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Zaèátek schùze Poslanecké snìmovny
21. ledna 2014 v 10.00 hodin
Pøítomno: 186 poslancù

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Vážené paní poslankynì, vážení páni
poslanci, vážení èlenové vlády, dobrý den. Vítám vás poprvé v novém
roce, pøeji všem hodnì zdraví, hodnì úspìchù a zahajuji 5. schùzi
Poslanecké snìmovny. Chci vás informovat, že tuto schùzi jsem svolal
podle § 51 odst. 4 našeho jednacího øádu na základì žádosti 83 poslancù.
Pozvánka vám byla rozdána prostøednictvím poslaneckých klubù 13. ledna tohoto roku.
Prosím vás, abyste se všichni pøihlásili svými identifikaèními kartami a
pøípadnì mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec
Rykala karta èíslo 2.

pracovní dùvody, pan ministr Toman – rovnìž pracovní dùvody.
Já vás již tradiènì požádám o mírné snížení hladiny hluku v sále,
protože pøistoupíme ke stanoven poøadu 5. schùze, jehož návrh je uveden
na pozvánce. Pøipomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím øádu
rozhodne Snìmovna pouze o poøadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout
žádnou zmìnu ani doplnìní poøadu a tento poøad také nelze rozšiøovat.
Mám zde první pøihlášku, je to pøihláška pana pøedsedy klubu TOP 09,
pana poslance Miroslava Kalouska. Pane poslanèe, já vám slovo
neprodlenì udìlím – ale ještì jednou prosím, opravdu, poslouchejme se a
poslouchejme argumenty pana poslance Kalouska. Prosím.

Nyní bych vám chtìl pøeèíst omluvy, tak jak jsem je do této chvíle obdržel. Z jednání se omlouvají tyto poslankynì a poslanci: paní poslankynì
Bebarová Rujbrová – zdravotní dùvody, pan poslanec Benda – rodinné
dùvody, pan poslanec Benešík – zahranièní cesta, paní poslankynì
Dobešová – rodinné dùvody, pan poslanec Gabal – zdravotní dùvody, pan
poslanec Jakubèík – zahranièní cesta, pan poslanec Kádner – ale až od
ètvrté hodiny odpolední z pracovních dùvodù, pan poslanec Klaška –
zahranièní cesta, pan poslanec Lank – zahranièní cesta, paní poslankynì
Nytrová – zdravotní dùvody pan poslanec Pospíšil – zdravotní dùvody, pan
poslanec Stupèuk – osobní dùvody, pan poslanec Šenfeld – zahranièní
cesta. Paní poslankyni Zelienkovou tady vidím, mám zde uvedenou vaši omluvu, ale to je asi omyl. Pan poslanec Zimola do 12 hodin z pracovních
dùvodù.
Z èlenù vlády se omlouvá pan pøedseda vlády Rusnok z pracovních
dùvodù, pan ministr Koníèek – pracovní dùvody, pan ministr Lukl –

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo, pane pøedsedo. Dobré
ráno, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci. I mnì dovolte popøát
hodnì sil do celého zbytku letošního roku 2014 a dovolte mi sdìlit stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové ke svolání této mimoøádné
schùze a jejího programu.
Nikdo nezpochybòuje, že tituly zaøazené na program mimoøádné
schùze jsou tituly závažných návrhù zákonù, které mají být projednány.
Otázkou je samozøejmì, která pøedloha by mìla být nosièem. To se týká
zejména služebního zákona. Ale hovoøíme-li o názvech zákonù, jsou
nepochybnì potøebné a je zapotøebí, aby je Poslanecká snìmovna projednala a v nìjaké podobì schválila. Problém ale je, že to není ten dùvod,
proè se tady dnes, 21. ledna, scházíme na mimoøádné schùzi a proè je na
programu pìt návrhù zákonù, z nich ètyøi jako úèelová zástìrka a ten
skuteèný dùvod je ten pátý, to je novela služebního zákona. Jinými slovy,
ten jediný dùvod je, aby byla splnìna podmínka pana prezidenta republiky, který slíbil, že nebude vyžadovat negativní lustraèní osvìdèení od
ministrù, projde-li do té doby prvním ètením novela služebního zákona. To
není mùj výmysl, èerpám z otevøených zdrojù, toto øekl pan prezident, toto
koneckoncù øekl i pan pøedseda ANO Babiš. Když odcházel od pana
prezidenta, øekl: Pan prezident mì informoval, že je možné vyøešit to tím,
když bude urychlenì projednán služební zákon. Proto se tady dnes
scházíme.
Pan prezident vznesl podle našeho názoru právnì zcela nesmyslnou a
velmi nebezpeènou podmínku a Poslanecká snìmovna této podmínce
zcela nedùstojnì a podle našeho názoru pobuøujícím zpùsobem vyhovuje.
Za prvé je velmi nedùstojné pro Poslaneckou snìmovnu, že pøistupuje
na nesmyslnou podmínku prezidenta republiky a v podstatì mu tím
pøedává urèitou faktickou èást pravomocí pøi jmenování vlády, která vychází ze svobodných voleb nikoli prezidentských, ale voleb do Poslanecké
snìmovny. Je ale velmi nebezpeèný obsah té podmínky. Projednáním jakéhokoli zákona v prvním ètení se nezmìní v právním øádù vùbec nic.
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Ještì než dostanu další informace o pøípadných náhradních kartách,
mìli bychom nyní urèit ovìøovatele schùze. Navrhuji, abychom urèili pana
poslance Václava Kluèku a paní poslankyni. Janu Hnykovou. Zeptám se,
zda je zde jiný návrh.
Pokud tomu tak není, zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby
ovìøovateli této schùze byli pan poslanec Kluèka a paní poslankynì
Hnyková, prosím, zvednìte ruku a stisknìte tlaèítko. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 1, pøihlášeno je 109 kolegyò a kolegù, pro 97.
Konstatuji, že jsme pana poslance Kluèku a paní poslankyni Hnykovou
urèili ovìøovateli této schùze.

Nezmìní se v právním øádu ani písmenko. Nicménì pan prezident
republiky øíká: Projde-li tento zákon prvním ètením, já budu ignorovat ustanovení lustraèního zákona a budu ignorovat dosavadní ústavní zvyklosti pøi
jmenování ministrù a zaènu se chovat jinak. Koneckoncù ústavní zvyklosti
jsou idiotské, proè by je nemohl mìnit, když byl zvolen pøímou volbou.
Prosím, to je postoj pana prezidenta republiky a máme takového pana
prezidenta, jakého jsme si zvolili. Ale to, že tomu vychází vstøíc vìtšina
Poslanecké snìmovny a že vìtšina Poslanecké snìmovny si je vìdoma
toho, že aèkoli o lustraèním zákonì není v textech dnešních pøedloh jedno
jediné slovo, je tím dnešním prvním ètením pøipravena lustraèní zákona fakticky zrušit na ministerstvech – ne zmìnou úpravy, ale tím, že vyjdete vstøíc
podle našeho názoru pobuøujícím názorùm a chování prezidenta republiky.
Ve spolupráci s ním budete v prvním ètení tohoto zákona tím samotným
prvním ètením nepøímo novelizovat lustraèní zákon.
To je nìco, na co my prostì nemùžeme pøistoupit. Pokládáme to za
nedùstojné, pokládáme to za nebezpeèné. Za nebezpeèné jak z hlediska
respektování právního øádu, tak z hlediska vyrovnání se s minulostí. Proto
nemùžeme podpoøit program této schùze.
Dìkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já se omlouvám, ale faktická poznámka
v této fázi není možná, protože mohou vystupovat pouze øeèníci s
pøednostním právem, jakým je napøíklad pan poslanec a novì zvolený
pøedseda ODS pan poslanec Fiala, který je dalším pøihlášeným. Chtìl bych
mu souèasnì pogratulovat ke zvolení do funkce pøedsedy ODS.
Prosím, pane poslanèe, máte slovo. Potom pan pøedseda Faltýnek a po
nìm pan místopøedseda Filip.

Poslanec Petr Fiala: Dìkuji, pane pøedsedo. Dámy a pánové, je o mnì
známo, že jsem vcelku dùsledným obhájcem parlamentní demokracie, a
tudíž bych mìl mít radost, že se schází parlament. Ale já se vás opravdu
ptám, proè se tady dnes scházíme, proè se nescházíme až na øádné
schùzi, ale máme tuto mimoøádnou schùzi, kde máme øadu pøedloh velmi
významných zákonù, které ovšem jsou pøedkládány ve formì poslanecké
iniciativy, nejsou dostateènì pøipraveny novou vládní koalicí, a pokud je v
této podobì pøijmeme, tak jenom zpùsobí další problémy, které tato zemì
má. Když si na tu otázku, kterou jsem položil, odpovíte po pravdì, tak zjistíte, že jediný dùvod, proè se tu dnes scházíme, je zákon, který je pøipraven
jako poslední, zákon o službì státních zamìstnancù, který má umožnit, aby
se pan kolega Babiš stal èlenem vlády.
Dámy a pánové, když to udìláme, tak jenom dále poškodíme politickou kulturu v této zemi a pravidla parlamentní demokracie, o kterých
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bychom mìli být všichni pøesvìdèeni a která bychom mìli všichni
dodržovat.
Protože nìkteøí z vás, kdybych vám to øíkal jako politolog, byste øekli,
že tomu nerozumíte, a obávám se, že u nìkterých by to mohla být i pravda, tak vám to øeknu na úplnì jednoduchém pøíkladu. Kdybychom chtìli,
aby nás vozil øidiè, který v dùsledku nìjakého pøestupku pøišel o øidièské
oprávnìní, tak bychom opravdu udìlali to, že bychom zmìnili zákon? Nebo
bychom ho radši nemìnili a dali tam jiného øidièe? To není absurdní pøíklad.
To je pøesnì tento pøípad. Nemùžeme dìlat zákony proto, že nevyhovují
jednomu èlovìku.
A abyste mi dobøe rozumìli. Jeden mùj kolega z vlády øíkával velmi
èasto, že je vstøícnost sama. Ne všichni mu to vìøili, protože to byl shodou
okolností ministr financí. Ale já jsem dnes skuteènì vstøícnost sama a mám
velké porozumìní pro hnutí ANO, které jako další firma pana Babiše chce
prosadit svého šéfa do vlády. Tomu rozumím. Ale èemu nerozumím, je, že
na tuto hru pøistupují ostatní demokratické strany. A chci vás upozornit, jak
zástupce sociální demokracie, tak KDU-ÈSL, že ta odpovìdnost nakonec
nebude na panu Babišovi, ale bude na vás a nejvìtší odpovìdnost bude
na panu premiérovi Sobotkovi. To, co teï dìláme nebo co chcete udìlat,
je pokøivení politické kultury v této zemi.
A ještì vám øeknu jednu vìc. Pøed volbami jste se všichni ohánìli, a nejvíce hnutí ANO, jak nebudete jako politici. První, co dìláte, je, že vytváøíte
privilegium pro politickou tøídu. Ministr nebude muset mít lustraèní
osvìdèení, ale øeditelé pod ním ano. Správné je, aby lustraèní osvìdèeni
mìli všichni a aby se politici netìšili tomuto privilegiu, které chcete zavést.
Znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si rozmyslely, jestli
tento krok udìlají, jestli chtìjí skuteènì tímto zpùsobem negovat minulost,
jestli chtìjí mìnit zákony proto, že nevyhovují jednomu èlovìku, a jestli
chtìjí takto poškozovat demokratickou politickou kulturu. Za Obèanskou
demokratickou stranu øíkám, že ve jménu obèanù to neudìláme, že se k
tomu nepøipojíme a že nebudeme souhlasit ani s programem této schùze.
(Tleskají poslanci ODS.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dalším vystupujícím s pøednostním
právem je pan pøedseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Pøipraví se
pan místopøedseda Filip, po nìm pan pøedseda Kalousek.

