsledkù navrhla novelu zákona odstraòující jeho nejzávažnìjší problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozdìji do konce roku 2014.
Poslanecká snìmovna žádá vládu ÈR, aby po projednání s pøedstaviteli
justice pøijala urychlenì zmìny jak v oblasti organizaèní, tak legislativní, s
cílem odstranit pøekážky bránící øádné aplikaci obèanského zákoníku v
praxi."
Rozumím tomu, že mùže zaznít výhrada, že zrovna od Poslanecké
snìmovny by nemìl zaznívat vzkaz volièùm: Ještì nìco ani nenabylo
úèinnosti a vy už to chcete novelizovat. Ale obávám se, že v pøípadì
obèanského zákoníku a rizik s ním spojených, je tato výzva nutná.
Poslanecká snìmovna by tím vyjádøila jasný signál budoucí vládì Èeské
republiky, že je tøeba se analýzou obèanského zákoníku zabývat a je tøeba
pøipravit v pøípadì, že se ukáže, že v urèitých institutech nefunguje, je
potøeba jej zmìnit, a to velmi rychle.
Dìkuji za pozornost. (Ojedinìlý potlesk.)

Poslankynì Helena Válková: Dìkuji. Vážený pane pøedsedající,
vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, je mi velkou ctí zde hovoøit
jako nováèek, jako nìkdo, pro kterého je pøekvapením, že mùže hovoøit na
pùdì Poslanecké snìmovny. Souèasnì mì však doprovází pocit zklamání
a smutku, že musím hovoøit k zákonným opatøením, která jsou nejen podle
mého pøesvìdèení, ale i podle názoru mých kolegù v politickém klubu hnutí ANO 2011 nedobrým vysvìdèením pøedchozí vlády, která pøipustila, aby

v takovém rozsahu, takovým zpùsobem a hlavnì takovým procedurálním
zpùsobem byla pøijata tato norma, respektive zákonné opatøení pøedložené
nám teï ke schválení nebo neschválení.
Situace, do které jsme podle našeho názoru byli více èi ménì vmanipulováni, nás donutila, abychom se dùkladnì seznámili s obsahem
zákonných opatøení. U nìkterých to vùbec nebylo snadné. Napøíklad bod
è. 18, daòové pøedpisy eufemisticky nazvané související s rekodifikací
obèanského práva hmotného, èili s pøijetím nového obèanského zákoníku,
jak co do rozsahu, tak co do svého obsahu zdaleka pøesahují hranice, které
jsou nutné novì upravit tak, aby napøíklad terminologie odpovídala novému
obèanskému zákoníku, a naopak se této možnosti využilo až zneužilo k tomu, aby se do daòových pøedpisù, napøíklad do novely zákona o dani z
pøíjmù, zaøadila ustanovení, která nebyla dostateènì ve vnìjším
pøipomínkovém øízení prodiskutována.
Pøípravì tohoto vystoupení jsem vìnovala pomìrnì dost èasu. Hovoøila
jsem s øadou odborníkù, protože oblast daòového práva opravdu není mou
doménou a neodvážila bych se zde vystoupit, pokud bych nedospìla k
závìru, že tito odborníci byli úmyslnì v rámci pøipomínkového øízení opomenuti. Je to napøíklad Komora daòových poradcù, která opakovanì
zdùrazòovala a upozoròovala, že souèástí novely jsou i zmìny nesouvisející s rekodifikací, že jsou systémovì vìcnì špatné, že vyvolají dùsledky,
které se budou týkat jak øadových obèanù, tak firem a v podstatì mohou
vést i ke zpochybnìní øádného výbìru daní vùbec. Tyto pøipomínky nechci
teï kvalifikovanì hodnotit, protože, jak jsem již konstatovala, daòové právo
není mou doménou. Nicménì to ukazuje, že se nevyužily možnosti, které
zde byly, protože tyto pøipomínky byly pøedneseny již na jaøe roku 2013, jak
tedy v osobních jednáních, tak písemnou formou.
Myslím si, že v souèasné dobì, kdy je velmi èasto zdùrazòováno, že
nepøijetí zákonných opatøení by vedlo k chaosu, k nejistotì, k tomu, že
bychom nevybrali danì v øádu miliard korun v daòovém období v pøíštím
roce, nám to vlastnì neumožòuje takovéto zákonné opatøení neschválit.
Souèasnì nám to i znemožòuje pokusit se o odložení úèinnosti
obèanského zákoníku. V této souvislosti je tøeba i pøipomenout nález Ústavního soudu 55/10, který pomìrnì jasnì vymezuje podmínky legislativní nouze. Cituji: "Ústavní poøádek explicitnì pøipouští možnost projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základì èlánku
8 ústavního zákona o bezpeènosti Èeské republiky, a to v dobì stavu
ohrožení státu nebo váleèného stavu. Stanoví-li tedy ústavní poøádek takovouto možnost pouze v jediném pøípadì, je zøejmé, že za jiných situací to obecnì možné není. Nejde pøitom o mezeru v Ústavì, pokud ústavní
poøádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná. Ústavodárce se toliko rozhodl tuto možnost pøipustit jen v extrémních a
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Dobrý veèer, paní a
pánové. Budeme pokraèovat v otevøené rozpravì. Podle pøihlášek je
pøihlášena paní poslankynì Helena Válková. Prosím ji, aby se ujala slova.
Pøipraví se pan kolega Jiøí Dolejš. Prosím paní poslankynì, máte slovo.

mimoøádných situacích. Lze sice pøipustit, že se na úrovni zákona, tøeba
jednacího øádu, zakotví další pøípady, kdy lze zákony projednat ve
zkráceném øízení legislativní nouze, avšak protože jde o úpravu praeter
constitutionem a protože smyslem ústavnìprávní reglementace
zkráceného projednávání je ochrana práv a principù ovládajících legislativní proces v demokratickém právním státì, využití institutu legislativní
nouze je možné jen za pøedpokladu širokého konsensu v Parlamentu anebo jen tehdy, kdy typová závažnost situací, v nichž bude legislativní
nouze použita, odpovídá závažnosti situací, s nimiž poèítá ústavní
poøádek pro zkrácené projednání návrhu zákona. Podmínkou vyhlášení
stavu legislativní nouze není jen hrozba urèitých negativních dùsledkù,
ale pøedevším existence mimoøádné okolnosti, která má potenciál ohrozit
základní práva a svobody zásadním zpùsobem anebo kdy státu hrozí
znaèné hospodáøské škody. Za mimoøádnou okolnost posuzováno prizmatem ústavních principù je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevnì vymyká bìžnému prùbìhu politických procesù vnitøních i
vnìjších anebo mùže jít o okolnost, kterou pøedstavují pøírodní katastrofy.
Právì ona mimoøádnost odùvodòuje nezbytnost bezprostøední reakce ze
strany zákonodárce a s tím související omezení ústavních principù, jež se
vztahují k parlamentní proceduøe. Závìr o existenci této mimoøádné okolnosti tak musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými
okolnostmi."
Èili jinými slovy øeèeno, nedomnívám se, že by zde byly splnìny podmínky stavu legislativní nouze, nedomnívám se, že máme možnost žádat o
odklad formou pozmìòovacího návrhu novely, která by odložila úèinnost
zákona è. 89/2002 Sb., obèanského zákoníku, o jeden rok, jak jsme diskutovali myslím i napøíè politickými stranami, a zbývá nám tedy jenom konstatování, že jsme se ocitli v situaci, kdy vlastnì budeme poprvé hlasovat,
a pøitom budeme hlasovat o tom, jaké menší zlo zvolíme.
I v této souvislosti bych ráda navázala na svého pøedøeèníka pana
Tejce, který zde pøednesl návrh doprovodného usnesení Poslanecké
snìmovny, na kterém jsme se shodli a spoleènì jsme jej formulovali, a ráda
bych jej doplnila urèitým úvodním návrhem úvodního konstatování, totiž že
Poslanecká snìmovna Èeské republiky konstatuje, že úèinnost zákona è.
89/2012 Sb., obèanského zákoníku, a souvisejících právních pøedpisù k 1.
lednu 2014 byla stanovena na nepøimìøenì krátkou dobu, neodpovídající
ani rozsahu ani závažnosti legislativních zmìn v právním øádu Èeské republiky. Odložení úèinnosti obèanského zákoníku a souvisejících pøedpisù
pøed plánovaným nabytím jejich úèinnosti již však neumožòuje – odkazuji
zde právì na meze legislativní nouze – ani pøípadné mimoøádné zkrácení
legislativního procesu.
Za další. Neschválení zákonného opatøení Senátu o zmìnì daòových

zákonù v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zmìnì nìkterých
zákonù a zákonného opatøení Senátu o dani z nabytí nemovitých vìcí by od
1. ledna 2014 vedlo s vysokou pravdìpodobností k právnímu chaosu a
rizikùm v oblasti øádného výbìru daní, pøièemž vzhledem k délce legislativního procesu nelze tyto normy znovu v pozmìnìné podobì pøedložit a
projednat.
A koneènì závìrem bych se pøimlouvala za zvážení, zda nepøijmeme
prohlášení v tom smyslu, že jsme si vìdomi toho, že obèanský zákoník
úèinný od 1. ledna 2014 s ohledem na ne zcela dostateènou pøípravu na
jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní právní
úpravì a nedùslednou provázanost s ostatními právními pøedpisy pøináší
øadu rizik, možných negativních dopadù a mùže vést, zøejmì povede, ke
snížení právní jistoty obèanù a ke zvýšení nepøedvídatelnosti soudních rozhodnutí v urèitém nadcházejícím období nìkolika let.
Kdybych shrnula své vystoupení, je to opravdu s urèitou nadsázkou jako v tom románu, který dobøe znáte, vìtšina z vás, Sophiina volba, kdy na
jedné stranì využíváme svùj mandát a hlasujeme pro nìco, co víme, že jak
co do obsahu, tak co do rozsahu neodpovídá ani názvu, mám na mysli to
zákonné opatøení, které se týká daòových pøedpisù, ani našemu
pøesvìdèení, že tím nìjak pøispìjeme ke zvýšení právní jistoty. Na druhé
stranì víme, že pokud bychom ruku nezvedli, je zde vysoce
pravdìpodobné, že dojde ještì k vìtším škodám, a proto nám zøejmì nezbývá nic jiného, než nakonec svoji ruku pozvednout.
Dìkuji. (Potlesk.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Válkové a
pøed Jiøím Dolejšem – prosím, aby ještì poseèkal Jiøí Dolejš, protože k faktické poznámce se pøihlásil pan kolega Polèák. Prosím, pane poslanèe,
máte slovo k faktické poznámce.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji vám, pane místopøedsedo. Já
musím øíci a navázat na to, co øíkala paní kolegynì profesorka Válková.
Jakkoliv bylo v jejím projevu nepochybné, že má významné i ústavní mantinely a já sám jsem si ho se zájmem vyslechl, tak musím øíci, že jsme nebyli s návrhem tohoto usnesení seznámeni pøedtím, a pøedstava, že tedy
takhle zazní pouze tento návrh usnesení, je pomìrnì pro mì pøekvapivá.
Samozøejmì øádný legislativní proces znamená, že návrh usnesení je
dáván a je neustále vytištìn a stojí pøed námi. Já chápu, že tato ratihabice,
dodateèné schválení, je složitìjší, ale myslím si, že by bylo alespoò trochu
kolegiální, kdyby pøedsedové poslaneckých klubù tento návrh usnesení
dostali dopøedu. Dìkuji vám.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji za dodržení èasu a do rozpravy
je pøihlášen pan kolega Jiøí Dolejš. Prosím, ujmìte se slova. Pøipraví se pan kolega Mládek. Pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jiøí Dolejš: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Hezký veèer,
kolegové a kolegynì.
Pøedøeèník hovoøil o tom, že se cítí být zaskoèen, že nejde vše hladce
a že se tady pøedkládají nìjaká doprovodná èi jiná usnesení. Já si myslím,
že bychom tím nemìli být zaskoèeni, protože zejména u tohoto bodu rozhodování je složité a ne že není, i když chápu, že duchovní otcové tohoto
pøedkladu, tedy zejména toho pùvodního poslaneckého, se cítí být natolik
spjati, že se možná trošku vydìsili, že by se to mohlo zkomplikovat. Ale nezkomplikovali jsme to my, zkomplikovali to tvùrci tohoto postupu, a tak se
nedivte, že jednak vystupujeme, kritizujeme, ale že pøemýšlíme, jestli to jde
ještì nìjakým zpùsobem zachránit, protože nìco udìlal Senát, ale tøeba
jsme mohli udìlat a teï v tuto chvíli mùžeme udìlat ještì víc.
Dotkl bych se tady i vystoupení profesorky Válkové, naší kolegynì, která tady plédovala za jakési prohlášení. Mnì to pøijde trošièku alibistické se
teï státotvornì ohrazovat, že v našem rozhodnutí jsou rizika. No jsou, ale
to nám už houby platné, pokud tedy schválíme pøíslušný materiál, a rizika
a v té, èi oné variantì prostì nastanou.
Já se pokusím navrhnout trošièku jiné øešení, a než se k nìmu dopracuji, tak vás poprosím o trošièku trpìlivosti, protože pøece jenom se musím
vrátit k zaèátkùm.
Když jsme tady v Poslanecké snìmovnì mìli ten pùvodní snìmovní návrh, tak frakce KSÈM hlasovala proti. Hlasovala proti z nìkolika dùvodù,
které tehdy odeznìly, ale jeden z podstatných dùvodù je, že jsme už v té
dobì øíkali, že novela civilního kodexu mìla být odložena, že se mìlo schválit odložení úèinnosti. A není naší vinou, že tehdejší Snìmovna nereagovala, ale musím také trochu øíct i ve vztahu k vládì v demisi, která se nachází ve svých èástech za mými zády, že jsme èekali, zda oni toto neuchopí a zda oni nepøijdou s námìtem, který by tøeba buï oni sami ve vztahu k nové Snìmovnì, nebo Senát mohl použít a odložit úèinnost této právní normy. Bohužel se tak nestalo. A samozøejmì platily výhrady nejenom ve
vztahu k civilnímu kodexu, ale platily výhrady i ve vztahu ke konstrukci
daòových zmìn, protože je pravdou, že ten tlusoch, kdo jste mìl v ruce,
ten pùvodní tisk, byl takto tlustý (ukazuje) a obsahoval skuteènì hodnì
zmìn, tak zdaleka ne všechny, dokonce hodnì jich tam bylo, které
souvisely, bych øekl, s urèitým daòovým kutilstvím tehdejšího správce resortu, resp. resortu ministra financí, a který byl v koridoru urèitého uvažování o fiskální a daòové politice. Pokud Senát korigoval pùvodní snìmovní
podklad a vyházel z toho nìkteré vìci, tak samozøejmì si mùžeme øíct, jest-

li se nám to líbí, nebo nelíbí, ale odstranil vìci, které pøímo nesouvisí s tím
civilním kodexem, a tudíž se jakoby pøiblížil té nutnosti.
Já tady zmíním pøedevším zrušení osvobození u dividend, což nìkdo
mùže chápat jako úkrok smìrem od daòového liberalismu, ale v každém
pøípadì tím ušetøíme pro fiskál urèité peníze. Stejnì tak bylo vypuštìno
daòové osvobození u investièních fondù, kdy jsme byli pøesvìdèováni, že
tím vytvoøíme v Praze druhé Lucembursko, že se k nám stáhnou investièní
fondy ze svìta a budou si tady užívat jakéhosi kvazidaòového ráje. Opìt by
to mohlo v urèitých propoètech pøinést rozpoètový výpadek, by
samozøejmì by to bylo hezké, kdybychom se stali druhým Švýcarskem a
Lucemburskem, ale ta pravdìpodobnost je nebo byla velmi nízká. Èili tuto
redukci vnímám jako pozitivní.
Ale pak samozøejmì je tam celá øada dalších návrhù, o kterých asi
dneska veèer nebude o všech øeè, ale pøeci jenom se tam korigovala spíše
daòová politika, a ne že tam zbylo pouze to, co je vyvoláno kodexem, tedy
novelou civilního kodexu. A tady už jsou samozøejmì urèité otazníky.
Jenom namátkou pøipomenu, že se ta novela týká napøíklad danì silnièní,
kdy jsme uèinili z Èeské televize, z Èeského rozhlasu a já nevím koho ještì,
z Èeské tiskové kalendáøe, veøejného poplatníka v této vìci. Èili to už je
jaksi nìco navíc, co není dáno ústavní nutností. Ale uklidnilo mì, když jsem
slyšel z øad klubu ODS, že ani náznakem nezvažují ústavní stížnost na
skuteènou nutnost tohoto senátního opatøení.
Co já mám tøeba otazník, je, že souèástí této novely mìla být urèitá podpora hospodáøského rùstu, a to v oblasti zavedení ještì vìtšího zrychlení
odpisù. Tamhle vidím, že se pøipravuje kolega Mládek, který by
nepochybnì øekl, že toto zrychlení by znamenalo výpadek daòového inkasa, ale ono by šlo tøeba nastavit jinak, protože v principu zrychlení odpisù
je prorùstové opatøení, ale nesmí se to pøehnat. Takže kdyby se nastavily
jinak odpisové kategorie, tak by to tøeba bylo možné. Èili takových vìcí je
tam celá øada a je to jakýsi dodateèný argument proè: pane správce, moc
jste se nesnažil, mìlo se pracovat trochu jinak.
Ale ten klíèový argument, a tím se vracím na zaèátek, když jsem zaèal
hovoøit, je, že my si skuteènì nepøejeme, aby civilní kodex byl nastartován
od 1. 1. 2014. Dodávám pro vaši informaci, protože ne všichni sledujete
bedlivì èinnost klubu KSÈM, že jsme den po volbách vypracovali návrh,
ten je velice struènou novelkou, na odložení úèinnosti.
No ale protože do dneška jsme nemìli hlavu Snìmovny, tak to nebylo
komu pøedávat, a tím jsme se dostali procedurálnì do skluzu, kdy je velmi
obtížné se dostat, by v nìjaké nouzi èi èasové tísni, k tomu, abychom to
ještì stihli. Nejjednodušší, abychom sami sobì nezkomplikovali život, by
nyní bylo vyjmout z tìch ètyø opatøení toto jediné – tím avizuji, že u tìch
dalších tøí opatøení za prvé nebudu vystupovat a za druhé že jsme vstøícní
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– a buï ho tedy nepøijmout, což by mohl být problém, protože ještì nevíme,
jak by to dopadlo s odložením úèinnosti civilního kodexu. Nám by se to tedy líbilo, protože bychom vytvoøili tlak øeknìme na odložení úèinnosti. Pak
bych tady mìl pro vás jemnìjší variantu, a to pøerušit projednávání tohoto
bodu a v prùvodním usnesení vyzvat vládu, aby v této vìci byla aktivní, a
do doby, než projednáme urychlenì struènou novelku o odložení úèinnosti
obèanského zákoníku, to nechali u ledu a pak to doprojednali podle toho,
jak to dopadne. Tam bychom se v èase do Silvestra nìjak sešli. Já se obávám, že druhé ètení státního rozpoètu nás stejnì pøinutí, abychom pracovali i mezi svátky, tak proè tam nìkam nevsunout tento rozhodovací
problém?
Èili když zopakuji závìry, protože tady není rozlišena podrobná a obecná rozprava, tak pro zpravodajský stolek, když to zopakuji, tak první
øešení je pøerušit a vyzvat vládu a druhé øešení, ponìkud tvrdší, je
nehlasovat pro, èímž avizuji, jak se zachová frakce KSÈM u tohoto bodu, a
kdyby to náhodou vyšlo, tak abychom nezpùsobili neštìstí, dát prùvodní usnesení k tomu, aby vláda pøedložila návrh na odložení úèinnosti
obèanského zákoníku.
S doprovodným usnesením, které navrhoval kolega Tejc, nemáme problém, když si všichni uvìdomujeme, jaká rizika a problémy to zpùsobí, tak
analyzujme, novelizujme, ale já se obávám, že tohle není až tak kardinální,
abychom uklidnili právnickou i obèanskou veøejnost.
To je z mé strany všechno. Dìkuji za pozornost.

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane pøedsedající, vážené paní
poslankynì, vážení páni poslanci, dovolte i mnì øíci nìkolik slov k
zákonnému opatøení o daòových zákonech.
Já si myslím, že jsme tady obìtí jakéhosi megalomanství, které vytvoøilo
meganormu, která bude neštìstím pro naši zemi nejen v nejbližších
nìkolika letech, ale pìti až deseti letech nejménì, než se usadí judikatura
a než všechno bude jasné. Bohužel jsme teï v situaci, že akorát minimalizujeme škody, které nastanou. Je ale tøeba tady jasnì øíci, že by bývalo bylo daleko lepší, kdyby pokraèovaly dílèí novely v této oblasti, bez megalománie, že musí být jeden obrovský zákoník.
Chtìl bych zároveò podìkovat Senátu za to, že pøijal toto zákonné
opatøení, protože on musel reagovat na nìkteré vìci, které byly
naprosto neuvìøitelné. Minulá vláda dìlala zmìny v daních z dividend
a investièních spoleèností pøímo na zasedání vlády bez úèasti od-

borného aparátu, který byl vyøazen. Výsledkem bylo, že bylo nulové
zdanìní z dividend a investièních spoleèností. Takhle se ono
Lucembursko vybudovat nedá, takhle se vybudovala akorát díra do
veøejných financí. Èili bylo tøeba konat.
Bohužel to, že je to všechno na poslední chvíli šito horkou jehlou a že
by to chtìlo odklad minimálnì o rok, tj. legisvakanci prodloužit, je možné
doložit na jednom velmi konkrétním pøípadu. Již vèera se objevily první
náznaky o tom, že v tomto zákonì jsou nìkteré neèekané dùsledky, a to
ve zdánlivì pozitivní vìci, že obèanský zákoník pøedpokládá, že bude
pokud možno spojováno vlastnictví nemovitosti a pùdy. Trošku bylo v té
debatì pozapomenuto na daòový dopad. Teï to vypadá tak, že se bude
platit DPH i z té pùdy, na které se podílíte, pokud si koupíte byt. Èili v minulosti se neplatilo DPH z pùdy, teï se bude platit 15 %, pokud je to takzvaný sociální byt, a 21 %, pokud není. Povede to ke zvýšení ceny bytù
podle konzervativních odhadù asi o 1,5 až 2 %, ale v Praze by to mohlo
být také 5 %.
Je tam samozøejmì neoèekávaný paradoxní výsledek pro fiskál, a to je
oèekávaný výnos 1,2 až 1,4 mld. korun. Z toho musí mít èlovìk smíšené pocity, protože pravicová vláda zvedla daòovou zátìž, aniž o tom vìdìla. Tím
dodala pozitivní výnos pro státní rozpoèet 1,2 až 1,4 mld. korun. Trošku
dìsivé na tom je, že to nebylo vìdomé, že se to prostì tak nìjak stalo, aniž
vìtšina zákonodárcù tušila, že tak èiní.
Negativní samozøejmì je, že situace ve stavebnictví je velmi tìžká a vyšší ceny bytù rozhodnì nepomohou èeské ekonomice v této obtížné dobì.
Nicménì patøím k tìm, kteøí si stále myslí, že to musíme schválit, protože jinak by tady vznikla velmi komplikovaná situace.
Chtìl bych odpovìdìt panu pøedsedovi poslaneckého klubu ODS. Je
samozøejmì velmi obtížné vyèíslit dopady, protože kdyby vznikl chaos, budou rozhodovat soudy, a soudy rozhodují, na to precedenty jsou, v pøípadì
pochybností vždy ve prospìch daòového poplatníka. Èili podle velmi
støízlivých odhadù Ministerstva financí to je riziko nìjakých 30 až 40 mld.
korun, což samozøejmì není dobré riskovat.
Obèanský zákoník tedy bude pro nás všechny pomìrnì drahou záležitostí. Povede ke znejistìní právních vztahù, dodateèné náklady budou
minimálnì v jednotkách miliard korun roènì jak pro firmy, tak pro
domácnosti a èekají nás rychlé novely, o èemž již koneènì mluví i doprovodné usnesení. Jedna z tìch novel by nepochybnì asi mìla být o DPH za
pùdu, kterou v zásadì nikdo nechtìl a která se tam dostala tak nìjak mimochodem.
Chtìl bych vyzvat vládu, aby pøes všechny pochybnosti, jak tady
pìknì popsala paní profesorka Válková, a rozhodnutí Ústavního soudu,
byly hledány cesty nejenom k tomu, že se bude novelizovat obèanský
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Jiøímu
Dolejšovi. Slova se ujme pan poslanec Jan Mládek, pøipraví se pan kolega
Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

zákoník hned brzy po jeho vstoupení v platnost, ale aby se pøece jenom
ještì našla cesta, aby to bylo minimálnì rok legisvakantní.
Dìkuji.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající.
Pane pøedsedo Snìmovny, Senátu, vlády, napadá mì, že tohle je
výjimeèná chvíle, protože pøi projednávání tohoto bodu kdyby byl ještì
pøítomen pan prezident, tak tady byla celá první ústavní ètyøka. To si nepamatuji za celou dobu, co jsem v Poslanecké snìmovnì.
Pøesto dovolte, abych se vymezil vùèi proslovu pana poslance Dolejše,
na kterém bude nejlépe vidìt, že tady diskutujeme dvì témata souèasnì.
Téma rekodifikace obèanského zákoníku v oblasti daòové legislativy, aby
mohl obèanský zákoník vstoupit v úèinnost k 1. 1. 2014, a téma daòových
zmìn.
Pan poslanec Dolejš je zjevnì spokojen se zmìnami, které si prosadil
Senát a musela respektovat vláda v tomto zákonném opatøení v oblasti
daòových zmìn, není spokojen s tím, že bude obèanský zákoník díky tomu
moci vstoupit v úèinnost k 1. 1. 2014. Já jsem pøesný opak. Já respektuji,
že díky tomuto zákonnému opatøení bude moci vstoupit v úèinnost
obèanský zákoník k 1. 1. 2014, a proto avizuji já i klub TOP 09, že budeme
hlasovat pro toto zákonné opatøení, ale samozøejmì nejsme spokojeni s
daòovými zmìnami, které v tom vlastnì vláda na tlak Senátu musela uèinit,
aby zprùchodnila úèinnost obèanského zákoníku. Dovolte, abych se tam
zastavil u nìkolika málo aspektù.
K 1. 1. 2015 by mìl podle našeho právního øádu vstoupit v úèinnost velký balík daòové rekodifikace, který se jmenuje daòové zmìny související s
jednotným inkasním místem. Tedy k 1. 1. 2015 má vstoupit v úèinnost
platná souèást právního øádu Èeské republiky – jednotné inkasní místo jako velká systémová zmìna a v ní, pokud mezitím nepøijdou zmìny tohoto
ctihodného zákonodárného sboru, by mìly vstoupit v úèinnost i
parametrické zmìny celé øady daní, které se k tomu vážou.
Øíkám to proto, že pokud dnes vede rodící se vládní koalice diskusi o budoucnosti daní jak v oblasti systému, tak v oblasti parametrù, nutnì musí brát
na vìdomí nikoliv to, co platíme dnes, ale co má být úèinné a co je dnes
platnou souèástí právního øádu k 1. 1. 2015. To znamená 19% sazba pro
právnické i fyzické osoby, jednotná sazba 6,5 % veøejných pojistných jak
zdravotních, tak sociálních. To je dnes platnou souèástí právního øádu. A budeme-li cokoliv novelizovat, budeme buï ty danì držet v dnes platné, nikoliv

však úèinné, ale v dnes platné podobì, anebo je zvýšíme. To samozøejmì
bude záležet na vùli vládní koalice.
Já bych tady jenom chtìl upozornit na to, abychom byli opatrní, když
øíkáme, že nebudeme zvyšovat danì. Z toho, co zatím slyšíme, zdá se, že
chcete zvyšovat danì od dnes platné daòové legislativy, která má vstoupit
v úèinnosti k 1. 1. 2015. Ale je to samozøejmì vaše vùle, akorát pak musíte
pøiznat, že je zvyšujete.
Samozøejmì že tam byly drobnosti typu DPH u pùdy patøící k bytùm, nebo podle nového obèanského zákoníku stavba již neoddìlitelnì patøí k pozemku, a na druhou stranu tam byly znaèné daòové úlevy v desítkách miliard. To znamená celkovì pravicová vláda, nebo støedopravá, nebo konzervativní vláda, celkovì vláda tìmito návrhy snižovala daòovou kvótu, jenom ji mírnì restrukturalizovala. Jestli vyhodíte snížení daní u všech
pøímých odvodù, které tam byly plánovány, a ponecháte tam to jedno jediné, to dépéháèko u bytù, o kterém mluvil pan poslanec Mládek, no tak logicky ano, tam dojde k navýšení o jednu až dvì miliardy, protože jste mezitím škrtli tìch dvacet na stranì snížení.
Takže já vás velmi prosím, vás, kteøí dnes diskutujete o budoucnosti
daòové legislativy, abyste si uvìdomili, co opravdu je platnou souèástí
právního øádu a co buï vstoupí v úèinnost k 1. 1. 2015, anebo nevstoupí,
protože mezitím staèíte novelou ty danì zvýšit.
To je první významná poznámka, kterou jsem chtìl uèinit.
Druhá významná poznámka se týká tìch dvou základních dùvodù, proè
Senát odmítl tuto rekodifikaèní novelu. Ta vznikla prostì tak, že když se na
jaøe vládní koalice – asi není tajemství, já se pøiznám, že na jaøe jsem patøil
k té menšinì, která ještì naléhala, že úèinnost obèanského zákoníku by se
mìla o rok odložit. Ano, já jsem byl o tom pøesvìdèen, a respektoval jsem,
že jsem v menšinì. Pokud tedy mùj názor byl menšinový, tak zase musím
respektovat, že nìkdy v létì padla jakákoliv možnost úvahy, zda o tom
ještì dál diskutovat. Prostì v létì se to pøelomilo a teï už nezbývá nic jiného, než aby obèanský zákoník vstoupil v úèinnost k 1. 1. 2014. Pak nezbylo nic jiného, než z té obrovské materie daòové legislativy vázající se k té
systémové zmìnì jednotného inkasního místa vyndat všechno, co je nezbytné pro rekodifikaci obèanského zákoníku tak, aby byl úèinný k 1. 1.
2014, a k tomu jsme dodali ještì nìkolik vìcí, o kterých jsme se domnívali, že vzhledem k mìlké, leè dlouhé recesi èeské ekonomiky jsou zapotøebí
a jsou užiteèné.
Tou první byly ony zrychlené odpisy. To je jediná vìc, která nevstoupí,
která není souèástí platného právního øádu, protože byla dodána jako
pozmìòující návrh v Poslanecké snìmovnì. To znamená, tu nenajdete v
platné legislativì schválené v roce 2011. Všechno ostatní tam najdete.
Zrychlené odpisy tam nenajdete, ty byly skuteènì dodány jako aktualita v
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Janu
Mládkovi. Slova se ujme pan Miroslav Kalousek a pøipraví se pan kolega
Pospíšil. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