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové,
kolegynì, kolegové. Bedlivì jsem poslední dny poslouchal pøedstavitele
TOP 09 a ODS a témìø celou sobotu vystupování jednotlivých pøedstavitelù
nové ODS. A víte, je strašná škoda, že tady novì zvolený pøedseda ODS
hovoøí o politické kultuøe. Zkusme se podívat pár mìsícù zpátky, co bývalá
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vládní koalice udìlala s politickou kulturou v naší zemi v èele s premiérem
Kalouskem. Vzpomeòme si na to. (Smích a poznámky poslancù napravo.)
S faktickým premiérem – omlouvám se. Omlouvám se.
A my jsme jako nepolitici, když použiji výraz pana pøedsedy Fialy, jasnì
deklarovali pøed volbami, že první krok, který udìláme, bude, že rychle
pøedložíme zákony z dílny Rekonstrukce státu. Já jsem si, vážení pøátelé,
dneska ráno udìlal krátkou analýzu, kdo z nás se všechno podepsal pod
tyto návrhy zákonù, o jejichž kvalitì mùžeme diskutovat. My jsme dneska o
tom velmi dlouze diskutovali na našem klubu a samozøejmì vìtšina z tìch
návrhù, které leží na stole, nejsou asi úplnì ideální a jde jenom o to je posunout dál, abychom v rámci legislativního procesu potom je zkompatibilnili s právním øádem naší republiky a postupnì je uvedli v život. Ale ten
hlavní problém je v tom – teï nechci být osobní, ale kolegové z tìch dvou
stran, kteøí hovoøili pøede mnou, tak tìmito prázdnými floskulemi deset let
hovoøili o tìchto zákonech a nikdy je ve skuteènosti nechtìli pøijmout. A my
jsme slíbili našim volièùm, že ty zákon pøedložíme a udìláme maximum pro
to, aby zaèaly fungovat.
Jistì, je tady podmínka pana prezidenta, ale ta mediální zkratka, kterou
uèinili hlavnì kolegové, prostøednictvím pana pøedsedy kolega Kalousek,
je velmi hezká ta mediální zkratka, nicménì pøijetí služebního zákona nemá
vùbec nic spoleèného s lustraèním zákonem. Lustraèní zákon platí. A já
jsem se díval pøes víkend na prezentaci tìchto záležitostí a dost jsem byl
pøekvapený, že i právníci a bývalí místopøedsedové ODS øíkali, že vlastnì
tím – a dneska to i pan Kalousek zopakoval – tím, že pøijmeme služební
zákon, de facto rušíme lustraèní zákon. Já jsem zatím nevidìl na stole, nebo možná je to nìkde na cestì, ale já jsem to zatím nevidìl, nìjakou normu nebo návrh na zrušení lustraèního zákona. Èili si myslím, že tato debata v tuto chvilku je pøedèasná.
Ještì k té mé analýze. Zkuste si, vážení pøátelé, tipnout, kdo se k tomu
pøidal nejvíc. Èísla: sociální demokracie 38 z 50, ANO 42 ze 47, KSÈM 22
ze 33, ODS 8 ze 16, Úsvit 11 ze 14, KDU 12 ze 14 – a ejhle! TOP 09, pøátelé,
26 z 26. Takže nerozumím tomuto pøístupu, který tady dneska prezentujete.
Chtìl bych vás poprosit, zkusme zaèít normálnì pracovat. Pusme tyto
vìci, tyto návrhy zákonù, dál a potom v rámci nìjaké rozumné doby se tomu zkusme všichni maximálnì vìnovat a opravit to ve spolupráci jak s
Rekonstrukcí státu, tak s NKÚ a dalšími, kteøí se na tom chtìjí podílet, tak,
aby tyto normy byly kvalitní a mohly zaèít fungovat, abychom koneènì po
tìch deseti letech vašich debat tyto zákony mohli pøijmout.
Dìkuji za pozornost. (Potlesk èásti poslancù.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Slovo má pan místopøedseda Filip.
Pøipraví se pan pøedseda Kalousek.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Vážený pane pøedsedo,
vážení èlenové vlády, paní a pánové, dobré dopoledne. Dovolte mi, abych
ještì mimo poøad této schùze se vyjádøil k debatì, která pøedesílá náš program.
Za prvé, jsem jeden z tìch, který se nemusel pøipojovat k žádné
Rekonstrukci státu, protože ty požadavky jsem prùbìžnì ve svém poslaneckém mandátu plnil od té chvíle, co jsem nastoupil do vrcholné politiky,
zákon o referendu, zákon o NKÚ, v mnohem lepší kvalitì, než je zpracováno to, co je pøedloženo. Pokud jde o jednací øád, myslím si, že jsem na
nìm pracoval dostateènì dlouho. A pokud jde o novelu Ústavy, byl jsem to
nìkolikrát já, který tady navrhoval nikoliv za sebe, ale za celý klub KSÈM
minimálnì vytvoøení ústavní komise Poslanecké snìmovny, která se tím bude zabývat, a nebudeme tady dìlat salámovou metodou nìco, co se má
dìlat skuteènì ne pro jedno volební období, ale pro mnohem delší èasový
úsek.
Musím opravit své kolegy pøedøeèníky minimálnì v tom, že nikoliv
vìtšina Poslanecké snìmovny mùže svolat schùzi, jak øíkal kolega,
pøedseda klubu TOP 09 Kalousek, ale staèí menšina. Na to staèí 40
podpisù a máme tady schùzi. Na 50 podpisù máme schùzi o vyslovení
nedùvìry vládì. Dokonce pøi tìch 50 podpisech se ani nehlasuje o programu. Takže važme slova.
Stejnì jako pan kolega, pøedseda ODS profesor Fiala, kterého si jinak
vážím a gratuluji mu ke zvolení do funkce pøedsedy politické strany, ale
musím ho upozornit na jednu vìc, kterou tady posunul. Od nìj jako od politologa a teoretika tìchto vìcí bych velmi oèekával, že se bude držet
nìèeho, co skuteènì v liteøe zákona je. On tady dal pøíklad s øidièem, který spáchal pøestupek a kterého tedy radìji vymìníme jako øidièe. Já jen podotýkám, že èeský lustraèní zákon není o tom, co kdo dìlal. Je jen o tom,
kdo je kde evidován, a o tom, co kdo dìlal, tam vùbec nic není.
Jako advokát v 90. letech jsem zastupoval takové spory v jedenácti
pøípadech. V osmi jsem vyhrál, jednou jsem doporuèil svému klientovi, aby
to vzdal, protože ten spor nemohl vyhrát, a dvakrát jsem spor prohrál, protože klient neuposlechl mé dobré rady, aby se radìji nesoudil. Jen podotýkám, že moje zkušenost je pøesnì o tom – a teï øeknu ten jeden pøípad,
který jsem vyhrál –, že ten, kdo byl evidován, protože byl do roku 1992 sledován jako nositel èeskoslovenského státního tajemství, patentu
vznikajícím v Èeskoslovenské akademii vìd, který pozdìji vláda Václava
Klause prodala vèetnì toho podniku Spojeným státùm americkým, resp.
jedné firmì ze Spojených státù, a tak jsme o ten patent pøišli a pøišli jsme
o využívání patentových práv z léku, který má nedozírnou hodnotu, ale taková byla devadesátá léta.
Tak jen podotýkám, že i to je lustraèní zákon. Ten není o tom, co kdo
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dìlá. Ten je o tom, kdo je kde evidován, a o jeho èinnosti se tam opravdu
nedoètete vùbec nic. Od profesora politologie bych oèekával pøece jen
vìtší znalost èeského právního prostøedí.
Ale vrátím se k naší schùzi. Já to vnímám tak, že budu respektovat vùli
Poslanecké snìmovny a vyjádøíme se – já osobnì i kolegové z našeho klubu – ke všem návrhùm zákonù, ale nebudeme tak vstøícní, jak by se
oèekávalo, k Rekonstrukci státu, protože to, co je pøedloženo, nebudeme
posuzovat podle názvu, ale podle obsahu. Nezlobte se na mì, když si vezmu návrh o Nejvyšším kontrolním úøadu, tak je mi tìžko, protože místo toho, abychom posílili kontrolní prvky, po té hrùze, kterou jsme tady
zajišovali, tak je oslabujeme. A já jsem pøesvìdèen, že nejdøíve musíme
vytvoøit prostøedí, kdy kontrola je vùbec možná. Nikoliv tak, jako tomu bylo
napøíklad po roce 2010, že kontroly se tady všichni báli, a proto se omezovalo jak fungování kontrolních systémù, které byly na úrovni vlády, tak
dokonce i na úrovni parlamentu.
V tomto ohledu si dovolím øíci, že nevidím jako hlavní ten zákon, který si
øíká služební. Nakonec by bylo nejjednodušší, kdyby tady byla jedna vìta,
že služební zákon z roku 2002, který byl pøijat Poslaneckou snìmovnou v
tom volebním období pøed vstupem do Evropské unie, nabývá úèinnosti, a
ten jsme mìnili. Ale ono by na to nebylo, nesplnilo by to úèel, který do toho vkládala jak ODS, tak sociální demokracie, tak další politické strany. Tak
si to prosím pøiznejme.
To je pøesnì ten dùvod, pro který je ten návrh tìžko pochopitelný a ke
kterému zaujmout stanovisko bude složité už v prvním ètení. Ale na druhou
stranu, dovolíme si nìkdo z nás po dvanácti letech øíci "ano, ten zákon zase nebude"? Já jsem pøesvìdèen, že na nìm bude potøeba odvést tolik
práce, jako se odvádìlo snad jenom na zákonu o podmínkách provozu na
veøejných komunikacích, který jsme tady s 260 pozmìòovacími návrhy potom schvalovali a nedopadlo to úplnì dobøe.
Takže v tomto ohledu si myslím, že schùze má svùj smysl. Pro nìkoho
takový, pro nìkoho onaký. My se té schùzi bránit nebudeme, ale neèekejte,
že návrhy budeme posuzovat podle toho, kdo je pøedkládá s jakým
úèelem, ale co je jejich obsahem. A obsah nìkterých návrhù je opravdu k
pláèi.
Dìkuji vám. (Potlesk z levé strany.)

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem s obdivem naslouchal loajální a
až dojemné snaze pana pøedsedy Faltýnka nás pøesvìdèit o tom, že tady

vùbec nejde o podmínku pana prezidenta republiky, že skuteènì klíèové je
projednat zákony související, jak on øekl, s Rekonstrukcí státu. Tak ještì
jednou – já jen zopakuji informace z otevøených zdrojù.
Prezident republiky øíká, že bude vyžadovat negativní lustraèní
osvìdèení. Rodící se vládní koalice konstatuje neøešitelný problém, nebo
pøedseda jedné z tìchto stran není schopen ho pøedložit. Pøedseda hnutí
ANO se schází s prezidentem republiky a prezident republiky øíká "rychlé
projednání služebního zákona by mohlo být øešením". Pøedseda hnutí ANO
øíká "pan prezident mì informoval, že rychlé projednání služebního zákona
mùže být øešením absence negativního lustraèního osvìdèení".
Designovaný premiér Sobotka øíká "vidím to jako øešitelné". To jsou fakta z
otevøených zdrojù. Proto se schází tato Snìmovna jednadvacátého. A pan
pøedseda Faltýnek chce, abychom vìøili, že tomu tak není. My vám to
samozøejmì vìøíme asi tak, jako že Andrej nikdy nic nepodepsal. (Smích z
pravé strany sálu.)
Souhlasím s tím, že pøímìr pana profesora Fialy není úplnì pøesný.
Kdyby tomu tak bylo, tak je to dokonce ménì nebezpeèné než tak, jak to
je. To není zákon pro jednoho èlovìka. Lex Babiš se tomu øíká, proto, že je
první, že je to pilotní projekt. Ale že tímto postupem, touto spoluprací dvou
institucí, prezident republiky a Poslanecká snìmovna, tedy její vìtšina, se
pøestane uplatòovat lustraèní zákon na všechny ministry.
Nìkteøí z vás øíkají "o lustraèním zákonu tam není ani slovo" a mají pravdu. O lustraèním zákonu tam není ani slovo. Ale svou aktivní spoluprací s
prezidentem republiky zpùsobíte, že od zítøka nebudou na ministry vyžadována lustraèní osvìdèení. Prezident republiky tohle zcela jasnì øekl. To
znamená, lex Babiš je pilotní projekt.
Já si myslím, že pan pøedseda hnutí ANO by si mohl blahopøát, protože v moderním zákonodárství byli pouze dva lidé, kvùli kterým byly
pøijímány urychlenì zákony, a v obou dvou pøípadech se jednalo o pilotní
projekty. Byl to Adolf Schwarzenberg v roce 1947. Protože to byl vlastenec
a nebylo možné mu odebrat majetek na základì Benešových dekretù, tak
se schválil lex Schwarzenberg. A bude to lex Babiš dnes, 21. ledna 2014.
A tak jako lex Schwarzenberg byl pilotním projektem k brutálnímu a protiústavnímu zabavování majetkù v dalším období, tak lex Babiš otevírá dveøe
tomu, aby byl pilotním projektem pro obsazování dalších a dalších
estébákù do èela jednotlivých ministerstev. A o tohle tady jde. Nejde vùbec
o nic jiného.
Já rozumím, že to podporují komunisté, ti mìli na lustraèní zákon vždy
svùj jasný názor. Rozumím sociálním demokratùm, absolutnì chápu hnutí
ANO, ti ten problém mají zakódovaný v osobì svého pøedsedy. Ale øadu z
nás zarazil, a musím øíct, nìkteré z nás velmi mrzí, pøístup strany lidové.
Strana lidová øíká "my trváme na tom, aby byl zachován lustraèní zákon", a
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dalším vystupujícím bude pan pøedseda
klubu TOP 09 poslanec Kalousek. Prosím. Pøipraví se pan pøedseda
Stanjura.

pøitom je dnes pøipravena uèinit – ne projednáváním, ale dnešním prvním
ètením zrušíte na ministerstvech fakticky, aniž by se pohnulo písmenko v
právním øádu, zrušíte na ministerstvech lustraèní zákon. A vy to víte. A vy
to víte! Vy jenom zoufale nechcete slyšet, aby se to øíkalo. Promiòte, to je
pokrytectví!
Dìkuji. (Potlesk TOP 09.)

Poslanec Zbynìk Stanjura: Dìkuji za slovo. Vážený pane pøedsedo,
kolegynì a kolegové, nìco už øekli moji kolegové, nìco doplním. Já myslím, že je to naprostá pravda, že jsme tady dneska jenom kvùli bodu 5, lex
Babiš, ty ostatní jsou kouøová clona. Bohužel jsou tam podepsáni jiní
opozièní politici a vytváøejí tu kouøovou clonu s tìmi, kteøí to pøedložili. Není
to nic pøekvapivého a myslím, že takových chování jsou u nás vidìt desítky, stovky let a naši pøedkové to shrnuli do jednoduchého rèení: vlk se nažere a koza zùstane celá. Myslím, že všichni víme, kde sedí vlk a kdo
pøedstavuje tu kozu.
A zní takové kouzlo, které vymyslel pan prezident a nìkteøí naši
kolegové ve Snìmovnì: nic se nezmìní, vùbec nic se nezmìní, není tam
ani písmenko o lustracích, nicménì, pøestože pan prezident vyžaduje negativní lustraèní osvìdèení, už to nebude potøeba. No to je pøece kouzelné.
Mnozí z vás øíkají, že schválíme zákon v prvém ètení, služební zákon.
Prostì není pravda. Máme mechanismy, jak schválit zákon v prvním ètení,
museli by to ovšem zpracovatelé návrhu navrhnout a pak by s tím vìtšina
mohla souhlasit. A pak by to byla pravda. Kdyby toto bylo navrženo k projednání podle § 90, tak bychom dneska mohli schválit služební zákon v
prvém ètení. Nikdo nic takového nenavrhl, proto se vracím k tomu vlku a k
té koze.
Pan pøedseda Faltýnek tady øíká: my pracujeme, my jsme to tady
pøedložili. No nevidìl jsem žádný podpis poslance z klubu ANO pod
bodem èíslo 5, což je služební zákon. Ani jeden. Co mì však nemile
pøekvapilo, že tam jsou podepsáni premiér, minimálnì dva budoucí ministøi
a i pan pøedseda Poslanecké snìmovny.
Loni v srpnu tady probíhalo hlasování o vyslovení dùvìry vládì Jiøího
Rusnoka, pìt ze šesti navrhovatelù zákona sedìlo v tomto sále a pìt z
tìchto pìti vyjádøilo dùvìru vládì Jiøího Rusnoka. Takže argument, že
vláda je politicky jinak orientovaná, proto dìlá naschvál opozici a proto
zbyteènì a bez øádných dùvodù dává negativní stanovisko k opozièním
návrhùm, v tomto pøípadì prostì neplatí. Je to vláda, kterou jste podporovali, podporujete. Je to vláda, jejíž návrh státního rozpoètu jste podpoøili a

schválili. A hle – pøeètìte si snìmovní tisk 71/1, co píše tato vláda o vašem
návrhu zákona. Teï nebudu používat ty politické argumenty ve smyslu, že
je to vùle jednoho èlovìka nebo vùle pìti lidí nebo jak to je, ale tam se mluví o kvalitì tohoto zákona.
Slyšel jsem protiargument, že to není úèelové, protože my jsme to podali už 23. prosince, což samozøejmì bylo až po jednání s panem prezidentem. No o to hùø! Slyšel jsem argument, že jsme na tom pracovali
mnoho mìsícù a podali jsme to už v minulém volebním období. No o to hùø!
Podívejte se na výsledek té vaší èinnosti. Vaše vláda, vámi podporovaná
vláda, øíká, že ten návrh je protiústavní. Myslím, že nìkdo použil i pojem legislativní zmetek, nepoužitelný. A co øíkáte vy? Vy øíkáte – pojïme to propasírovat do druhého ètení, my to celé pøepíšeme. My potøebujeme
devadesát dnù ve výborech. Takže vy sami øíkáte, že to je prostì jenom cár
papíru a že z toho ve finále nezbude vùbec nic. To neøíká opozice, to øíká
vámi podporovaná vláda a je pod tím podepsán premiér, budoucí ministr
vnitra, který má toto na starosti, ministr zahranièí a pøedseda Poslanecké
snìmovny. O èem to svìdèí, o jaké legislativní kvalitì? Svìdèí to o tom, že
takhle rozsáhlá norma nemùže být pøipravována formou poslaneckého návrhu. Je to komplikované, ta souvislost s mnoha jinými zákony je evidentní.
Od roku 2002 uplynulo dvanáct let a je potøeba to podrobit klasickému legislativnímu procesu.
Nic bychom nenamítali, kdyby nová vláda pøišla urychlenì a možná jako s prvním návrhem zákona, s návrhem služebního zákona, protože my ho
opravdu potøebujeme. Nepotøebujeme ho proto, že nìkdo v Bruselu øíká ty
ty ty, nedám ti peníze, když ho nebudeš mít. Potøebujeme ho kvùli sobì
samým, potøebujeme, aby tam ti kvalitní úøedníci byli. Na tom se urèitì
shodneme a jsme pøipraveni my jako ODS racionálnì a vìcnì debatovat o
tom, jak to má vypadat. Ale ne v této podobì. Vy sami to pøipouštíte. Vy
øíkáte: my už máme pracovní skupinu a už pracujeme na té zmìnì. Tak
proè to dneska vùbec projednáváme? Když vy to pøepíšete, tak jsme mohli
poèkat, až to pøepíšete, a pak jsme mohli už v prvním ètení mít aspoò deset
dnù jako opozièní poslanci a mohli jsme ty vìcné pøipomínky nebo naši
vìcnou podporu už uplatnit k tomu, co vy nìkde potají v kanceláøích, mimo legislativní proces, pøipravujete.
A teï tu souvislost. Nejsem sice právník jako nìkteøí jiní, kteøí mìli problém s lustraèním zákonem a se seznamy, nebyl jsem tady v roce 2002 jako mnozí, kteøí tady jsou deset, dvanáct, ètrnáct let, ale zjistil jsem, že v roce 2002 kromì služebního zákona byl pøijat i doprovodný zákon ke služebnímu zákonu. A já myslím, že autoøi této novely to vìdí. Je to zákon èíslo
309/2002 Sb., který v èl. 47 novelizuje paragraf lustraèního zákona. Není
pravda, že kdybychom to dneska schválili, nemìníme lustraèní zákon.
Mìníme ho, protože ten doprovodný zákon je platný, je urèeno, že je
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Nyní vystoupí pøedseda klubu ODS pan
poslanec Stanjura a pøipraví se pan pøedseda Fiala.

vázána úèinnost tohoto služebního zákona, a tam se výslovnì øíká, že pro
ministry neplatí lustraèní osvìdèení. Takže jestli kolegové z KDU, pøi vší
úctì, øíkají, že není pravda, že se nepracuje s lustraèním zákonem, tak to
je. Mrknìte se na doprovodný zákon, požádejte své legislativní experty, najdete tu souvislost a uvidíte, že je to pravda.
Nicménì je nám jasné, že vìtšina schválí program jednání a vìtšina se
bude tváøit, že na tom návrhu zákona, jak je pøedložen, bude pracovat. No
tak pøeji té koze, aby ji ten vlk opravdu nesežral. (Potlesk poslancù ODS.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dalším vystupujícím bude pan pøedseda
ODS poslanec Fiala, pøipraví se pan pøedseda klubu KDU-ÈSL.

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane pøedsedo, dámy a pánové, pan
pøedseda Filip mì tady pochválil jako politologa, já pøedpokládám, že to
udìlal proto, aby hned na zaèátku oslabil moji pozici v èele èeské pravice,
což se mu ale nemùže podaøit.
Já chci øíct jinou vìc. Lustraèní zákon – a to na vysvìtlenou, abychom
si to všichni uvìdomili – nikomu v nièem nebrání, ale brání obèany pøed
lidmi, kteøí jednou z jakýchkoli dùvodù selhali, a protože existuje
pøedpoklad, že mohou selhat zase, tak zde máme lustraèní zákon. Myslím
si, že to je jednoduché a docela srozumitelné. Mùžete dìlat cokoliv, ale
nemùžete prostì nìkteré vìci øídit a to je správné. A pokud pøedložíte
lustraèní osvìdèení, tak to samozøejmì dìlat mùžete.
Pan pøedseda Faltýnek tady zmiòoval naše chyby a vìci, kterých jsme
se dopustili, když jsme byli ve vládì. My jsme za ty chyby zaplatili a zaplatili
jsme za nì hodnì. Dali nám to najevo naši volièi. Ale teï jsme v jiné situaci.
Teï je nìkolik mìsícù po volbách, my poøád nemáme vládu. Vy jste slibovali velkou zmìnu, já tedy žádnou zmìnu nevidím, a pokud ano, tak zmìnu
k horšímu. A místo abyste se soustøedili – (hlas z pléna) no to ne, podívejte se, kdy jste si podepsali koalièní smlouvu. Vládu nemáme po tøech
mìsících, zmìna nenastala.
Já bych klidnì akceptoval, že se tady bavíme o zákonech, které
pøedkládáte vy, ale tady se bavíme úplnì o nìèem jiném. Shròme si fakta.
Ta jsou velmi jednoduchá. Za prvé. Zákony, které jsou zde pøedloženy,
jsou zde pøedloženy proto, aby obalily ten jeden klíèový zákon, o který tu
jde. Za druhé. Ten zákon je tu proto, a já to nebudu tak pøedjímat jak pan
pøedseda Kalousek, ten zákon je tu proto, že jeden èlovìk má problémy s
tím, aby pøedložil lustraèní osvìdèení. A za tøetí. Nemìøí se všem stejným
metrem. To opravdu dopadne tak, že budeme mít ministra, který
nepøedložil lustraèní osvìdèení? Já napøíklad jsem lustraèní osvìdèení
pøedložil a považuji to za správné. Nevím, proè najednou, co se zmìnilo,
že ministøi lustraèní osvìdèení pøedkládat nebudou.
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Já znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si tento postoj
rozmyslely. Je to postoj, který poškodí politickou kulturu v Èeské republice,
a odpovìdnost za nìj ponesete vy v první øadì, pane pøedsedo vlády, pane premiére Sobotko.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já jenom upozoròuji, že k poslancùm je
potøeba se obracet mým prostøednictvím. Dìkuji. Dám prostor panu
pøedsedovi Jureèkovi. Prosím.

Poslanec Marian Jureèka: Dobré dopoledne vážený pane
pøedsedající, pøedsedo, milé kolegynì, vážení kolegové, já bych se
trošièku zamyslel nad tím, proè tuto debatu tady vùbec dnes vedeme v
tomto složení.
Zákon o státní službì byl schválen v roce 2002 a stále se odsunuje jeho
úèinnost. Byla zde vláda Mirka Topolánka, vláda Petra Neèase. Obì dvì
tyto vlády kladly jako svou velkou prioritu novelizaci a uvedení v úèinnost
zákon o státní službì. Do dnešních dnù se tomu tak nestalo. Obì dvì tyto
vlády mìly velkou možnost vycizelovat kvalitní novelu zákona o státní
službì a my jsme tuto debatu vùbec nemuseli vést a vùbec tuto situaci
dnes øešit.
Druhou vìcí je... (Øeèník se odmlèel pro hluk v sále.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Já prosím kolegy vlevo ode mne, aby se
ztišili a nechali pana pøedsedu hovoøit. Dìkuji.