ètení této rekodifikaèní novely, protože ze zkušeností krize roku 2008 víme,
že ze všech tìch chaotických a bláznivých pokusù a èasto neefektivních
pokusù fiskálními impulsy popohnat hrubý domácí produkt ten jeden jediný ze všech, který fungoval, byly zrychlené odpisy. Vezmete-li si analýzy efektivity prorùstových fiskálních opatøení z polehmanovské krize 2008, zjistíte, že to jediné, co mìlo skuteèný efekt na HDP a zamìstnanost, byly
zrychlené odpisy. Proto jsme v té situaci, v které jsme byli, pokládali za
nutné a nezbytné jako jediné toto opatøení navrhnout. Možná že by se slušelo podotknout, že tenkrát bylo schváleno napøíè politickým spektrem, že
pro nì hlasovala nejenom tehdejší vládní koalice, ale že pro nì hlasovala i
levicová opozice, nebo i ona znala analýzy dopadù tohoto opatøení. Jiný
názor potom mìl ovšem Senát.
Tím druhým opatøením, které bylo kritizováno a které bylo dùvodem, že
ta novela byla Senátem zamítnuta a vynutila si toto zákonné opatøení, bylo
odstranìní srážkové danì z dividend fyzických osob. Pan prezident, tuším,
to dokonce oznaèil za Kalouskùv tunel, kterému bylo na poslední chvíli
zabránìno.
Dámy a pánové, všechny evropské zemì se trochu trápí tím, že jejich
daòoví rezidenti odcházejí do daòových rájù, kde se jim ty danì platí lépe
a radostnìji než v jejich vlastní zemi. Analyzujete-li pøíèiny tìchto odchodù
v rùzných zemích, tak jsou v rùzných zemích rùzné. Napøíklad ve Francii je
tím hlavním dùvodem statisticky dìdická daò, která je tam obrovsky veliká.
Podíváte-li se na ty dùvody u nás, tak zjistíte, že kromì nestabilního
daòového systému – ano, to bývá velmi èasto udávaný dùvod – je, že
Èeská republika jako jedna z mála zemí tento pøíjem jako jediný pøímý odvod daní dvakrát, nebo dividendy vyplácí spoleènost ze zdanìného zisku,
nikoliv nezdanìného, to znamená, zdanila je u právnické osoby, a poté co
je vyplatila, tak ještì uplatòuje daò u fyzické osoby, což je nonsens, systémová nespravedlnost, která se uplatòuje v málo zemích. Takže každý, komu to dojde a stojí mu to za to, uteèe do zemì, kde se tohle nedìlá a dohody o mezinárodním zdanìní neumožòují, abychom to uplatnili.
Cesty jsou dvì. Ta, která se mi vždycky líbila nejvíce – danit to u fyzických osob, ale nedanit to u právnické osoby, to znamená vyplácet to z
nezdanìného zisku, anebo ta cesta, která nakonec politicky zvítìzila a která byla navržena – u právnické osoby to danit, ale odpustit srážkovou daò
u osoby fyzické. Arbitrárnì je to jedno. Já bych dal poøád pøednost té
pùvodní – ponechat srážkovou daò u fyzické, ale nedanit to u té právnické.
Arbitrárnì je to jedno, ale dokud to budeme danit dvakrát, tak poskytujeme
spoustu dùvodù, proè každý, kdo umí poèítat, zaène pøemýšlet, zda nemá
odejít do daòových rájù.
Já jsem èetl programy mnoha politických stran. Øada z nich hovoøí o
daòových rájích. Nejvíc mì oslovil program klíèového hnutí jako politické

strany, která neuspìla. Mnì je to líto. Kdyby uspìla, tak bych rád vidìl, jak
by naplnila svoji programovou prioritu: zakážeme daòové ráje. Ono to nejde. Tak se pokusme motivovat naše daòové rezidenty, aby do nich neutíkali. Tohle je jeden z hlavních dùvodù.
Øíkám to proto, že tou platnou souèástí právního øádu to zùstalo k 1. 1.
2015. Budeme diskutovat v této Snìmovnì daòovou legislativu v
nadcházejících mìsících. Teï nám nezbývá nic jiného, než podpoøit toto
zákonné opaøení, aby mohl obèanský zákoník vstoupit v úèinnost k 1. 1.
2014. A že nìkteré opravdu promyšlené a zanalyzované návrhy, které
Senát hodil pod stùl, by nemìly zapadnout, alespoò v našich myslích a v
naší diskusi, že bychom se k nim mohli vrátit a že by možná zdravý rozum
mohl zvítìzit.
Já vám dìkuji za pozornost. (Potlesk èásti poslancù.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Kalouskovi.
Hlásí se pan poslanec Jiøí Pospíšil a pøipraví se pan kolega Jan Chvojka.
Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jiøí Pospíšil: Dìkuji pìknì, vážený pane pøedsedající. Dámy
a pánové, dovolte mi, abych se také struènì zapojil do debaty o tomto návrhu, zákonném opatøení, a také o obèanském zákoníku, protože pokud se
na tu debatu podíváte a hlavnì pokud ji pozornì posloucháte, tak se tu trošku pletou dvì vìci dohromady. Na jedné stranì debatujeme o zákonném
opatøení, které dneska máme pøípadnì schválit a o jehož kvalitì bychom
hlavnì mìli vést debatu, a na druhé stranì debatujeme o samotném
obèanském zákoníku, který je tak trochu s tímto zákonným opatøením
zamìòován, a termíny o øeknìme legislativním chaosu, rychlosti pøijímání,
které se podle mého názoru týkají zákonného opatøení, se spojují s
obèanským zákoníkem.
Já jsem pùvodnì vystoupit nechtìl, ale protože obèanský zákoník zde
byl nìkolikrát skloòován a nìkolikrát zmiòován, zvláš jeho odpùrci, je fér,
aby zde zaznìly i jiné argumenty, které se tohoto zákona dotýkají, a aby
veøejnost, která nás sleduje, vìc mohla posoudit.
My jsme na tomto plénu o obèanském zákoníku velmi podrobnì
hovoøili, ostatnì ta první verze byla pøedložena ještì za pøedminulého volebního období. Vedli jsme debatu s panem kolegou Tejcem, který na to má
svùj odborný názor. Vedli jsme debatu v ústavnìprávním výboru a je tøeba
øíci, a to tady zdùrazòuji, že na obèanském zákoníku jako takovém vèetnì
pøijímání se pracovalo více než deset let. Tolik tedy mýtus chaosu a
rychlého pøijímání obèanského zákoníku. Na žádném jiném zákonì v této
zemi se takto dlouho nepracovalo, žádný jiný zákon nebyl v zásadì dvakrát projednáván na pùdì Poslanecké snìmovny.

Druhý mýtus, který chci zde vyvrátit, je mýtus toho, že je lepší jít cestou
postupných zmìn. Samozøejmì je možno mít takový názor, ale podíváte-li
se do jiných zemí, které podobnì jako my v roce 1989 odstranily komunistický režim a mìly komunistické právo, pak vìtšina tìchto zemí, zaèneme
v Maïarsku pøes Rusku po pobaltské zemì, Rumunsko atd., již úplnì nový
obèanský zákoník pøijaly. A zemì, které ho stále nemají, jako Slovensko a
Polsko, usilují o to, schválit úplnì novou právní úpravu. Neznám tedy zemi,
a to øíkám jako èlovìk, který se tímto problémem zabývá, neznám postkomunistickou zemi, která by dobrovolnì šla cestou pouhých novel bez toho,
že by v nìjakém horizontu chtìla pøijmout novou právní úpravu.
Chybou je, ale to je chyba, za kterou nikdo nemùžeme, že tato nová
právní úprava mìla být pøijata pøed deseti lety. Kdybychom ji pøijali pøed
deseti lety, pak by transformaèní náklady na úplnì nové obèanské právo
byly úplnì jiné, než když nový obèanský zákoník má vstoupit v úèinnost 23
let pozmìnì spoleèenských pomìrù, kdy zde máme zákon z roku 1964, sice mnohokrát novelizovaný, èásteènì upravený do standardních evropských podmínek, ale stále nevyhovující a nesrovnatelný s tím, jak tøeba
vypadá obèanské právo v Nìmecku, v Rakousku nebo v jiných standardních státech. Jsme bohužel v jakési pùli cesty, na pùl cesty od zákona z roku 1964, ale zdaleka, dámy a pánové, se neblížíme tomu, jak vypadá evropský standard obèanského práva. A to øíkají i ti, kteøí jsou odpùrci nové
kodifikace a kteøí by tøeba øíkali: pojïme dál, cestou dalších novel.
Paní profesorka Válková tady zmiòovala ve svém návrhu usnesení, že
se jedná z hlediska legisvakance o nepøimìøenì krátkou dobu. Já jsem ochoten toto pøipustit u tìch doprovodných zákonù. Je opravdu chyba díky
politické situaci v této zemi, že doprovodné zákony v podobì zákonných
opatøení pøijímáme v tuto chvíli. Ale dámy a pánové, samotná legisvakance
témìø dvou let u obèanského zákoníku je evropským standardem. To tady
opakuji. Takže pokud chcete hlasovat o usnesení, že legisvakance
obèanského zákoníku byla stanovena na nepøimìøenì krátkou dobu, parafrázuji nyní v tuto chvíli návrh paní profesorky Válkové, pak se prosím podívejte, jaké legisvakance mìly jiné evropské státy u svých obèanských
zákoníkù. Vìtšina evropských státù mìla dobu kratší než dva roky.
Maïarsko napøíklad pùl roku. Já to nedávám jako pøíklad, nedávám to jako
vzor, ale prosím, pokud to chceme konstatovat, bylo by dobré alespoò
vnímat, v jaké komparaci je tato úprava v jiných státech. Smùla je, že bohužel díky pádu vlády a zkomplikování legislativního procesu doprovodná
legislativa s koneèným zákonem v tuto chvíli leží zde na lavici, ale samotný
obèanský zákoník je veøejnosti znám už témìø dva roky a odborná i laická
veøejnost se s obèanským zákoníkem už témìø dva roky seznamuje anebo
tu možnost seznámení má.
K tomu stanovení termínu prvního ledna pøíštího roku. Je to dáno i tím,

a to je tøeba si také øíci, že se nám bohužel nepodaøilo – až na urèité výjimky
typu pana poslance Køeèka, poslance za sociální demokracii – najít shodu
nad tímto zákonem s opozicí. Považuji to za velkou chybu. Sám jsem jako
ministr spravedlnosti dìlal maximum, aby obèanský zákoník mìl podporu
jak pravice, tak levice. Ostatnì to je tøeba tady øíci, že ten vìcný zámìr toho zákona, který tu dneska je tak kritizován i sociálními demokraty, byl schválen vládou Miloše Zemana. Vláda Miloše Zemana urèila i odborný tým,
který ten zákon pøipravoval, a tento tým v èele s profesorem Eliášem na
nìm pracuje deset let. Tedy není to zadání pravice nebo není to pravicový
zákon. Je to zákon, který byl pøipraven experty, nikoli politiky.
Bohužel zde nebyla shoda a hrozilo zde, že ten zákon bude po volbách
zrušen, a proto zde byla úvaha dát úèinnost prvního ledna pøíštího roku, tak
aby ještì v tom døíve øádném volebním období mohl zákon nabýt úèinnosti,
a aby tedy plnou odpovìdnost za nìj mìla pøedchozí vláda, myslím tím
pøedchozí politická vláda, která mìla teoreticky vládnout do øádných
kvìtnových voleb. K tomu bohužel nedošlo, a tedy jsme v situaci, kdy takováto politická krize, která teprve nyní je jaksi odstranìna tím, že vzniká
politická vláda, jaksi zasahuje do takovéto klíèové kodifikace.
Já tady chci øíct, dámy a pánové, jednu vìc. Já velmi bedlivì sleduji to,
jak se obèané, firmy, profesionálové pøipravují na nový obèanský zákoník.
Nežijte v mýtu a nepodléhejte jenom tìm, kteøí vás dneska oslovují, obcházejí a tvrdí vám: odložte obèanský zákoník. Celá odborná veøejnost,
právnické fakulty, firmy, banky, obèané se na nový obèanský zákoník
pøipravují. V této zemi probíhají desítky, možná stovky školení. Justièní akademie, to by možná lépe mohla øíct tøeba paní ministrynì spravedlnosti,
už realizovala desítky školení pro soudce a soudci se v jednotlivých
oblastech vzdìlávají. Už vyšly první díly komentáøù k tomuto novému zákonu. A já osobnì se domnívám, že i kdyby to bylo možné, jako že to možné
není, a nyní bychom odložili úèinnost, mìsíc pøed samotnou úèinností, pak
se domnívám, že bychom poškodili ty, kteøí doufali v právní jistotu, èekali
na první leden a pøipravili se, a pomohli bychom tìm, kteøí se na to
takøíkajíc vykašlali a nechali to být. Ale ti, kteøí se pøipravovali a investovali
peníze do školení, do komentáøù, do rùzných vzdìlávacích pomùcek, tito
obèané by byli naším rozhodnutím poškozeni. A já si myslím, že zákonodárný sbor má primárnì hájit zájmy tìch obèanù, kteøí dodržují zákon a
pøipravují se na úèinnost nového zákona. Takže prosím, podívejte se tøeba
na stránky Justièní akademie, tam uvidíte jasný dùkaz, jak se odborná
veøejnost pøipravuje na nový obèanský zákoník.
Padl zde termín o chaosu, diskontinuitì atd. Historie nás rozsoudí. Já
jsem pøesvìdèen, a ze zkušeností ze zemí, kde mnohem radikálnì zavedli
nové obèanské právo, viz Maïarsko, a studoval jsem maïarský pøíklad, že
ta diskontinuita, o které zde hovoøíme, nebude tak fatální a chaos, o kterém
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zde hovoøíme, nenastane. Mimo jiné proto, dámy a pánové, a podívejte se
prosím na doprovodná ustanovení, resp. na temporální klauzule
obèanského zákoníku, že nová úprava obèanského zákoníku reálnì do
praxe bude vstupovat postupnì. To prosím není úprava typu, že 1. ledna
jsou spuštìny dopravní registry a nastává chaos. Soudy budou dál soudit
staré kauzy podle starého obèanského zákona. Postupnì nové napadané
kauzy v prùbìhu roku budou øešeny podle nového zákona. Soudci budou
mít možnost se postupnì podle typu kauz, jak budou pøicházet, o tìch
vìcech radit. To, že to na nì bude mít zvýšené nároky, to je samozøejmé.
Ale 1. ledna, dámy a pánové, na soudech žádný chaos nenastane, ale
postupnì nové kauzy, které budou pøicházet, budou souzeny podle nového práva a soudci se s tím budou moci seznamovat.
Ruku na srdce, dámy a pánové. Vážím si soudcovského sboru, vážím
si právníkù, ale kdo z právníkù si dopøedu nastuduje a nauèí 3 000
paragrafù? Pøece vìtšina praktikù pracuje a studuje ten zákon ve chvíli,
kdy øeší konkrétní kauzu. Pøece nikdo se neuèí dopøedu 3 000 paragrafù.
To pøece odporuje zdravému selskému rozumu. A ruku na srdce: Jak dlouho se studenti na právnických fakultách pøipravují z obèanského práva?
Jak dlouho se uèí obèanské právo? Já jsem tuto otázku pøed mìsícem položil na pražské Právnické fakultì, když jsem pøednášel o obèanském
zákoníku. Ptal jsem se studentù, jak dlouho se pøipravují. Vìtšina z nich
vám øekne jeden až dva mìsíce. Já to nechci uvádìt jako pøíklad, ale ta
lhùta na pøípravu nového obèanského zákoníku byla pro obèany témìø dva
roky. Jaká je tedy pøimìøená lhùta? ptal bych se øeènicky paní profesorky
Válkové skrze pana pøedsedajícího, když hovoøí o nepøimìøenì krátké
dobì. Je to deset let, je to patnáct let? Chceme dál prodlužovat ten stav
jakéhosi mezivakua, kdy platí tøicetkrát novelizovaný zákon z roku 1964,
nebo už je dobøe pøekroèit ten stín, jít do nové právní úpravy a v praxi pak
odstraòovat problémy, které pøípadnì nastanou? To, že ten zákon není dokonalý, je samozøejmé. Žádné lidské dílo, které má 3 000 paragrafù,
nemùže být dokonalé, protože na urèité vìci mají právníci rùzný právní
názor. Èást právníkù øíká "zachovejte pøedkupní právo spoluvlastníkovi nemovitosti", druhá pùlka øíká "zrušte to". A jak je to v Evropì? Pùlka zemí to
má, pùlka zemí to nemá. A jaká je tedy správná právní úprava? O tom lze
vést permanentní debatu.
Já jsem velmi rád, že se dnes tady pøes kritiku pøikláníme podle mého
názoru k øešení zdravého rozumu: spustit tu právní úpravu a pak èinit
všechno pro to, aby následky byly co nejmenší. A jsem pøesvìdèen a vycházím z empirie ostatních postkomunistických státù, že dlouhodobì se ukáže pozitivní efekt této právní úpravy. Není zemì v postkomunistickém
bloku, která by pøi objektivním hodnocení s odstupem nìkolika let konstatovala, že spuštìní nové právní úpravy civilního práva byla fatální chyba.

Dovolte mi ještì komentáø, velmi struèný, k usnesení, které navrhl pan
kolega Tejc. Já si myslím, že pøíští vláda a ministr spravedlnosti bude muset velmi bedlivì monitorovat nové obèanské právo a reagovat na urèité
problémy, které se tam mohou ukázat. To je samozøejmé. A pøedpokládám,
že Parlament na to bude rychle reagovat. Pouze nevím, jestli je nutné k
tomu pøijímat usnesení, protože to považuji za samozøejmou povinnost
Ministerstva spravedlnosti, že bude monitorovat takto klíèový kodex v praxi. A mimo jiné si myslím, že datum, které bylo uvedeno v usnesení, ale nebylo rozdáno, tak to parafrázuji, rok 2014 je strašnì krátká doba, protože
urèité problémy a urèité vyhodnocení, pokud mám být trošku objektivní,
bude možné až po nìkolika letech, ne po roce úèinnosti. Mnoho tìch
problémù se ukáže tøeba v horizontu tøí pìti let, až se urèité vìci rozsoudí,
až soudy na nì budou moci reagovat.
Takže já se nebráním tomu, aby toto usnesení bylo pøijato. Sám se
zdržím u tohoto usnesení, protože mi pøipadá za automatické, že vláda bude reagovat na takovouto novou právní úpravu, a hlavnì mi pøipadá lhùta,
která je uvedena v zákona, jako pøíliš krátká, nebo v návrhu usnesení.
Myslím, že ta lhùta by mìla být mnohem delší.
V pøípadì návrhu usnesení, které tady pøednesla paní profesorka
Válková, øíkám, že ji nemohu podpoøit, protože pro mne je velmi vágní, obecné a politické. Konstatování, že byla stanovena legisvakance na
nepøimìøenì krátkou dobu, aniž bychom øekli tedy, jak ta doba má být
dlouhá, mnì pøipadá, že je strašnì obecné a že to je spíše politická proklamace než proklamace, která by budoucímu zákonodárci sdìlila, jak
dlouhé legisvakanèní doby by u takových kodexù byly optimální. Já za
mnohem vìtší problém považuji to, že tøeba Senát díky úpravì legislativního procesu nemìl šanci se více kodexu vìnovat. Tøicet dnù je opravdu
velmi krátká doba. A tímto smìrem bychom mìli uvažovat, kdybychom
náhodou ještì nìkdy nìjaký kodex pøijímali.
Takže dámy a pánové, já jsem pøesvìdèen, že udìláme dnes pro èeský
právní øád mimoøádnì dùležitý krok, pokud podpoøíme toto zákonné
opatøení, a tím umožníme, aby nový obèanský zákoník byl spuštìn. Každý
odklad obèanského zákoníku, nemyslíme-li tím skryté zrušení obèanského
zákoníku, každé prodlužování období, kdy zde máme zákon z roku 1964,
sice mnohokrát novelizovaný, ale nedostaèující, je pro stabilitu èeského
právního øádu a pro právní jistotu obèanù mimoøádnì nebezpeèné a
mimoøádnì škodlivé. Vìtšina obèanù a firem i advokátù oèekává, že ten
zákon bude spuštìn, a já vás prosím, uèiòme ten krok a pak dìlejme vše
pro to, abychom minimalizovali problémy, které v praxi mohou nastat.
Dìkuji.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Jiøímu

Pospíšilovi. Požádám pana kolegu Chvojku, aby ještì setrval, protože tady
mám tøi pøednostní práva. První pøednostní právo pøedseda klubu sociální
demokracie. Prosím, aby se ujal slova. Pan Roman Sklenák. Pøipraví se pan
pøedseda Bìlobrádek a pak paní ministrynì Benešová. Prosím, pane
pøedsedo, máte slovo.
Poslanec Roman Sklenák: Dìkuji za slovo. Pane pøedsedající, vážené
kolegynì, vážení kolegové, já si v souladu s jednacím øádem dovoluji jménem poslaneckých klubù sociální demokracie a ANO 2011 navrhnout, abychom dnes jednali i hlasovali po 19. i 21. hodinì.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu pøedsedovi. Podle § 53
odst. 1 na návrh nejménì dvou poslaneckých klubù nebo dvou pìtin
Poslanecké snìmovny je možné takové návrhy podat a hlasovat o nich bez
rozpravy. Zahájím hlasování poøadové èíslo patnáct. Nejdøív se vás ale
pokusím pøilákat do Snìmovny gongem, jestli mi dovolíte, abych dal šanci
našim kolegùm hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Pro ty, kteøí
neslyšeli v pøedsálí, návrh zopakuji.
Podle § 53 odst. 1 zákona o jednacím øádu Poslanecké snìmovny navrhl jménem dvou poslaneckých klubù pan pøedseda Roman Sklenák hlasování po 19. i po 21. hodinì.
Zahajuji hlasování èíslo 15 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je
proti? Dìkuji vám.
Hlasování èíslo 15, pro 134, proti 10. Návrh byl pøijat. Poslanecká
snìmovna bude hlasovat o zákonných opatøení Senátu i po 19., pøípadnì
po 21. hodinì dnešního dne.

Podle toho, jak jsem ohlásil, pøednostní právo využije pan pøedseda a
místopøedseda Poslanecké snìmovny Bìlobrádek. Udìluji mu slovo.
Pøipraví se paní ministrynì Benešová. Prosím, pane místopøedsedo, máte
slovo.
Místopøedseda PSP Pavel Bìlobrádek: Vážený pane pøedsedající,
dámy a pánové, vážené kolegynì, kolegové, klub KDU-ÈSL má velké
výhrady k nìkterým pasážím zákonných opatøení, nicménì jsme se rozhodli, že menším zlem je nakonec tato zákonná opatøení podpoøit, takže
vám sdìluji tímto stanovisko našeho klubu.
Dìkuji.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu místopøedsedovi
Bìlobrádkovi a slova se ujme paní ministrynì spravedlnosti Marie
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Benešová. Øádnì pøihlášený je poté pan kolega Chvojka. Vážená paní
ministrynì, máte slovo.

Ministrynì spravedlnosti ÈR Marie Benešová: Vážený pane
pøedsedající, dámy a pánové, kolegynì, kolegové, já jsem pùvodnì
nechtìla vystupovat, ale jak to tady poslouchám, tak bych mìla urèitì nìco
øíct za Ministerstvo spravedlnosti, které od léta spravuji, a prožila jsem si anabáze právì s obèanským zákoníkem.
Pan pøedchozí ministr Pospíšil tady vzpomenul, jak obèanský zákoník
vznikal. A tady mu musím dát za pravdu. Vzniká celkem tøináct let. Zaèal
na nìm pracovat Otakar Motejl a další ministøi po nìm, takže to není dílo
nìkolika let, ale je to dílo dlouhé a myslím si, že hodit ho pod stùl by byla
škoda.
Já sama jsem mìla velké rozpory s tímto obèanským zákoníkem a
nebyla jsem vùbec pøesvìdèena o tom, že je to správnì. Byla jsem
pøesvìdèena, že je lepší postupovat cestou dílèích novel. Ale jak tak musím s touto normou zápasit, tak zaèínám ten obèanský zákoník snad mít i
ráda v souèasné dobì.
Mám s tím hrozné anabáze, protože když jsem nastupovala na
Ministerstvo spravedlnosti, tak se øíkalo: Soudci vùbec nejsou pøipraveni,
není nikdo proškolen. Všichni chtìli, aby ta vìc byla odložena o rok. Já
jsem se tomu skuteènì vìnovala, všechny regiony jsem objela. A ti soudci, není to tak hrozné, pøipraveni jsou a jsou s tím smíøeni. V souèasné dobì
probíhá øada školení vèetnì ministerských školení, další školení ze strany
Justièní akademie.
Takže co k tomu mohu øíci? Máme v podstatì pøípravu hotovu, nejsou
žádné problémy. Poslední problémy, které jsem øešila, byly problémy, jestli nám nekliknou poèítaèe. A tam jsme skuteènì dali poslední peníze, které
ministerstvu zbyly, abychom obnovili poèítaèovou soustavu. Takže se dá
øíci, že justice pøipravena je. Ostatní je na nich, aby skuteènì chtìli a aby
do toho dali všechny síly a stavovskou èest.
Já tady nechci hodnotit zákonná opatøení. Ta jsou z dílny Ministerstva
financí. Pan premiér tady jasnì øekl, že vìc nesnese odkladu. Já jsem o
tom pøesvìdèena rovnìž. A proto prosím, aby všechny tyto vìci byly dnes
schváleny, protože jinak skuteènì obèanský zákoník padne pod stùl a
máme malér další. Myslím si, že to by byla vìtší škoda, než škoda, o které
se tady hovoøí. Myslím si, že bychom mìli být zodpovìdní lidé a nezahodit
tøináctiletou práci, a proto prosím, aby zákonná opatøení Snìmovna
pøijala.
Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní ministryni spravedlnos- 71 -

ti Marii Benešové. Slova se ujme pan kolega Jan Chvojka, pøipraví se pan
poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jan Chvojka: Dìkuji za slovo, pane místopøedsedo. Vážené
kolegynì, vážení kolegové, v první øadì bych chtìl øíct, že bìžného
obèana netrápí, jestli je platný, resp. úèinný nový obèanský zákoník, nebo
starý. Myslím si, že v první øadì ho trápí to, že jeho spor, který pøijde k soudu, a je jedno, jestli ho soud bude øešit podle starého obèanského zákoníku, nebo nového obèanského zákoníku, bude øešen, pokud dojde k
nìjakému odvolání èi pøíp. dovolání, více než pìt šest let. To je vìc, která
myslím toho obèana trápí více než to, jestli ten spor soud bude øešit podle
nového, èi starého obèanského zákoníku nebo jestli ta smlouva, kterou on
podepíše, bude podle nového, èi starého obèanského zákoníku. To je jen
takový mùj první podotek.
Druhá vìc. Chtìl bych provést krátkou rekapitulaci. Možná nìkterým z
vás tím polezu na nervy, tìm z vás, kteøí tu byli minulé funkèní období,
nicménì je vás tu tuším 118 nových, takže vy jste nemìli možnost seznámit
se s tím, co jsem zde øíkal to minulé funkèní období. Já jsem zde vystupoval docela èasto jak proti tomu samotnému obèanskému zákoníku, myslím
tomu novému obèanskému zákoníku, tak proti tìm doprovodným zákonùm.
Pan bývalý ministr Pospíšil má pravdu v tom, že ten obèanský zákoník
nový byl schvalován a projednáván velmi dlouho, že mu ústavnìprávní
výbor vìnoval spoustu èasu, a to bylo naprosto profesionální a seriózní. Aè
vìtšina sociální demokracie s novým obèanským zákoníkem nesouhlasila,
tak samo projednávání bylo odvedeno velmi profesionálnì bez ohledu na
to, jestli byl nìkdo z pravice, èi z levice a jestli s tím souhlasil, nebo nesouhlasil. Prostì tam se to podaøilo nìjakým zpùsobem uchopit a projednat a tuším, že obèanský zákoník nabyl platnosti nìkdy na jaøe 2012.
Myslím si, že legisvakanèní lhùta byla v poøádku, ten rok a tøi ètvrtì je v
poøádku.
Nicménì je zde tøeba upozornit na další vìc. Nový obèanský zákoník
není jenom samotný obèanský zákoník, ale je to právì i o tìch
doprovodných pøedpisech. Sám pan bývalý pøedseda øekl, že tam došlo k
urèitému pochybení, že doprovodné pøedpisy – a já se tady podívám do
notebooku – pøišly do Snìmovny pod snìmovním tiskem èíslo 930. Je tøeba
øíct, že tento snìmovní tisk mìl nìjakých 1 300 stran, pokud si to dobøe pamatuju, a že upravoval nìjakých 80 nebo 75 zákonù. Takže opakuji: 1 300
stránek, které upravovaly 75 zákonù, a pøišly do Snìmovny jako doprovodné zákony 5. bøezna 2013, tzn. nìkdy pøed osmi mìsíci. Tyto doprovodné zákony byly schváleny Poslaneckou snìmovnou – omlouvám se
(chvilièku hledá na svém notebooku) – 8. 8. a Senátem byly projednány 12.
záøí. To znamená, že ta legisvakanèní lhùta je tøímìsíèní. Nìkdo mùže po-

dotknout, že jde o technické zmìny, že se dávají do souladu s novým
obèanským zákoníkem termíny v ostatních zákonech. V urèitém smyslu tomu tak je, nicménì je tøeba øíct, že ten doprovodný zákon obsahoval i
spoustu zmìn zákonù jakoby vìcných, nejenom terminologických. A já už
jsem v minulém funkèním období toto kritizoval. Nemyslím si, že je slušné,
že je morální poslat takto široký, obsáhlý snìmovní tisk o poètu 1 300
stránek do Parlamentu v bøeznu a poèítat s tím, že od 1. 1. bude úèinný.
A ještì chci reagovat na pana bývalého ministra Pospíšila
prostøednictvím pana místopøedsedy. Pan poslanec Pospíšil øekl, že to byla chyba toho, že se rozpouštìla Snìmovna a že potom byl chaos a že to
nebylo jak projednat. Samozøejmì to nebyla chyba tohoto stavu. Ta chyba
byla na Ministerstvu spravedlnosti, které nejdøíve vedl pan ministr Pospíšil,
potom pan ministr Blažek, který to ovšem tak nìjak zdìdil. Považuji
samozøejmì za zásadní chybu, že se tyto doprovodné zákony pøedloží rok
po tom, co samotný obèanský zákoník byl schválen. Tam samozøejmì
nejde o nìjakou politickou krizi, ale o to, že na Ministerstvu spravedlnosti
jste zaspali.
Poslední vìc – a øíkal jsem to v minulém funkèním období. Já si
nemyslím, že veøejná správa je pøipravena na nový obèanský zákoník.
Nemyslím si, že soudci jsou pøipraveni na nový obèanský zákoník.
Dokonce i ti, o kterých se mluvilo, že by z nového obèanského zákoníku
mohli profitovat nejvíc, tzn. advokáti, protože samozøejmì advokáti jsou ti,
kteøí když k nim pøijde obèan – heleïte, mám problém, jak se bude øešit –
tak ti advokáti by z toho mìli profitovat asi nejvíc. Tak dokonce i ten advokátský stav nìkdy v pùlce øíjna na svém snìmu pøijal usnesení, že nový
obèanský zákoník by se mìl odložit. Takže není pravda podle mì, že nový
obèanský zákoník snad chce každý, že snad dokonce obèané – èekám,
kdy se to øekne – se na nìj tìší... že od 1. 1. se na nìj tìší, až bude
koneènì úèinný ten krásný kodex o poètu 3 080 paragrafù. To není pravda. Bohužel, a to je smyslem našeho usnesení, s tím už se dnes nic dìlat
nedá. Máme konec listopadu, v žádném pøípadì pøi využití jakýchkoli legislativních mechanismù zkráceného øízení nebo legislativní nouze
úèinnost odložit nejde. Ale urèitì je tøeba se pøipravit na to, a za tím si stojím a myslím si, že celý poslanecký klub ÈSSD, že od 1. 1. dojde k velkému chaosu. Prostì to tak bude.
Ještì úplnì poslední vìc. Mì trošku mrzí, když byl na našem bývalém
poslaneckém klubu ÈSSD tehdy pan nový premiér Rusnok, já jsem se ho
ptal, jaká bude pozice nové vlády k obèanskému zákoníku, jestli uvažují o
odložení úèinnosti – tuším, že to bylo nìkdy na zaèátku èervence. On øíkal,
resp. stejné argumenty slyším od pana bývalého ministra Pospíšila, že
firmy a finanèní instituce se na to už velmi dlouho pøipravují a že by tam šlo
o ztráty velkých penìz. Druhá vìc, kterou argumentují nìkteøí øeèníci, je, že
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už se píší komentáøe. Samozøejmì myslím, že nový obèanský zákoník by
nemìl být pøedmìtem nìjakých penìz nebo toho, že se píší nové
komentáøe, které stojí docela dost penìz a na kterých se ti autoøi docela
dost napakují.
Mám takový pocit, že už tìch publikací o novém obèanském zákoníku
je asi dvacet. Samozøejmì nejsou levné. Chápu, že se autoøi na to tìší, až
jejich dílo bude v knihkupectví a až bude za docela velký peníz prodáváno.
Nicménì myslím si, že to asi není všecko, ale že bychom opravdu mìli
myslet na adresáta té normy, to znamená na veøejnou správu, na firmy, na
bìžné obèany, na soudy, na advokáty. A myslím si, že pøevážná vìtšina
tìchto adresátù a lidí, kteøí budou obèanský zákoník používat a interpretovat a aplikovat, prostì to nechtìjí.
Nicménì opakuji: Nedá se s tím nic dìlat, je to prostì tak. Proto si dovoluji požádat, abychom vìtšinou Poslanecké snìmovny alespoò podpoøili
usnesení, které navrhuje mùj kolega poslanec Tejc a pøípadnì paní profesorka Válková. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Chvojkovi a
požádám pana kolegu Komárka, aby ještì poseèkal, protože se k faktické
poznámce pøihlásil pan kolega Jiøí Pospíšil, kterého zvu, aby svou faktickou
poznámku øekl. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jiøí Pospíšil: Dìkuji pìknì, pane pøedsedající. Jenom velmi
struènì reakce na pana kolegu Chvojku, který mì nìkolikrát oslovil, a ta reakce tedy skrze vás, pane pøedsedající: Pokud tady pan kolega Chvojka
hovoøí o usnesení Èeské advokátní komory, tak by bylo fér øíci, že toto usnesení padlo v pátek veèer na konci jednání tohoto slavného právnického
stavu ve chvíli, kdy v místnosti z deseti tisíc advokátù bylo pouze 200 lidí a
ti poètem 110 ku 90 pøijali takového usnesení. Každý, kdo si srovná deset
tisíc advokátù a usnesení podpoøeno stovkou advokátù, si uvìdomí, jak takovéto usnesení je reprezentativní. Dìkuji.

Korte, který tu teï není, ale možná že pohled nováèka, tedy èlovìka øekl
bych normálního, bude k nìèemu.
Když firmy, a ono opravdu nìkdy státní aparát lze srovnat s firmou,
udìlají chybu, to znamená, nevychytají všechny detaily svého výrobku,
poslednì to udìlal tøeba Boeing, tak ho samozøejmì stáhnou na vlastní náklady, a teprve když je to naprosto dokonalé, tak to mùže zase lítat. My tady všichni øíkáme, že to, co pøedkládáme lidem, nejenže je nedokonalé, ale
že to je velice špatné. Nìkteøí øíkají, že jsou špatné obì èásti, nìkteøí, že jen
jedna èást. Nenašel se ještì nikdo, kdo by øekl, že to je dobré.
Prosím vás, to je pøeci naprosto šílené, omlouvám se. My prostì nutíme
lidi, aby tím naším – tedy naším, já jsem ten nováèek, takže za to ještì nenesu zodpovìdnost – aby tím naším vadným výrobkem létali nebo jezdili.
A nemohou proti tomu dìlat prostì nic.
Prosím vás, vìøím paní kolegyni Helenì Válkové a dalším, že my to teï
už schválit musíme, protože neexistuje jiná cesta. Pojïme to tedy schválit
a pojïme to potom opravit. Opravme to rychle, tak aby to sloužilo lidem a
aby se pøi létání tím – dej pánbùh – nikdo nezabil. Budeme toho muset opravit asi ještì víc. A možná by bylo dobré pro naše duševní zdraví i duševní zdraví tìch, kdo nás poslouchají, abychom mluvili struènì.
Dìkuji vám za pozornost. (Potlesk èásti poslancù.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Martinu
Komárkovi. A teï s faktickou poznámkou paní poslankynì Helena Válková,
pak s pøednostním právem pan pøedseda klubu ODS Stanjura a pak teprve pan kolega Štìtina, který je øádnì pøihlášen. Prosím, paní poslankynì,
máte slovo k faktické poznámce.

Poslanec Martin Komárek: Dìkuju, pane pøedsedající. Dámy a
pánové, kdyby mi nìkdo pøed rokem, kdy jsem toto ctìné shromáždìní
sledoval tamhle z galerie, øekl, že tu budu mluvit, asi bych si pomyslel, že
je padlý na hlavu. Nu, stalo se, život je nìkdy zajímavý a možná bude
ještì zajímavìjší. Teï tu mluvím tedy jako nováèek, jak nás trošinku, nás,
kteøí jsme byli poprvé zvoleni, nazval bývalý nováèek pan poslanec

Poslankynì Helena Válková: Dìkuji, pane pøedsedající.Takže faktická
poznámka, musím si to natrénovat, musí být velmi struèná. Ale protože
jsem tady byla nìkolikrát citována, tak odpovídám.
Za prvé, pokud jde o legisvakanèní dobu, nemyslím si, že dva roky je
nepøimìøená doba obecnì, ale myslím si, že známe náš èeský naturel. A
my na opravdu velké zásadní zmìny potøebujeme dostatek èasu právì
proto, že se na nì pøipravujeme èasto na poslední chvíli. Èili tady bych
nìjaké Maïarsko nebrala jako pøíklad, který nutnì musíme následovat, a
spíš bych byla pro delší dobu, tak jak jsem to vyjádøila ve svém pùvodním
pøíspìvku.
A pokud jde o obèanský zákoník a jeho akceptaci tady ze strany justice, tak tady musím informovat o možná pøekvapivém zjištìní, že napøíklad
pøedsedové krajských soudù, kteøí ještì v létì mìli velké problémy s tím, že
by mìl nabýt úèinnosti k 1. lednu 2014, tak v listopadu – alespoò jak jsem
s nìkterými hovoøila – tyto obavy postupnì ustupovaly, postupnì s blížícím
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu kolegovi Pospíšilovi i
za dodržení èasu a prosím pana poslance Martina Komárka, aby se ujal
slova. Pøipraví se pan kolega Štìtina. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

se èasem nabytí úèinnosti. A tady podpoøím paní ministryni v demisi, že jak
èas plyne, tak justice a odborná veøejnost se èím dál tím víc pøipravují, seznamují se s obèanským zákoníkem. Takže bych toto nevidìla jako katastrofální – myslím to nabytí úèinnosti 1. ledna 2014.
Jako témìø katastrofální ale vidím, když se v souvislosti s ním a pro nìj
a se zdùvodnìním nabytí úèinnosti k 1. lednu pøijímají normy, jejichž dopad
na daòové poplatníky a na nás všechny obèany i firmy mùže být, jak jsem
se právì seznámila se stanovisky mnoha daòových expertù, pøinejmenším
neoèekávaný a èasto mùže být také velmi nepøíznivý. Èili to zákonné
opatøení je vynucené situací, do které jsme byli vmanipulováni. Na tom
trvám.
Dìkuji.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji i za dodržení èasu. Nyní s
faktickou poznámkou ještì Jiøí Dolejš, pak pan poslanec Zbynìk Stanjura.
Prosím, pane poslanèe, máte slovo, budu vám to mìøit.
Poslanec Jiøí Dolejš: Já budu ještì struènìjší. Když poslouchám všeobecnou rezignaci na rychlejší a razantnìjší øešení tohoto problému, tak
jsem si vìdom, že jsem žádal nemožné a žádám nemožné. Ale technicky
vzato, v pøípadì velmi aktivní vlády by se to do 31. 12. stihnout dalo. Proto
jsem navrhoval pøerušení, ale koneckoncù vyjádøíme to hlasováním o tomto návrhu.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Dolejšovi.
Slova se ujme s pøednostním právem pan poslanec pøedseda klubu ODS
Zbynìk Stanjura. Prosím, pane pøedsedo, máte slovo.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Dìkuji za slovo. Chtìl bych vzkázat panu
poslanci Komárkovi vaším prostøednictvím, že není pravda, že všichni
øíkáme, že je to špatnì nebo úplnì špatnì. Myslím, že jsou mnozí, kteøí za
obèanský zákoník tady mìsíce a roky bojovali, jsou si vìdomi nedostatkù,
ale neøíkají, že to je špatnì, a naopak øíkají, že je to dobøe, že po 50 letech
pøichází úplnì jiná norma.
Rozumím snaze vyrábìt zákony bez chyb, ale to je takový ideál, ke
kterému se mùžeme blížit. Já tomu prostì nevìøím. Ale pokud se nám povede to zlepšit, že chyb tam bude ménì, tak urèitì. (Nesrozumitelné). Chci
øíci, že obèanský zákoník a jeho doprovodné zákony mají i zastánce. Jinak
to není možné, že by se sem dostal v takovém stavu, kdy bychom byli
všichni proti, tak nemùžeme stát mìsíc pøed nabytím úèinnosti a øíkat, že
všichni si myslíme, že to je špatnì.
Jinak souhlasím, a se nedìlíme na nováèky, bývalé nováèky a déle
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sloužící, protože to nikam nevede. Technikálie, jak hlasovat, zvládne každý
z nás za tøi dny a pak jsme tady všichni stejní.
Ale fakt chci øíci, že to není pravda, že všichni øíkáme, že je to špatnì.
A chci varovat pøed jedním: abychom to neopravovali hned 10. ledna nebo 20. ledna. Abychom když tak o tom popøemýšleli a vedli debatu.
Já jsem mìl tu výhodu, že ty snìmovní tisky tady ležely od srpna.
Nicménì zase, nepøeji si, aby se zákonná opatøení opakovala. Ale
poslankynì a poslanci dostali text schválený v Senátu. Teèka. Bez
dùvodové zprávy, která obvykle každý návrh zákona doprovází. A už ten
návrh zákona napíše poslanec, skupina poslancù nebo vláda. A až budeme projednávat bod èíslo 20, tak si sami pro sebe pøeètìte ty body, když
to máte bez komentáøe a bez dùvodové zprávy. Bod èíslo 31. V § 36 odst.
2 písm. b) se èíslovka 1 nahrazuje èíslovkou 2 a podobnì. Je velmi obtížné
pro každého z nás se v tom zorientovat. Je to poprvé, kdy projednáváme
zákonné opatøení, ale je mimoøádnì nešastné, že tam chybí dùvodová
zpráva, pøípadnì pùvodní znìní s vyznaèenými zmìnami, které pøináší tato zákonná opatøení. Rozumím tomu, že je to opravdu poprvé v historii
Èeské republiky.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Stanjurovi.
Kolegu Štìtinu ještì požádám o poseèkání. S faktickou poznámkou se
pøihlásil pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanèe, k faktické
poznámce. Máte slovo.

Poslanec Martin Komárek: Budu rychlý a dokonce se pak nauèím i
chodit pøes schùdky.
Já jsem øíkal pravdu. Já jsem øíkal, že jedni øeèníci tvrdili, že to je špatné
oboje, a jiní, že jen jedna èást. A to je prostì pravda. Nikdo daòová doprovodná opatøení nepochválil. Prostì nikdo, pane Stanjuro. To je pravda.
(Poslanec Stanjura z lavice: Já.) Až teï.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Prosím, abyste hovoøili
prostøednictvím pøedsedajícího, páni kolegové. Bylo by to vhodné, abychom z toho tady nemìli nedodržování jednacího øádu.
Nyní pan kolega Štìtina, pøipraví se pan kolega Ludvík Hovorka.
Prosím, pane poslanèe, máte slovo.
Poslanec Jiøí Štìtina: Vážený pane místopøedsedo, dìkuji za slovo.
Vážený pane premiére, vážená vládo, vážený pane pøedsedo Senátu,
vážené dámy, vážení pánové. Já jsem váhal, jestli mám, nebo nemám jít
pøed øeènický pultík. Nejsem odborník a pøede mnou zde hovoøilo mnoho
lidí, kterých si vážím, protože jsou to velmi erudovaní právníci. Nakonec se
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mi líbí diskuse, která se zde rozvinula. Má to jenom jediný háèek – že takto
jsme mìli diskutovat minimálnì pøed jedním a pùl rokem, abychom se
nìkterými vìcmi, na které mì upozoròují skuteènì odborníci, soudci, advokáti, notáøi, nemuseli zabývat v èasové tísni.
Já samozøejmì plnì respektuji, a budu to jistì i podporovat, stanovisko
vlády i paní ministrynì, nicménì ve svých nìkolika bodech bych chtìl upozornit na vìci, které soudce nejvíce trápí.
Dosavadní zkušenosti z pøípravy na aplikaci nového obèanského zákoníku a souvisejících pøedpisù ukazují, že pøipravenost soudù, orgánù státní správy, notáøù, advokátù i obèanù není dostateèná. Nakonec i samotná
odborná právnická veøejnost se obává, že brzkou úèinností nového
obèanského zákoníku mùže nastat právní chaos, který mùže pøinést
dramatický nárùst soudních sporù, snížení právní jistoty, vèetnì
pøedvídatelnosti a hlavnì vymahatelnosti práva. Tento nový právní kodex
má 3 081 paragrafù a je tøeba vážnì brát v úvahu zásadní pøipomínky právnického stavu.
V èem spatøuje justice i veøejnost nejvìtší problémy?
1. Je to pøipravenost praktických právníkù, která není dostateèná, jak
jsem již výše uvedl, a samozøejmì o tom svìdèí i usnesení právnické komory, které zde správnì (pøipomnìl?) pan doktor Pospíšil prostøednictvím
pana pøedsedajícího, které s tím nesouhlasilo. Je pøitom zcela evidentní, že
právì tyto osoby budou jako první s novým obèanským zákoníkem pracovat, a to bude už pøi vyhotovování smluv, soupisu závìtí, dìdických smluv
a všech bìžných vìcí, které nám život pøináší.
2. Je tøeba brát v úvahu, že text nové úpravy je v øadì míst
nejednoznaèný. Chtìl bych uvést napøíklad § 2254 odstavec 2, kde není
zøejmé, jaká má být výše úroku u pøedchozích ustanovení nového
obèanského zákoníku v ustanovení o dìdickém právu.
3. Co je taky dost zásadní, je nejednotný výklad øady ustanovení nového
obèanského zákoníku, kdy nìkterá ustanovení jinak vykládají soudci
Nejvyššího soudu a jinak autoøi rekodifikace. To není vìc, která je zanedbáníhodná. A samozøejmì, a už jsem to øíkal také, i když souhlasím, že
samozøejmì soudci i právníci se postupnì uèí s tímto novým kodexem pracovat, ta pøipravenost není taková, jak by si takovýto zákoník pøedstavoval.
4. Je zcela evidentní a oprávnìná obava, zda byly dostateènì zmapovány a zajištìny finanèní prostøedky na náklady státu, jež si aplikace
nového obèanského zákoníku vyžádá v souvislosti napøíklad s øízením o
svéprávnosti osob. Lze oèekávat znaèný nárùst nákladù státu na znalecké
posudky, nebo dle § 59 mùže být èlovìk omezen ve svéprávnosti nejdéle
na tøi roky. Tedy každé rozhodnutí o omezení svéprávnosti èlovìka bude
tøeba za pomoci znalce každé tøi roky pøezkoumat. Jen u Okresního soudu
v Hradci Králové je v souèasné dobì evidováno 480 osob omezených èi

zbavených zpùsobilosti k právním úkonùm. Znamená to tedy, že na každý
tento zákonem stanovený pøezkum bude muset vypracovat soudní znalec
svùj posudek, který stojí mezi tøemi a ètyømi tisíci korun. Èili spoèítáme-li to
jenom v Hradci Králové, tak je to nìkolik set tisíc a to jistì bude v celé republice také.
5. Chtìl bych øíct, že dosud není dopracována metodika pro
odškodòování náhrady škod na zdraví. V souèasné dobì ji pøipravuje
Nejvyšší soud spolu s odborníky z øad lékaøù a z øad pojišoven. Tento fakt
má rozhodující význam pro mimosoudní sektor, zejména pro pojišovny jako vodítko pro odškodnìní škody na zdraví po zrušení vyhlášky è.
440/2001 Sb., která øešila bodové ohodnocení. Myslím, že jsme i k tomuto
bodu mohli sledovat v televizi velmi zajímavou diskusi.
Co øíci závìrem? Já jsem uvedl, že asi není možné nìjakým zákonným
a rozumným zpùsobem odložit úèinnost zákoníku práce o rok, ale velmi se
mi líbí a doporuèuji souhlasit s návrhy pana kolegy doktora Tejce a paní
profesorky Válkové. A velmi mì zaujalo i øešení pana kolegy Mládka.
Chápu, že to je jistì velký úkol pro vládu, ale když už se nám nic nepodaøí,
tak tedy alespoò body, o kterých jsem se zmínil, by bylo tøeba co nejdøíve
po Novém roce dopracovat.
Dìkuji za pozornost.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Štìtinovi. O
slovo se pøihlásil zatím poslední písemnì pøihlášený kolega, pan poslanec
Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopøedsedo, vážené paní
poslankynì, páni poslanci, já si dovolím ocitovat stanovisko jednoho konkrétního soudce k novému obèanskému zákoníku a toto stanovisko je bohužel naprosto odlišné od zkušeností, které tady pøednesl pan poslanec
Pospíšil anebo paní ministrynì.
Soudce øíká: "Podle mých zkušeností nejsou se zákonem seznámeni
zamìstnanci soudu na všech stupních s výjimkou soudcù, pøièemž soudy
nejsou jen soudci, ale i jiný odborný aparát. Doprovodné zákony k novému
obèanskému zákoníku jsou všechny velmi obsáhlé, zásadní a dùležité a
byly ve Sbírce zákonù vyhlášeny až na samém konci záøí roku 2013, což
pøi tak zásadní zmìnì soukromého práva po 50 letech i vzhledem k jejich
plánované úèinnosti k 1. 1. 2014 je naprosto nevyhovující pro praxi, aby se
s nimi mohla reálnì seznámit. Legisvakanèní lhùta je v pøípadì tìchto
zákonù tøi mìsíce. To je naprosto absurdní. Již nyní lze v odborné
veøejnosti spatøovat nad mnohými ustanoveními nového obèanského zákoníku, ale i jiných doprovodných zákonù znaèné rozpaky.
Mohu to potvrdit z osobní opakované zkušenosti, kdy na nejrùznìjších

školeních mají tvùrci zákonù a pøednášející na tìchto školeních na jeden
paragraf tøi názory. Autoøi zákona však jakoukoliv vìcnou kritiku odmítají.
Nový obèanský zákoník mìl za úkol zejména to, aby mu rozumìl i prostý
èlovìk, prostý obèan, když se do nìj zaète. Ale bohužel je to tak, že mnohý právník z nìj není schopen vyložit mnoho ustanovení. Po odložení
úèinnosti volá i Èeská advokátní komora.
Zákon je zde, ale nenásledují ho personální a ekonomické záležitosti.
Bývalý námìstek ministrynì pan Korbel sdìlil v èasopisu Soudce, že soudy nedostanou na posílení administrativy ani jednoho zamìstnance, pøitom
nový obèanský zákoník na soud klade mnohem více vìcí, v nichž budou
soudy novì rozhodovat. Jeden z pøíkladù už tady byl uveden, a to je to
pravidelné pøezkoumávání zpùsobilosti osob, které mají omezení k právním
úkonùm. To bude pravidelné každé tøi roky. A pro vaši informovanost, jedná se asi o 35 tisíc osob, èili náklad navíc každé tøi roky 210 milionù korun.
K podobì, v jaké byl pøijat nový katastrální zákon, jsou vùèi nìmu
znaèné výhrady, a to i u samotných pøedkladatelù, nebo poslanecké
iniciativy, vèetnì tìch senátních, nebyly z nejlepších. Opìt byl pøijat až nedávno.
Dnes již existuje mnoho rozhodnutí soudù a v podstatì je právo v této
oblasti sjednoceno, a to i nìkteøí lidé øíkají, že existuje krajové právo, nebo
rùzné krajské soudy leccos rozhodují rozdílnì. Nyní by to nebylo krajové,
ale okresní právo, nebo než se nìjaká vìc podle nového obèanského
zákoníku dostane na Nejvyšší soud, popø. Ústavní soud, potrvá sjednocení judikatury dalších 20 let, zvláš pro rozdílnost výkladu mnoha paragrafù
nového obèanského zákoníku.
Komu tento chaos prospìje? Možná velkým advokátním kanceláøím apod., ale normálním lidem zøejmì ne. Napøíklad zákon o zvláštních øízeních
soudních psala odborná asistentka z Právnické fakulty v Olomouci, která
má asi 35 let. Proti vìku nemám vùbec nic, ale ona ihned po škole zaèala
na fakultì uèit, takže teoretièka bez praxe, která pøednáší a uèí, jak má vypadat nový obèanský zákoník. Bohužel ten zákon také takto vypadá. Jeden
z dalších spolutvùrcù a pøednášejících zase nabádá k nerespektování rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu. Pøitom toto je vrcholná soudní instance, která je podle zákona o soudech a soudcích ve spojení s Ústavou
oprávnìna závaznì vykládat zákony a pøijímat k nim stanoviska. Opìt je to
pøíklad teoretika, který ale absolutnì nerespektuje praxi. Bohužel je to tak.
Nejzásadnìjší je to, že tito lidé, tito teoretici, kteøí si mohou dovolit dva
mìsíce psát jeden èlánek, by si mìli uvìdomit, že soudci musí každý mìsíc
vydat kolem 30 rozsudkù, na nìkterých soudech mnohem více. Jejich formální a teoretický pøístup však svìdèí o tom, že nikdy reálnou praxi na
soudech nevidìli.
Z tìchto všech dùvodù, které jsem tady pøednesl, a byly to konkrétní

zkušenosti konkrétního soudce, si dovolím požádat o to, abychom
skuteènì zvážili, aby Snìmovna zvážila odložení úèinnosti obèanského
minimálnì o jeden rok.
Dìkuji za pozornost.
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji a nyní je pøihlášen pan pøedseda
Senátu Milan Štìch. Prosím, máte slovo.

Senátor Milan Štìch: Dìkuji. Vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, pane místopøedsedo, jenom struènì zareaguji na nìkteré výhrady,
které tu zaznìly smìrem k Senátu, protože pøedpokládám, že pøedseda
vlády bude reagovat na nìkteré další jiné záležitosti, které tady zaznìly.
Za prvé, pan poslanec a pøedseda Stanjura hovoøil, jestli bylo neodkladné, jestli snese test neodkladnosti ustanovení, které v tom zákonném
opatøení je zapsáno. Já se domnívám, že to je samozøejmì vìc polemiky.
My jsme tu záležitost diskutovali s právníky, zejména s ústavními právníky,
a bylo nám øeèeno, že to je do urèité míry precedens, který tvoøíme, a záleží na nás. Záleží na vládì, na Senátu, v této chvíli na Poslanecké
snìmovnì, jak se k této záležitosti postaví. Ale je vidìt i z rozpravy, která tu
probíhá, že to je velmi individuální pøístup, protože pan poslanec Stanjura
øekl, že my jsme ze zákonného opatøení vypreparovali v Senátu vìci, které
on pokládá za dobré a za potøebné, takže jinak øeèeno, ty tam mìly zùstat,
a vìci, které my považujeme za správné a zùstaly tam, on považuje, že neodpovídají tomu testu neodkladnosti. Vidíte v tom, jak je to individuální
pøístup, a já se domnívám, že toto je potøeba, aby bylo respektováno, že
Senát je v této záležitosti suverén a pøedkládá návrh, se kterým se on ztotožnil.
Doufám, že nikdo nezpochybòuje to, že pøi projednávání bìžného
zákona, který se týkal právì oblasti daòových zákonù a který Senát zamítl,
Senát prostì využil svého práva, které má. A my jsme samozøejmì požadovali, aby nám byla pøedložena taková novela, resp. takové zákonné
opatøení, které bude reagovat pouze a jen v nezbytném rozsahu na
potøebu rekodifikace soukromého práva v oblasti daní a nebude rozšíøena
o ty vìci, které tam byly vládou pøedtím zapracovány a bylo to v tom
bìžném daòovém zákonì. Ale sama vláda i naše legislativa nakonec konstatovala, že v tak krátké dobì není možné vypreparovat pouze to, aby tam
zùstaly jenom ty nezbytné vìci, protože hrozilo nebezpeèí, že tam budou
chyby a že by praxe mìla s tím velké problémy. Takže z tohoto pohledu
souhlasím s paní profesorkou Válkovou, že to zákonné opatøení v této
oblasti mìlo být daleko užší, ale nenašel se legislativec, resp. legislativci,
kteøí by v tak krátké dobì byli ochotní jít do rizika, že tím, že se vyndají vìci,
které se zdají na první pohled, jako že jsou zbytné, že nedojde k chybì,

která by znemožnila uplatnìní potom souvislosti s úèinností nového
obèanského zákoníku. Takže to si myslím, že je rozhodující.
A co se týká toho, že tady bylo kritizováno, že jsme vypustili zrychlení
odpisù a podobné vìci. Víte, v roce, kdy se obèanùm zdražily léky, kdy se
zdražily potraviny, zvýšením DPH na druhé stranì umožòovat pomìrnì
úzké skupinì obèanù napøíklad zrychlení odpisù na auta, to asi rozumný
èlovìk nepochopí. A v Senátu takovýto názor nepøevažuje. Prostì Senát
mìl jiný názor, než mìla minulá vìtšina Poslanecké snìmovny.
Takže tolik jenom k tomu hlavnímu, které tady vlastnì zaznívá a které
urèitì je pøedmìtem oprávnìné polemiky, a to je ten test neodkladnosti, ale
ten precedent tvoøíme všichni dohromady a já si myslím, že Senát udìlal v
té dobì, co mohl udìlat, a že to odpovídalo i tomu návrhu, který vláda
pøedložila, to znamená, že nebylo možné v krátké dobì vyndat, vypreparovat všechny vìci, které tam byly a urèitì jsou nadbyteèné, ale není jistota, že by nevznikla nìjaká hrubá chyba, která by znemožnila bezproblémové nebo s co nejmenšími problémy užívání obèanského zákoníku ve
smìru daòových zákonù. Dìkuji.