Poslanec Marian Jureèka: Dìkuji. Druhou vìcí je ta záležitost, že pokud by minulá koalice, která teï tady tak zásadnì mluví o tom, jak je
dùležité dodržovat demokratické principy a podobnì, tak kdyby se tak
chovala a dokázala vzájemnì spolu dobøe komunikovat a opravdu se demokraticky chovala, tak ani já a spousta z nás by v této Snìmovnì v tento
okamžik nesedìla, protože by nebyly pøedèasné volby a nemìli bychom
krizi z loòského roku. To je potøeba si uvìdomit, vážené dámy a pánové.
Ta souèasná situace, tady zaznìlo nìkolik zásadních nepravd. Všichni
moc dobøe víme, že schválením zákona o státní službì, resp. toho tisku,
který je pøedložen, se vùbec nic v tento okamžik nezmìní, protože jeho
úèinnost, plánovaná úèinnost bude – øeknìme – od 1. ledna 2015, kdy se
ta zmìna projeví. Tedy ty debaty o tom, zdali teï v tento okamžik to umožní jmenování vlády tím, že se zmìní legislativa, tak víme, že v zásadì to
nemá na to vùbec žádný vliv.
Samozøejmì pokud jsme tady v situaci, kdy všichni po tom voláme, a
zde vznikne vláda, která se opírá o dùvìru v Poslanecké snìmovnì, tak v
ten okamžik cítíme, že toto je jedna z podmínek pana prezidenta a holt se
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s tím musíme umìt nìjakým zpùsobem vypoøádat a dospìt k tomu,
aby vláda zde vùbec vznikla. Nepochybnì mùžete válèit, ale také si musíme položit otázku, jak dlouho zde bude vláda bez politické dùvìry a bez
dùvìry Poslanecké snìmovny. Mì úplnì šokovala nìkterá tvrzení mého
pøedøeèníka pana pøedsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava
Kalouska, který tady hovoøil o tom, jak KDU-ÈSL se k této problematice staví, protože když si vzpomenu na rok 2006, pokud mì pamì neklame, a
tehdy byl naším pøedsedou a byl schopen uvažovat a dávat dohromady
vládu, která by se opírala o podporu KSÈM, tak jsem tím docela šokován.
Já bych ještì doplnil jednu vìc, když se tady zmiòuje, že ministøi
nebudou pøedkládat lustraèní osvìdèení. I já, by jsem roèník 1981, jsem
byl požádán, abych doložil lustraèní osvìdèení na Hrad. Samozøejmì
zákon hovoøí, kdo jej pøedkládat mùže, nebo nemusí, ale pøedpokládám, že
všichni budeme vyzváni, abychom lustraèní osvìdèení pro pana prezidenta doložili.
Tolik jenom na okraj. Dìkuji.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dalším v poøadí je pan poslanec
Schwarzenberg. Prosím, máte slovo. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane pøedsedo, vážené poslankynì,
vážení poslanci, je mi líto, ale mám dojem, že hned na zaèátku této
snìmovny ztrácí Snìmovna svoji dùstojnost, nebo Snìmovna jako zákonodárný sbor má dbát o to, aby Ústava, aby zákony byly peèlivì dodržovány a aby zákon opravdu platily pro všechny. My zaèínáme svoji èinnost
tím, že uzákoníme zákon pro jednoho èlovìka. Je pomìrnì jedno pro koho. Ten fakt samotný se protiví principu práva. A na to bychom si mìli
vzpomenout.
Pan poslanec Filip tady dosti zasvìcenì z vlastní zkušenosti mluvil o
lustraèním zákonì. To jedna vìc, jaký ten zákon je, ale je to zákon, který by
mìl platit pro všechny. Ne aby se politická tøída z toho sama vymkla! Jsem
(zdìšen?) usnesením této Snìmovny, že my politici stojíme nad zákonem!
Dámy a pánové, když tohle uèiníme, tak opouštíme pùdu právního státu.
Vydáváme se tam, kde jsme se už jednou, pøed 70 lety, se známým výsledkem vydali. Zdá se vám to malièkost. Vždy je to takový jenom malý paragraf v zákonì, který potøebujeme.
Služební zákon, ano, souhlasím, byl nanejvýš nutný. Bylo opomenuto
dlouho uzákonit. Ale s odpuštìním øeèeno, i nejlepší víno, když do nìj dáte
kus hovínka, tak je zkažené. I nejlepší služební zákon tímto malým paragrafem naprosto ztrácí svou cenu a my ztrácíme jako Snìmovna naši
dùstojnost. Dìkuji mnohokrát. (Potlesk z lavic poslancù TOP 09).
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dalším pøihlášeným je pan pøedseda
klubu KSÈM pan poslanec Kováèik, pøipraví se pan pøedseda klubu ÈSSD
pan poslanec Sklenák.

Poslanec Pavel Kováèik: Dìkuji za slovo. Paní a pánové, pøeji hezký
dobrý den.
Dovolte mi vyjádøit pøesvìdèení, že poté co se vypoøádáme s tìmito
nepøíjemnými poèáteèními porodními bolestmi, bude Poslanecká
snìmovna a vìøme, že i vláda, která snad už koneènì nastoupí v sestavì
tak, jak rozhodli volièi, pracovat ve prospìch obèanù. Zatím nemám pocit,
že by se tak dìlo.
Rád bych odpovìdìl prostøednictvím vás, pane pøedsedo, panu kolegu Faltýnkovi, pøedsedovi poslaneckého klubu hnutí ANO, který si
vzhledem k pøemíøe práce a úkolù nevšiml, aspoò to tvrdil, že nezaznamenal návrh na zrušení lustraèního zákona. Je tady takový návrh, je tady už
øadu týdnù z pera poslancù a poslankyò klubu KSÈM. A kdyby se
Poslanecká snìmovna tímto návrhem v èase, kdy byl avizován a
pøedložen, zabývala, tak možná tato diskuse, tato debata, která se tady vede, byla naprosto zbyteèná.
Mám pocit, že právì na tomto sporu, který se tady vede, a je to do
znaèné míry spor nikoliv o jednom èlovìku, ale spor øeknìme systémový,
je vidìt, jak moc ten zavánìjící relikt, pozùstatek rané polistopadové minulosti, tedy lustraèní zákon, který mìl platit pìt let a mìl své odùvodnìní –
vítìzové mìli obavu, že by se mohlo nìco zvrátit. No, dneska, tehdejší
vítìzové – kde jsou? I se svými obavami. A k žádným zvratùm nedocházelo. Jak tento pozùstatek oné divoké doby kalí vodu, bere èas, bere energii,
která by náležela spíše vìnovat øešení vìcných témat a potøebných øešení,
potøebných norem, potøebných zákonù, potøebných rozhodnutí, která od
nás obèané oèekávají.
Jsem pøesvìdèen o tom a vìøím tomu, že nejsem sám, a nejsem dokonce ani sám coby èlen jedné politické strany, ale ten názor je urèitì širší
a øada politologù a komentátorù se k nìmu také kloní, že platnost pìti let
mìla být dodržena. Možná prodloužena o ještì dalších pìt let, já nevím,
tøeba ten strach o možný zvrat byl ještì v té dobì. Ale že dnes v tomto èase
je platnost lustraèního zákona více pøítìží, více koulí na noze èeské demokracie než nìèím, co by ji mìlo chránit a co by jí mìlo nìjakým zpùsobem
otevírat cestu dopøedu. Nìèím, o èem tady byla øeè. A je to skuteènì pouze o seznamu, nikoliv o èinnosti nebo o postoji.
To nemluvím o tom, jenom proto, že to tady vícekrát padlo, že to, že bylo konstatováno, že je lustraèní zákon v rozporu s Listinou práv a svobod,
platí. To tak prostì je. Jsou tady obèané dvojí kategorie a nìkteøí z nás to
cítíme na vlastní kùži. Myslím si, že to tak je, prostì. Že evropské instituce
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také úplnì nehýøily nadšením pro toto øešení, které se v èeském právním
øádu objevilo, a pøivøely oko jenom právì proto, že to mìlo mít omezenou a
doèasnou platnost. A že dnes jsou to vìci, které už patøí dávno minulosti.
Myslím si, že je naèase doopravdy, a proto jsme návrh opakovanì
pøedložili, že je naèase ho zrušit. Je vyèpìlý, je spotøebovaný i pro úèely,
pro které byl tehdejšími vítìzi schválen, pøijat. Pojïme tím zrušit ty zaèasté
úèelovì vedené minulé bitvy a minulé války, které když se to hodí, se vždycky vytáhnou a vedou, a nìkdy možná jenom proto, aby se zastínila
nìjaká vlastní pochybení, tak se všecko svede na minulost a vede se to
pod tímto praporem svatého boje za bùhvíjakou – dnes už tedy bùhvíjakou
– spravedlnost. Pojïme se zrušením toho zákona vìnovat skuteèným
problémùm. A obèané nám to øíkají, vám také, kolegynì a kolegové, pokud
s nimi hovoøíte, že Èeská republika má jiné problémy, tedy hlavnì jiné problémy. Hlavnì problém nezamìstnanosti. Hlavnì problém kudy ven z krize.
Hlavnì problém, jakým zpùsobem nastartovat ekonomiku. Hlavnì problém,
jakým zpùsobem se vypoøádat s tím, co tady jsou pozùstatky nedávné minulosti. A mám na mysli tøeba, jak se se ctí i vùèi budoucím generacím
vypoøádat napøíklad se zákonem o tzv. církevních restitucích. Prostì mám
pocit, že teï zrovna – a není to nic úèelového, nejsem, jak jsem byl
nedávno obvinìn v pøímém pøenosu, pøítelem nìjaké podnikatelské skupiny, a není to tedy proto, že bych chtìl nìkomu teï, a tím ménì rodící se
vládì, pomáhat. Ale pojïme ho zrušit proto, abychom si uvolnili ruce a uvolnili mysli pro to, proè nás sem obèané zvolili. A to je øešení problémù této republiky. Skuteèných problémù.
Dìkuji za pozornost. (Potlesk poslancù KSÈM.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pan pøedseda klubu sociální demokracie pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

Poslanec Roman Sklenák: Vážený pane pøedsedající, vážení èlenové
vlády, kolegynì a kolegové, už témìø hodinu tady posloucháme výroky, že
Snìmovna ztrácí svoji dùstojnost, že pokøivujeme politickou kulturu, že
vytváøíme zákon pro jednoho èlovìka. A to vše proto, že jsme pøedložili novelu služebního zákona. Stejnou, jakou jsme pøedložili už v minulém volebním období. Úplnì stejnou. Nezmìnili jsme tam ani jeden paragraf, ani jedno slovo.
Když jsme v minulém volebním období pøedstoupili pøed Snìmovnu s
tímto návrhem, tak nevzbuzovala takové reakce. Právì proto, že nebylo jeho smyslem øešit lustraèní zákon nebo vytváøet zákon pro jednoho èlovìka.
My jsme tehdy vùbec nevìdìli, jaká situace nastane. Já vám øeknu, proè
jsme ten zákon pøedložili. Protože pravicové vlády tady léta pøedstupovaly
pøed snìmovnu s žádostí o odložení úèinnosti služebního zákona a slibo- 24 -