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Vážený pane pøedsedo, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, jenom nìkolik struèných poznámek k
tomu, co zde mj. v diskusi zaznìlo. Pan pøedseda Senátu už øekl jednu velmi podstatnou vìc. My jsme skuteènì byli pøed jakousi Sophiinou volbou,
jak øíkala paní poslankynì. My jsme se ocitli v té vládní odpovìdnosti
øádovì, jestli se nemýlím, 10. èervence...
(K poslanci Kortemu:) Pane poslanèe, jestli dovolíte, já na vás také
nepokøikuji tímto zpùsobem. Dìkuji vám.
V té dobì jsme byli v situaci, kdy doprovodné zákony k novému
obèanskému zákoníku, který v té dobì již byl platný a v podstatì úèinný
ve své hlavní normì, resp. úèinný od 1. ledna pøíštího roku, ale platný, tak
byly ve fázi tuším druhého ètení nebo v nìjaké takové fázi pøípravy. A my
jsme velmi poctivì – a mluvila o tom i paní ministrynì – zvažovali, co dále,
jestli ještì mùžeme tuto vìc celou zastavit, aniž bychom zpùsobili velké
škody ve smyslu toho, co již bylo vykonáno jak v justici, tak v advokacii,
tak ve veøejné správì, ale také u podnikù, u firem, které jsou zasaženy
zmìnou obèanského zákoníku, ale i u obèanù a všech dalších adresátù
této zásadní zmìny takto dùležitého kodexu. My nejsme žádní fanoušci
nového obèanského zákoníku, my jsme ho nepøedložili, my jsme ho ani
neiniciovali, nikdo z nás, kteøí jsme byli nuceni se tím zabývat, nebyl nijak spojen s pøípravou nového obèanského zákoníku. Ale my jsme vážili

na miskách vah velmi složitou rovnici, jestli to máme v èervenci, de facto
v srpnu, celé zastavit v situaci, kdy nejménì rok se už celá øada institucí,
a už veøejných, nebo soukromých, velmi vážnì pøipravovala na to, že bude platit tato norma. Oni netušili, že v èervnu roku 2013 padne vláda a
zaène tady úplnì pøekotný politický proces, jehož souèástí mùže být to,
že norma, která je tak zásadní, nebude najednou platit.
Jakmile jsme tyto vìci opravdu velmi poctivì zvážili, tak jsme dospìli k
závìru, že ménì škody nastane, bude-li ten proces legislativní zmìny v
soukromém právu dokonèen.
V souvislosti s tím jsme samozøejmì oèekávali, jak se Senát postaví k
návrhùm. Ty návrhy prošly Poslaneckou snìmovnou, návrhy tìchto
doplòujících, chcete-li doprovodných norem, èili tady mluvíme pøedevším
o daòových zákonech. Prošly Poslaneckou snìmovnou, doputovaly do
Senátu. Senát se na základì suverénního uvážení, které je podle mého
názoru zcela legitimní, rozhodl, že dvì z tìchto doprovodných norem neschválí v tom znìní, ve kterém mu byly pøedloženy. A já tomu Senátu rozumím, protože souèástí tìch norem skuteènì byla celá øada vìcí, které tam
nemìly být, pokud šlo jenom o doprovodné normy obèanského zákoníku.
Ale bohužel, taková je a byla legislativní kultura nejenom té minulé vlády a
možná i jiných vlád, že se prostì k nìjakému nosièi pøidala celá øada
dalších zmìn, které bezprostøednì s primárním úèelem té normy nesouvisí, a Senát usoudil, že nìkteré daòové zmìny, a tomu se vùbec nedivím,
protože v situaci, kdy bojujeme se stamiliardovými deficity rozpoètu každý
rok, v situaci, kdy skuteènì takøíkajíc taháme každou korunu z každého
daòového poplatníka, kterého umí èeská daòová jurisdikce dosáhnout, tak
najednou øíci, že tam necháme projít zmìny, které jsou podle mého názoru
skuteènì velmi diskutabilní a velkorysé, tak se prostì rozhodl, že ty normy
nepustí dál. A my jsme se ocitli pøed dilematem, co dál. Nebudou-li tyto
normy, bude obrovská mezera v daòových zákonech, která skonèí fiskálním problémem, a to zásadním, tady mluvíme o miliardách, a samotná implementace nového obèanského zákoníku bude velmi problematická.
Takže jsme po té debatì, kterou jsme reflektovali v Senátu, usoudili, že tou
nejvìtší hodnotou je nìjaká pøedvídatelná kontinuita, a já tady apeluji na to,
co jsem slyšel, a rád jsem to slyšel, v pøedvolební kampani: fungující stát,
odpovìdnost dobrého hospodáøe.
To jsou všechno vìci, které jsme velmi vážnì zvažovali. Souèástí tìchto
vìcí jsou nìjaké konkrétní kroky. A jestliže jsme byli pøed tímto rozhodnutím, že to buï celé skonèí v chaosu, anebo v rámci možností tak, aby to
Senátem bylo prùchodné, to, co již bylo oèekáváno, necháme dojít do konce, tak jsme zvolili druhou variantu, protože se domníváme, že zpùsobí v
koneèném dùsledku mnohem ménì škody. To byla celá filozofie. Nic víc,
nic ménì prosím za tím nehledejte. Dìlali jsme všechny možné kroky, viz
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Ano, vidím pana premiéra.
Prosím, máte slovo.

vystoupení paní ministrynì, aby justice a další pøíslušné instituce na to byly
dostateènì pøipraveny. Podpoøili jsme je i dodateènými zdroji, aby se zvýšila kapacita potøebných nejen školení, ale i implementaèní fáze, kdy to bude všechno nabíhat.
Takže toto bylo vodítko, které nás orientovalo. Myslím, že jsme se zachovali zcela zodpovìdnì, že jsme se zachovali jako dobøí hospodáøi, protože jde o to, aby škody, které potenciálnì každá velká zmìna pøináší, každá velká zmìna znamená nepohodlí. A víte, nezlobte se na mì, takové ty
stesky, že se budou muset nìco novì nauèit soudci, nemluvì o advokátech, no, život je takový. Kolik lidí z vás, jste tady dneska mnozí noví z firem, z reálného života, jak øíkal hezky pan poslanec Komárek, se x-krát v
životì muselo nauèit nìco nového, x-krát se pøizpùsobit nìjaké situaci. No
tak to budou muset udìlat i oni. Já myslím, že jsou za to dokonce – na rozdíl od jiných zamìstnancù veøejné sféry – dobøe zaplaceni. Takže prostì
takový je život. Ty vìci nenastanou ze dne na den. Ty prostì budou implementovány postupnì.
Já se opravdu nemohu pøihlásit k tìm iniciativám, které, uznávám,
konzistentnì vznášejí kolegové z poslaneckého klubu KSÈM, to by byla totální neodpovìdnost. Dneska, šest nebo nevím kolik týdnù pøed úèinností,
se prostì tváøit, že to nìjakou superrychlou novelou tady zmìníme, všechno bude jinak – já se omlouvám, v tomhle já tedy nejedu. To prostì bohužel
nejde. Øíkám, já nejsem žádný fanoušek nového obèanského zákoníku. Já
vím, vy máte svobodu vyhlašovat cokoliv kdykoliv, to vám neberu. Ale já tu
svobodu momentálnì nemám, možná se jí jednou dožiju a potom tomu budu lépe rozumìt. Ale je prostì pozdì, jsme za bodem zvratu a ani já ani vy
jsme nebyli tìmi, kteøí celou tu zmìnu pùvodnì zpùsobili.
Ke zmìnám, které udìlal Senát, jsem se vyjádøil. Já myslím, že ty zmìny
odpovídají podmínkám Èeské republiky dnešního dne, že nic špatného neznamenají. Naopak si myslím, že ochránily do jisté míry veøejné rozpoèty.
Omlouvám se, ale já bych nemìl takovou tíži na duši z toho, že se nám
zdaòují dividendy. Dvojího zdanìní máme v životì mnoho. Když si babièka
pùjde dát do spoøitelny peníze, které byly zdanìny – možná spíše nìkdo,
kdo je aktivnì pracující, protože u nás se dùchody na rozdíl od celé Evropy
paradoxnì nezdaòují, si pùjde dát do spoøitelny peníze, ty se mu zdaní z
toho výnosu, který v té spoøitelnì – dnes témìø žádného – dostane, tak je
to také dvojí zdanìní, nikdo tak hroznì nebreèí nad touto skuteèností. A
dvojí zdanìní v mnoha kombinacích, které existují, je ve svìtì pomìrnì
bìžná vìc.
Já myslím, že my jsme udìlali to, co bylo umìní možného.
O té separaci tìch vìcí, které byly jenom vyvolány rekodifikací, mluvil
pan pøedseda. To je pøesnì tak, jak øíkal, já to potvrzuji. Bylo by ohromným
hazardem zkoušet za dva týdny vyseparovat z té obrovské normy, která

prošla pøipomínkovým øízením, všemi možnými zpìtnými vazbami,
vypreparovat na kolenì, by by to udìlala vládní legislativa, jenom ty. Bylo
by to pùvodnì tak správnì, ale v dobì, kdy se odehrávaly ty vìci v øádu
dnù a týdnù, se už to prostì poctivì a správnou výrobní praxí udìlat
nedalo.
Dìkuji vám za pozornost.
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. To byl pan premiér. Zeptám se,
zda se ještì nìkdo hlásí do obecné rozpravy. Do obecné nevidím žádnou
pøihlášku, tak bych obecnou ukonèil. Otevírám rozpravu podrobnou, kde
mám jednu pøihlášku. Pan poslanec Tejc dává pøednost paní poslankyni
Válkové, v tom pøípadì má slovo paní poslankynì Válková. Prosím, ujmìte
se slova.

Poslankynì Helena Válková: Dìkuji galantnímu poslanci panu Tejcovi.
Nevím, co za to bude chtít.
A teï vážnì. Velmi ráda bych vás seznámila s návrhem, o kterém jsem
hovoøila v úvodním vystoupení, a totiž s takovým vyjádøením našeho rozpoložení, se kterým pøijímáme, nebo nepøijímáme zákonné opatøení, o
kterém jsme nyní debatovali. A já se domnívám, že je velmi provázané, i logicky, právì s úèinností nového obèanského zákoníku, èili není to náhodné,
že prohlášení, které navrhuji, aby bylo pøijato jako doprovodné usnesení,
zaèíná právì tímto problémem.
Poslanecká snìmovna Èeské republiky konstatuje, že úèinnost zákona
è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku a souvisejících právních pøedpisù, k
1. lednu 2014 byla stanovena na nepøimìøenì krátkou dobu neodpovídající ani rozsahu ani závažnosti legislativních zmìn v právním øádu ÈR.
Odložení úèinnosti obèanského zákoníku a souvisejících pøedpisù pøed
plánovaným nabytím jejich úèinnosti již však neumožòuje ani mimoøádnì
zkrácený legislativní proces. Neschválení zákonného opatøení Senátu o
zmìnì daòových zákonù v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o
zmìnì nìkterých zákonù a zákonného opatøení Senátu o dani z nabytí
nemovitých vìcí by od 1. ledna 2014 vedlo k právnímu chaosu a rizikùm v
oblasti øádného výbìru daní, pøièemž vzhledem k délce legislativního procesu nelze tyto normy znovu v pozmìnìné podobì pøedložit a projednat.
Jsme si vìdomi toho, že obèanský zákoník úèinný od 1. ledna 2014 s ohledem na nedostateènou pøípravu na jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní právní úpravì a nedùslednou provázanost s ostatními právními pøedpisy pøináší øadu rizik, možných negativních dopadù
a povede pravdìpodobnì ke snížení právní jistoty obèanù a ke zvýšení
nepøedvídatelnosti soudních rozhodnutí.
Dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji za návrh usnesení a poprosím
vás nebo kolegu Tejce, abyste mi kopii dali sem na stùl. (Stalo se.) Dìkuji.
Slovo má kolega Tejc. Prosím.
Poslanec Jeroným Tejc: Já bych tedy doplnil druhou èást usnesení, o
kterém bychom mohli hlasovat:
Poslanecká snìmovna žádá vládu ÈR, aby na základì vyhodnocení
zkušeností z praxe provedla analýzu nového obèanského zákoníku a na
základì takto získaných výsledkù navrhla novelu zákona odstraòující jeho
nejvážnìjší problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozdìji do konce roku 2014. A dále žádá budoucí vládu ÈR, aby po projednání s pøedstaviteli
justice pøijala urychlenì zmìny jak v oblasti organizaèní, tak v oblasti legislativní s cílem odstranit pøekážky bránící øádné aplikaci obèanského
zákoníku v praxi.
Dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Další do podrobné rozpravy je
pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jiøí Dolejš: Já tady zopakuji øeèené v podrobné. To znamená, návrh byl: pøerušení projednávání bodu, žádat vládu, aby pøedložila
Snìmovnì návrh na odložení úèinnosti zákona o jeden rok, a to pøerušení
by bylo do doby projednání tohoto vládního návrhu.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Máte svùj návrh písemnì?
(Nemá, posl. Dolejš odchází svùj návrh pøipravit v písemné podobì.) Také
poprosím, jestli by to bylo možné. Já tedy se zeptám, zda jsou ještì nìjaké
pøihlášky do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak uzavøu i podrobnou rozpravu. Zeptám se na závìreèná slova. Není zájem.
V tom pøípadì vás poprosím o dvì minuty strpení, protože musím
vyèkat na kolegu Dolejše, až mi dodá text usnesení, abychom všichni
vìdìli, o èem hlasujeme. Takže pøeruším schùzi na dvì minuty a budeme
pokraèovat v 19.37.
(Jednání pøerušeno od 19.35 do 19.37 hodin.)

Závìreèná slova – o nì zájem nebyl.
A kolega Dolejš v podrobné rozpravì navrhl, abychom pøerušili projednávání tohoto bodu a abychom požádali vládu o pøedložení návrhu na
odklad úèinnosti legislativních norem o jeden rok. Pane kolego, je to takto
v poøádku? (Ano.) Tak toto já chápu jako procedurální hlasování, protože
se jedná o pøerušení projednávání, a nechám tedy o tom hlasovat v tento
moment.
Mám tady faktickou poznámku pana poslance Tejce. Ne, tak to bylo už
pøedèasné hlasování. Kolegu Tejce odmazávám.

Ještì jednou zopakuji, o èem hlasujeme. Hlasujeme o tom, že
pøerušíme projednání tohoto bodu do doby, než vláda pøedloží svùj návrh,
který je specifikován v další èásti tohoto usnesení, kdy žádáme vládu, aby
pøedložila návrh o odložení úèinnosti legislativních norem o jeden rok. Je
jasné, o èem hlasujeme? Pokud ano, zahájím hlasování. (Premiér od stolku
zpravodajù má námitku.)
Pardon, pokládám to za zmateèné hlasování. Poprosím pana premiéra
o stanovisko.
Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Vážený pane pøedsedající, vážený
pane pøedsedo, myslím, že už jsem snad srozumitelnì sdìlil, že se obávám, že toto je legislativnì technicky zcela nemožné. Takže jenom
upozoròuji, že to je nereálné.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pane premiére, já vám rozumím,
nicménì technicky tento návrh hlasovatelný je. Myslím, že to vyøešíme
jedinì tak, že o nìm budeme hlasovat. Vìøím, že kolegové a kolegynì k vašemu stanovisku a k vìcné argumentaci pøi svém hlasování pøihlédnou.
Pokud již nejsou další žádosti o slovo, opravdu zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro pøerušení projednávání tohoto bodu, a zvedne ruku a
stiskne tlaèítko. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 17, pøihlášeno je 189, pro 36, proti 99, tento návrh
pøijat nebyl.

Dámy a pánové, prosím, usaïte se na svá místa. Doba uplynutí
uplynula a mnì se podaøilo získat originál textu návrhu usnesení kolegy
Dolejše, a dokonce se mi i podaøilo zaøadit, o jakou formu usnesení se jedná. Prosím, sednìte si na svá místa.
Poprosím vás, abyste se trošku ztišili, a budeme pokraèovat
následovnì.

Vrátíme se tedy k hlasování o zákonném opatøení. Pøednesu tedy návrh
usnesení: "Poslanecká snìmovna schvaluje podle èl. 33 odst. 5 Ústavy ÈR
zákonné opatøení Senátu èíslo 344/2013 Sb., o zmìnì daòových zákonù v
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zmìnì nìkterých zákonù."
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, a stiskne tlaèítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 18, pøihlášeno bylo 189 kolegyò a kolegù, pro 149,
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proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme s tímto usnesením vyslovili souhlas.

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Vážený pane pøedsedo, vážené
paní poslankynì, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych uvedl
toto zákonné opatøení Senátu o dani z nabytí nemovitých vìcí.
Úèinnost je pøedpokládána opìt k 1. lednu 2014. Je to opìt norma,
která má rekodifikovat a pøizpùsobit dosavadní daò z pøevodu nemovitostí novému soukromému právu. Pùvodnì stejnì jako v minulém
pøípadì mìlo být tohoto dosaženo již návrhem zákona o dani z nabytí
nemovitých vìcí, který pøedložila Poslanecká snìmovna, resp. vláda

Poslanecké snìmovnì, ta ho schválila a byl pøedložen Senátu. Senát
ho ovšem 12. záøí zamítl a s ohledem na tehdy neexistující
Poslaneckou snìmovnu to znamenalo konec legislativního procesu.
Proto vláda pøedložila Senátu návrh tohoto zákonného opatøení stejného názvu a v zásadì stejného obsahu, jako byl zamítnutý návrh zákona.
Jediná dílèí zmìna, která nastala po zamítnutí zákona v Senátu v prvním
pokusu, tzn. v té pùvodní verzi, spoèívá v úpravì osoby poplatníka danì.
Senát poté návrh zákonného opatøení schválil bez dalších pozmìòovacích
návrhù.
Toto zákonné opatøení bylo upraveno samostatnì mimo samotný
obèanský zákoník a mimo pøedchozí normu, kterou jste pøed chvílí schválili, a jedná se o to, že nejde o novelizaci. Dùvod, proè bylo pøedloženo
samostatnì, je ten, že nejde pouze o novelizaci stávajícího zákona, ale o
návrh zcela nového právního pøedpisu. Tento nový právní pøedpis mj.
zohledòuje zrušení danì dìdické a danì darovací, které byly integrovány
do danì z pøíjmu právì pøedchozí schválenou normou. Zákonné opatøení
zakotvuje zmìny nezbytné v souvislosti s rekodifikací, ale rovnìž obsahuje
zmìny dodateèné nebo další.
Za prvé jsou to zmìny, které vedou k zajištìní vyšší efektivity výbìru
danì a snížení administrativní nároènosti správy danì. Tady bych zmínil
možnost volby smluvních stran kupní nebo smìnné smlouvy, že poplatníkem bude nabyvatel, tudíž se neuplatní ruèení, a dále snížení rozsahu
povinných pøíloh daòového pøiznání nebo umožnìní pøikládání listin pouze
v kopiích.
Za druhé bych zmínil zmìny, které vedou ke snížení vedlejších nákladù
poplatníkù spojených s daòovou povinností. Mezi tyto zmìny patøí napø.
snížení poètu pøípadù, kdy bude mít poplatník povinnost pøedložit správci
danì znalecký posudek. Tato zmìna je myslím velmi výrazná, de facto znamená, že celá øada drobných transakcí v oblasti nemovitostí již nebude z
hlediska daòového zatìžována povinností doložit znalecký posudek.
Za tøetí bych zmínil urèitá prorùstová opatøení. Jde napø. o rozšíøení možnosti uplatnìní osvobození od danì v pøípadech všech prvních úplatných
nabytí nových bytù a rodinných domù a osvobození nabytí nemovité vìci
užívané na základì finanèního leasingu jejím uživatelem. Mìlo by to tedy v
podstatì i podnítit jistým zpùsobem trh nemovitostí, pøípadnì finanèní leasing v oblasti nemovitostí.
Dovolte mi opìt se krátce vyjádøit k dùsledkùm, které by pøípadnì nastaly, pokud by tato norma neprošla tímto ratihabièním procesem. V
takovém pøípadì by došlo k vytvoøení øady mezer v právní úpravì, nebyly
by zohlednìny koncepèní zmìny a právní instituty novì upravené
obèanským zákoníkem, jako jsou napø. právo stavby, vzájemné darování
nebo svìøenský fond. Vedlo by to k nežádoucí daòové optimalizaci ze stra-
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Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení jako o poslední vìci v
tomto bodu a je to ono usnesení, které chápu spoleènì, nebo po èástech.
První èást pøedložila paní kolegynì Válková a druhou èást kolega Tejc.
Zeptám se: chcete, abych to pøeèetl ještì jednou? Víme o èem hlasujeme.
Není námitky, že budeme hlasovat rovnou? Není tomu tak. Dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto doprovodným usnesením, a
stiskne tlaèítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Hlasování má èíslo 19, pøihlášeno je 189, pro 112, proti 36, toto doprovodné usnesení bylo pøijato.
S pøednostním právem se hlásí pan pøedseda poslaneckého klubu
KSÈM.

Poslanec Pavel Kováèik: Dámy a pánové, tentokrát nikoli s
pøednostním právem. V pøedcházejícím hlasování jsem hlasoval proti, a na
sjetinì mám pro. Jenom pro stenozáznam. Hlasování nezpochybòuji.
Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Nezpochybòujete hlasování.
Pouze pro stenozáznam. Pokud se nikdo další nehlásí, ukonèím bod èíslo
18 a otevøu po dohodì bod èíslo 19, který s touto vìcí vìcnì souvisí, a potom se vrátíme k bodu 17. Tímto bodem je
19.
Zákonné opatøení Senátu o dani z nabytí nemovitých vìcí
/snìmovní tisk 3/

Prosím pana premiéra, aby se s povìøením vlády ujal slova a tisk uvedl. Pane premiére, máte slovo.

ny poplatníkù, pøípadnì k jistému chaosu. Zároveò by však v urèitých
pøípadech mohlo dojít i k nežádoucímu zvýšení daòové zátìže. Dùsledkem
tìchto zmìn by v pøípadì onìch výpadkù byl pravdìpodobný výpad inkasa státního rozpoètu u této transferové danì, opìt pøípadnì v øádu miliard
korun.
S ohledem na tyto skuteènosti a proces, kterým tato legislativní souèást
jako doprovodná rekodifikaèní norma k novému obèanskému zákoníku prošla, vás, vážené paní poslankynì, vážení poslanci, žádám o schválení
pøedloženého zákonného opatøení Senátu.
Dìkuji vám za pozornost.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já dìkuji panu pøedsedovi vlády a
prosím pana pøedsedu Senátu, aby nás informoval o prùbìhu projednávání
tohoto zákonného opatøení v Senátu Parlamentu Èeské republiky.

Senátor Milan Štìch: Pane pøedsedo, vážené poslankynì, vážení poslanci, velmi struènì. Senát 12. záøí zamítl návrh zákona stejného názvu, to
znamená o dani z nabytí nemovitých vìcí. Dùvodem byly výhrady k tomu,
že by poplatníkem danì z nabytí nemovité vìci mìl být nabývající, a ne
prodávající. To byl hlavní dùvod. Samozøejmì mùže se nìkomu zdát, že to
je pomìrnì malicherný dùvod, ale je potøeba respektovat rozhodnutí
pomìrnì vìtšinové nebo velmi vìtšinové v Senátu, ke kterému došlo.
Vláda velmi rychle reagovala. 25. záøí nám pøedložila návrh zákonného
opatøení, který reagoval na stanovisko Senátu. Vyhovìla názoru senátorù a
provedla zmìnu, která bez vìtších problémù Senátem formou zákonných
opatøení prošla. Chci jenom pøipomenout, že ze 63 pøítomných senátorek a
senátorù pro návrh hlasovalo 52, nikdo nebyl proti. Podobné hlasování
velmi vìtšinové, velmi výraznì vìtšinové, bylo i u pøedchozího tisku, o
kterém jsme tu hovoøili.
Podrobili jsme to zase tomu testu neodkladnosti a stejnì jako vláda,
kdyby vláda neshledala, že jsou naplnìny podmínky testu neodkladnosti,
tak by ten návrh nepøedložila. A i naše legislativa i legislativci, se kterými
jsme to konzultovali mimo Parlament, zkonstatovali vzhledem k tomu, že
hrozí pomìrnì znaèné možné výpadky inkasa státního rozpoètu a že hrozí
právní zmatek, právní nejistota, že to podmínky testu neodkladnosti
splòuje. Proto Senát vyhovìl návrhu vlády a formou zákonného opatøení
pøijal to, co dnes máte na svých lavicích.
Vìøím a pøeji si, aby i vy jste zkonstatovali, že je v zájmu obèanù, v
zájmu veøejných rozpoètù, aby zákonné opatøení bylo schváleno. Dìkuji
vám.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu pøedsedovi Senátu. Otevøu
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rozpravu, do které mám zatím dvì písemné pøihlášky. Prosím v obecné
rozpravì pana poslance Adolfa Beznosku, pøipraví se pan poslanec
Miroslav Kalousek.

Poslanec Adolf Beznoska: Vážený pane pøedsedo, kolegynì, kolegové, velmi struènì k navrženému zákonnému opatøení týkajícímu se danì
z nabytí nemovitosti. Trošku bych souznìl tady s panem poslancem
Komárkem. Snažím se tu svoji øeè velmi zproduktivnit.
Za prvé. Moje osobní stanovisko, které koresponduje se stanoviskem
poslaneckého klubu Obèanské demokratické strany, je, že vzhledem k okolnostem, o kterých tady byla øeè, je nutné toto zákonné opatøení pøijmout.
Samozøejmì byl zrušen zákon è. 357/1992 Sb., který ruší daò dìdickou,
daò darovací a daò z pøevodu nemovitostí. Prostì jsme v urèité legislativní
situaci.
K té vlastní dani. Trošku bych oponoval panu premiérovi, protože si nemyslím, že dochází k nìjakému zásadnímu zjednodušení. Uvedu to na
dvou konkrétních pøíkladech. Pro poplatníky danì platí, nebo objevují se
nové pojmy, jako je porovnávací hodnota, nabývací hodnota, sjednaná cena. Pokud budete prakticky postupovat pøi výpoètu ceny, a tudíž základu
danì napøíklad tím, že budete porovnávat 75 % sjednané ceny se 75procentní porovnávací hodnotou, tak pak si poplatník musí na internetu v jakési tabulce, kterou jsem ještì nevidìl, protože asi ještì neexistuje, vyhledat
pøedmìtnou daò, musí ji správnì zaøadit tak, aby mohl urèit onu porovnávací hodnotu. Jistì si dokážete pøedstavit, že už to samo o sobì je
pomìrnì složitý úkol, kterým zatìžujeme do budoucna poplatníky. Možná
vytváøíme prostor pro urèitou skupinu poradcù pro vás. Takový ilustraèní
pøíklad. Jistì každý teï, když zapøemýšlíte, bleskovì si urèíte rozdíl mezi
loukou a pastvinou. Že? Takže to není úplnì jednoduché.
Druhá podstatná záležitost, která se mìní v této dani, je že daò se platí
zálohovì. To znamená, rovnou pøi pøedání daòového pøiznání se platí záloha, která je vypoètena poplatníkem. Umíte si pøedstavit pro kontrolu
finanèního úøadu vyrovnávání pøeplatkù, nedoplatkù, pøípadnì napøíklad
chybného zaøazení, že to nebude vìc úplnì jednoduchá, a podle mého
názoru to zpùsobí, že administrativní zátìž, ta byrokracie kolem správy této
danì, se zvýší.
Já mám u nìkterých ustanovení pochybností celou øadu. Já bych to
zkrátil na to, že tato daò, protože nemovitosti jsou obvykle poøízeny
finanèních prostøedkù, které již byly øádnì zdanìny, má v sobì
zakódovanou urèitou nemravnost druhého zdanìní, dvojího zdanìní. Z
tohoto dùvodu avizuji, že bychom nìkteré právní normy, právní úpravy mìli
z našeho daòového systému vyøadit. Uvedené zákonné opatøení o dani z
nemovitých vìcí je toho klasickým pøíkladem. Rozumím tomu, že výtìžnost
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této danì je odhadována zhruba na 7,6 miliardy korun, což je èástka
pomìrnì znaèná. Ale vzhledem k tomu, že rýsující se vládní uskupení,
koalièní uskupení, avizuje, jak výteènì bude vybírat, jak zvýší výbìr daní,
tak si nemyslím, že to je neøešitelné.
Dotazy novináøù smìøují k tomu, kdo z nových poslancù kolik má
pøipraveno nových právních norem. Soutìžíme v tom, kdo kolik tìchto
norem pøedloží. Já jako komunální politik bych uvítal, kdybychom také
pøemýšleli o tom, které právní normy z našeho právního øádu vyøadíme,
protože nám všem komplikují život. Za radnici to mohu bezpodmíneènì potvrdit. A uvedená daò, uvedené zákonné opatøení o dani z nabytí nemovité
vìci by toho mohlo být krásným pøíkladem. Takže v prvním kole pøijmout,
do budoucna v každém pøípadì pøemýšlet o tom, a ten návrh sem pøijde,
nebo ho pøedložím, abychom tuto daò zcela zrušili, protože má v sobì zakódovanou urèitou nemravnost.
Dìkuji za pozornost.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo. Pane pøedsedo,
kolegynì, kolegové, dovolte nìkolik poznámek. Daò z pøevodu nemovitostí postaru nebo daò z nabytí nemovitostí ponovu není ani daò pøímá ani daò
nepøímá, je to daò majetková.
Já bych jenom chtìl z tohoto místa øíci, že není pravda to, co nìkteøí
moji kolegové v tomto auditoriu tvrdili a obelhávali tak veøejnost, že ministr
financí Miroslav Kalousek tuto majetkovou daò chtìl odpustit církvím, že
navrhoval do nìjakého zákona, nebo že jim to snad dokonce odpustil. Je
to prosím pìknì lež! Nikdy jsem nic takového nenavrhl, nikdy nic takového
v žádném zákonì nebylo a nikdy to nezaznìlo ani v žádné rozpravì. Ani
daò z pøevodu nemovitostí ani daò z nabytí majetku nikdo nikdy církvím ne-

odpustil, nikdy o tom nikdo nepøemýšlel a nikdy jim také odpuštìno nebylo.
Kdo to tvrdí, lže! To poznámka èíslo jedna.
Poznámka èíslo dvì. Pan poslanec Beznoska øíkal, že se to zkomplikuje
daòovému poplatníkovi, že nìco bude muset. Já bych rád podotkl, že nebude muset nic v tomto pøípadì. Pokud se mu nebude líbit, že by snad mìl
porovnávat se 75 % danì obvyklé, tak udìlá to, co musí udìlat podle dnešního právního øádu: objedná si znalecký posudek, ten zaplatí, oproti dnešnímu právnímu stavu si náklady za znalecký posudek bude moct dát do
základu danì, tzn. bude si o to moct snížit základ danì, tato nová úprava
už to umožòuje, dnešní situace nikoliv, a nic se mu nezkomplikuje. Pokud
bude chtít postupovat tou podle mého názoru jednodušší metodou, protože dnes finanèní úøady už jsou do té míry nabité informacemi o cenách nemovitostí obvyklých, že mu bude líto penìz za znalecký posudek, a bude
postupovat tou metodou, že si nechá daò vymìøit od finanèního úøadu, bude to mít jednodušší. Ale nebude to muset udìlat, když bude chtít postupovat podle stávající zvyklosti, že si nechá udìlat znalecký posudek, tak si
ho nechá udìlat, a oproti stávající zvyklosti si o to bude moct snížit základ
výmìru danì, takže z tohoto hlediska je ta zmìna mimoøádnì pozitivní.
Poznámka tøetí. Nepochopil jsem a asi nikdy nepochopím, proè Senát
zamítl pøedlohu, která byla pøedložena Poslaneckou snìmovnou. Je to jedna z mála daòových zmìn, kde jsem byl zcela v souladu s názorem – my
jsme málokdy spolu souhlasili s panem ministrem Fischerem nebo s
Rusnokovou vládou, ale kde jsme mìli názor skuteènì stejný, byl názor na
to, že je potøeba zmìnit stávající nesystémový a velmi riskantní stav danì
z pøevodu nemovitostí, kdy daò platí ten, kdo prodává, kdo získává ty
finanèní prostøedky. Ten, kdo nemovitost nabývá, neplatí nic, ale je ze
zákona ruèitelem. Na to se málokdy vzpomíná. Ten, kdo tu nemovitost
nabyl, ruèí státu za to, že ten, kdo prodal tu nemovitost, zaplatí. Velmi èasto
se stává – a Ministerstvo financí je bohužel svìdkem celé øady
srdceryvných pøíkladù – kdy ten, kdo nemovitost prodal, prostøedky získal,
propil je, byly mu exekuovány, babièce je v noci sebrali, jakýmkoli
zpùsobem byly zcizeny, tak nabyvatel nemovitosti se po roce, po dvou èi
po tøech dostal do situace, že pøišel finanèní úøad a øekl: zapla, jsi ruèitel,
tamten nezaplatil. A on nemìl. Ona je to èasto pomìrnì znaèná èástka. A
ministr financí i pøíslušný øeditel finanèního úøadu je v bezvýchodné situaci, protože ví, že ten èlovìk je poctivý, že se nièeho nedopustil a zákon mu
neumožòuje kromì splátkového kalendáøe jakkoli odpustit. Smluvní strany
to mezi sebou také èasto øešily notáøskými a advokátními úschovami.
Nicménì Ministerstvo financí bohužel zaznamenalo mnoho pøípadù, kdy
advokátní i notáøské úschovy byly zpronevìøeny. A tam ten nabyvatel byl
opìt ruèitel a mìl opìt smùlu, protože se èasto dostal do situace, kdy mu
nemovitost byla exekuována, protože nemìl na zaplacení ruèení té danì.
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. To byl pan poslanec Beznoska.
Ještì než pustím pana poslance Kalouska, pane poslanèe Kalousku, ještì
než vás pustím, tak je zde faktická poznámka pana poslance Kubíèka.
Prosím, máte slovo a své dvì minuty.

Poslanec Roman Kubíèek: Dobrý den vážený pane pøedsedo, vážené
paní poslankynì, vážení páni poslanci. Já mám jenom malou krátkou poznámku k tomu. Obì zákonná opatøení, která modifikují daòové pøedpisy,
jsou vzájemnì provázána, a proto není možné jedno schválit a druhé zrušit. To je jako faktická poznámka. A tím bych chtìl navázat na zkrácení
projevù, které se tady budou dìlat. Dìkuji. (Nesmìlý potlesk.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Prosím s øádnou pøihláškou pana poslance Kalouska. Máte slovo.

Podle našeho názoru jediná cesta k odstranìní tohoto systémového
rizika bylo to prostì pøeklopit. Ta daò z pøevodu nemovitostí, nebo z nabytí nemovitosti, to je to samé, je stejnì zakomponována v té cenì. Jestli ji
platí prodávající, nebo jestli ji platí nabyvatel, je jedno. V okamžiku, kdy ji
platí nabyvatel, který si je vìdom, že ji musí zaplatit, jinak by také o tu nemovitost mohl pøijít, odpadá to zásadní, co jsme sledovali – odpadá to riziko vzájemného ruèení. Tím návrhem, který jsme pøedložili do Senátu a který Senát odmítl, bylo odstranìno kromì tìch dalších výhod, které jsou tam
zachovány, že náklady na znalecký posudek mohou být odeèteny od
základu danì, a že když nechcete v pøípadì nemovitostí týkajících se bydlení nebo rekreace, tak si ten znalecký posudek nemusíte poøizovat. Když
nechcete. Pak musíte postupovat zpùsobem, který kritizuje pan poslanec
Beznoska. Ale proè to kritizovat? Vy tak postupovat nemusíte, mùžete si dál
nechat udìlat znalecký posudek. Tohle je tam zachováno. Jenom se prostì
Senát pro mì z absolutnì neznámého dùvodu nechtìl smíøit se situací, že
by tu daò platil nabyvatel, i když znovu opakuji, je to jedno. A ta výhoda
spoèívá v tom, že odpadá to riziko vzájemného ruèení. To už tam odpadá,
tam prostì není ruèitel. Tam, kde je ruèitel, existuje systémové riziko podvodného chování. My jsme to systémové riziko podvodného chování odstranili, což se Senátu nelíbilo.
Vláda to vyøešila podle mého názoru celkem šalamounsky, dala na
výbìr smluvním stranám, jestli se rozhodnou tak, èi onak. Ovšem je
potøeba dodat, že tam, kde bude platit prodávající, bude dál existovat to
ruèení. To z toho zákona nevypadlo. A možná na závìr je potøeba dodat,
že situaci, kdy daò z pøevodu nemovitostí platí prodávající, mají v Evropské
unii pouze dvì zemì – my, kteøí jsme si to takhle vymysleli v roce 1990, a
Slovinci, kteøí to od nás opsali v roce 1993. Jinak to takhle nikdo jiný nemá
– právì proto, aby tam nemìl to riziko vzájemného ruèení. To, s èím teï
pøišla vláda na popud Senátu, už budeme mít jenom my. Nikdo jiný to takhle mít nebude. Bude to blbì, ale bude to po našem.
Já to pøesto doporuèuji schválit. Ono to souvisí to s rekodifikací. A myslím si, že vláda vzhledem k postoji Senátu udìlala maximum. Ale až pøíštì
budeme opìt novelizovat daò z nabytí nemovitosti, zkusme se tøeba podívat na to, jak to mají jiné evropské zemì a jak je to nejkomfortnìjší pro poplatníka. Dìkuji. (Potlesk nìkterých pøítomných.)

A teï je prostor pro závìreèné slovo pana pøedsedy Senátu. Prosím.

Senátor Milan Štìch: Dìkuji. Pane pøedsedo, vážené poslankynì,
vážení poslanci, já vím, že to, co navrhuje pan ministr Kalousek, v minulosti
to tak bylo, že bylo vždycky to správné. Akorát že nám to v té zemi moc nefungovalo a dostali jsme se tam, kam jsme se dostali, že jsme na chvostu
skoro ve všem, co se týká ekonomické oblasti.
Ale to, co pøijal Senát a èemu pan bývalý ministr nerozumí, myslím není tak komplikované.
Za prvé Senát chtìl a nakonec prosadil, aby zùstala dosavadní praxe.
Pokud víme, s touto dosavadní praxí nebyly problémy. Vždy v Senátu zasedají primátoøi, starostové, lidi, kteøí jsou každý den v kontaktu s lidmi v reálném životì. Jsou to lidi napøíè politického spektra. Tento názor prakticky
mìli všichni zleva doprava, zprava doleva.
Za druhé. Existuje ta možnost – a to je vylepšení – dohody. Je tam možnost dohody. A jestliže je nebezpeèí, jak tvrdil pan bývalý ministr a poslanec Kalousek, že bude problém s ruèením, že tedy ten, který nemovitost
nabude, bude muset ještì ruèit, tak my si myslíme, že to je menší riziko u
toho ruèení než to, že ten, kdo tu nemovitost nabude za poslední peníze,
které má, které za to dá, ještì bude muset platit daò. Daleko jednodušší
pro ten stát je, že tu daò bude platit ten, který ty peníze od toho, který nemovitost nabude, dostane. Takhle k tomu pøistupovali senátoøi, takhle probíhala diskuse v Senátu. A probíhala i od senátorù, jak øíkám, z pravého
spektra tehdy vládní koalice. Není v tom žádný zlý úmysl, nebyla to žádná
schválnost, která by se chtìla dìlat Poslanecké snìmovnì nebo vládní koalici. Byl to praktický pøístup lidí, kteøí žijí v reálném svìtì. Nehledejme v
tom žádný zlý úmysl. Nebyl v tom a je to podle mého zcela praktické, protože dosavadní praxe podle zkušeností lidí, kteøí v Senátu zasedají, nemìla
nìjaké vážné problémy.
Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. To bylo závìreèné slovo pana
pøedsedy Senátu. Zeptám se pana premiéra, zda chce vystoupit se
závìreèným slovem. Evidentnì ano. Tak prosím máte slovo.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu poslanci Kalouskovi. Vidím
pana pøedsedu Štìcha. Zeptám se – do rozpravy, nebo závìreèným slovem? (Se závìreèným slovem.) Tak v tom pøípadì se zeptám, zda jsou
ještì pøihlášky do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže konèím obecnou, otevírám podrobnou. Do té taky nemám žádnou pøihlášku, tak ji
uzavírám.

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Omlouvám se, vím, že je pozdì, pane
pøedsedo.
Dìkuji za poznámky. Nicménì jedna mì inspirovala, jak øíkal pan poslanec Kalousek, že budeme jediní, kteøí mají nìco upraveno jinak. Já bych
ho vzal za slovo. Byl bych šastný, kdybychom nebyli jediní také v mnoha
jiných úpravách, které jsou velmi originální, a musím øíct, že se týkají zejména majetkových daní, èásti tìch majetkových, o kterých právì
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hovoøíme, anebo také velmi specifického statusu nìkterých ekonomických
èinností – mám na mysli OSVÈ, v tom jsme skuteènì ojedinìlí a velmi originální. Takže já velmi vítám cestu ke standardizaci a evropskému pojetí a
budu za to jedinì rád.
Dìkuji.

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Dìkuji vám, vážený pane pøedsedo.
Vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, cílem tohoto zákonného
opatøení Senátu bylo zvýšit vymìøovací základ, z nìhož se vypoèítává
pøíslušné pojistné a veøejné zdravotní pojištìní za státní pojištìnce.
Dùvodem pro to byla kritická finanèní situace celého systému veøejného

zdravotního pojištìní. Zmínìný vymìøovací základ tak byl zmìnìn tímto
rozhodnutím Senátu na návrh vlády z úrovnì 5 355 korun na souèasných 5
829 korun oproti dosavadnímu, nebo lépe øeèeno, pøedchozímu stavu, protože tato norma už je úèinná de facto od listopadu tohoto roku, oproti
pøedchozímu stavu, tj. ze 723 korun na osobu a mìsíc jsme zvýšili tuto platbu státu za zdravotního pojištìnce na 787 korun, což znamená 64 korun na
osobu a mìsíc. Zvýšený vymìøovací základ pøinesl za listopad a pøinese za
prosinec tohoto roku do systému veøejného zdravotního pojištìní cca 784
mil. korun navíc. Pøíští rok potom oproti pøedchozí právní úpravì stát za své
pojištìnce zaplatí o cca 4,7 mld. korun více. Dohromady tedy více než 5,5
mld. korun, seètu-li listopad, prosinec roku 2013 a celý rok 2014.
Jak palèivý a akutní je problém v oblasti financování veøejných zdravotních služeb, si dovolím demonstrovat na nìkolika elementárních údajích.
Od roku 2009 je financování veøejného zdravotnictví z významné èásti postaveno na èerpání rezerv z pøedchozích let. Mezi roky 2009 a 2012 konèilo
hospodaøení zdravotních pojišoven každoroènì v deficitech v objemu 5 až
témìø 7 mld. korun. Celkovì tak bylo z rezervních prostøedkù minulých let
vyèerpáno zhruba 24 mld. korun a v systému fakticky už témìø žádné rezervy nejsou. U nìkterých pojišoven je totální nula, respektive minus, u
nìkterých doposud nìjaké rezervy pøežily. Tento stav je zpùsoben na
jedné stranì stagnací pøíjmù, která je logická vzhledem k tomu, že tato
ekonomika pìt let stagnuje a de facto nerostou ani mzdy, které jsou základním zdrojem veøejného zdravotního pojištìní. Jenom pro vaši informaci:
pøed rokem 2008 rostl meziroènì výbìr pojistného zhruba o 8 mld. korun
roènì. V letech následujících se pøírùstky pohybovaly víceménì okolo jakési kladné nuly.
Pokud jde o stranu výdajù, tak samozøejmì zde je také významný tlak
na jejich nárùst. Je to zpùsobeno v dùsledku stárnutí obyvatelstva. Chtìl
bych upozornit, že v podstatì poèínaje rokem 2010 èeská populace
výraznì stárne. Je to to, co jsme dlouho oèekávali, a nakonec jsme se toho
doèkali, ale nevím, jestli jsme byli vždy na to pøipraveni a jestli jsme na to
pøipraveni. Samozøejmì ve zdravotnictví je významným faktorem také poskytování kvalitnìjších služeb, které ovšem vzhledem k nové technice,
novým lékùm, novým zdravotnickým prostøedkùm znamenají také rùst
výdajù.
Kromì toho systém veøejné zdravotního pojištìní v dùsledku rùstu
sazby danì z pøidané hodnoty odvedl a také ještì odvede v rámci roku letošního a pøíštího v rámci let 2012 až 2014, to znamená za tøi roky, navíc
10,4 mld. korun oproti pøedchozímu stavu. Na konci letošního roku lze
pøedpokládat celkové saldo v systému veøejného zdravotního pojištìní minus 8 mld. korun. Na konci roku 2014 pøedpokládáme další propad, který
bohužel mùže dosáhnout až 3 mld. korun. Ten bude navíc prohlouben
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Také dìkuji. To bylo závìreèné slovo
pana pøedsedy vlády. A nyní už nám nezbývá nic jiného, než hlasovat o
tomto zákonném opatøení. Takže zazvoním na kolegy v pøedsálí, dám jim
chvilièku na to, aby se dostavili do jednacího sálu.
Vzhledem k tomu, že to vypadá, že všichni ti, kdo chtìjí hlasovat, jsou
již zde, pøednesu návrh usnesení: "Poslanecká snìmovna schvaluje podle
èlánku 33 odst. 5 Ústavy Èeské republiky zákonné opatøení Senátu èíslo
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých vìcí."
Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro, a stiskne tlaèítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 20. Pøihlášeno je 186 a pro je 172, proti nikdo. Návrh
usnesení byl pøijat.

Pøedpokládám, že kolegynì Koneèná se nehlásí do rozpravy, takže ji
odmazávám.
Ukonèím bod èíslo 19 a nyní s velkou omluvou panu ministrovi zdravotnictví, že musel tak dlouho èekat, ale pøedkládá to pan pøedseda vlády,
pan ministr zdravotnictví zcela jistì chtìl být pøítomen této debaty.
Otevírám bod èíslo

17.
Zákonné opatøení Senátu, kterým se mìní zákon è. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištìní,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
/snìmovní tisk 1/
Prosím pana pøedsedu vlády, aby tento tisk uvedl. Prosím.

skuteèností, že do konce roku 2013 se již nestihne novelizovat zákon
o veøejném zdravotním pojištìní v otázce týkající se regulaèních poplatkù
za hospitalizaci, a je tedy více než pravdìpodobné, že poskytovatelé
lùžkové péèe pøijdou o další pøíjmy, které v souèasné dobì tvoøí více než 2
mld. korun roènì a s nimiž tito poskytovatelé ve svých bilancích
dlouhodobì poèítají.
Již dnes jsme v situaci, kdy Všeobecná zdravotní pojišovna Èeské republiky není schopna splácet vèas své pohledávky, a poskytovatelé
lùžkové péèe se tudíž dostávají do obtížnì zvladatelných finanèních
problémù, které musí øešit nejenom mimoøádnými opatøeními na stranì
výdajù, ale èasto i úvìry nebo prodejem pohledávek, resp. závazkù.
Dùsledkem toho je, že se zpožïují platby dodavatelùm lékù,
zdravotnických prostøedkù a na konci roku 2013 dosáhnou závazky
nemocnic po lhùtì splatnosti pravdìpodobnì výše 6 mld. korun. Tímto
zákonným opatøením Senátu se tedy snažíme pøedejít v podstatì akutní krizové situaci, kdy by zmínìné subjekty zaèaly omezovat dodávky lékù
poskytovatelùm lùžkové péèe. Toto se ovšem už bohužel v nìkterých jednotlivých pøípadech zaèíná dít.
Èástka 4,7 mld. v roce 2014, o kterou se platba navýšila, pøedstavuje
kompromisní øešení v rámci aktuálních možností veøejných financí. Je faktem, že tato èástka mìla být v souladu s uvedenými daty vyšší. Samo
Ministerstvo zdravotnictví upøednostòovalo navýšení o èástku 7,2 mld.,
nicménì tento návrh již pøekraèoval finanèní možnosti veøejných rozpoètù
a, øekl bych, do jisté míry i kompetenci této vlády.
Situaci považujeme za velmi závažnou. Kvalitní a dostupné veøejné
zdravotnictví je myslím jednou ze základních hodnot civilizované zemì, za
kterou Èeskou republiku rozhodnì považuji, a vìøím, že budeme moci považovat i do budoucna. Pokud byste toto zákonné opatøení Senátu zde v
Poslanecké snìmovnì neschválili, bude to znamenat, že ze zákona o pojistném na všeobecné zdravotním pojištìní bude vypuštìn vymìøovací základ, jehož prostøednictvím se pojistné na veøejné zdravotní pojištìní za
státní pojištìnce stanoví. To by de facto znamenalo znemožnìní platit jakékoliv pojistné za tyto osoby.
Vážený pane pøedsedo, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci,
chci vás proto požádat, abyste vzhledem k uvedeným skuteènostem velmi
nedobré finanèní situace systému veøejného zdravotního pojištìní toto
opatøení schválili a pøispìli tak ke stabilizaci, øekl bych, zmírnìní akutních
problémù financování tohoto systému. Dìkuji vám.

Senátor Milan Štìch: Vážený pane pøedsedo, vážené poslankynì,
vážení poslanci, jestliže v pøípadech pøedchozích dvou zákonných
opatøení si Senát tím, že neschválil pùvodní návrh, vynutil nepøímo, aby
zákonná opatøení byla pøedložena, pokud tedy bylo trváno na úèinnosti rekodifikace obèanského zákoníku, tak v tomto pøípadì to nebylo. V tomto
pøípadì se pro krok samozøejmì rozhodla vláda na základì faktického stavu, který ve zdravotnictví existuje. To, že byla úvaha i v pøedchozí vládì
Petra Neèase zvýšit platby za státní pojištìnce, je známo, protože pan ministr Heger, pokud se nepletu, o tom nìkolikráte v diskusích i s veøejností
hovoøil.
Situace je všeobecnì známa. Hovoøí se o tom, že na zdravotnictví
pomìrnì výraznì dopadlo zvýšení danì z pøidané hodnoty. To je prùkazné
a myslím si, že sice hovoøit o rezervách uvnitø systému je hezké, ale pokud
je nìkdo nepojmenuje a nepøijme opatøení, aby rezervy byly odhaleny a
vznikly volné zdroje, tak je to marné povídání, které mùže ovšem negativnì
dopadnout na ty, kteøí to nezavinili, a to jsou ti, kteøí potøebují zdravotní
péèi. Vìtšinou jsou to lidé staøí a lidé, kteøí nemají možnost si zdravotní péèi
za hotové peníze zajistit.
Z tohoto dùvodu se Senát rozhodl vládì vyhovìt, zákonné opatøení
pøijmout, nebo se domníváme, že dùvody, které byly uvádìny, napøíklad
že nebyly ètyøi roky provádìny valorizace této platby, že se tam promítly jak
faktory inflace, tak faktory zvýšení DPH, jsou doložitelné. Z toho dùvodu se
také domníváme, že to splòuje test neodkladnosti, protože pro lidi, pro
obèany je pochopitelnì, a jistì pro nás všechny tady, zdraví na prvním
místì a dostupnost zdravotní péèe je toho podmínkou.
Co se týká projednávání v Senátu, diskuse byla spíše o tom kolik.
Senátoøi by byli bývali rádi navrhli vìtší èástku, byli v tom smìru i oslovováni zejména poskytovateli zdravotní péèe a rùznými skupinami, které reprezentují oblast kolem zdravotnictví. Nakonec bylo vyhovìno vládì a bylo vzato velmi vážnì, že vláda nemá k dispozici jiné zdroje, které je potøeba
použít i v letošním roce, nebo úèinnost této zmìny nastává od 1. listopadu
letošního roku. Nakonec si myslím, že pøevládl seriózní pøístup, a pokušení
dát tam vìtší èástku nebylo naplnìno, nebylo využito. Já osobnì jsem tomu byl rád, protože si myslím, že je potøeba, aby v tìchto vìcech koneèné
slovo øekla vláda, která zodpovídá za naplnìní zdrojù pro potøebné výdaje.
V Senátu se po diskusi pro návrh z 59 hlasujících senátorù kladnì vyslovilo 51 senátorù, dá se øíci napøíè politickým spektrem. Tolik informace
o projednávání v Senátu. Vìøím, že i tady bude návrhu vlády vyhovìno,
protože jsem pøesvìdèen, že to je pro dobrou vìc, pro zajištìní dostupného zdravotnictví pro obèany naší zemì. Dìkuji.
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Nyní prosím pana pøedsedu
Senátu, aby nás informoval o prùbìhu projednávání tohoto zákonného
opatøení v Senátu. Prosím, máte slovo.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Otevírám rozpravu, do které
zatím mám ètyøi písemné pøihlášky. Prosím v obecné rozpravì paní
poslankyni Soòu Markovou, pøipraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda.

Poslankynì Soòa Marková: Hezký veèer. Vážený pane pøedsedo,
vážená vládo, kolegynì a kolegové, dovolte mi, abych vyjádøila krátce stanovisko poslaneckého klubu Komunistické strany Èech a Moravy k tomuto
zákonnému opatøení.
Komunistická strana Èech a Moravy vítá tento návrh zákonného
opatøení jako vyústìní dlouhodobé snahy o nápravu deformace plateb za
státní pojištìnce. Ta, jak víme, byla zpùsobena takzvaným zmrazením
tìchto plateb za vlády Mirka Topolánka. Již tehdy jsme dùraznì
upozoròovali na asociální snahu tehdejší pravicové vládní koalice podøezat
solidární pøíjmy do veøejného zdravotního pojištìní a nahradit je penìzi z
kapes pacientù. Opakovanì jsme pøedkládali nejen návrhy na navýšení
tìchto plateb, ale také na zrušení stropu na pojistné pro nejbohatší pøíjmy.
Naším cílem bylo a je vrátit solidaritu do systému zdravotnictví tak, jak je
zakotveno v èlánku 31 Listiny základních práv a svobod, která je souèástí
naší Ústavy.
Jakousi mantrou pøedcházejících vlád se ovšem stalo zvyšování vnitøní
efektivity systému veøejného zdravotního pojištìní, kterým se mìl tento systém vyrovnat s nedostatkem finanèních prostøedkù. Nyní je jasné, že se
tento systém v posledních letech dostal do znaèného deficitu, který již není možné vyrovnat vnitøními úsporami. Celková bilance systému veøejného
zdravotního pojištìní v roce 2013 tak dosáhne záporné hodnoty ve výši 8
mld. korun. A co zatím dìlal stát? Vymìøovací základ pojistného tìchto osob je dlouhodobì nemìnný a ve stejném období byla navýšena daò z
pøidané hodnoty o pìt procentních bodù. K tomu došlo k nárùstu
nezamìstnanosti, a proto i k dalšímu úbytku pøíjmù, což se dìje již od roku
2009.
V dùvodové zprávì ministerstva se øíká: "Rozdíl mezi situací s extrapolovanou hodnotou platby za státního pojištìnce, byla-li by prùmìrná valorizace z minulých let pøijata, a reálnou hodnotou èiní jen za roky 2011, 2012
a 2013 pøibližnì 18 mld. korun. V dùsledku zmìn DPH vydaly zdravotní pojišovny a poskytovatelé zdravotních služeb navíc o pøibližnì 6,6 mld. korun
v prùbìhu let 2012 a 2013. Celková èástka za tøi poslední roky v dùsledku
zvýšení DPH bude èinit pøibližnì 10,4 mld. korun."
Prostøedky z výbìru DPH se pøitom stávají pøíjmem státního rozpoètu, aniž by byl jejich výpadek v systému veøejného zdravotního pojištìní
zohlednìn. Celkový propad, který celý systém zdravotního pojištìní – a to
znovu zdùrazòuji – øešil témìø výluènì ze svých zdrojù, je 30 mld. korun. To
jsou peníze, které stát bez kompenzace vzal, èi do systému naopak nedal.
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*Projednávané zákonné opatøení není nièím jiným než snahou alespoò
èásteènì pøispìt k nápravì a zároveò i reakcí na usnesení schválené touto Poslaneckou snìmovnou pøed jejím rozpuštìním. Pøipomínám, že toto
usnesení pøedložené zástupci KSÈM vyzývalo tehdejší vládu k okamžitému
navýšení plateb za státní pojištìnce.
Pøíspìvek do pøíjmové èásti veøejného zdravotního pojištìní bude tedy
ve výši 4,7 mld. korun roènì a již pouhým porovnáním se zmínìným
celkovým èíslem je jasné, že se jedná pouze o základní krok. Na ten je
tøeba navázat zmìnami ve formì standardních legislativních návrhù. Mírné
navýšení základu pojistného u státních pojištìncù pøinese pouze
èásteènou a doèasnou stabilizaci systému. Je tøeba zaèít urychlenou diskusi o skuteènì systémových krocích. Tìmi by mohla být napøíklad ustanovení o automatickém zvyšování základu pojistného u státních pojištìncù
minimálnì o inflaci nebo návrat do stavu z poèátku fungování systému
veøejného zdravotního pojištìní. Stát výši základu pojistného u státních
pojištìncù urèil tak, aby po seètení pøedpokládaného odvodu
zamìstnancù, zamìstnavatelù, OBZP a OSVÈ pro daný rok s ohledem na
poèet státních pojištìncù jeho výše dorovnávaly prostøedky do výše
potøebné k plnému pokrytí úhrad zdravotní péèe z nich hrazené.
Dále je možné diskutovat i o zmìnách v systému pøerozdìlování nebo
o trvalém zrušení stropu u vymìøovacích základù u jiných než státních
pojištìncù.
Poslanecký klub KSÈM toto zákonné opatøení tedy plnì podporuje.
Zároveò však vìøím, že se spoleènì zamyslíme nad budoucími zmìnami a
pøedložíme je v politickém konsensu, který oblast zdravotnictví tak zoufale
potøebuje a zatím bohužel postrádá.
Dìkuji vám za pozornost. (Potlesk èásti poslancù.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Sonì
Markové. Slova se ujme pan poslanec Bohuslav Svoboda a pøipraví se pan
kolega Leoš Heger. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane pøedsedající, vážený
pane pøedsedo Senátu, vážení èlenové vlády v demisi, vážené poslankynì,
vážení poslanci, dovolte mi, abych nejprve konstatoval, že je pro mne
mimoøádnou ctí, že zde mohu dneska poprvé v roli poslanci promluvit od
tohoto pultu. Horší je, že téma, o kterém hovoøím, je téma, které podle mého názoru je špatnì øešené.
Platba státu je potøebnou souèástí pøíjmu veøejného zdravotního
pojištìní, které doplòuje pojistné odvádìné ekonomicky aktivními osobami.
Jejím hlavním problémem je ale její nepredikovatelnost. Ministerstvo financí ji používá jako jeden z bufferù, který má k dispozici pøi sestavování
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státního rozpoètu. Již dvakrát byl pøijat zákon, který výši platby státu
automaticky urèoval pomocí ukotvení na prùmìrnou mzdu, opakovanì ale
tento zákon byl zrušen. Platba státu automaticky navázaná na výkonnost ekonomiky by pøedstavovala zvýšení predikovatelnosti ve zdravotnictví.
Hlavní jsou ale negativní dùsledky toho, že její výše je ponechána na ad
hoc rozhodování. Platba státu se tak obvykle stává – nìkolik let se nezvyšuje nebo je zvyšovaná nepatrné, a poté je obvykle na základì zhoršující
se finanèní situace zvýšena politiky. Naposledy to udìlal Rath a Julínek.
Tím vzniká velký prostor pro lobbistické tlaky poskytovatelù, lobbistické
tlaky pojišoven, kteøí cítí možnost navýšení zdrojù a pøicházejí se zcela nereálnými požadavky – viz souèasná situace, kdy zvýšení platby státu odsouhlasené Senátem by mìlo pøinést 4,7 mld. roènì, ale nasèítané požadavky na navýšení v úhradové vyhlášce se rovnají desetinásobku. Toto
pøispívá jednak k nejistotì, jednak k orientaci poskytovatelù na lobbing a
pomoc státu na rozdíl od snahy zlepšit efektivitu procesu. Platba státu by
proto mìla být urèena automatickým mechanismem kopírujícím napøíklad
vývoj mezd.
Rozhodnutí vlády pøedložit toto navýšení platby za státní pojištìnce,
které pøedstavuje zhruba 2 % z objemu prostøedkù pohybujících se ve
zdravotním pojištìní, urèitì není rozhodnutí, které by bylo rozhodnutím emergentním, rozhodnutím, na které by se vztahovala možnost využít
zákonné opatøení. Navíc je to rozhodnutí, které pøímo zasahuje do rozpoètu
pøímým prostøedky. A znovu øíkám, je to rozhodnutí, které znovu zmrazuje
vývoj situace v této oblasti, protože od této chvíle zase budou všechna
zdravotnická zaøízení a všechny pojišovny èekat na to, jaký zázrak jim
pøinese nìjaké peníze, nebudou se snažit o žádné zvýšení efektivity toho
procesu, protože proè by to dìlaly, protože predikovatelnost objemu
prostøedkù, které dostanou, bude minimální, vlastnì žádná.
Z tohoto dùvodu, i když jsem zdravotník a vím, co zdravotnictví má za
problémy, nemohu – a v souhlasu s celým klubem ODS – takovéto zákonné
opatøení podpoøit, protože se obáváme, že do budoucna opìt bude stejný
vývoj situace. Budeme èekat tak dlouho, až ta situace bude neøešitelná, a
pak tam nasypeme peníze daòových poplatníkù napøímo.
Dìkuji za pozornost.