valy, že již bìhem nìkolik málo mìsícù pøijdou s úplnì novým zákonem.
Byla to Topolánkova vláda a tahle ta slova pøinášel tehdy ministr Langer.
Pak to byla Neèasova vláda a úplnì stejná slova tady pronášel ministr
Drábek, pamatuji si na to, byl jsem v této Snìmovnì, a øíkal: Máme to
pøipravené. Za nìkolik týdnù, mìsícù tady bude nový služební zákon. A nebyla to pravda.
A my když jsme to sledovali a sledovali jsme, kudy se ubírají práce na
novém služebním zákonu, že to celé má být vystavìno na pùdorysu zákoníku práce, tak jsme nebyli spokojeni s tímto smìrem a zaèali jsme jednat
napøíè politickým spektrem i s neziskovým sektorem a s lidmi, kteøí se o tuto problematiku zajímají. Vytvoøili jsme naši novelu služebního zákona a tu
jsme podali. Protože se Snìmovna rozpustila døíve, než mohl být legislativní proces dokonèen, tak jsme po ustavení nové Snìmovny udìlali logicky
to, co jsme považovali za správné, a pøedložili jsme tentýž, identický návrh
znovu.
A pokud se tady bavíme o tom, že tímto zákonem se mìní lustraèní
zákon, a bavíme se o tom, že pøípadným pøijetím této novely se nebude
vztahovat lustraèní zákon na ministry vlády, tak já vám, vážené kolegynì a
vážení kolegové, chci øíct, že tuto diskusi už Snìmovna absolvovala v roce
2002. Tohle už bylo vyøešeno a byl pøijat v roce 2002 zákon, který øíkal, že
lustraèní zákon se na ministry vztahovat nebude. A víte, kdo pro to tehdy
hlasoval? Tehdejší koalice ÈSSD, Unie svobody a KDU-ÈSL. Ale tehdy
KDU-ÈSL nereprezentovali ti poslanci, kteøí tady sedí dnes. Tehdy KDUÈSL reprezentoval napøíklad pan poslanec Miroslav Kalousek. A víte, jak
on tehdy hlasoval? Mám tady záznam z hlasování. Hlasování o tomto, že se
nebude lustraèní zákon vztahovat na ministry vlády, probìhlo 12. bøezna
2002 v 16.25 hodin. A pan Kalousek tehdy jako poslanec KDU-ÈSL hlasoval pro tento zákon. (Potlesk z lavic ÈSSD a ANO.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Nyní bych poprosil pana místopøedsedu
Filipa, aby mì zastoupil, protože další pøihlášeným jsem já.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji, vážené paní a pánové.
Slova se ujme pøedseda Poslanecké snìmovny Jan Hamáèek. Pane
pøedsedo, máte slovo.
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Vážený pane místopøedsedo,
dámy a pánové, vážená vládo, já bych nevystupoval, kdyby moje jméno
nepadlo z úst jednoho z øeèníkù. A když už tedy to slovo mám, tak to vezmu trošku zeširoka.
Pan kolega Kalousek zde argumentoval jakýmsi oslabováním pozice
Poslanecké snìmovny vùèi prezidentovi republiky. Samozøejmì jako
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pøedsedu Poslanecké snìmovny by mì takováto vìc netìšila, pokud by to
bylo nìco nového. Nicménì pokud se podívám zpìt, tak si vzpomenu na
otázku Lisabonské smlouvy, kdy Poslanecká snìmovna a Senát
Parlamentu jednoznaènì ratifikovaly Lisabonskou smlouvu a prezident republiky odmítl podepsat. Tehdejší vláda namísto toho, aby vedla zásadní
spor s prezidentem republiky, vyjednala jakýsi dodatek, který zde poté prohlasovala. A já se ptám: Nebylo toto založení jisté tradice a posílení role
prezidenta republiky? A pokud ano, kdo za to mùže? Rozhodnì ne
Poslanecká snìmovna, ale tehdejší vládní koalice. A to si myslím, že je vìc
nesrovnatelná se situací, která je tady dnes. Tolik tedy na margo poznámek
o oslabování Poslanecké snìmovny.
Pokud je nám tady vyèítána kvalita legislativního procesu, tak
samozøejmì ten mùže být rùzný a rùznì kvalitní. Nicménì pokud je zde kritizováno to, že zákon bude ve druhém ètení pøepsán nebo nìjakým
zásadním zpùsobem doplnìn, tak to taky není nic nového. Já si dokonce
pamatuji pøípad, kdy sem pøišel zákon ze Senátu a z toho zákona zbyl akorát název, všechno ostatní tam dodala vládní koalice – ne ta souèasná,
ta minulá.
Takže je opravdu dobré mít historickou pamì. Problém je, že my jsme
tady v Poslanecké snìmovnì již dlouho a èas od èasu nám historická
pamì chybí. Takže v zájmu férovosti diskuse bych opravdu apeloval na to,
abychom argumenty nepoužívali úèelovì, ale abychom si ve chvíli, kdy argumentujeme a snažíme se dostat podporu pro svoje stanovisko,
vzpomnìli, jak jsme tady hlasovali a jak jsme vystupovali v minulosti.
Atmosféøe v Poslanecké snìmovnì to zcela jistì prospìje. Dìkuji. (Potlesk
z øad poslancù ÈSSD.)

pøedložena a která dnes patrnì projde prvním ètením, nezùstal kámen na
kameni.
V zákonì nejsou obsaženy takøka žádné benefity pro úøedníky a není
dáno jeho finanèní krytí. Ani budoucí koalice neví, z èeho peníze vezme a
jaké benefity úøedníci budou mít a co jim vlastnì poskytne politickou nezávislost. My všichni jej budeme chtít pøepracovat.
Vytváøíme také novou zásadní elitu. Vy jste øíkali, že nebudete jako
politici. Øíkáte a prezident to požaduje, aby se na ministry vztahovala urèitá
odbornost, a mimo jiné proto bude v tìchto dnech mluvit s jednotlivými
kandidáty na ministry. A jedno specifikum ministra, které doteï platilo, a to
že ministr musel pøedložit èisté lustraèní osvìdèení, už ode dneška bohužel platit nebude. Nevím, jestli je to úplnì morální postoj. A nejvíc mì to mrzí zejména u èlenù KDU-ÈSL, kdy v minulosti byli StB sledováni a
pronásledováni køesané a zástupci církví.
Na závìr bych ocenil postoj pana pøedsedy poslaneckého klubu KSÈM
pana Kováèika. Ten to aspoò nezakrývá Rekonstrukcí státu èi bohulibými
cíli, ale na rovinu to øíká: jde tady o lustrace. (Potlesk z øad poslancù TOP09.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pan místopøedseda Bìlobrádek, po nìm
pan pøedseda Stanjura a pøedpokládám, že se hlásí i pan pøedseda
Kalousek.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážený
pane pøedsedající, milé kolegynì, milí kolegové.
Zástupce hnutí ANO tady jasnì pøedložil vìtu, že zákon pøedložili a
zaèali fungovat ve Snìmovnì. Ano, zákon o státní službì je klíèový zákon
tohoto volebního období, ale fakta jsou trochu jiná. Zákon pøedložili zástupci sociální demokracie jako jedné politické strany. Je dobøe, že zákon,
který je klíèový pro toto volební období a který si klade za cíl odpolitizování
státní správy, pøedkládá jedna politická strana bez jakéhokoliv dalšího projednání s opozicí, bez jakékoliv diskuse, která by se k nìmu vedla? Zákon
nemùže být funkèní a vìdí to dnes i jeho pøedkladatelé. A vy sami se budete snažit zákon naprosto pøepracovat tak, aby z kostry, která sem byla

Místopøedseda PSP Pavel Bìlobrádek: Vážený pane pøedsedo,
vážení èlenové vlády, vážení kolegové, kolegynì, mìl bych jen dvì poznámky.
První se týká toho, že skuteènì první ètení zákona o státní službì
nìjakým zpùsobem nemìní situaci, která se týká lustraèního osvìdèení
ministrù. V pøípadì, že je protizákonné, aby byl ministr bez negativního
lustraèního osvìdèení jmenován, pak je potøeba øíct, že to tak je, protože
tato situace, pokud projde tento návrh prvním ètením, nijak nezmìní
úèinnost lustraèního zákona ani sice platného, ale neúèinného zákona o
státní službì, jak byl schválen pøed lety.
Druhá vìc je jasná. Je to podmínka pana prezidenta. A my máme dvì
možnosti, respektovat ji, nebo ji nerespektovat. V pøípadì, že ji respektovat
nebudeme, tak nám tady dále bude vládnout vláda pana premiéra
Rusnoka. A pokud to chceme, tak je potøeba si uvìdomit, že kdo nebude
hlasovat pro návrh v prvním ètení tohoto zákona, tak prostì øíká, že je lepší, aby tady dále vládla Rusnokova vláda, pøestože je tady nìjaká vìtšina.
Takže podle mì je to zcela jasné. Podmínka tady je a my máme dvì
možnosti – buï ji nesplníme a bude pokraèovat situace, která tady je, anebo ji splníme s tím, že schválení v prvním ètení je jedna vìc, koneèná po-
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu pøedsedovi. Pan kolega Gazdík je další pøihlášený s pøednostním právem. Pane místopøedsedo,
máte slovo.

doba je druhá vìc a odkdy bude úèinnost, je vìc tøetí. To znamená
minimálnì tady bude nìkolik mìsícù, kdy bude možná jmenován ministr
bez negativního lustraèního osvìdèení, ale rozhodnì to nebude vztaženo k
úèinnosti zákona o státní službì. (Potlesk z øad poslancù KDU-ÈSL.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Dalším pøihlášeným je pan poslanec Stanjura. Pøipraví se pan poslanec Kalousek.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Já se omlouvám, pane pøedsedo, ale musím reagovat na nìkterá z vystoupení. Pøestože jsem mnohem mladší než
vy, tak jsem tady mnohem kratší dobu, tak se omlouvám, nepamatuji si parlamentní debatu z roku 2002. Ale každý z nás si mùže najít sjetiny.
Chci øíct, že ODS byla proti tehdy, je proti dneska a bude zítra a pozítøí,
pokud bude nìkdo navrhovat zmìnu lustraèního zákona. Ano, my jsme
pøipraveni na kompromis s úèinností, když to bude platit ještì 22 let, aby ti
estébáci, kteøí byli v roce 1980 plnoletí, nemohli sloužit ve státní službì, tak
takový zákon a takový kompromis jsme pøipraveni podpoøit. Argumentace
"vy jste udìlali nìco špatnì, tak my to udìláme taky a buïte potichu a nekritizujte nás" je sice možná, ale nemyslím si, že je šastná. Já myslím, že
mùžeme pøiznat, že jsme nìkdy chybovali jak v proceduøe, tak v obsahu.
Kdo nic nedìlá, nic nepokazí. My jsme to øekli nejedenkrát, nebudeme to
øíkat pokaždé. Ale váš argument je pøesnì tenhle, takový ten dìtský: ty jsi
rozbil okno, tak já teï rozbiju okno a ty mì nekritizuj za to rozbité okno.
Protože máte pravdu, váš návrh tady nevzbudil žádné emoce, protože se
neprojednával tak, jako se neprojednával vládní návrh pøedminulé vlády.
Už jsem dneska jednou øíkal a pokusím se opravit pana místopøedsedu
Poslanecké snìmovny Bìlobrádka, dneska nebudeme v prvním ètení nic
schvalovat, maximálnì když bude schválen program, budeme hlasovat o
pøikázání textu, o kterém vy sami øíkáte, že ho pøepíšete, jednotlivým
výborùm. Pokud byste to chtìli schvalovat, mìli jste to navrhnout. Tak si
prosím øíkejme pravdu. Nebudeme schvalovat v prvním ètení zákon, není
to tak navrženo. Budeme maximálnì hlasovat o pøikázání jednotlivým
výborùm.
Takže pokud chceme používat historickou pamì, tak to øíkejme i celé.
Já jsem rád, že jste zopakoval, kdo pro to v roce 2002 hlasoval, byly to takové zvláštní èasy, kdy byla jedna koalice papírová a druhá, vlastnì ne, to
bylo 101:99, omlouvám se, ale myslím, že musíte ocenit konzistenci našich
názorù. Øíkali jsme tehdy to samé, co øíkáme dnes, a budeme to øíkat znovu. Protože nejde jenom o spolupracovníky StB, taky mùže být pøíštì
ministr èlen Lidových milicí nebo èlen ÚV KSÈ nebo krajského výboru KSÈ.
My jsme to zažili v Moravskoslezském kraji, kdy tajemníci krajského výboru
KSÈ nastoupili jako námìstci hejtmanù. Tam se bohužel lustraèní zákon
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nevztahuje, protože to není vedoucí orgán státní správy. Takže nezužujme
debatu o lustraèním zákonu pouze na spolupracovníky StB. Okruh lidí, kterým se tato spoleènost rozhodla øíct, že nebudou sloužit státu, protože v minulém režimu nìjakým zpùsobem selhali, je mnohem širší. Není to žádné
odsouzení. Jenom nezapomeòte na ta písmena lustraèního zákona pøed
tìmi spolupracovníky StB. Nebo opravdu chcete, a vám je to jedno, jestli
èlen Lidových milicí nebo vysoký funkcionáø KSÈ pøed rokem 1989 bude v
ministerském køesle? No, nám to jedno není. A když ty dveøe otevøete jednou, tak jsou otevøené pro všechny, i pro ty komunisty, i pro ty milicionáøe.
(Potlesk zprava.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pan pøedseda Kalousek má slovo. Po
nìm vystoupí pan místopøedseda Bìlobrádek, který je zatím posledním z
tìch, kteøí avi... Tak už není poslední. Zatím posledním bude pan pøedseda
Fiala. Prosím.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo. Já už budu struèný,
protože vystupuju potøetí. Já prostì nevìøím tomu, že tomu nechcete
porozumìt. Já si myslím, že tomu rozumíte, jenom to chcete zamlžit. Prostì
vládní koalice se dohodla s prezidentem republiky, že projde-li tento text
do druhého ètení, již nebudou muset ministøi pøedkládat lustraèní
osvìdèení. Babiš bude prvním precedentem. Potom nebude dùvod žádat
to od kohokoli jiného. O nic jiného tu nejde. To znamená, aniž by se zmìnilo
písmenko, dohodou tìchto dvou ústavních institucí, prezidenta republiky a
Poslanecké snìmovny, se zásadním zpùsobem zmìní podmínky pro jmenování ministrù. Nevìøím, že tomu nechcete rozumìt. Vy jenom nechcete,
aby se to pojmenovalo. Z tohoto hlediska musím øíct, že jsou mnohem
srozumitelnìjší komunisté, kteøí naprosto jasnì øíkají, o co jim jde. A vám, i
když jde o to samé, tak se to snažíte zamlžit za nìco jiného.
Já jsem fascinován vystoupením nebo mírou pragmatismu pana
pøedsedy Bìlobrádka. Øíká, že je to podmínka prezidenta republiky, že
když ji nesplníme, tak tady bude dál Rusnokova vláda. Kdyby si pan prezident republiky pøál, aby dámy tady zatanèily èastušku a pánové kozáèka,
tak by pravdìpodobnì øíkal totéž. Tak prostì když nezatanèíme, tak tady
bude dál Rusnokova vláda, proto jakékoli podmínky pana prezidenta republiky je potøeba splnit. Ale tím pádem odevzdáváme ústavní pravomoci
Poslanecké snìmovny na Hrad! To je pøesnì to, èemu se tato Poslanecká
snìmovna musí bránit! Prosím pìknì, já chápu, že jistá míra pragmatismu
do politiky patøí, ale toto už není pragmatismus. To je prostì jenom pasivita, servilita dotažená do konce jenom proto, abych mohl být zítra
jmenován.
A ještì krátkou odpovìï panu poslanci Sklenákovi. Samozøejmì, já si na
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to hlasování z roku 2002 dobøe vzpomínám, jako na øadu jiných hlasování,
která bych radši neprožil, protože ve své politické kariéøe nejsme všichni
hrdi na každé hlasování, které jsme dìlali. A obojaké pokrytectví strany lidové, v jejíchž barvách jsem tenkrát hlasoval, obojaké pokrytectví k vyrovnání se s minulostí bylo jedním z dùvodù, proè øada z nás v roce 2009 tu
stranu opustila a založila jiný subjekt, kde se nìco takového prostì nedìlá.
A já jsem chvíli vìøil tomu, že s novou politickou reprezentací té strany zmizelo i toto staré know-how. Zdá se, že know-how je silnìjší než osobnosti.
(Krátký potlesk zprava.)
Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pan místopøedseda Bìlobrádek. Po nìm
je pøihlášen pan pøedseda Fiala a zatím poslední pan pøedseda
Schwarzenberg.