Poslanec Leoš Heger: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Vážený
pane pøedsedo Senátu, pane premiére, vážené poslankynì, vážení páni
poslanci, dovolte mi, abych zde prezentoval názor klubu TOP 09, že

nemùžeme podpoøit navýšení plateb ze státního rozpoètu na tzv. státního
pojištìnce. Dovolte mi zároveò, abych toto stanovisko zdùvodnil obšírnìji,
než jsem míval døíve ve zvyku, ale týká se to zcela zásadních pohledù na
problémy a pilíøe našeho zdravotnictví, které mìla TOP 09 tu èest v
minulém období øídit. Ujišuji vás, že se nejedná o nìjaký destruktivní
opozièní nepøátelský krok a že jen chceme èitelnì prezentovat, co si myslíme a o jakém smìøování našeho zdravotnictví ve prospìch celé naší zemì
jsme pøesvìdèeni jako o správném smìøování.
To, co je pro naše stanovisko klíèové, a to, co se vlastnì jako èervená
nit táhne veškerými diskusemi o zdravotnických systémech, je otázka
objemu penìz a otázka produktivity a kvality celého systému.
Musím zaèít paradoxnì tím, že já sám, jak tu bylo øeèeno, jako ministr
zdravotnictví minulé vlády jsem o navýšení státního pøíspìvku žádal
opakovanì, ale musím øíci, že jsem žádal v dobì, kdy jsme již realizovali
øadu krokù, které smìøovaly ke zvýšení efektivity systému zdravotnictví.
Snahy navýšit rozpoèet nebyly tehdy vyvolány nezbytností øešit nìjaké vykonstruované apokalyptické situace, které se objevovaly každým rokem,
tak jako se objevují i dnes. Mé žádosti smìøovaly pouze k urèitému
zklidnìní finanèní tenze, aby bylo možno poskytnout dostateèný prostor k
dalším zmìnám, které by efektivitu posunovaly výše.
To, èeho jsme svìdky nyní, je naprosto odlišná situace. Podívejme se
podrobnìji, k èemu dochází. Ministr v demisi doktor Holcát získal
zákonným opatøením Senátu pro letošní rok zhruba 800 milionù korun a
navíc jeho pøedstava vykalkulovaná, že bude mít v pøíštím roce k dispozici
ještì dalších cca 10 miliard korun, vedla k tomu, že podle jeho pøedstav vypsalo Ministerstvo zdravotnictví velmi odpovìdnì úhradovou vyhlášku
kompenzující stagnaci pøíjmù z letošního roku. Zdùrazòuji, že velmi oceòuji
ten seriózní pøístup, a pokládám zhotovenou, nebo pøedstavenou vyhlášku
opravdu za racionální.
A co se potom odehrálo? Ministra naprosto zneuctili odboráøi, Èeská
lékaøská komora a nìkolik profesních sdružení lékaøù, kteøí pod vidinou
lepších èasù a slibù nastupující levice zaèali tušit nové období hojnosti.
Kdo by v takovéto atmosféøe slibující peníze místo nároèných krokù zvyšujících efektivitu nenatáhl ruce? Výsledkem je, že tzv. havarijních
požadavkù, a v tom se shoduji s pøedøeèníky, je dnes za nìkolik desítek miliard. Tvrdé požadavky zdravotníkù pøi tvorbì finanèních plánù nejsou
žádné novum a ministøi zdravotnictví se s nimi setkávali opakovanì.
Souèasné absurdní požadavky nám však dobøe pøipomínají jednu ze
základních pøíèin vìèných problémù s našimi zdravotnickými financemi.
Požadavkùm bývalo vyhovìno, aniž se hlasitì øeklo, že je tøeba poskytovat
jen tolik péèe, na kolik máme, tak peníze pøitékaly, mizely a krize se záhy
opakovala.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Bohuslavu
Svobodovi. Slova se ujme pan poslanec Leoš Heger a pøipraví se pan kolega Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Jak ukázala nová úhradová vyhláška pro rok 2014, ministr Holcát by byl
schopen tlakùm na hrozící eskalaci nákladù odolat, ale stávající vláda v
demisi konèí, ministr zdravotnictví odejde a máme pøed sebou dobu, kdy
bude zdravotnictví øízeno novou koalicí. Koalicí, kterou bude mít ÈSSD jako
vítìz voleb možnost výraznì ovlivòovat tak, jak to dlouhodobì v minulosti i
ve svém volebním programu slibovala. Nad rámec nálezu Ústavního soudu
kompletnì zruší regulaèní poplatky i nadstandardy a pøipraví bez mrknutí
oka rozpoèet zdravotnictví o 5 milionù (miliard?) a vzniklou díru zalepí pomocí jiné díry ve státním rozpoètu. To je pøesnì to, k èemu se máme po této
rozpravì hlasováním vyjádøit.
Není vùbec pochyb o tom, že èeské zdravotnictví, a ostatnì i podobnì
jako témìø všechny zdravotnické systémy na svìtì, je ve finanèní tenzi.
Tenze je zpùsobena stárnutím populace a technologickým rozvojem, jehož
náklady pøerùstají, pøedbíhají rùst HDP. Proto roste ve vyspìlých a
ekonomicky úspìšných zemích pozvolna a neustále procento HDP, které
do zdravotnictví plyne, a zaèíná být v Evropì již témìø bìžnì nad 10 %, zatímco u nás dlouhodobì stagnuje okolo asi 7,5 %. Lze oèekávat, že se tento malý podíl HDP pro zdravotnictví bude postupnì zvyšovat i u nás.
Chápu zdravotníky, že by chtìli toto zvýšení teï hned. Vìtšina by ho použila pro své pacienty a urèitì by to lékaøùm a zdravotním sestrám velmi usnadnilo život. Jak však ukazují svìtové statistiky, není procento HDP plynoucí do zdravotnictví zdaleka jediným ukazatelem kvality zdravotnického
systému a vùbec už není pøímo úmìrné ukazatelùm dobrého zdraví populace. Nejmarkantnìjší je to na pøípadu nejdražšího zdravotnictví na svìtì v
USA, a naopak zdravotnictví v ÈR je jedno z nejlevnìjších, i když je v dostupnosti péèe a ve výsledcích léèby v lepší polovinì evropských zemí
hned za mnohem dražším zdravotnictvím nìmeckým.
Znovu øíkám, že peníze by zdravotnictví pomohly. Je tu však ještì jeden fakt vázaný na zemi, kde žijeme. Procento HDP jdoucí do zdravotnictví totiž v celosvìtových statistikách výraznì koreluje s absolutní výší
HDP pøíslušné zemì. Bohaté zemì si proto prostì mohou dovolit dávat
na zdravotnictví více a mít ho nejen technologicky na špièce, tak jak je
na špièce technologicky i zdravotnictví naše, ale bohaté zemì mohou
mít zdravotnictví i luxusnìjší, protože jim tolik jako chudším již nehrozí
podvazování penìz pro rozvoj ekonomiky. Prostøedkù pro zdravotnictví
si bohužel budeme moci v pohodì dopøávat více až v té dobì, kdy si na
nì tato zemì vyšší produktivitou práce vydìlá. Musíme se smíøit s tím, že
žijeme v oblasti, která díky své historii stále ještì nemá nejen na
luxusnìjší zdravotnictví, ale ani na velkorysejší sociální systém, bohatší
školství èi technologicky lépe podpoøené bezpeènostní složky. Do té doby, než se bohatství naší zemì a celé její fungování zøetelnì zvýší, nelze tedy bohužel oèekávat zázraky, a zejména pokud nebudou

pokraèovat zmìny, které dále povedou ke zvyšování jeho zde tak trošku
vysmívané efektivity.
Naše vláda efektivitu zdravotnictví prokazatelnì zvýšila a já, abych neopakoval to, co øekli pøedøeèníci, tak musím øíci, že zdravotnictví jsme
pøebrali v deficitu 7 miliard korun roènì a sociální rozvrat se prezentoval
akcí "Dìkujeme, odcházíme!". Když jsme odcházeli z ministerstva,
naznaèovaly letošní oèekávané hospodáøské výsledky podstatnì nižší deficit v systému všeobecného zdravotního pojištìní okolo 2 miliard korun, tedy podstatnì ménì, než se øíká nyní. Kde se ten rozdíl vzal, mnì není úplnì
jasné, ale je jasné, že všichni, kdo lobbují pro zdravotnictví, jakmile cítí, že
je možno peníze do zdravotnictví pøilít, tak se o to zaènou snažit daleko
více. A zdùvodnit veškeré náklady ve zdravotnictví je daleko snazší než
pracovat na zmínìné efektivitì.
Všechno platí. Zdravotnictví si vydìlalo tìch 30 miliard, které tady
zmínili pøedøeèníci. Ještì znovu opakuji, ve zdravotnictví jako v jediném
systému, který žije ze systémù, které žijí na veøejných rozpoètech, zvýšilo
za poslední období mzdy, a to pomìrnì výraznì – zhruba 6 miliard roènì.
Pokraèoval technologický rozvoj, jak lze dokumentovat na rozvoji onkologických a neurologických center v posledních letech. K tomu samozøejmì
si zdravotnictví muselo vydìlat i na zátìž zpùsobenou DPH.
Já tady nechci mluvit o tom, jak jsme efektivitu zvyšovali, aby to nevypadalo, že tady chválím naši èinnost ve zdravotnictví, ale je potøeba øíct
alespoò nìkolik vìt. Doladili jsme lékovou politiku, potlaèili jsme korupci v
nákupech, motivovali poskytovatele úhradovými vyhláškami hledat rezervy
jak v hospodaøení, tak v racionálním poskytování péèe. To je onìch 30 miliard, které by mìly ve zdravotnictví chybìt a nechybí, protože se jeho efektivita výraznì zvýšila.
Mimo jiné musím zmínit, že neefektivitu v chování pacienta zvyšuje i
nízká spoluúèast, která je v pøímé kontradikci se zámìrem úplné likvidace
regulaèních poplatkù, tak jak ho pøedkládají levicové strany. Pøi opatrnìji
nastavených sociálních stropech by bylo naopak možné i v rámci závìrù
Ústavního soudu spoluúèast spíše zvýšit tak, abychom se dostali na evropský standard.
Bylo by možné uvádìt další fakta a opravdu již nebudu zdržovat. Jenom
jako memento pøipomenu, že v tak obtížné oblasti efektivity byla v 90.
letech promarnìna šance, která spoèívá v rozumnì øízené konkurenci. V
tehdejší dobì místo toho, aby byla postupnì posilována zaøízení medicínsky i ekonomicky úspìšná, byla v nìkolika vlnách, a to se táhlo až pøes rok
2000, zdravotnická zaøízení plošnì a zbyteènì oddlužována tam, kde byla
neúspìšná. Neopakujme to a dejme šanci tìm, kteøí to umìjí lépe, zejména tam, kde je kapacita poskytovatelù dostateèná.
Zaène-li nová vláda další kroky ke zvyšování vnitøní efektivity
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zdravotnictví, zaène-li je pøipravovat a realizovat, a možností toho nad
rámec co bylo již provedeno, je skuteènì stále mnoho, budu já první, kdo
bude navýšení toku penìz do zdravotnictví podporovat, a TOP 09 v této
oblasti rozhodnì nebude hrát roli destruktivní opozice. Ale dìlat to v této
dobì, kdy nemáme žádné záruky, že se systém bude dále zlepšovat, kdy
jde opravdu jen o èisté pøilévání penìz, jak po tom neustále volají odbory,
Èeská lékaøská komora a další, penìz, které nejsou urèeny na zvyšování efektivity systému, to by bylo jednoznaènì cestou zpìt.
Dìkuji. (Potlesk èásti poslancù.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Leoši
Hegerovi. Požádám pana kolegu Vyzulu ještì o poseèkání. Mám tady dvì
faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav
Opálka. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Miroslav Opálka: Dìkuji, pane místopøedsedo. Vážený pane
pøedsedo Senátu, vážený pane pøedsedo vlády a èlenové vlády, kolegynì,
kolegové, dovolte mi velmi struènì reagovat na pøedcházející vystoupení.
My tady posloucháme o systému nemocenské, zdravotní a já nevím
jaké státní politiky, ale my tady øešíme dnes v tomto bodu, jak si pøeètete
na tabuli, zákonné opatøení. To je situace, která se musí øešit okamžitì, a
nezáleží na systému, který byl v minulosti rozvrácen, pak vybudován tak
neefektivnì, jak je, a teï se snažíme o øešení.
My jsme nahradili úèetní deficit vnitøní zadlužeností, protože stát snižoval deficit tím, že nechal vyèerpat všechny rezervy zdravotních pojišoven,
a dnes jsme v situaci, že zdravotní pojišovny platí tak, že jsou v druhotné
platební neschopnosti i poskytovatelé a hrozí, že nebudou dodavatelé dodávat jak léky, tak zdravotnické prostøedky. Ta situace je velice vážná, a
proto považuji krok vlády, že šla touto cestou zákonného opatøení, za
opodstatnìný, protože odvrací rozvrat v øadì regionù, i vašich regionù,
vážené kolegynì, kolegové, v situaci, kterou bychom museli následnì øešit
asi nìjakými mimoøádnými prostøedky.
Chci øíci, že státní pojištìnec platí v prùmìru díky státu asi 30 % toho,
co v prùmìru používá. OSVÈ platí asi 50 % toho, co v prùmìru užívá. A
všechno to jde na úkor zamìstnancù, kteøí z veøejného zdravotního
pojištìní platí tolik, že se musí solidarizovat s tìmi státními pojištìnci i osobami samostatnì výdìleènì èinnými.

sdìlit – že jde o mírné narovnání té nespravedlnosti, která pøivádí systém
do deficitu. Dìkuji vám. (Potlesk èásti poslancù.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. S faktickou poznámkou paní poslankynì Soòa Marková. Máte slovo, paní kolegynì.

Poslankynì Soòa Marková: Dìkuji za slovo. Já bych krátce zareagovala na svého pøedøeèníka jenom v tom, že skuteènì jsem byla velmi
pøekvapená, že bývalý pan ministr, který minimálnì dvakrát pøedkládal návrh na zvýšení plateb za státní pojištìnce minulé vládì, nyní tady mluví velmi vehementnì o tom, že je tedy proti. Takže to je jedna vìc, která mì velmi
pøekvapila.
Druhá vìc je, že každé navýšení DPH o 1 % znamená pro zdravotnictví
minus 5 mld. korun roènì. To jsou peníze, které systému doopravdy chybí.
Poslední vìc. Efektivita v podání TOP 09 a dalších pravicových stran
znamená to, co se tady teï dìje. Nemocnice v krajích jsou pøed kolapsem.
Všichni, co jste tady z jednotlivých krajù, víte, kolik musí kraje dofinancovávat krajské nemocnice. V Královéhradeckém kraji, ze které oba dva s
panem pøedøeèníkem jsme, to je 300 mil. korun, které musí kraj dofinancovávat, aby byla zajištìna potøebná zdravotní péèe.
Mluvit o efektivitì na úkor pacientù se mi zdá minimálnì nemorální!
(Potlesk nìkolika poslancù.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Sonì
Markové i za dodržení èasu. Slovo má pan kolega Stanjura. K faktické poznámce, pane kolego? Dobøe, dìkuji. Prosím, máte slovo.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Pane kolego, skonèila vám doba
pro faktickou poznámku.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Krátký komentáø ke dvìma posledním
faktickým pøipomínkám komunistù.
Tak za prvé, krajské nemocnice øídí socialisté a komunisté. Jestli mluvíte o špatné efektivitì tìchto nemocnic, podívejte se, kdo má za nì
zodpovìdnost.
Za druhé. Když se podíváte, které nemocnice mají problémy, porovnejte. Jsou nemocnice, které umìjí hospodaøit, a ty, které neumìjí. A když mùj
kolega z Opavy, pan poslanec Opálka, tady jmenuje, kolik platí
zamìstnanec, OSVÈ, (nesrozumitelné) státního zamìstnance, tak velmi, já
nevím, jestli úmyslnì, spíš neúmyslnì, zapomíná na to, kolik platí
zamìstnavatelé, kolik platí zamìstnavatelé za své zamìstnance. O tom jste
vùbec nemluvil a o tom bychom mluvit mìli také, když se budeme bavit o
tom, kolik kdo pøispívá do celkových financí veøejného zdravotnictví.
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Poslanec Miroslav Opálka: Takže to je v podstatì vše, co jsem chtìl

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji za dodržení èasu. S faktic-

kou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. (O slovo se hlásí také
poslanec Kováèik, pan poslanec Kalousek mu dává pøednost.) Dìkuji, tak
pan pøedseda klubu KSÈM Pavel Kováèik a poté pan kolega Miroslav
Kalousek.

Poslanec Pavel Kováèik: Dìkuji panu kolegovi Kalouskovi za
pøednost. Nebojte se, pane kolego, vrátím vám to.
Teï k tomu, co uvádìl pan kolega, bývalý pøedseda a souèasný
pøedseda poslaneckého klubu ODS, k situaci v krajích. Vždy pøece víme
všichni, jak to bylo, když pravicová vláda mìla pustit korunu levicovým
krajùm. To se hodnì hodnì kroutila, a myslím si, že dopad takový je. Ale
co nejvíc uškodilo právì zdravotnictví, je to, co udìlala pravicová vláda,
navýšení danì z pøidané hodnoty. Velmi správnì tady bylo poznamenáno,
že každé procento je 5 mld. korun minus, to znamená každé procento, o
které se teï na léky a zdravotnické pomùcky a další vìci, které ve zdravotnictví jsou užívány, nyní sníží – a vìøíme, že se dostaneme do této diskuse o snížení DPH na tyto vìci – tak bude znamenat nápravu stavu.
Platba za státní pojištìnce, to už se srovnalo. Jenom pøipomínám, že
když udìláme to, že natrvalo zrušíme ony nemravné stropy odvodù zdravotního a sociálního pojištìní, tak bychom také dodali nìjakou tu korunu,
která by vykompenzovala tu díru ve zdravotnických financích.
Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji i za dodržení èasu. Slovo má
pan poslanec Miroslav Kalousek k faktické poznámce. Prosím, pane
poslanèe, máte slovo.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo. Nepochybuji, že mi to
vrátíte, pane pøedsedo.
Zdravotnické pomùcky zrovna tak jako dìtské pleny nám primární
právo s odvoláním na 6. smìrnici Evropské unie neumožòuje dávat do
snížené sazby, takže tam to asi nepùjde.
Ale pokud pan doktor Opálka argumentoval spravedlností a solidaritou,
rád bych levicovì smýšlejícím kolegùm nabídl jeden pohled. Pokud je
zdravotní systém dominantnì financován ze zdravotního pojištìní, je tam
vysoká míra solidarity, protože èím víc vydìláváme, tím víc platíme, zatímco je-li ten pomìr více vyrovnáván platbou za státního pojištìnce, což je
významná položka státního rozpoètu zvyšující deficit státního rozpoètu, tak
dopadá na ty nejslabší a nejchudší. S každým zvýšením platby za státního
pojištìnce snižujeme solidaritu.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Kalouskovi.
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Ještì jedna faktická poznámka Miroslava Opálky. Pak poslanec Jaromír
Krákora. Prosím, pane poslanèe, máte slovo k faktické poznámce.
Poslanec Miroslav Opálka: Dobøe. Chtìl bych reagovat na dvì záležitosti – co platí zamìstnanec a co platí zamìstnavatel. Když to vezmeme ad
absurdum, tak vlastnì platí všechno ten zamìstnavatel, protože si kupuje
pracovní sílu, a zamìstnanec odvádí danì i za tu platbu, kterou platí v superhrubé mzdì jakoby za nìho ten zamìstnavatel. To je první poznámka.
Co se týká poznámky solidarity a spravedlnosti, to je samozøejmì pravicové a levicové pojetí. Tady se asi nesejdeme. Jde o to, abychom v politice vždy hledali nìjakou solidní váhu, abychom tady ukoèírovali, že
nepùjdeme do žádného extrému. A když jsme byli vyzýváni, že bychom si
mìli vzít pøíklad ze zahranièí, tak si myslím, že zejména v této oblasti tìch
pøíkladù, které stojí úplnì jinde než naše øešení, je pøehršle. Kupodivu
obèané jsou tam spokojenìjší, a dokonce se jim i lépe vede.
Dìkuji.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Miroslavu
Opálkovi. Nyní pan poslanec Krákora k faktické poznámce.

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené dámy, vážení pánové, vážená
vládo, já jenom krátce. Já si myslím, vezmu to trošku z jiného konce, že ty
zmìny, které nám tady navrhuje Senát, nebo zákonné opatøení vlády projednané v Senátu, já si myslím, že bychom za to mìli podìkovat, protože
to, že se zdravotnictví dostalo do takové v podstatì krize, v jaké je, je
samozøejmì vina nás také, co tady sedíme, protože pokud... Øeknu to takhle. Vláda a Senát zabezpeèily – nebo oddálily tu krizi ve zdravotnictví, ale
udìlaly to, co mohly, za to jejich krátké volební období, hlavnì vláda. Ale
pokud ty systémové zmìny my tady nevytvoøíme, tak pøíští rok, a to už bude od poloviny roku, tady budeme hovoøit o zdravotnictví, ale bude ta situace mnohem a mnohem horší. To chci, abychom si uvìdomili a nìco pro
to udìlali. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Krákorovi, nyní pan poslanec Pavel Plzák k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane místopøedsedo, vážení pøítomní,
vážené kolegynì, kolegové, já jsem pùvodnì vùbec nemìl v plánu vystupovat, ale když jsem tady slyšel ty øeèi o té efektivitì... Prosím vás, jak
chcete hodnotit efektivitu hospodaøení jednotlivých zdravotnických
zaøízení, když nejsme – a já jsem zamìstnanec krajské nemocnice – když
nejsme stejnì placeni za stejnou práci? Tady je základní sazba pro ne- 109 -

mocnice jiná a liší se až o 100 %. Nejdøív nastavme ta pravidla, tak jak teï
Ústavní soud øekl, že všichni bychom mìli být placeni za stejnou práci
stejnì, a pak mùžeme øíkat, a nìkdo vypadne ze systému, že je neefektivní a že špatnì hospodaøí.
A kde je hranice té efektivity, mi øeknìte, prosím vás. Kolik chceme tedy dávat v dolarech na hlavu? Vždy máme 7,5 % HDP, Holanïané mají 5,5
%, my dáváme 300 miliard, ale Holanïané 900 miliard. Urèeme ta pravidla,
kam až chcete tlaèit zdravotnictví v té efektivitì, kam až chcete nutit, aby ti
lidé dìlali. Jenom abych tak øekl, rozdíl mezi krajskými nemocnicemi v
platech, tøeba sestry, je pìt až deset tisíc, abyste vìdìli. A já jsem zvìdavý,
jak se ten systém srovná, až tedy budeme muset být všichni placeni za
stejnou péèi stejnì. Dìkuji.

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobrý veèer, dámy a pánové, vážený
pane místopøedsedo, vážené paní poslankynì, vážení pánové poslanci,
pane pøedsedo Senátu a pane premiére. Už jsem si myslel, že se
nedostanu vùbec k rozpravì, protože faktické poznámky zahltily.
Chtìl bych k tomu øíct na zaèátek jen to, že pokud se týká efektivity, tak
musím souhlasit s øadou poznámek, které zde byly øeèeny, ale zároveò
bych doporuèil tìm, kteøí jsou trošku mimo realitu, kdyby se dostali do
bìžné nemocnice nebo zdravotnického zaøízení, ale jako normální lidé. Ne
jako poslanci, ministøi anebo jiní funkcionáøi. Je to ponìkud jiné, než si
pøedstavujete, a bude asi nejlépe, tak jak jsem vycítil i z této diskuse, že o
zdravotnictví se budeme hodnì bavit.
Chtìl bych za hnutí ANO podpoøit návrh zákonného opatøení Senátu,
kterým se mìní zákon èíslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištìní, a to už jen v nìkolika bodech, protože vìtšina vìcí byla
øeèena.
Myslím si, že si musíme uvìdomit jednu vìc. V naší republice žije 10,5
milionu lidí a zhruba za 6 milionù platí stát zdravotní pojištìní. Z tìchto státních pojištìncù má VZP více než 3,5 milionu a druhé dvì nejvìtší
pojišovny, Èeská prùmyslová a Pojišovna Ministerstva vnitra, 700 tisíc
pojištìncù. Mezi státní zdravotní pojištìnce patøí dùchodci, dìti,
nezamìstnaní, studenti, matky na mateøské dovolené. Šest milionù je opravdu velké množství lidí.
Jak zde bylo øeèeno, naše zdravotnictví se dostává v posledních letech
do finanèních problémù a je to díky tomu, že stárne nám populace. To je

jednoznaènì. Máme modernìjší, a tím pádem mnohdy dražší metody
diagnostiky a léèby.
Pan bývalý ministr Heger mluvil o úhradové vyhlášce, ale tvrdé podmínky, které byly nastaveny v tomto roce na všechna zdravotnická zaøízení,
je pøivedla do velkých problémù. Ale pochopitelnì, že i nárùst DPH a dopad ekonomické krize v posledních pìt letech mají na tom urèitý svùj podíl.
Problémy s financováním se pochopitelnì daly oèekávat døíve.
Nastávají tento rok, protože došly dosavadní rezervy pojišoven. Za rok
spotøebuje resort nìco kolem 290 miliard korun. Vìtšina, pøes 220 miliard
korun, je pokryta výbìrem zdravotního pojištìní, zbytek jsou peníze od
krajù, mìst a platby pacientù. Tato èástka se jeví jako nedostateèná pro
tento rok, protože se, jak bylo øeèeno, oèekává osmimiliardový propad. A
VZP se na tom podílí èástkou 5,6 miliardy korun.
Již bylo poznamenáno, že od roku 2010 platba za státního pojištìnce
byla valorizována naposledy v roce 2009 s platností k 1. lednu 2010.
Pøedchozí vláda zcela ignorovala valorizaci a v dùsledku toho zde máme
situaci, kterou je nutno teï hned øešit.
Navrhovaným zákonným opatøením dojde ke zmírnìní naléhavosti situace.
Jsme si vìdomi toho, a bylo to tady øeèeno opakovanì, že je tøeba celkový problém financování našeho zdravotnictví nìjak øešit. Systémovì
øešit. Nebude to jednoduché a pravdìpodobnì budou zmìny i bolestivé.
Ale budou se muset stát, aby systém byl ufinancovatelný a zároveò kvalitní, moderní, efektivní, jak to všichni jistì chceme.
Vynakládáme v souèasné dobì, jak jsem øekl, pøibližnì 300 miliard korun. Je tato èástka dostaèující? Mnozí øíkají, že ano, ale když se podíváme
kolem sebe, tak v Rakousku je to v pøepoètu 500 miliard korun na 8,5 milionu obyvatel, a potom v Nizozemí, které bylo opakovanì v minulosti
zmiòované, je to 900 miliard korun v pøepoètu, a to na témìø 17 milionù obyvatel.
Zmiòovaná èástka se mìní ze 723 korun na 787 korun na osobu a
mìsíc od 1. ledna 2014. Je to tedy 64 korun. Nìkteøí mùžete øíct: Proè to
není 65? Proè to není 63? Já to chápu jako umìní možného, co bylo možno
souèasnou vládou z rozpoètu získat. Jsem pøesvìdèen, že navýšení
veøejného zdravotního pojištìní za státní pojištìnce je vìc naléhavá a je
nutno ji doèasnì øešit aspoò tímto opatøením. V pøípadì nepøijetí je možné,
že dojde jak k platební neschopnosti øady zdravotnických zaøízení, tak k
poklesu kvality léèebné péèe.
Jsme v podobné situaci, jako když pacient nebo lékaø dlouhodobì
ignoruje pøíznaky rakoviny, až se onemocnìní dostane do stadia, kdy se
nedá vyléèit ani pozastavit. Vìøím, že tak daleko naše zdravotnictví není.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. A nyní se vracíme do normální rozpravy. Slovo má pan poslanec Rostislav Vyzula, pøipraví se pan
kolega Ludvík Hovorka, poté pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanèe,
máte slovo.

Ale problémy, které se nyní rýsují, je tøeba øešit teï a neodkládat je. Proto
doporuèuji zákonné opatøení schválit.
Dìkuji vám za pozornost.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Rostislavu
Vyzulovi. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka a pøipraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Ludvík Hovorka: Dìkuji za slovo. Vážený pane
místopøedsedo, vážené kolegynì, vážení kolegové, k poslednímu výraznému zvýšení plateb za státní pojištìnce došlo v roce 2006. Tehdy byla ztráta
VZP minus 10 miliard korun. Tehdy doputoval do Senátu návrh zákona o
veøejném zdravotním pojištìní, který zvyšoval platby o 16 %. Tehdy se
pøihlásil pan tehdejší senátor Julínek a navrhl zvýšení o dalších 9 %.
Èili ke skokovému navýšení plateb o 25 %. Toto opatøení, které bylo
pøijato v roce 2006, potom následnì s úhradovou vyhláškou, která byla velmi restriktivní, došlo k nárùstu pøíjmù zdravotních pojišoven tak, že na konci roku 2008 byly pøebytky zdravotních pojišoven 40 miliard korun. A tyto
prostøedky, které byly ve zdravotních pojišovnách, se podle tehdejších
návrhù zákonù, které byly pøipraveny, mìly stát majetkem
transformovaných a pozdìji privatizovaných zdravotních pojišoven.
Ty rezervy se v prùbìhu let vyèerpaly. V letech 2006 až 2013 byla
pøijata øada opatøení, která zvýšila náklady zdravotnických zaøízení a která
zpùsobila vyèerpání tìchto rezerv. Toto opatøení, která tady dneska máme,
je opatøení, které bylo v Janotovì balíèku první, které má navýšit platby za
státní pojištìnce, a je to nutné opatøení, protože rezervy systému se
vyèerpaly.
Pokud chceme mluvit o efektivitì systému, tak musí být systém transparentní, a to není. Smlouvy jsou neveøejné, tajné, i cenová ujednání. Potom
musí dojít jednoznaènì k tomu, že musí být sjednoceny platby všem zdravotnickým zaøízením. To také není v souèasné dobì. A potom musí dojít k
uzavøení penìzovodù, které bohužel v tomto systému jsou velké a
odèerpávají významné finanèní prostøedky. Dokud tyto podmínky nebudou
splnìny, do zdravotnictví se musí neustále dolévat peníze a neustále se
budou muset zvyšovat platby za státní pojištìnce. Proto je nutné v
souèasné dobì toto opatøení, které je pøedkládáno, schválit.
Dìkuji za pozornost.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Ludvíku
Hovorkovi. Slovo má pan poslanec Petr Bendl a pøipraví se pan ministr
Holcát. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.
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Poslanec Petr Bendl: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Ani já jsem
pùvodnì, vážené kolegynì, kolegové, nechtìl vystupovat, ale
vyprovokovala mì ta debata o efektivitì a podobnì. Protože øada z vás tady kdysi hlasovala proti tomu, abychom kdysi jako hejtmani, kteøí dostali od
státu a sociálnì demokratické vlády do vínku pøedlužené nemocnice, a
tehdy jsme tady nahoøe sedìli a žádali jsme Poslaneckou snìmovnu o to,
aby alespoò jeden z hejtmanù tady mohl vystoupit s problémy, které se
týkaly právì krajských nemocnic a nemocnic obecnì, a tehdy jste nám neumožnili tuto debatu a možná bychom bývali byli dál. Protože tady té nerovnosti financování zdravotnických zaøízení je velká spousta. Nechali jste
nás v tom tehdy jako levice a øíkali jste, jen se starejte, pøedveïte, co umíte.
My jsme ve støedních Èechách dostali zdravotnická zaøízení s dluhem
zhruba 780 milionù korun, což by možná nebyla taková tragédie vzhledem
ke schopnosti Støedoèeského kraje v minulosti, ne už teï, zaplatit nìkteré
dluhy. Oddlužili jsme støední školy, které byly pøedlužené a které nám
tehdy stát pøevedl, a byli jsme pøipraveni oddlužit i krajské nemocnice. To,
co ale byl vìtší prùšvih, a to bylo v roce 2004, podotýkám, kdy ekonomická situace v Èeské republice byla øádovì jiná, tak jsme dostali
zdravotnická zaøízení v situaci, kdy padaly do dluhù mìsíènì zhruba 30
milionù korun. Mìsíènì padaly do dluhù. Byli jsme nuceni udìlat nìkterá
opatøení a nemìli jsme v rukou nástroje, o kterých tady bylo zmiòováno.
Zvyšování plateb, protože státní pokladna pøece všechno unese, atd.
Museli jsme udìlat nìkterá nepopulární opatøení, která levice kritizovala.
Vzpomínám na Davida Ratha, který øíkal, co všechno špatného a
zloèinného dìláme ve Støedoèeském kraji, a já se teï nedopustím faulu,
abych pøipomínal nìkteré souèasné vìci, které se ve støedních Èechách
dìjí. Spíš pøipomenu skuteènost, že se nakonec podaøilo dostat nemocnice
do èerných èísel. To za prvé.
Za druhé, a to je ta debata o té efektivitì. Nemocnice, které
Støedoèeský kraj privatizoval a jsou v privátních rukách, jsou na tom lépe
než státní nemocnice. Mají to tìžké, to je pravda, protože jsou tady nerovné
podmínky. O tom už tady trošku øeè byla. Ne všechna zdravotnická zaøízení
dostávají za stejné výkony stejné peníze. Systém DRG poèítal s tím, že se
postupnì ty platby budou sbližovat, aby ty nerovné podmínky – pro ty z
vás, kteøí nevíte detaily, abych to alespoò nìjak laicky uvedl, prostì za
operaci žluèníku dostane pražská nemocnice, øeknu cca, prosím nebijte
mì, jenom øádovì øeknu 60 tisíc a støedoèeská 30. To jsou vìci, které se
musí postupnì zaèít mìnit. Tato situace tam je. Já si uvìdomuji specifika a
specializovaná pracovištì v Praze, na která se musí brát ohled, to je bezesporu pravda, nicménì ty nemocnice byly v èerných èíslech. Privátní nemocnice hospodaøí slušnì i za nerovných podmínek financování ve zdravotnictví.
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To, co se tady dìje, a já rozumím vládì pana premiéra Rusnoka,
kterému se nechce kousat do hoøkého jablka, zvláštì potom, co
Zemanovci neuspìli ve volbách. A proè by si dìlali nepøíjemnosti? Tak navrhnu: Dolijte peníze. Mami, tati, peníze došly, pošli další. Rozumím i
hlasùm levice v této Snìmovnì, které øíkají: Dolijte, prosím vás, pak
pøijdeme s nìjakým opatøením. Zpravidla opatøením, které bude souviset s
tím, že sáhneme do kapes tìm, kteøí vydìlávají, oni to zatáhnou, protože
stát žádné peníze nemá, takže je potøeba všechny ty, kteøí pracují a
odvádìjí danì – a pozor na OSVÈ!, to jsem tady teï také zaslechl.
Koneckoncù z úst jednoho vysokého pøedstavitele politické strany, tuším
sociální demokracie, padlo, že OSVÈ jsou ti paraziti, na ty je potøeba se nachystat, tak to tady teï zaznìlo pøed chvílí od jednoho kolegy z Poslanecké
snìmovny. To, já jsem pøesvìdèený, prostì pro pravicovì smýšlejícího
èlovìka není cesta.
Jestli je tu nìkdo, kdo pøemýšlí pravicovì, nemùže zvednout ruku za
tento návrh, protože by k nìmu mìl požadovat nìjaké systémové øešení,
které nás za rok nedostane do stejné situace, kdy bude – mami, došly, pošli další.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Bendlovi a
ještì zmìním trochu ohlášená poøadí. Za prvé mám faktické poznámky, a
to tøi. Pana Petra Koøenka, to je první. Žádám, aby se ujal slova. Poté si
pøeje mluvit pan Igor Nykl a Josef Nekl. Prosím pana Petra Koøenka k faktické poznámce. Prosím, máte slovo, pane poslanèe.