Místopøedseda PSP Pavel Bìlobrádek: Vážený pane pøedsedo, dámy
a pánové, kolegynì, kolegové, lze jen zopakovat to, že ani minulá koalice
úplnì vždycky neodmítla všechno, koneènì to tady zaznìlo, panu prezidentovi – amnestie apod.
Co se týká toho, co tady nezaznìlo a co já bych tady chtìl zdùraznit.
KDU-ÈSL je proti zrušení lustraèního zákona, nebude hlasovat pro zrušení
lustraèního zákona. Je to zcela jasné stanovisko. Znovu opakuji a dìkuji za
pøipomínku, jsem nováèek ve Snìmovnì, pokud pøikážeme výborùm tento
návrh zákona o státní službì, nebo novelu, tak se bezpochyby nezmìní ty
podmínky, které jsou v lustraèním zákonì, tzn. i úèinnost, která by byla po
schválení nového zákona o státní službì, tak by se nic nezmìnilo, tzn. takhle to není. Rozhodnì bych si nechtìl nechat podsouvat to, že splníme jakoukoli podmínku. Já myslím, že to je velice sice zábavné, nikoliv však realistické.
Já skuteènì vidím dvì možnosti: ano, mùže tady pokraèovat
Rusnokova vláda, mùže pokraèovat možná i neomezenì dlouho, anebo
holt skonèí. To jsou dvì možnosti. Myslím, že právì tím, že se pøikáže
zákon o státní službì výborùm, se nic nemìní na našem právním øádu.
Pokud tomu tak je, tak asi tomu opravdu nerozumím. A domnívám se, že
pokud se tohle stane, že to není nic tak zásadního. Naopak dojde nám tento návrh do výborù, bude se projednávat a pak mùže být skuteènì diskuse nad tím, a tato zásadní norma skuteènì platí tak, jak má. Dìkuji.

oprávnìní. Všechno, co zde organizujete, je jenom proto, aby mohl øídit
bez øidièského prùkazu, a to je prostì špatnì.
V jednom máte ale pravdu. Pravidla hry urèujete nikoliv vy, ale urèuje je
nový personalista vlády, kterým je pan prezident. A pan prezident jako personalista si zve na pohovor jednotlivé ministry a klade rùzné podmínky, ale
svoje podmínky. A když mu nevyhovují obecná pravidla, tak vám dá návod,
jak je porušit. Já tohle chápu, panu prezidentovi rozumím, protože to tak
dìlá už nìjakou dobu. Co ale nechápu, je, že na to pøistupujete vy. Jediné,
co dìláte, je, že oslabujete parlamentní demokracii, a to tedy na sebe
berete hodnì velkou odpovìdnost. (Vìtší potlesk zprava.)
vo.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pan pøedseda Schwarzenberg má slo-

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane pøedsedo, dámy a páni,
poslankynì a poslanci, pøed nìjakými 700 lety, tak dlouho je to, odsoudil
jeden londýnský soudce následníka anglického trùnu, tzv. èerného prince,
Black Prince. Tím byl prùlom v matce demokracii k právnímu státu, který sice potom ještì dlouho trval, než byl plnì realizován, ale bylo stanoveno, že
i èlen panovnické rodiny a následník trùnu je podøízen zákonu a soudu.
Dámy a pánové, my tady jednáme opaènì. My jednáme v pøedklonu
pøed pøáním hlavy státu a tímto zákonem stanovíme, že èlenové vlády jsou
nad zákonem, který platí pro všechny ostatní. Tohle je náš pokrok v demokracii. Prosím zamyslete se nad tím, co tady dìláte. Že z pragmatických
dùvodù popíráme všechny zásady právního demokratického státu. Dìkuji
mnohokrát. (Výrazný potlesk zprava.)

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: A slovo má pan pøedseda klubu Úsvit
pan poslanec Fiala. Prosím.

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane pøedsedo, dámy a pánové, celá ta
debata mì jenom utvrdila v tom, že mùj pøímìr s øidièákem je naprosto
pøesný. Pan Babiš je možná dobrý øidiè, to já nevím, ale postrádá øidièské

Poslanec Radim Fiala: Vážený pane pøedsedající, vážená vládo,
kolegynì a kolegové, dovolte mi øíct také nìkolik slov k zákonu o službì
státních zamìstnancù. Tento návrh zákona v Poslanecké snìmovnì leží
dvacet let. Asi jsme si všichni položili otázku, proè se za tìch dvacet let neprojednal. No, neprojednal se proto, že každé vládì, která tady byla za
tìch dvacet let, by okleštil podmínky a zhoršil podmínky k ovládání státní
správy. V podstatì žádná vláda, která tady byla, reálnì nechtìla, aby tento zákon o službì státních zamìstnancù byl schválen.
My jsme se rozhodli, že ho chceme zaèít projednávat. Že ho chceme
zaèít projednávat, a je nám jedno, jestli to bude dnes nebo za ètrnáct dní
nebo za týden nebo za mìsíc. A máme k nìmu výhrady. Máme k nìmu
mnoho výhrad. Ale pøesto si myslíme, že je dobré zaèít ho projednávat.
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Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Pan pøedseda Fiala má slovo.

Naše výhrady dáme do pozmìòovacích návrhù, které zde pøedneseme ve
druhém ètení, a podle toho, jakou promìnou tento zákon projde, se rozhodneme, jestli o nìm budeme hlasovat a jak o nìm budeme hlasovat, o
zákonu jako celku, ve tøetím ètení. Dìkuji. (Potlesk poslancù hnutí Úsvit.)

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu pøedsedovi Fialovi a vzhledem k tomu, že nemám další žádosti o vystoupení s pøednostním právem,
tak nám nezbývá nic jiného, než abychom hlasovali o návrhu celého
poøadu schùze tak, jak vám byl písemnì pøedložen. Ještì chvilku poèkám
a dám prostor kolegùm z pøedsálí, aby se dostavili do jednací místnosti.
Mám tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu pøihlásili svými kartami, a jakmile se poèet pøihlášených ustálí,
zahájím hlasování.
Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem poøadu 5. schùze
Poslanecké snìmovny tak, jak byl písemnì pøedložen.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, a stiskne tlaèítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování má èíslo 2, pøihlášeno je 175, pro 123, proti 38. Konstatuji, že
jsme poøad schùze schválili.
Ještì než budeme pokraèovat, tak mi byla doruèena omluvena pana
poslance Chovance, který se omlouvá z rodinných dùvodù od 12 hodin.
Vzhledem k tomu, že jsme schválili poøad schùze, otevírám bod èíslo

1.
Návrh poslancù Vìry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bìlobrádka
a dalších na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 90/1995 Sb.,
o jednacím øádu Poslanecké snìmovny,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
/snìmovní tisk 26/ - prvé ètení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 26/1 a já prosím, aby za navrhovatele vystoupil pan místopøedseda Petr Gazdík. Prosím, pane
místopøedsedo, máte slovo.

ces a zvýšit míru transparentnosti pøi projednávání návrhù jednotlivých
zákonù. Tyto cíle vnímám jako odraz negativní zkušenosti, kterou jsme já a
mnoho mých kolegù v minulém období získali, ale i jako reakci na kritiku
veøejnosti a neziskových organizací. Svých cílù se tento návrh snaží dosáhnout tím, že bude pøijato v zásadì pìt následujících zmìn:
1. Zveøejnìní seznamu osob, které se na tvorbì legislativního textu podílejí, a zavedení tzv. legislativní stopy.
2. Prodloužení lhùty mezi 2. a 3. ètením na 14 dnù.
3. Zavedení principu veøejnosti jednání všech orgánù Poslanecké
snìmovny.
4. Zavedení povinnosti zpracovat k návrhu zákona obecné zhodnocení
korupèních rizik, tzv. CIA.
5. Zabránìní možnosti neprùhledného rozdìlování finanèních
prostøedkù prostøednictvím pozmìòovacích návrhù k zákonu o státním
rozpoètu.
Jako nejvìtší nedostatek, který dlouhodobì snižuje kvalitu legislativních
prací, vnímám krátkost lhùty mezi 2. a 3. ètením. Je zøejmé, že 72, resp. 48
hodin je lhùta zcela nedostateèná pro seznámení se s podanými
pozmìòovacími návrhy a jejich posouzení z odborného, ale i politického
hlediska. Kritici tohoto návrhu namítají, že by byl legislativní proces
neúmìrnì zpomalen a zkomplikován. Já se však spolu s ostatními
pøedkladateli domnívám, že zpomalení legislativního procesu je pøijatelnou
cenou za prostor pro dùsledné a podrobné seznámení se s
pozmìòovacími návrhy, o kterých má každý z nás rozhodnout.
Pozmìòovací návrhy pøedložené ve 2. ètení jsou pak èasto pøíèinou velmi
nekvalitních zákonù, jež je pak nutné opravovat, èímž se ve svém dùsledku
roztáèí kolo neustálých zmìn, které vedou k legislativnímu chaosu.
Tato slova pronáším po zkušenosti, kterou jsem zde v minulém volebním období získal. Mohu s lítostí konstatovat, že jsme již v minulém volebním období nemìli možnost totožný návrh schválit a pøipravit pro
souèasnou Snìmovnu lepší podmínky pro legislativní práci. Vìøím, že
souèasná Snìmovna bude tento návrh projednávat s vùlí zmìnit svá pravidla tak, abychom mohli navržené zákony projednávat s klidným svìdomím
odpovìdného zákonodárce.
Dìkuji vám za pozornost.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane pøedsedající, vážené
poslankynì, vážení poslanci, èlenové vlády, dovolte, abych vám pøedstavil
návrh novely jednacího øádu Poslanecké snìmovny uvedený pod
snìmovním tiskem 26. Tento návrh si klade za cíl zkvalitnit legislativní pro-

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji. Prosím pana zpravodaje
Polèáka, resp. pana poslance Polèáka, který byl urèen zpravodajem, tak je
to správnì, pro prvé ètení. Omlouvám se, pane poslanèe. Prosím, máte slovo.
Poslanec Stanislav Polèák: Nic se nedìje, pane pøedsedo. Dìkuji za
slovo. Já budu pouze struèný. Mé vystoupení se týká této pøedlohy v tom
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smìru, že nebudu navrhovat samozøejmì její zamítnutí. Je nepochybné,
že tato novela je zpùsobilá projít do dalšího legislativního procesu, pouze
snad pøipomínka. Zákon o jednacím øádu Poslanecké snìmovny je do jisté
míry výsostný. Výsostný v tom, že reguluje vlastnì zdejší jednání v této síni,
a doposud tedy bývalo zvykem, že se na jeho pøípravì podílely všechny
politické strany a reprezentace, které zde zasedají. Myslím si, že by bylo
vhodné, než byl pøedložen tento návrh zákona, aby se tato debata vedla
napøíklad i s novými uskupeními, a je to tøeba hnutí Úsvit èi další, protože
je skuteèností, že tato vnitøní pravidla, která se potom projeví formou
zákona, by mìla být akceptovatelná pro všechna uskupení, která zde zasedají, a na druhou stranu by mìla pøetrvat déle než jenom jedno volební
období.
Již zde bylo hovoøeno o tom, že ten návrh zákona je do jisté míry základem, je možné i hovoøit o nìkterých zmìnách, na které upozoròuje i
vláda – jistý nesoulad se zákonem o rozpoètových pravidlech, v daòovém
øádu je urèitá terminologie, kterou pøedloha nerespektuje, na druhou stranu jsou to relativní drobnosti z pohledu toho, co nás dneska ještì èeká.
Takže já jaksi nehodlám zdržovat jednání této Snìmovny a doporuèuji, aby
tento návrh zákona postoupil do dalšího ètení, s tím, že by bylo tøeba zvážit,
aby se prodloužila lhùta pro jednání v rámci 2. ètení, jak jsem øekl, aby
všechny poslanecké kluby mohly zasednout, a myslím si, že by bylo
vhodné, aby se i vytvoøila urèitá buï neformální, nebo formální skupina
zástupcù všech politických stran, která by o této normì diskutovala.
To, co je zásadní, mimo jiné je nutno vypíchnout, je skuteènì to
prodloužení lhùty mezi 2. a 3. ètením. Je pravdou, že toto prodloužení lhùty
mezi 2. a 3. ètením skýtá jistá rizika, která mohou souviset s tím, že se tím
prodlouží legislativní proces. A ono se mùže jevit, že tøeba 14 dnù není tak
zásadní doba, ale v této Snìmovnì se èasto stává, že je dùležitý nìkdy i
každý den. To je øešitelné buïto zkrácením této lhùty, nebo vymezením této
lhùty jinak typovì na urèité pøípady, anebo i tím, že by vláda v danou chvíli
potom, kdyby potøebovala, vyhlásila stav legislativní nouze. Zde je ovšem
tøeba podotknout, že i podle nálezu Ústavního soudu je tøeba pøistupovat k
problematice vyhlášení stavu legislativní nouze pomìrnì restriktivnì, takže
toto by asi úplné øešení té námitky o dlouhosti lhùty mezi 2. a 3. ètením, která se tedy navrhuje prodloužit ze souèasných 24 hodin na 14 dnù, tím by
se pøíliš nevyhovovalo. Je tøeba, aby se pøedkladatelé nad tímto ještì zamysleli, protože je faktem, že život zde ve Snìmovnì je variabilní a mùže
vyžadovat nìkdy i pružná øešení. To tedy øíkám z opozièních lavic pro
zástupce novì se formující vládnoucí koalice, což je de facto ustanovení,
které by mìlo jít potom v ústrety jim.
Dìkuji.

Pøedseda PSP Jan Hamáèek: Dìkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou
rozpravu. Jakkoliv mám dvì pøihlášky, tak ještì pøedtím dám prostor s
pøednostním právem panu pøedsedovi Stanjurovi, pøipraví se paní
poslankynì Putnová. Prosím, pane pøedsedo, máte slovo.
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Poslanec Zbynìk Stanjura: Dìkuji za slovo. Nejdøív chci øíct, že budeme hlasovat pro projednání tohoto návrhu ve výborech, a chci øíct, že je to
jediný legislativní návrh dneska, který má plné právo, aby byl poslanecký.
Nemyslíme si, že vláda, moc výkonná, by mìla navrhovat, jaká pravidla si
stanoví moc zákonodárná. Takže je dobøe v tomto pøípadì, že se jedná o
poslanecký návrh a ne vládní.
Myslím, že v rámci projednávání se mùžu soustøedit na jiné body než
tìch pìt, které uvádìjí pøedkladatelé, nicménì dovolte mi, abych se
vyjádøil, poukázal na nìkterá rizika èi nedomyšlenosti èi nedostatky tìch
navržených bodù.
Zveøejnìní seznamu osob, které se na tvorbì legislativního textu
podílely. My urèitì nemám problém s tím, aby pokud nìkdo podal
pozmìòující návrh na výboru, aby o tom byl jasný záznam. Nemáme žádný problém s tím, aby hlasování na výborech bylo dohledatelné jako hlasování na plénu. Nicménì pokud to vezmeme doslova, tak v pøípadì, že to
bude vládní návrh a bude to pøipravovat nìjaký legislativní odbor ministerstva, bude souèástí vládního návrhu seznam tìchto lidí? Pokud se udìlá
nìjaký semináø, na kterém vystoupí i dotèené osoby, zájmové skupiny, což
je naprosto legitimní a naprosto bìžné, bude i seznam tìchto lidí a tìchto
organizací? A pokud ano, budeme k tomu chtít, jestli je stát platí, nebo ne?
Já si myslím, že ano. Že by každý mìl uvádìt, zda je, èi není.
Chci øíct, že je o tom potøeba vést ještì podrobnou debatu, aby se
neøeklo, že jediný, za kým bude legislativní stopa, bude poslanec, který
podá pozmìòující návrh, protože lidí, kteøí se podílejí na pøípravì legislativy, je velmi mnoho, a víte, že nejdùležitìjší je pùvodní materiál. Každá
zmìna, a vy jako vládní poslanci to poznáte, se bude tìžko prosazovat,
protože se bude øíkat, že to je vládní návrh, a do toho Snìmovna moc nezasahuje. Prosil bych pøedkladatele a všechny, kteøí se tím budou zabývat,
abychom tohle ještì podrobnì diskutovali, aby logická, a já myslím, že to
je naprosto oprávnìná potøeba, vìdìt, kdo to navrhl a jak jsem hlasoval ve
výboru, já s tím nemám žádný problém, abychom to nepøehnali a pak jsme
nemìli stovky, tisíce jmen u každého návrhu zákona, kdo jenom prošel kolem, a každého referenta na legislativním odboru.
Druhá vìc, která zní velmi dobøe a logicky, je prodloužení lhùty mezi
druhým a tøetím ètením. Musím øíct, že tak jak je to navrženo, správný název
je, že u opozièních návrhù se lhùta prodlouží mezi druhým a tøetím ètením,
protože tady se zachovává možnost Snìmovnì to snížit na 48 hodin, bez

možnosti veta dvou klubù. A protože jsem tady sice teprve druhé volební
období, ale nìjakou praxi mám, když to navrhne vláda, tak to vládní vìtšina
schválí a bude 48 hodin. Když navrhne opozice, že chce snížit z deseti dnù
nebo ètrnácti na 48 hodin, tak to vládní koalice zamítne. Takže tento návrh
je pro opozièní návrhy, ne pro vládní, ale budiž, bude to komplikovat život
pøedevším vládì, protože buï narušíme šestitýdenní cyklus schùzí a
vymyslíme nìjaký jiný, sedmitýdenní, nebo zkrátíme výborové týdny nebo
nevím jak, anebo bude materiál druhé ètení na jedné schùzi a tøetí ètení na
druhé.
Souèasnì je navrženo, aby se návrh zákona dal stáhnout ještì na
zaèátku tøetího ètení. Vznikají tady týdny a mìsíce na politickou úvahu, zda
tøeba vláda v okamžiku, kdy se nevyvíjí projednávání zákona ve Snìmovnì
tak, jak si vláda pøedstavovala, aby to byla schopna ještì týdny analyzovat
a pøípadnì ho stáhnout. Nevím, jestli je to dobøe.
Je tam snaha, snížit možnost obstrukcí pro opozici. Zvažte. My teï jsme
v opozici, taky nás to napadlo, když jsme vládli. Nakonec jsme tomu pokušení vždycky odolali. Jestli chcete, prosaïte si to tam, že nechcete
obstrukce pøi projednávání programu. Myslím si, že zejména pøedsedové
poslaneckých klubù mají vlastní zkušenost s tím, že stejnì má nìkdo neomezenou možnost vystupování, tak je to docela zbyteèné a my to
nedoporuèujeme. Když jsme odolali jako vládní strana, tak odoláme i jako
opozièní, protože je to i proti nám.
Není žádný problém s tím, aby se korupèní rizika pøipojovala k návrhùm
zákona. Myslím si, že to je v poøádku, velmi èasto se to podceòuje.
Nicménì nesmí to být tak formální. A je to tøeba øíct kriticky na minulé volební období, jak se posuzuje dopad na veøejné rozpoèty státní, krajské èi
obecní. Velmi èasto jsou nepravdivé vìty, že to nemá dopad na krajské a
obecní samosprávy. Návrh zákona. A zeptejte se pak starostù, kolik penìz
jim to bere, kolik musí pøijmout úøedníkù, aby zajistili novou povinnost. Má
to velmi èasto dopad. Takže bych poprosil, abychom to zpøesnili, jak
finanèní dopad, tak dopad na vznik potenciálních korupèních rizik.
Pak si myslím, že tam je jeden návrh, který je podle mì na hranì ústavnosti, ale zase veïme o tom debatu, nechci tady pronášet nìjaké silné
vìty. Tam se v zásadì øíká, nebo v zásadì navrhovatelé chtìjí bojovat s
porcováním medvìda, i když se už medvìd roky neporcuje. Je to trošku s
køížkem po funuse, ale proè ne. Ale jak chtìjí bojovat s medvìdem?
Neøíkají, že nemùže být pøímá dotace nìkomu. Øíkají, že kdo si to vylobbuje na ministerstvu, a už to pøijde v rámci vládního návrhu zákona, tak je to
v poøádku. A když to navrhne poslanec, tak to musí nejdøív projednat
úøedník. To si myslím, že není dobøe. Buï to nesmí nikdo, anebo to mohou
všichni. A sami si pøedstavte, jaký bude ohlas, když nìkdo z tìchto 200
èlenù Snìmovny pøijde a v rámci projednávání státního rozpoètu navrhne

zmìnu: Já navrhuji poslat 10 milionù do své obce, protože jsem zástupce
tohoto volebního regionu. Za prvé to nepøejde a za druhé bude mít mediální ostudu. Takže ten boj je podle mì zpoždìný o x let a navíc si myslím,
pokud chceme bojovat, tak si to promysleme, aby úøedník nemìl vìtší
výsadu než poslanec.
Poslední vìc, kterou bych chtìl, kterou chceme podpoøit, to, že se
zpøesní možnost uzavøení projednávání na výborech. Myslím si, že je to
dobøe – ale zase, možná nám mohli i v rámci diskuse pøedkladatelé zákona
øíct, kolikrát se to stalo. Já jsem tady byl necelé jedno volební období, to
zkrácené. Byl jsem èlenem postupnì tøí výborù. Ani jednou nikdo nenavrhl
uzavøení èásti jednání. To je problém, který podle mého názoru opravdu
neexistuje, a souèasnì s ním bojujeme. To je taková hezká práce, bojovat
s nìèím, co reálnì neexistuje. Na tom se shodneme, pak si zatleskáme, ale
efekt je žádný.
Poslední diskutabilní vìc je pøílepek èi pøílepky. Asi se shodujeme na
tom, že pøílepky jsou špatnì. Na èem se však neshodujeme – na tom, kdo
posoudí, že se jedná o pøílepek. Kdo to posoudí? Reálnì je to tak, že to posuzuje vládní vìtšina. Když se vládní vìtšina rozhodne, že to pøílepek není, tak to prostì pøílepek není. Když se rozhodne, že to pøílepek je, tak to
pøílepek je. Nemám na to recept, protože skuteènì øíct zákonem, že
nesmìjí být pøílepky... Vy jste pøed pár dny hlasovali u návrhu státního
rozpoètu na rok 2014 o zmìnì státního rozpoètu na rok 2013. My tvrdíme,
že to je pøílepek, že tam žádná souvislost, jak píšete, s návrhem zákona není. Vy jste usoudili, že to pøílepek není, a prošlo to.
Já to nechci zlehèovat. Opravdu si myslím, že není dobøe, když budeme v zákonu o daních øešit azylové právo, nebo naopak. Ale je to o interpretaci, o zdravém selském rozumu nás, o zdravém selském rozumu tìch,
kteøí chtìjí pøípadnì otevøení toho zákona využít k nìjaké drobné zmìnì
nìkde jinde, ale zase si myslím, že jsme pod takovou kontrolou, že reálnì
nìjaké opravdu zvláš nebezpeèné èi úplnì nesouvisející pøílepky nevznikají. Ale proè ne. Jenom bych poprosil kolegynì a kolegy, až to budeme
probírat na výborech, abychom se zkusili zamyslet nad formu, aby to nebylo tak, že pøílepek je to, o èem rozhodne vìtšina v Poslanecké
snìmovnì, protože takhle je to v této chvíli navrženo.
Souèasnì si myslím, že my nemáme problém podpoøit prodloužení lhùty
po projednání ve výborech, protože si myslím, že by bylo dobré na tom najít výraznou shodu mezi koalièními i opozièními kluby, a abychom svá pravidla projednávání nemìnili pøíliš èasto. Jenom øíkám, že možná ještì nìkteré
další body, které ten parlamentní život už pøinesl, se pokusíme navrhnout pøi
projednávání ve výborech, a doplnit návrh o další podnìty. Ale bude to ve
stejné rovinì jako u pìti navržených. Budeme hledat shodu s vámi se všemi, abychom ta pravidla velmi èasto neprojednávali.
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Nedá mi to, abych nevzpomnìl to, co øíkal pan pøedseda Hamáèek.
Ano, byl to zrovna návrh zákona o jednacím øádu Poslanecké snìmovny,
kde zùstal jenom nadpis a zbytek jsme vymìnili. A já jsem byl v té vìtšinì,
která to vymìnila. Ale bylo to proto, že nám to navrhl Senát. Že pøišly dva
stejné návrhy. A do senátního jsme nesáhli jediným písmenkem, protože si
myslím, že Senát má plné právo upravit si vnitøního pravidla svého života,
fungování, jako Poslanecká snìmovna má právo si upravit svá pravidla
vnitøního fungování.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Dalším
pøihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankynì Putnová.