Poslanec Petr Koøenek: Dobrý veèer dámy a pánové. Já jenom k tomu, co jsem tady slyšel, a k špatnì hospodaøícím nemocnicím. Já bych
se chtìl spíše zeptat: Myslíte si, a když opomenu to, že mnoho lukrativní
péèe pøešlo do soukromých nemocnic a na ty krajské zùstalo to, co musí v tom regionu zajistit, že když se každý rok mìní vyhláška, že mùžete
dlouhodobì plánovat? Když si pøipravíte nìjaký plán a vy nevíte, co
zmìní, nebo co spatøí svìtlo svìta za pùl roku? Pak se vás ptám: Když si
pøipravíte finanèní plán a objeví se zvýšená sazba DPH, kde se pøeøadí
položky a udìlá to v rozpoètu nemocnice 7 miliónù bìhem roku, myslíte
si, že to ten rozpoèet nepoznamená? Myslíte si, že jako podnikatelé, když
dostanete vyúètování za 9 až 10 mìsícù, nìkteré nemocnice nemají
uzavøený rok 2011, že se dá z tohoto rámce vycházet a zajišovat si svoje
finanèní potøeby, když nevíte, jak jste dopadli v referenèním období? To
jenom pro vás, kteøí nevíte – pro rok 2013 je referenèním obdobím rok
2011.
A pak ještì jedna poznámka. Malé pojišovny, pokud nepodepíšete do- 114 -

datek obecnì, protože máte možnost vyjednávat, tak by mìly postupovat
podle vyhlášky. Nepostupují. Nechtìjí na to pøistoupit.
Takže pokud nebudou platit v tomto státì základní pravidla a nebudou
se dodržovat zákonné normy, tak se samozøejmì zdravotnictví nikam moc
neposune.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Koøenkovi. Žádám pana poslance Igora Nykla k jeho faktické poznámce. Máte slovo,
pane poslanèe.

Poslanec Igor Nykl: Dobrý veèer pane pøedsedající. Já si pøipadám jako by tomu nìkteøí z tìch øeèníkù, jako pan poslanec Bendl, nerozumìli. My
tady neøešíme reformu zdravotnictví. My máme zdravotnictví v nejtìžší krizi, v jaké kdy byla. Já pøicházím do Parlamentu ze zdravotnictví. Vím, jak to
vypadá. Je v nejtìžší krizi, je rozvrácené. VZP má nejvìtší dluh. Víme, že
hrozí kolaps tøetiny nemocnic. Víme taky, že úhradová vyhláška je prohlášena za protiústavní, což je obrovský problém. A my teï dìláme první
pomoc. Možná zachraòujeme nìco, co možná trošku jde zachránit, chceme tam dát injekci. A pak zaène nìkdy reforma zdravotnictví. Vykládat tu
rùzné teorie, to je teï zcela zbyteèné. Ale toto je nezbytný krok k tomu, abychom se vùbec nìkde mohli odrazit.
Dìkuji. (Potlesk vìtšiny pøítomných.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Dìkuji za dodržení èasu.
Slova se ujme pan poslanec Josef Nekl. To je poslední faktická poznámka.
Pane poslanèe, máte slovo. A pøipraví se Radim Fiala s pøednostním
právem.

Poslanec Josef Nekl: Dìkuji, pane místopøedsedo. Vážené dámy,
vážení pánové, já bych chtìl reagovat na vystoupení pana poslance
Bendla, protože se mi zdá, že co se dìje kolem Prahy, nemusí být pravda
v ostatních èástech republiky. Já dám jeden pøíklad, jak se dobøe
hospodaøí v soukromých nemocnicích.
V našem Olomouckém kraji je soukromá nemocnice v okresním mìstì
Jeseník. V souèasné dobì je v takové situaci, že jediné øešení, jak
zabezpeèit obèanùm Jesenicka alespoò základní péèi, je požádat
Ministerstvo financí o vyvlastnìní za úplatu a pøevést tuto nemocnici opìt
zpìt buï na stát, nebo na kraj. Toto øešení je už v jednání, pan ministr o
tom nìco ví. Pøedpokládám, že brzo nemocnice požádá Ministerstvo financí o vyvlastnìní za úplatu, aby tam ta péèe mohla být zajištìna. Takže
ne všechny soukromé nemocnice jsou schopny pracovat, jak mluvil pan
poslanec Bendl. Dìkuji. (Potlesk nìkterých pøítomných.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Neklovi i za
dodržení èasu. S pøednostním právem pan poslanec Radim Fiala,
pøedseda klubu hnutí Úsvit, a pøipraví se pan kolega Bìhounek. Prosím,
pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Radim Fiala: Dìkuji za slovo. Vážený pane pøedsedo,
vážené kolegynì, kolegové, argument, že zdravotnictví potøebuje pomoci,
chápeme a vnímáme velmi silnì. Zvýšení platby za státního pojištìnce má
být záchranný nouzový kruh. Urèitì rozumím argumentùm o vlivu zvýšení
DPH na ceny lékaøské péèe. Podobnì špatný dopad na hospodaøení
zdravotních zaøízení bude mít oslabování kurzu koruny, do kterého se
pustila Èeská národní banka. Všechno to je jasná zpráva pro èeského
daòového poplatníka. Ta zpráva zní: Pla!
Než zvedneme ruce, chci pro vaši informaci pøipomenout dvì mediální
vystoupení øeditelù Všeobecné zdravotní pojišovny.
Scéna první, Radiožurnál, bývalý øeditel VZP Horák – cituji: "My dìláme
elektronické aukce na léky, které se používají pouze v nemocnicích. Tam
nastává vyjednávání o cenách a tam v nìkterých pøípadech ty ceny klesají o 80 %. To znamená, místo toho, aby ten lék stál stovku, tak stojí dvacet
korun. Podobný potenciál je u øady lékù. A kdybychom dostali kompetence, které se dnes týkají jenom vlastnì nìkolik desítek preparátù v té
nemocnièní péèi, tøeba u zdravotnického materiálu, který stojí desítky miliard korun, tak tam by došlo k obrovským úsporám. Stejnì se to týká tìch
lékù, které nejsou jenom pro nemocnièní použití."
Scéna druhá, krátká, èasopis Euro, øeditel Kabátek – cituji: "Napøíklad v
oblasti zdravotních prostøedkù èi lékù bychom mohli snížit nákladové ceny
pomocí aukce."
Vážené kolegynì, kolegové, veøejné zdravotnictví nepotøebuje
záchranné kruhy. Potøebujeme hlavnì pøinutit odpovìdné odpovìdnì
hospodaøit s veøejnými prostøedky a potøebujeme vyrovnat v dobrém i zlém
postavení Všeobecné zdravotní pojišovny a ostatních zdravotních
pojišoven. Pokud to neudìláme, budeme dál pøijímat peníze od daòových
poplatníkù a posílat miliardy do èerné díry. Pokud to neudìláme, nemáme
právo žádat od lidí další peníze. Èeské zdravotnictví pøece není zadarmo.
Lidem jsme zaruèili, že když budou platit solidárnì a pøes stát, tak to prostì
pro nì bude výhodnìjší.
Na jednání poslaneckého klubu hnutí Úsvit jsme se rozhodli zvýšení
platby podpoøit – se zaatými zuby. A to pouze s ohledem na možné akutní dopady zhoršení dostupnosti zdravotní péèe pro obèany. Jak dokazují
citovaná mediální vystoupení øeditelù Všeobecné zdravotní pojišovny,
jsme dnes bohužel v situaci, kdy zdraví, životy lidí a sociální situace
pracovníkù ve zdravotnictví jsou spolehlivým rukojmím velkého byznysu s
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veøejnými prostøedky. Máme dvì možnosti. Buï to zmìníme, nebo budeme
dál hrát divadlo a drát z lidí peníze. Naše politické hnutí pøipraví a také
konstruktivnì podpoøí návrhy, které pøinesou do systému veøejné zdravotní
péèe vìtší hospodárnost, odpovìdnost a prùhlednost.
Dìkuji. (Potlesk nìkterých pøítomných.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu pøedsedovi Radimu
Fialovi. Slova se ujme pan poslanec Jiøí Bìhounek, poslední pøihlášený do
rozpravy. Po nìm pan ministr Holcát. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jiøí Bìhounek: Vážený pane místopøedsedo, èlenové vlády,
vážený pane pøedsedo Senátu, dámy a pánové, kolegynì, kolegové, já se
v této situaci pohybuji deset let a musím øíct, že jsem zažil už všechno. To,
co tady padlo, tady už bylo øeèeno snad stokrát.
My nechceme slyšet, jaká je skuteèná situace. Krize ve zdravotnictví a
pøedevším v nemocnicích je. Uvìdomte si, že vybíráme pojistné, spravují
to pojišovny, ale o platbách a zpùsobu øešení rozhoduje ministerstvo.
Ministerstvo, které stanoví úhradovou vyhlášku. A tady jste slyšeli, kolik korun už se z toho vyèerpalo, jakým zpùsobem to šlo, co všechno se tady
dìlo. A jestliže jsou nepredikovatelné výdaje, jak bylo tady koneènì
øeèeno, jsou nepredikovatelné pøíjmy, tak nemùžeme každý rok vyhlášku
mít jinou. Protože se podívejte, co se stalo v roce 2013. Nemocnice v krajích, ale nenechte se mýlit, i fakultní. Budu tady klidnì veøejnì jmenovat, že
velký problém má nemocnice u sv. Anny, velký problém má nemocnice
Bulovka.
Tak si, prosím vás, øeknìme, že to, co tady vláda pøipravila, Senát schválil, je stabilizaèní opatøení i proto, že ve velmi složité situaci je Všeobecná
zdravotní pojišovna. A Všeobecná zdravotní pojišovna platila podle úhradových vyhlášek. Tak jestliže v roce 2010 mìla na svém úètì øádovì 10
mld., tak se pravdìpodobnì bìhem úhradových vyhlášek a bìhem tìch let
ty peníze vyèerpaly.
Takže já jsem názoru, že schválení tohoto opatøení je základním krokem
k tomu, aby se posléze po boji, který pan ministr Holcát nyní bude muset
vybojovat, pøipravila úhradová vyhláška, která sblíží základní sazby, která
zlepší situaci, a eventuálnì se i platby, které jsou od jiných pojišoven než
od všeobecné zdravotní, srovnaly.
Pokud jde o otázky hospodaøení jednotlivých nemocnic, už to nebudu
prodlužovat. Prosím, ano, zveøejnìme smlouvy. Jsem zvìdav, které
zdravotnické zaøízení z toho radost mít bude. Já si myslím, že krajská zdravotnická zaøízení s tím problém mít nebudou. Nejsem si jist, že s tím nebudou mít problém soukromá zaøízení.
Dìkuji vám. (Potlesk nìkterých pøítomných.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Bìhounkovi.
A protože pan ministr Holcát požádal o slovo na konci rozpravy, tak ještì
ho nechám chvilku v klidu. O slovo se pøihlásil pan poslanec Jaroslav
Zavadil. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, vážené kolegynì, vážení kolegové, vážený pane pøedsedající, vážená vládo a všichni, co jste
tady.
Pøiznám se, že byste mì skoro rozplakal, když jsem slyšel ty øeèi, okolo toho, jak to zdravotnictví vlastnì bylo hezké, jak to dobøe fungovalo. Vy
víte dobøe, co jsme si všechno øíkali na Radì hospodáøské a sociální
dohody. Ale pøiznám se, že to, co všichni my víme o tìch rezervách, které
byly vyèerpány, o tom, jakým zpùsobem se po Topolánkovì batohu spustila lavina tìch pøíjmù, o které jsme se okradli tady v této Snìmovnì –
zhruba to dìlalo 100 miliard korun! To možná mnoho lidí neví! Úpravou daní, které se odehrály, a už to byla progrese, a už to byla daòová záležitost
právnických osob, a už to byly stropy, a už to byly všechny tyhle vìci. Tak
o 100 miliard korun, o to jsme se ošidili. Budiž.
Ale jestliže nìkdo dnes øíká, že je potøeba nalít, tak je potøeba k tomu
øíct taky, že se nìco odlilo a že se to odlilo úplnì jiným zpùsobem! Že se
to odlilo dépéháèkem, o kterém tady byla øeè, dìlalo to zhruba 10 miliard.
To je první poznámka. Proè bylo to dépéháèko? Aby se zasanovala
dùchodová reforma, která konèí tak, jak konèí, která je nesmyslnou reformou s druhým pilíøem. A takhle bych mohl pokraèovat!
A my jsme vás nìkolikrát vyzývali se zamìstnavateli, abyste odstoupil.
Protože zdravotnictví se dostalo do situace, která byla neúnosná. A krize
ve zdravotnictví dnes je taková, že jsme na Titaniku –

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Pane poslanèe, já vás musím upozornit, že mùžete oslovovat jiné kolegy pouze mým prostøednictvím nebo
prostøednictvím pøedsedajícího. )

Poslanec Jaroslav Zavadil: Omlouvám se tedy, prostøednictvím pana
pøedsedy oslovuji vás.
My si pøipadáme na Titaniku, který má plno dìr, a místo abychom je
ucpali, tak je prostì ještì otvíráme. A já se domnívám, že jestli je nìco
možné teï v téhle fázi uèinit a jestli je možné, abychom ty díry ucpali a aby
se Titanic nepotopil, tak je to skuteènì to, co pøipravovala vláda Jiøího
Rusnoka. A skuteènì pojïme, schvalme zákonné opatøení, které se tohoto
dotýká, protože jinak se ta krize prohloubí a bude to ještì horší.
Dìkuji.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Zavadilovi
a nyní se pan ministr zdravotnictví Holcát ujme slova jako poslední v
rozpravì, než ji uzavøu a požádám o závìreèná slova. Prosím, pane
ministøe, máte slovo.

Ministr zdravotnictví ÈR Martin Holcát: Vážený pane pøedsedající,
paní poslankynì, poslanci, dámy a pánové, dìkuji za slovo. Budu velmi
struèný, možná to bude i v mùj prospìch.
Dìkuji za vaše podnìty a doufám, že vám dìkuji i za to, že schválíte
zákonné opatøení. Dùvod je jednoduchý. Zdraví chceme být všichni.
Chceme mít zdravé pøíbuzné, chceme být ošetøováni nejlepšími metodami,
možná i tìmi nejdražšími. Pøipusme si to. I vy to tak chcete. My øešíme
skuteènì krizi. My jsme si udìlali takový prùøez, týká se to pøedevším nemocnic, a to nejenom státních, ale i krajských, jak to tady zaznìlo, ale i soukromých. To zde také zaznìlo.
Dneska jedna tøetina nemocnic je pod likviditou 1, to znamená, že mají
problém s výplatami, s nákupem zboží, prostøedkù i rohlíkù. To je fakt.
Jedna tøetina je asi mezi 1 a 1,5. To znamená, že jsou svým zpùsobem na
hranì. A ty ostatní, jedna tøetina, je urèitým zpùsobem stabilizovaná. Dotkla
se jich svým zpùsobem letošní vyhláška. Samozøejmì, že tam je celá øada
možných vìcí, nìkde špatných managementù, neefektivity atd. To všechno budete muset asi vy øešit. Já jsem získal øadu podnìtù, ale jako ministr
už je asi neuplatním. Ale uplatníte je vy. Vy budete øešit, co s poplatky, co
budete dìlat s nadstandardy, jestli vùbec budou, jestli to má cenu.
Zaznìla tady nutnost valorizací plateb za státní pojištìnce atd. Co je pro
mì zásadní a co se musí objevit a o to vás prosím: Ministerstvo a potažmo
ani vy nemáte pøehled, co se dìje s veøejným zdravotním pojištìním.
Bavíme se o transparentnosti a nedovedete si pøedstavit, jak bylo pro nás
tìžké sehnat data od malých nemocnic, malých zaøízení, od soukromníkù
je vùbec nemáme. Je to veøejné zdravotní pojištìní a mìli bychom mít pojem, co se s nimi dìje. My jsme ho napøíklad potøebovali na modulaci a modelaci, co bude, když dáme vyhlášku pro rok 2014. Zaznìlo tady
jednoznaènì, že by se mìly sjednotit platby. My jsme se o to pokusili v této vyhlášce, pokusili jsme se nesundat finanènì žádný ze segmentù, jsou
vyrovnané. Jestliže neschválíte zákonné opatøení, budeme muset tuto
vyhlášku zmìnit a všechny segmenty i nemocnice budou v urèitém deficitu proti roku 2012 a 2013. To je urèité nebezpeèí.
Musím øíct, že na rozpoèet, tak jak jsme ho plánovali, 4,7 mld. na pøíští
rok plus 800 mil. letos, je postavena pøíští vyhláška a jsou postaveny i zdravotní plány. Nedovedu si úplnì pøedstavit, jaký chaos by vznikl, kdyby k
schválení nedošlo. Ono bude dost, až se budete bavit o poplatcích, které
dneska v globálu èiní 5,5 mld. korun.
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Je jasné, že medicína se vyvíjí. Jde velmi dopøedu. A já mám vždycky
takové heslo, že zdravotnictví nestíhá úplnì. My máme v souèasné dobì
nové metody léèby a i vy, kdybyste mìli pacienty s roztroušenou sklerózou
nebo dítì s artrózou nebo kdybyste mìli doma onkologického pacienta, tak
také budete chtít, aby byli léèeni tøeba novou biologickou léèbou. Ta je velmi drahá. A tøeba do pøíštího roku uvažujeme, že bude znamenat navýšení jedna až jedna a pùl miliardy. A my si myslíme, že stojí za to do tohoto
zdraví investovat.
Dìkuji vám za pozornost a doufám a prosím vás, aby to zákonné
opatøení bylo vámi podpoøeno. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu ministru zdravotnictví
Holcátovi a ještì, aè jsem mìl vùli uzavøít rozpravu, nemohu, protože do
rozpravy k faktické poznámce jsou pøihlášeni dva poslanci. Nejdøíve pan
poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiòte, už nechci zdržovat. Ale pøece
jenom jsem vyprovokován k faktické otázce na pana poslance Zavadila.
On øíkal, jak odhlasováním tohoto opatøení zalepíme díru nebo snad díry v
Titaniku. Prosím pìknì, pøedstavme si, my tady hlídáme zdraví veøejných
rozpoètù. Státní rozpoèet je jeden segment veøejných rozpoètù v objemu
cca 1000 mld. Veøejné zdravotní pojištìní je druhý segment veøejných
rozpoètù v objemu zhruba 240 mld. A když teï to odhlasujeme, tak
neudìláme nic jiného, než že z toho jednoho segmentu vezmeme zhruba
5 mld. – které nemáme, ty si tam budeme muset pùjèit, o to tam bude vìtší
deficit –, dáme to do toho druhého segmentu, kde bude zhruba o tìch 5
mld. menší deficit. A na konci bude úplnì stejný deficit. My jsme neucpali
žádnou díru. My jsme prostì z jedné plavební komory toho Titaniku pøelili 5
mld. do té druhé komory a ty díry jsou úplnì stejné.
Dobøe, veøejné zdravotní pojištìní je podrobováno neskonale pøísnìjším
podmínkám, takže je výhodné pro populisty z tìch ménì pøísných
podmínek to pøelít do tìch pøísnìjších, protože tam se s tím nìjak
vypoøádáme. Prosím. Ale neøíkejme tomu zalepování dìr! Je to jenom
prolévání penìz èernou dírou, která se nezmenší ani o milimetr. (Potlesk
èásti poslancù.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Slova se ujme pan poslanec
Jan Volný, poslední pøihlášený do rozpravy k faktické poznámce. Poslance
nevidím, takže ztrácí poøadí, a pokud se nikdo nehlásí, rozpravu konèím a
žádám o závìreèná slova. Pan pøedseda Senátu Milan Štìch. Prosím, pane
pøedsedo, máte slovo.
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Senátor Milan Štìch: Pokusím se být velmi struèný. Budu reagovat na
posledního vystupujícího, pana poslance Kalouska. No, když tam byly díry,
osm let byl ve vládì, proè ty díry neucpal? A já považuju tvrzení a jednoduché populistické používání, že jsou díry ve zdravotnictví, za urážku
zdravotníkù. A já znám plno zdravotnických zaøízení, kde se dìlá plno hodin, nejsou poøádnì zaplaceni. Øada lékaøù jenom proto, že má ráda své
pacienty, zùstává u nás. A já bych s tìmito slovy o èerných dírách ve zdravotnictví šetøil. A když ano, tak je používejme, ale øíkejme kde. A myslím si,
že lidé, kteøí byli ve vládì, by tedy mìli umìt øíct, kde ty díry jsou. Jestli se
o to nezajímali, tak by nemìli tuto argumentaci používat lacinì takto, jak se
tady používá, protože je to pøíliš vážná vìc, nebo se týká lidského zdraví.
Pan poslanec Svoboda mi hovoøil z duše. Mnì se také líbí, kdyby se
nám podaøilo prosadit systémové vázání napøíklad na mzdy, na inflaci.
Líbilo by se to urèitì Svazu pacientù. Bude se to líbit poskytovatelùm.
Otázka je, jestli by se to líbilo vládám! Já si myslím, že by se to žádné vládì
nelíbilo. A zase, proè se to neprosadilo za poslední léta? Vždy byly doby,
kdy na to bylo prostøedí celkem pøijatelné, a urèitì by to bylo podpoøeno.
A co mì nejvíc pøekvapilo, bylo vystoupení pana exministra a poslance
Hegera. Když on byl ministrem, tak ty peníze byly tøeba! Protože když byla
ve vládì TOP 09, tak by s tìmi penìzi hospodaøila zodpovìdnì! Když se
tu pøipravuje nová vláda, která ještì nezaèala, tak ta vláda už bude
nezodpovìdná a ty peníze se budou utrácet nezodpovìdnì, a proto je tam
nebudeme dávat.
Takto jestli chceme dìlat reformu zdravotnictví, tak si myslím, že ji nikdy
neudìláme, protože de facto je to plné pøedsudkù a ideologických floskulí. A já si moc pøeju, aby se tímto smìrem nešlo.
Já už dál nebudu vystupovat. Je mi z toho drobet smutno, protože téma zdravotnictví považuju za velmi vážné, a já vám pøeju, abyste mìli
moudré rozhodnutí. Já vám za to dìkuji. (Mírný potlesk.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu pøedsedovi Senátu za
závìreèné slovo. Ptám se pana premiéra... Pan pøedseda vlády nemá
zájem o závìreèné slovo, tedy pøikroèíme k hlasování o zákonném
opatøení.
Pøednesu návrh usnesení. Zagonguji, abych pøivolal kolegy z pøedsálí.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká snìmovna schvaluje podle èlánku 33
odst. 5 Ústavy Èeské republiky zákonné opatøení Senátu è. 342/2013 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotním pojištìní, ve znìní pozdìjších pøedpisù."
Zahájil jsem hlasování poøadové èíslo 21. Ptám, se kdo je pro. Kdo je
proti? Dìkuji vám.
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V hlasování poøadové èíslo 21 z pøítomných 183 pro 139, proti 28. Návrh
byl pøijat. Konstatuji, že zákonné opatøení bylo schváleno. Dìkuji vám.
Konèím bod 17.

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Dìkuji vám. Vážený pane místopøedsedo, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy,
abych uvedl toto v øadì poslední zákonné opatøení Senátu, kterým se mìní
zákon o veøejných zakázkách a tak dále. Nebudu opakovat ten dlouhý
název.
Toto opatøení schválil Senát dne 10. øíjna 2013 a následnì bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonù pod è. 341/2013. Vládou pøedložený návrh
zákonného opatøení Senátu byl totožný se znìním novely zákona, kterou
pøedložila minulá vláda Poslanecké snìmovnì Parlamentu – respektive naše vláda, omlouvám se – v srpnu letošního roku jako snìmovní tisk 1128.
Nicménì v dùsledku následného rozpuštìní Poslanecké snìmovny k jeho
projednání již nedošlo.
Pokud jde o neodkladnost... Pokud by toto zákonné opatøení Senátu nebylo schváleno, mìlo by to podle názoru vlády závažné následky
zpùsobené zejména nemožností zadání nadlimitní a významné veøejné zakázky. Dále by vznikly škody v podobì neúmìrného navýšení poètu
zadávaných veøejných zakázek.
Dále se dostanu k vysvìtlení tìchto záležitostí. Byl by to rozhodnì
výrazný negativní dopad na podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru a
zpùsobilo by to další právní nejistotu. Jde totiž o to, že pokud nebude toto
opatøení schváleno, budou mít zadavatelé v pøípadì nadlimitních a
významných veøejných zakázek volbu pouze mezi nemožností zadání
veøejné zakázky a øízením, které bude ovšem v pøímém rozporu se
zákonem o veøejných zakázkách, pøièemž tento nesoulad podle našeho

názoru nelze pøeklenout výkladem zákona. Dále by v pøípadì veøejných
zakázek na stavební práce došlo ke znaènému navýšení povinnosti jejich
vypisování a s tím spojených nákladù. Proces zadávání veøejných zakázek
by tak byl od 1. ledna pøíštího roku do znaèné míry ochromen a došlo by
ke vzniku dalších nadmìrných finanèních nákladù, jejichž vynaložení by
bylo zcela neúèelné a neefektivní.
S ohledem na tyto uvedené dopady byla vláda nucena na tuto situaci
reagovat a v rámci možností, které jsme mìli, pokud jde o legislativní kroky, to bylo možno udìlat pouze zákonným opatøením Senátu. Dùvodem,
proè byla pro pøijetí navrhovaných zmìn zvolena forma zákonného
opatøení, je nezbytnost provedení tìchto zmìn v zákonì o veøejných zakázkách nejpozdìji s úèinností od 1. ledna 2014.
Nyní k samotným zmìnám vìcné povahy. V souèasné dobì reálnì neexistuje žádná osoba, která by splòovala podmínky pro takzvanou osobu
se zvláštní zpùsobilostí, jejíž vyjádøení mìlo být v rámci pùvodního znìní
zákona od ledna 2014 podmínkou zahájení zadávacího øízení na nadlimitní
veøejnou zakázku. Proto je podle našeho názoru nezbytné tento institut s
úèinností od 1. ledna 2014 zrušit. Obdobnì je tomu v pøípadì osoby vybrané ze seznamu hodnotitelù. Tato osoba má být èlenem hodnoticí
komise v pøípadì významné veøejné zakázky, ovšem seznam hodnotitelù
bohužel neexistuje a je jisté, že do 1. ledna 2014 by ani existovat nemohl.
Nebude-li zákonné opatøení Senátu schváleno, hrozí nemožnost zadávání nadlimitních a významných veøejných zakázek v Èeské republice.
Roènì je, pro vaši informaci, zadáváno pøibližnì 3 500 nadlimitních
veøejných zakázek o celkovém objemu pøesahujícím 200 mld. korun. Pokud
jde o významné veøejné zakázky, je na pøíští rok plánováno zadání pøibližnì
80 významných veøejných zakázek o souhrnné pøedpokládané hodnotì
pøesahující 82 mld. korun.
Další reálnou hrozbou je zpomalení èerpání evropských dotací. V
pøípadì nepøijetí pøedmìtných zmìn by pøíjemci dotací nemohli dotaci
pøidìlenou na realizaci nadlimitní veøejné zakázky èerpat, nebo by nebyli
schopni zakázku zadat tak, aby nedošlo k porušení zákona o veøejných zakázkách. Postup v souladu s právními pøedpisy je ovšem jednou ze základních podmínek proplacení dotace.
Na základì pozmìòovacího návrhu senátora Eyberta zákonné opatøení
Senátu zvyšuje souèasné limity z dosavadních 3 mil. korun bez DPH na 6
mil. korun bez DPH v pøípadì veøejných zakázek na stavební práce a z dosavadního 1 mil. korun bez DPH na 2 mil. korun bez DPH v pøípadì
veøejných zakázek na dodávky a služby. Vládní návrh zákonného opatøení
Senátu pøedpokládal zachování souèasných limitù, tedy 1 mil. pro dodávky a služby a 3 mil. pro stavební práce. Bez schválení zákonného opatøení
Senátu by u veøejných zakázek na stavební práce došlo ke snížení limitu z
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Pokraèujeme bodem

20.
Zákonné opatøení Senátu, kterým se mìní zákon è. 137/2006 Sb.,
o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon
è. 55/2012 Sb., kterým se mìní zákon è. 137/2006 Sb.,
o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù
/snìmovní tisk 4/

Z povìøení vlády pøedložené zákonné opatøení uvede pøedseda vlády
pan Jiøí Rusnok. Prosím ho, aby se ujal slova. Prosím, pane pøedsedo
vlády.

dosavadních 3 mil. na 1 mil., což by vedlo ke zvýšení administrativní zátìže
a finanèních nákladù jak na stranì zadavatelù, tak na stranì dodavatelù.
Dále by tím byl zpomalen investièní proces v oblasti stavebnictví, nebo
délka øízení pøed uzavøením smlouvy by byla nepøimìøenì prodloužena
a tím by byl pravdìpodobnì také negativnì ovlivnìn trh se stavebními zakázkami obecnì. V pøípadì snížení limitu pro veøejné zakázky na stavební
práce na 1 mil. korun bez DPH lze oèekávat nárùst zadávacích øízení v
podlimitním režimu o cca 11 500 zadávacích øízení roènì, tj. zhruba o 100
% oproti dosavadnímu stavu.
Závìrem mi dovolte zdùraznit, že obsah zákonného opatøení Senátu byl
napøíè resorty i odbornými organizacemi zabývajícími se problematikou
veøejného zadávání obecnì podporován, a panovala tak všeobecná shoda nad jeho správností a nutností jeho urychleného pøijetí.
Rovnìž lze konstatovat, že pøedložené zákonné opatøení Senátu je podle našeho názoru v souladu s èlánkem 33 Ústavy, která stanoví kumulativní podmínky, jejichž splnìní je nutné k možnosti zvolení tohoto výjimeèného
legislativního øešení.
V návrhu zákonného opatøení Senátu byly uplatnìny pozmìòovací návrhy, které pøedložil výbor pro územní rozvoj, veøejnou správu a životní
prostøedí, výbor pro hospodáøství, zemìdìlství a dopravu a také
ústavnìprávní výbor Senátu. Dále byly pøijaty pozmìòovací návrhy
senátorù, mimo jiné již zmínìný pozmìòovací návrh senátora Pavla
Eyberta, který se týkal limitù veøejných zakázek. Byl také pøijat
pozmìòovací návrh senátora Jaroslava Kubery na zrušení povinnosti, aby
se k zadávacím podmínkám nadlimitní veøejné zakázky vyjadøoval povinnì
autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.
Dále pak bylo navrženo, aby byl z textu návrhu zákonného opatøení Senátu
vypuštìn bod èíslo 4, tj. § 71 odst. 6 písm. c), který vyžadoval, aby v
pøípadì opakování zadávacího øízení, které bylo zrušeno z dùvodu jedné
nabídky, zadávací podmínky nového øízení nezúžily okruh možných
dodavatelù. Zbývající pozmìòovací návrhy byly technického charakteru a
byly rovnìž pøijaty.
Vláda pøijaté pozmìòovací návrhy nerozporuje a s provedenými
zmìnami souhlasila.
S ohledem na výše uvedené a na naléhavost situace, ve které se veøejní
zadavatelé nacházejí, a už jde o obce, mìsta, kraje, veøejné podniky, respektive stát, a vzhledem i k, øekl bych, pomìrnì nedobré ekonomické situaci zejména v oblasti stavebnictví, ale i v dalších resortech, které reprezentují dodavatele veøejných zadavatelù, si vás dovoluji, vážené paní
poslankynì a vážení páni poslanci, požádat o schválení pøedloženého
zákonného opatøení.
Dìkuji vám za pozornost.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji, pane premiére. Poprosím pana
pøedsedu Senátu.
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Senátor Milan Štìch: Vážený pane pøedsedo, vážené poslankynì,
vážení poslanci, u tohoto zákonného opatøení byl Senát nejvíce na pochybách, zdali je splnìna podmínka neodkladnosti. Opravdu tady se vedla
diskuse a názory byly rozdílné. Nakonec se Senát rozhodl, že ji shledává,
a tím impulsem byla velmi výrazná stanoviska zejména pøedstavitelù mìst
a obcí. My jsme je s panem pøedsedou vlády slyšeli, když jsme se oba dva
zúèastnili shromáždìní, resp. valné hromady Svazu mìst a obcí v Èeských
Budìjovicích, kde pøedstavitelù mìst a obcí bylo nìkolik stovek. A dá se
øíct, že v každém vystoupení byl požadavek, abychom toto zmìnili v duchu
pøipraveného vládního návrhu, který ovšem vzhledem k rozpuštìní
Poslanecké snìmovny byl ve své proceduøe zastaven.
Samozøejmì že tady je to prokázání neodkladnosti skuteènì pouze v té
ekonomické oblasti, ale my si myslíme, že v dobì, kdy naše hospodáøství
je bohužel delší dobu v èervených èíslech, stavební výroba se nìkolik let
propadá velmi prudce dolù, tak že jakýkoliv impuls k nápravì a obratu je
cenný. Ale tady hrozilo, že ta situace se bude ještì urychlenì zhoršovat,
nebo obce za nových podmínek, které stanovuje zákon 55 z roku 2012, by
pravdìpodobnì znamenala ještì další propad.
Musím øíci, že tady byl velký konsensus, ze 60 pøítomných senátorù a
senátorek pro tento návrh hlasovalo 57.
A úplnì na závìr bych chtìl øíci, že právì tady, jak øíkal i pan pøedseda
vlády, zásadnì ten návrh posunuly ještì více, než vláda navrhovala, právì
pozmìòovací návrhy kolegù z pravého spektra. Kolega Eybert a Kubera
tam zanesli zásadní posun, který je samozøejmì pro obce výhodný. Vláda
to ani tak nenavrhovala. A já bych moc pøál Poslanecké snìmovnì do budoucího období, aby na rozdíl od minulého období dokázala, tak jako se to
pøece jenom daøí víc v Senátu, posuzovat hlavnì, jaký to je návrh, pro koho je prospìšný a pro koho není prospìšný, a aby bylo úplnì jedno, jestli
to dává nìkdo z toho nebo onoho politického spektra, ale hlavnì aby to
sloužilo prosperitì Èeské republiky a obèanùm èeské zemì. Já vám to
pøeji a dìkuji vám, že jste mì tady dneska vyslechli.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji i panu pøedsedovi Senátu.
Otvírám obecnou rozpravu. Mám zde dvì pøihlášky – paní poslankynì
Jana Fischerová, pøipraví se paní poslankynì Vìra Jourová.

Poslankynì Jana Fischerová: Pane pøedsedo, dìkuji za slovo.
Vážené kolegynì, kolegové, pane pøedsedo Senátu, pane pøedsedo vlády,
navážu na to, co zde uvedli mí pøedøeèníci, pamatuji si dobøe i ta poslední

slova, že je potøeba, aby se pracovalo racionálnì. A já øeknu názor svùj,
ale vlastnì vyjádøím i názor poslaneckého klubu Obèanské demokratické
strany.
Mezi námi je celá øada a už bývalých, souèasných primátorù, starostù
obcí a mìst. Já osobnì øeknu také spíš praktické poznatky ze své minulé
èinnosti jako starostka 25tisícového mìsta, kdy jsem toto zažila na vlastní
kùži, protože to, co zde øíkal pan premiér Rusnok, už nebudu opakovat.
Èísla jsem mìla také pøipravená stejnì jako on. Jenom jak zde øíkal pan
pøedseda Senátu o tom, že Senát velice zvažoval, je-li toto opravdu nutné
projednat podle èlánku 33 Ústavy, tak je to o tom politickém rozhodnutí, jak
se Senát rozhodl. A vlastnì pøedseda našeho poslaneckého klubu Zbynìk
Stanjura se zmínil k této technické novele zákona o zadávání veøejných zakázek, že to není až tak zcela nutné, ale víme také, že každý z nás obdržel
právì osobní dopis pøedsedy Svazu mìst a obcí Èeské republiky Dana
Jiránka, kde na nás apeloval, abychom vìcnì podpoøili tento zákon. Sama
vím, jak pro starosty, starostky také, obcí, zejména tìch malých, aby mìli
podmínky lepší, aby nebylo tolik administrativy. A ta další opatøení, která
jsou právì v této technické novele, by to mìla usnadnit.
Konkrétnì zde také padlo vyjádøení k tomu, že se k 1. 1. 2014 nestaèily
proškolit všechny ty osoby s tzv. zvláštní zpùsobilostí v rámci Ministerstva
pro místní rozvoj, což je právì to neodkladné. Tomu rozumím. Ale ty další
vìci, které zde ještì nebyly jmenovány – šššš. Prosím, klid, mì
neposlouchají.

usiluje, aby vedle zajištìní transparentnosti zadávání veøejných zakázek
mìl tento zákon v budoucnu zároveò lépe nastaveny podmínky, které zamezí zneužívání institutu odvolání. Víme, že mnohé ty odvolaèky tam leží
dlouhou dobu. Èili chtìli bychom do budoucna také podporovat stanovení
pevných lhùt u øízení u Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže.
A na závìr – já už jsem opravdu struèná, tak øeknu, že na závìr chceme tato zákonná opatøení Senátu také podpoøit. Dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji, paní poslankynì. Další
pøihlášenou, zatím poslední v obecné rozpravì, je paní poslankynì Vìra
Jourová. Prosím, máte slovo.

Poslankynì Jana Fischerová: Dìkuji. Moji sousedé tam poslouchají.
Vrátím se k tématu. Zde také ještì dnes nepadlo konkrétní upøesnìní, o
co Obèanská demokratická strana do budoucnosti usiluje. A sice víme,
protože je nás zde mnoho, øeknu napøíè politickým spektrem, zkušených s
vykonáváním samosprávy a tam dochází mnohdy k prodlužování termínù,
když dojde k podání stížnosti u Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže.
A proto øeknu a zdùrazním, že Obèanská demokratická strana dlouhodobì

Poslankynì Vìra Jourová: Vážený pane pøedsedající, vážené dámy,
vážení pánové, dovolte mi nejdøív si vychutnat tuto vznešenou chvíli, kdy
mohu poprvé promluvit v dolní komoøe našeho Parlamentu. (Krátká odmlka.) Už jsem si ji vychutnala, dìkuji vám.
Dnes tady jednáme o zákonném opatøení k veøejným zakázkám, jak
tady pøedeslal pan ministerský pøedseda. Tento zákon je velevýznamný
tím, že pøes nìj protéká roènì, nevím, jestli tady padlo èíslo 300 miliard korun, a má obrovský význam pro to, zda investujeme, nebo neinvestujeme z
pozice veøejného sektoru.
My jsem na klubu o tomto zákonném opatøení diskutovali a já jsem jako
garantka této oblasti klubu navrhla, abychom to zákonné opatøení odsouhlasili, a to proto, že vidím, že tam je dáno nebezpeèí prodlevy v tom smyslu, že pokud by zákonné opatøení nebylo pøijato, tak skuteènì hrozí to, že
v Èeské republice ustane zadávání nadlimitních a významných veøejných
zakázek. A samozøejmì mi leží na srdci také zásadní ohrožení èerpání evropských fondù.
Jak tady bylo øeèeno, jedna ze závad, které jsme nuceni my dnes odstranit, je to, že Ministerstvo pro místní rozvoj neproškolilo tzv. osoby se
zvláštní zpùsobilostí, které mají asistovat pøi zadávání velkých zakázek, a
že toto ministerstvo nevede seznam hodnotitelù. Bylo tady øeèeno, že
zákon, který odstraòoval tuto závadu, byl podán do Parlamentu v srpnu. Já
bych si trošku šouchla do ministerstva v tom smyslu, že tam mìl asi nìkdo
dobré nervy, protože to, že ministerstvo nedostane prostøedky na proškolení osob, asi muselo vìdìt døíve než v létì, ale asi to mohlo být øešeno
døíve. V srpnu byl potom pøedkladatel zaskoèen rozpuštìním Snìmovny a
myslím, že nebyl sám.
Dále potom kromì tady toho vlastnì docela problému toto zákonné
opatøení zvyšuje limity pro zadávání na služby a stavební zakázky na 2
až 6 milionù. Osobnì i mnozí kolegové z našeho klubu to vítáme, stejnì
jako mnozí starostové, a Svaz mìst a obcí, jak tady bylo øeèeno,
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já jsem se již nìkolikrát snažil bez použití mikrofonu varovat skupinu vlevo, ale nepadlo to mé varování na
úrodnou pùdu. Takže bohužel pøíštì už asi budu muset jmenovat a žádat
o klid. Omlouvám se, paní poslankynì.
Poslankynì Jana Fischerová: Pane pøedsedo, dìkuji. Byla to smíšená
skupina. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Sedíme podle abecedy, takže to bylo
nìkde od B do D. (Smích v sále.)

protože pøi té extrémní složitosti, kterou sluje náš zákon o zadávání
veøejných zakázek, je to zvýšení limitu naprosto správné. Myslím si, že
každý z vás, kdo se nìjak dostal k procesu zadávání zakázek, víte, že
náš zákon skuteènì tu situaci zadavatelùm neulehèuje, ba bych øekla,
že ji komplikuje.
To zvýšení limitù je mnohými kritizováno, že rozšiøuje korupèní prostor,
že vlastnì pod ty limity nebudou zakázky pod takovou kontrolou. A já
øíkám, nech je to tedy dáno do kombinace se zákonem o registru smluv,
kde se veøejnost dozví o tom, kdo èerpá peníze z veøejné zakázky, kdo plní zakázky za veøejné peníze, a zároveò jsem pøesvìdèena, že ten zákon,
který je plný formálních povinností, že skuteènì, mám dojem, se mùže i minout v tom protikorupèním étosu nebo úèinku, protože, prosím pìknì, nemylme se v tom, že když zadavatel musí pøidat nìkolik desítek lejster navíc
a opatøit je nìkolika desítkami razítek, že toto je ta bariéra proti korupci.
Osobnì jsem pøesvìdèena, že tady se nám zákon mine úèinkem.
Pomìøme si prosím to – nevím, jestli to nìkdo zmìøil, jestli ten zákon
skuteènì brání korupci a v jaké výši, a pomìøme si miliardy, o které
budeme pøicházet s dílem neèerpání evropských fondù právì proto, že ten
zákon je složitý a v mnoha pøípadech neprùstøelný. Ráda bych vidìla srovnaná tato dvì èísla.
Není bez zajímavosti, že na Úøadu pro hospodáøskou soutìž údajnì leží stížnosti za 50 miliard korun, které by právì mìly být financovány z
Bruselu. Znovu øíkám, pomìøme si protikorupèní efekt, pokud to mùžeme
udìlat, tak ve financích, a proti tomu si vezmìme ty ztráty, ke kterým
pøijdeme, pokud nezmìníme zákon do budoucna, protože se k nám má dostat další velká dávka financí z Bruselu.
Dovolím si ještì jednu provokativní otázku. My jsme se dostali na absolutní dno v rámci srovnání zemí EU v chybovosti a v kriminálních èinech,
které se dìjí pøi èerpání fondù. Ty kriminální vìci nechám stranou.
Chybovost se v zásadní míøe objevuje právì v procesu a výsledku
zadávání veøejných zakázek. A já se ptám: Skuteènì je to tak, že naši starostové, zástupci neziskovek, podnikatelé jsou neschopnìjší a hloupìjší
než titíž, kteøí jsou zadavateli v Maïarsku, dokonce v Rumunsku, neøkuli o
dalších zemích? Myslím si, že tady bude asi chyba nìkde jinde. Pojïme se
podívat na to, jestli nezatìžujeme naše zadavatele extrémnì složitým zákonem o zadávání veøejných zakázek. Osobnì jsem pøesvìdèena, že ano a
že to musíme øešit.
Asi mnozí víte, že dnes se v rámci EU zaèíná projednávat nová
smìrnice k zadávání veøejných zakázek, øíká se jí pracovnì
minimalistická smìrnice, která zásadním zpùsobem ulehèuje, nebo snižuje administrativní zátìž danou na zadavatele. Já se velmi pøimlouvám
v momentu, kdy budeme harmonizovat a novelizovat zákon o veøejných

zakázkách pravdìpodobnì v tomto programovém období, abychom
opìt nebyli papežštìjší než papež a abychom vzali požadavky Bruselu
jako maximální možné a nepøidávali tam další složitosti a neztìžovali to
dále našim zadavatelùm. Myslím si, že to tady mùžeme mít na stole do
dvou let od schválení té smìrnice, nebo musíme to mít, abychom ji
transponovali do našeho právního øádu. Velmi se pøimlouvám za zjednodušení.
Závìrem, dìkuji vám za pozornost. Jako poslední øeèník, uznejte, že
jsem to nemìla úplnì jednoduché, a znovu opakuji, klub ANO je pøipraven
pro toto zákonné opatøení zvednout ruku. Dìkuji vám.
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Poprosím pana poslance Polèáka, aby
vydržel. Evidentnì nejste poslední øeèník.
Zeptám se: fakticky, nebo øádnì? (Øádnì.) Tak potom prosím poèkejte,
protože øádnì je pøihlášen pan poslanec Ivan Adamec, a potom eviduji
vaši pøihlášku. Pane poslanèe Adamèe, prosím, máte slovo.

Poslanec Ivan Adamec: Dìkuji. Vážený pane pøedsedající, vážený
pane pøedsedo Senátu, vážená vládo v demisi, vážené kolegynì, vážení
kolegové, já budu velmi struèný. Jsem totiž starosta už 15 let, 16. rokem
pokraèuji i v této situaci a musím øíct jednu vìc – že všechny novely zákona o zadávání veøejných zakázek byly horší stav než ten pøedcházející.
Musím øíct, že jsme zaèínali s takovýmto fasciklem dokumentù, tak dneska
máme takovýto fascikl dokumentù. A chtìl bych øíct jednu vìc – že pokud
nepochopíme jednu vìc, pokud zadavatel, investor a dodavatel se neshodnou na tom, že se krást nemá, tak to fungovat nebude.
Øíkám to proto, že jsem zažil kolem toho spoustu mýtù. Dneska jsme jako starostové postaveni do situace, kdy jsme ti korupèníci, protože nikdo si
nedovolí vybrat zakázku, která je dražší než ta nejlevnìjší, protože platí
poøád stále to èeské pøísloví za málo penìz málo muziky. A pokud toto nechceme slyšet, tak je mi líto, protože skuteènì ta zkušenost po tìch posledních novelách je taková, že zakázky skuteènì získávají firmy, které
neodvádìjí dobrou práci nebo dostávají magistráty, pøedstavitele mìsta,
do situace, kdy si s tím nevìdí rady. A je to velký problém, který je potøeba
øešit. Protože øíkat to, že si mùžeme vybrat dražší zakázku podle nìjakých
další podmínek, tak to je špatnì, protože všichni se dneska bojí. Kdo vybere dražší zakázku, je oznaèován za korupèníka, a bùh ví co z toho nemá. Vidím to tak, že je potøeba se na to podívat novým pohledem a je
potøeba zbavit nálepky starostù korupèníkù, protože ono to tak není. My
všichni chceme, aby mìsto za ty peníze postavilo to, co potøebuje postavit, a samozøejmì za nejnižší náklady v co nejvyšší kvalitì.
Problém ovšem je, že dneska celá Evropa je založena na dotaèních

systémech, a tady já vidím ten zásadní problém, protože dotace pro mì je
slovo korupce. A chceme, nebo nechceme, a nejsem odborník v této oblasti korupcí, kdy korupce – je potøeba si položit otázku, co to je. Ale já
øíkám, že když dotace není nároková, tak tady je právì ten problém,
kdy nastává ta korupce, a je to finanèní korupce, sociální korupce, když
nìkoho znáte, nebo neznáte, a tady vidím ten velký problém.
Já si myslím, že ten systém je celý špatnì, ale my s tím nic neudìláme,
protože žijeme v Evropì, žijeme v Evropské unii, a je to zásadní problém,
se kterým se prostì musíme nìjak vyrovnat, musíme to nìjak vyøešit.
Na druhé stranì musím øíci, že pokud by ten systém mìl fungovat, tak
je potøeba hledat systémy, které budou takové, které snad odstraní
možnost korupèního jednání. Teï nemám na mysli jenom finanèního
korupèního jednání, ale i sociálního. Je to velmi složité. Já osobnì si s tím
nevím moc rady, protože spoleènost od té doby, kdy známe spoleènost, a
je to øímská spoleènost, øecká spoleènost, tak toto byl problém všech historických spoleèností, které jsme tady v tomto svìtì zažili.
Já musím øíci, že to, co se tady událo v tom zákonném naøízení, že to
samozøejmì vítám. Na druhé stranì ono opravovat špatný zákon je velmi
složité a já zákon o zadávání veøejných zakázek za velmi špatný zákon považuji.
Doporuèuji schválit toto zákonné naøízení, nicménì se zkusme nad tím
zamyslet, abychom v tom svatém boji proti korupci nevylili s vanièkou i dítì.
Dìkuji. (Slabý potlesk.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Zatím posledním pøihlášeným je
pan poslanec Polèák. Prosím, máte slovo.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, pane pøedsedo. Je otázkou, jestli
to tak zùstane, zdali zùstanu posledním pøihlášeným. Je mi líto, že ctìná
paní kolegynì Vìra Jourová nebyla tou poslední. Nicménì její vystoupení
se dotklo velmi ožehavého problému, a to problematiky korupce, která bezesporu bude nastolena a budeme na ni muset odpovídat, zdali
zdvojnásobení limitù, o kterých se v tuto chvíli bavíme, je tedy
prokorupèním krokem, to znamená jakoby cestou zpìt oproti døívìjším deklaracím, anebo zdali se tedy jedná o správné opatøení. Já jsem z jejího vystoupení pochopil, že toto opatøení ona považuje i za vìcnì správné.
Já si myslím, že to má i druhé hledisko. To první, které zde øekla i ona,
cesta zpìt, zdali to je skuteènì korupèní krok, nebo ten, který mùže vyjít v
ústrety, ale za druhé je to samozøejmì otázka i ústavnosti, protože to zde
už nastolila opìt ctìná paní kolegynì profesorka Válková, která na to upozornila u daòové legislativy. Já si myslím, že to platí nemlich i zde, tedy v
oblasti veøejných zakázek.
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Proè vláda premiéra Rusnoka navrhuje ve stavu nezbytné potøeby,
jak tedy volnì parafrázuji èlánek 33, limity 3 a 1, to znamená, za tímto si
vláda stojí, a následnì v Senátu souhlasí se zdvojnásobením limitù? Já
bych byl rád, kdyby pan premiér ještì jednou vystoupil, pokud ho k
tomu mé vystoupení vyprovokuje, aby zdùvodnil, proè vláda jednou
navrhuje nìco a následnì asi ukáže, že se zmýlila, a navrhuje dvojnásobek. Podle mého názoru to už samo ukazuje, že hrátka s tìmito limity
nemùže splòovat vymezení ústavní podmínky podle èlánku 33.
Za druhé chci øíci, že v okamžiku, kdy limity zmìníme, protože my jsme
de facto odsouzení k tomu to zákonné opatøení schválit, jestliže nechceme
zpùsobit to, že skuteènì nadlimitní øízení bude de facto sabotováno, tak
chci øíci, že to musíme udìlat, ale s vìdomím, že s tìmi limity už potom tedy
nemùžeme hýbat, protože pøedstava, že za pùl roku zase nìkdo pøijde, a
tìch protikorupèních organizací bude celá øada, a bude hovoøit a nás nutit
k tomu, a umím si pøedstavit kolegy z Rekonstrukce státu, že prostì pøijdou
také s tímto návrhem a budou nás vyzývat, ne-li nutit k tomu, abychom limity snižovali, tak se k tomu každý bude muset postavit, a já chci øíci, že
nelze každý mìsíc nebo co pùl roku nebo co rok mìnit zákonné limity, které
jsou vyznaèeny pro jednotlivá øízení veøejného zadávání.
S velkým sebezáporem, možná i se zavøenýma oèima toto zákonné
opatøení podpoøím, ale skuteènì jsem pøesvìdèen, že pan premiér Rusnok
nám dluží odpovìï na to, proè vláda navrhovala nìco, co považovala za
nezbytné z hlediska èlánku 33 Ústavy, ale následnì pøistoupila na to, že to
mùže být dokonce dvakrát víc.
Dìkuji. (Potlesk nìkterých poslancù.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Zeptám se pana premiéra, jestli chce
vystoupit v rozpravì, nebo jestli odpovìï zahrne ve svém závìreèném
slovì. Výbornì.
Já preventivnì ukonèím obecnou rozpravu a otevøu rozpravu podrobnou, do které se nikdo nehlásí, tak ji také uzavírám.
Nyní je tedy prostor pro závìreèná slova. Pan pøedseda Senátu se
vzdává slova, takže jediné závìreèné slovo bude slovo pana premiéra.
Prosím.

Pøedseda vlády ÈR Jiøí Rusnok: Dìkuji vám, vážený pane pøedsedo.
Vážené paní poslankynì, páni poslanci, možná jsem se nevyjádøil ve svém
ponìkud dlouhém úvodním slovì úplnì zøetelnì, ale situace byla úplnì
jednoduchá. My jsme pøevzali novelu zákona, kterou pøipravila minulá
vláda. Ta novela zákona vznikla zjevnì proto, že si minulá vláda uvìdomila
neudržitelnost stavu, který z prùbìhu zákona, který pøedvídal zmìny k 1. 1.
2014, vyplýval. Minulá vláda se rozhodla možná v pøedtuše toho, že to sch- 131 -

válí a nebude potøeba, že nebude onen seznam autorizovaných osob
naplòovat, a pøesnì tyto limity, které jsme my dali do návrhu zákonného
opatøení, byly v návrhu minulé vlády. My jsme na tom nezmìnili ani èárku.
Jestliže v Senátu byla jednoznaèná podpora napøíè spektrem, a o tìch
poètech senátorù, kteøí hlasovali pro, mluvil pan pøedseda Senátu, že
Senát je ochoten schválit zákonné opatøení jedinì s tìmito zmìnami, tak já
jsem mìl jedinou možnost – stáhnout to zákonné opatøení a vyvolat chaos,
který by nastal, protože by nebylo nic. Èili já myslím, že jsme se zachovali
zcela racionálnì a souhlasili jsme, pøijali jsme ten návrh, který mìl v Senátu
jasnou vìtšinu, zvýšit limity.
Myslím, že už to tady zaznìlo. Víte, já myslím, že jestli tam bude limit 3
neb 1, tak krást se mùže pøi jednom i pøi druhém. Ten limit o tom, jestli se
krade, nerozhoduje. Nehledejme v limitech zázraèný šém, ale hledejme ho
v celkové konstrukci zákona. Souhlasím, že ten vyžaduje bezesporu další
opravy.
Dìkuji vám za pozornost.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu pøedsedovi vlády za
závìreèné slovo. Asi mùžeme pøistoupit k hlasování o zákonném opatøení.
Ještì zazvoním a pozvu sem kolegy z pøedsálí. Nikdo nejde.
Pøedpokládám, že všichni ti, kteøí chtìjí hlasovat, už jsou zde.

Dovolím pøednést návrh usnesení, který zní: "Poslanecká snìmovna
schvaluje podle èlánku 33 odst. 5 Ústavy Èeské republiky zákonné
opatøení Senátu è. 341/2013 Sb., kterým se mìní zákon è. 137/2006 Sb., o
veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 55/2012
Sb., kterým se mìní zákon è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve
znìní pozdìjších pøedpisù."
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, a
stiskne tlaèítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má poøadové èíslo 22, pøihlášeno 179 kolegyò a kolegù, pro
166, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že zákonné opatøení bylo schváleno.
Konèím bod èíslo 20.
Pøikroèíme k poslednímu bodu dnešního programu, což je

organizaènímu výboru. Protože tento výbor bude ustaven až na 2. schùzi
Poslanecké snìmovny, navrhuji pøijmout k tomuto bodu usnesení, jehož
návrh máte pøed sebou a byl vám rozdán.
Chtìl bych upozornit, že pracovní návrh 2. schùze byl poèátkem týdne
pøedán na jednotlivé kluby. Ještì než otevøu rozpravu, tak vás prosím, abyste si návrh vzali k ruce, a navrhuji následující zmìny.
První zmìnou by bylo na základì porady pøedsedù klubù, že schùze by
byla zahájena ne v 9 hodin, ale v 10 hodin, tak abychom dali prostor jednotlivým poslaneckým klubùm se ještì operativnì sejít. Takže první zmìna
je zahájení schùze 4. prosince v 10 hodin.
Ještì po poradì s pøedsedou volební komise navrhuji dva nové body,
které bychom zaøadili na zaèátek tohoto programu. To znamená, prvním
bodem by byla volba místopøedsedy Poslanecké snìmovny a druhým bodem by byl bod zmìny v orgánech Poslanecké snìmovny. Následující
body se pøeznaèí, to znamená návrh zasedacího poøádku by byl bod èíslo
3.
Chci se zeptat, zda je zde námitka z pléna proti tomu, abychom to takto upravili a takto upravený materiál hlasovali, èi ne, a budeme o mých
návrzích hlasovat. Vyhovuje. Není zde námitky. Výbornì. Tak já pøece jen
otevøu rozpravu k tomuto bodu. Zeptám se, zda se nìkdo hlásí. Nikdo se
do ní nehlásí.
Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení ve znìní, které jsem pøednesl.
Zahájím hlasování. Zeptám se, kdo je pro, a stiskne tlaèítko a zvedne
ruku. Kdo je proti?
Hlasování má èíslo 23. Pøihlášeno je 182, pro 172, proti nikdo. Usnesení
bylo pøijato.

Prosím, nikam neutíkejte. Tato pozvánka vám bude rozdána pøes poslanecké kluby. Já bych poprosil v této fázi pana pøedsedu volební komise, aby se na základì toho, že jsme doplnili bod volba místopøedsedy
Snìmovny, ujal své role a vyhlásil pøíslušné lhùty. Prosím, pane pøedsedo,
máte slovo.

21.
Návrh termínu 2. schùze Poslanecké snìmovny

Vážené paní poslankynì a páni poslanci, pøipravovat schùze Snìmovny
a navrhovat pøedsedovi Poslanecké snìmovny jejich termín pøísluší

Poslanec Martin Kolovratník: Dìkuji a dobrý veèer dnes už naposledy na tomto místì.
Vážené kolegynì, vážení kolegové, pøipomenu, že volební komise, o
tom jsme vás již informovali, stanovila lhùtu pro podávání návrhù na èleny
výborù, platí tedy pondìlí 2. prosince do 18 hodin, a na základì
pøedchozího hlasování a úpravy programu 2. schùze platí stejná lhùta pro
podávání návrhù na druhou volbu místopøedsedy. Ještì jednou to zopakuji: Stejná lhùta platí pro podávání návrhù na kandidáty na druhou volbu
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místopøedsedy, tedy ono jedno místo, které jsme zatím neobsadili.
Poprosím, abyste ty návrhy dodali opìt do sekretariátu volební komise,
místnosti 209A zde ve Snìmovní ulici, do 2. prosince do 18 hodin. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Také dìkuji. Konstatuji, že jsme projednali všechny body této schùze. Tím pádem konèím bod 21, konèím i tuto
schùzi. Pøeji vám pøíjemný zbytek veèera a upozoròuji, že v pøedsálí u prezence jsou pøipraveny vaše poslanecké prùkazy tak, abyste si je mohli vyzvednout. Ti z vás, kteøí chtìjí poslanecký prùkaz, tak prosím u prezence.
Dìkuji za spolupráci a brzy na shledanou.
(Schùze skonèila ve 22.23 hodin.)
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