Poslankynì Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážená paní pøedsedající, dámy a pánové.
Tøi roky, které jsem strávila v poslanecké lavici, mì pøesvìdèily o tom,
že jednací øád Poslanecké snìmovny vyžaduje novelizaci. Oceòuji
iniciativu poslancù, kteøí k tomu pøistoupili, zvláštì tìch, kteøí už pracovali
na pøijetí této novely v minulém volebním období. Pøesto jsem
pøesvìdèená, že nìkteré body zasluhují naši pozornost.
Dovolím se vyjádøit alespoò ke dvìma z nich. Je to novelizaèní bod èíslo
7 a èíslo 11. Myslím si, že o tom prvém nebyla ještì v tomto sále øeè. Jedná
se o regulaci rozpravy bìhem schvalování poøadu schùze. Chceme
regulovat nìco, co fakticky jednací øád neumožòuje. Èili zdá se mi, že je to
zamìøené na regulaci pøednostních práv. V takovém pøípadì by se to ale
mìlo objevit v dalších paragrafech, které práva s pøednostním vystoupením
zahrnují.
Další novelizaèní bod èíslo 11 už byl zmínìn panem poslancem
Stanjurou. Požadujeme pod pláštíkem transparentnosti a zpøesnìní norem,
abychom pøedkládali v dùvodové zprávì i autory jednotlivých norem.
Domnívám se, že politická odpovìdnost je odpovìdnost poslancù, kteøí by
mìli za svoje návrhy být také plnì zodpovìdní. Pokud chceme, aby tam
byla ta stopa, o které tady už byla øeè, tak je to jenom další ukázka alibismu a pokrytectví, kterým je èeská politika víc než naplnìna.
Dìkuji vám.

tento zákon pozmìòující jednací øád Snìmovny. Myslím si, že je správné
o tom uvažovat i tak, jak uvažuje pan poslanec Stanjura, ale možná i z
druhé strany. Ono by zkrácení toho legislativního procesu, který bude prodloužen o tu lhùtu 14 dnù možná, prospìlo, kdybychom si o nìco více regulovali dobu na øeènìní, kdybychom zavedli možná nìjaké limity, jak je to
v øadì parlamentù vyspìlých zemí, a kdybychom tøeba to pøednostní
právo, které je, øekl bych, zneužíváno, úplnì zrušili. Ono vùbec to slovo
"pøednostní právo" je takové trošku nedemokratické.
Co se týèe obstrukcí, myslím, že budou klidnì moci pokraèovat dál.
Ony obstrukce patøí k parlamentní demokracii. V Americe dokonce
dokážou zavøít národní parky, a tím ohrozit potravu pro méïu Béïu. Otázka
je, jestli to oceòují i normální lidé. Já bych øekl, že moc ne. A možná bychom se mohli shodnout na tom, že budeme mluvit spíš k vìci než pronášet ideologické projevy nebo brzdit nìco, co stejnì zbrzdit nemùžeme.
Takže já podporuji tento zákon, ale samozøejmì s tím, že ho dopracujeme. Jsme tu pøece od toho, abychom na tìch zákonech pracovali, aby
byly ideální. Dìkuji za slovo. (Zatleskání z lavic poslancù ANO.)
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Je faktická? ptám se. Dobøe.

Poslanec Martin Komárek: Dìkuji za slovo. Dámy a pánové, já si také
nemyslím, že by Snìmovna mìla ustupovat podmínkám pana prezidenta,
ale tentokrát myslím, že je dobøe, že padla tato pseudopodmínka, protože
se zabýváme urychlenì zákony, které je potøeba pøijmout. Jedním z nich je

Poslanec Zbynìk Stanjura: Ani nevyužiji urèitì dvou minut.
Chtìl bych poprosit pana poslance Komárka prostøednictvím paní
pøedsedkynì, aby si nezahrávali s tím, že omezí možnosti opozice vystupovat. Taková myšlenka, že omezíme pøednostní právo... My jsme v minulém volebním období jako vìtšinová koalice vyhovìli návrhu opozice,
která chtìla rozšíøit poèet pøednostnì vystupujících øeèníkù, z logických
dùvodù, protože mají to všichni ministøi. To ve vašem pøípadì bude 17
ministrù. Má to vedení Snìmovny, což vìtšinou je vìtšina té koalice. A pak
to mìli pouze pøedsedové poslaneckých klubù. Pøišla tehdejší opozice,
dnes váš koalièní partner, s návrhem, aby to byli i pøedsedové politických
stran. My jsme to podpoøili, protože ten návrh byl logický. I tak bude mít koalice mnohem víc pøednostních øeèníkù než opozice. Já vím, že vám to
mùže pøipadat nepøíjemné. Zkuste si pøedstavit tu roli naopak. To by bylo
køiku, že obèanští demokraté chtìjí omezit opozici atd. Už vidím ty titulky.
Nic takového tam není kromì toho u programu.
Navíc, já se omlouvám paní kolegyni Putnové, k návrhu programu mohou vystupovat se svými návrhy jednotliví poslanci. Nemohou jakoby reagovat a komentovat, ale každý poslanec mùže do 30 minut po zahájení každého dne projednávání schùze pøednést svùj návrh na zmìnu èi doplnìní
programu. Já jsem jenom øíkal, že to je drobné omezení zejména opozice,
protože funguje to tak, že vìtšinou má protinávrhy opozice. Je to naprosto
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Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Já též dìkuji. Dalším
pøihlášeným do rozpravy je pan poslanec Komárek.

pøirozené. A chtìl jsem poprosit, abyste si s tím nezahrávali. Mùžeme o tom
tak nezávaznì konverzovat, ale byl bych rád, kdybyste to nenavrhovali a abyste to neschvalovali.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dalším pøihlášeným
do obecné rozpravy je pan poslanec Tejc. – Omlouvám se, ještì je tady
faktická od paní poslankynì Putnové na poslední chvíli.

Poslankynì Anna Putnová: Já chci jenom zareagovat na pana kolegu
Stanjuru. Já jsem mluvila o rozpravì, ne o možnosti poslancù vystoupit. Ale
o rozpravì, regulovat rozpravu. Dìkuji.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana poslance Tejce.

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, stál jsem na tomto místì pøed nìkolika mìsíci a svádìl jsem tehdy tvrdý boj tehdy jako pozièní poslanec s tehdejšími vládními poslanci o to, aby
nebyla omezována zmìnou jednacího øádu práva opozice. A protože si
ještì pamatuji, není to tak dávno, tak bych skuteènì doporuèoval, abychom opozici, by teï jsem souèástí koalièní vìtšiny v této Snìmovnì, žádná práva nekrátili, protože se to dlouhodobì nevyplácí nikomu. Každý
vìtšinou, kdo je koalicí, tak témìø s jistotou se stane opozicí. Naopak to
úplnì vždy nemusí platit, ale dùležité je, abychom si pamatovali ty chvíle
mnohdy køivd, které jsme tady jako pozice v té dobì zažívali, a abychom
se je nesnažili èinit jiným.
Takže v tomto smyslu budu hlasovat pro to, aby návrh postoupil do
druhého ètení, ale abychom jej upravili. Docela mì mrzí, že ta iniciativa
vzešla bez debaty mezi poslaneckými kluby a byla pøipodepsána na
základì požadavku Rekonstrukce státu, která vùbec žádnou zkušenosti s parlamentní prací vìtšinou nemá. A tam si myslím, že se také odráží
možná dobrý zámìr, ale ne vždy úplnì ideální provedení návrhu
zákona.
Podpoøím tuto novelu proto, že je poslanecká, a proto, že si také jako
kolega Stanjura nemyslím, že bychom mìli èekat na vládní návrh zákona o
jednacím øádu Snìmovny. To by byla skuteènì chyba. Chtìl bych ale upozornit na možná negativa. První je v tom, že si dáváme velké požadavky
a chceme novì zavést velké požadavky na zpracování odùvodnìní jednotlivých pozmìòovacích návrhù. Chtìl bych upozornit na to, že v praxi budou mít s tímto ustanovením problémy i jednotlivá ministerstva, ale
pøedevším to omezí práva jednotlivých poslancù, a to pøedevším
opozièních, protože ti nebudou mít k dispozici aparát ministerstev, nìkolik
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desítek úøedníkù, kteøí budou pracovat napøíklad právì na tom zhodnocení
korupèních rizik. To vidím jako praktický dùsledek, který nastane. A dostaneme se do situace, že místo toho, abychom alespoò èásteènì zamezili výhradám, které zaznívaly na adresu zpùsobu projednávání zákonù, je budeme formálnì plnit, ale fakticky je nebudeme plnit vùbec. To je problém,
který nastane, a bude to obdobné, jako když teï do zákona má být vždy
aplikována otázka finanèních nárokù, které ten zákon pøinese, v rámci
dùvodové zprávy a ta plnìna není. Chtìl bych pøipomenout, že jsme se
dozvìdìli v rámci tehdy pøedkládaného vládního návrhu zákona,
respektive obèanského zákoníku, že nám nepøinese žádné náklady jako
státu. Všichni víme, že pøinese, a nepochybnì to budou náklady ve
stovkách milionù na postupnou aplikaci tohoto zákona. Ale to jsou vìci,
které samozøejmì mùžeme øešit pøi jednání ve výborech.
Já bych skuteènì chtìl upozornit na to, že novelu podpoøím zejména s
ohledem na zavedení prodloužení lhùty mezi druhým a tøetím ètením.
Fakticky to bude znamenat, že zákony budou projednávány na jedné
schùzi v prvním ètení, na další ve druhém ètení a na další schùzi
Poslanecké snìmovny ve ètení tøetím. To znamená, že prodloužíme legislativní proces pøibližnì o ètyøi až osm týdnù, to je minimum.
Druhá vìc, kterou bych chtìl podtrhnout, je to, že se mi nezdá vhodné
– už to tady padlo –, aby tady byl kladen rozdíl mezi vládní návrhy a návrhy poslanecké, to znamená, aby tady koalièní vìtšina mìla možnost
zkracovat lhùtu na 48 hodin, protože každá koalièní vìtšina jednou podlehne snaze všechno urychlit, a následnì tedy ten hlavní bonus, možnost
posoudit pozmìòovací návrhy a už ministerstvy, nebo jednotlivými poslaneckými kluby, bude zkracován a smysl zákona nakonec pøijde vniveè.
Proto si myslím, že bychom o této vìci jednat mìli. Lhùta musí být prodloužena. A já bych se pøimlouval za to, aby zkrácena mohla být, aby tam
existoval mechanismus jejího zkrácení, ale napøíklad tøípìtinovou vìtšinou
v této Snìmovnì, pøípadnì tak, jak je to konstruováno mnohdy právem veta jednotlivých klubù. Bavme se o tom, jestli to mají být kluby dva, nebo tøi,
protože poèet poslaneckých klubù v této Snìmovnì závratným zpùsobem
stoupá.
Tolik tedy ode mì. Není to žádný bianco šek k tomuto návrhu. Myslím
si, že je zralý na zmìny, ale není dùvod, abychom jej zamítali. Proto jej
podpoøím, tak aby postoupil do druhého ètení.
Dìkuji.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Heger.

Poslanec Leoš Heger: Dìkuji, paní místopøedsedkynì. Já jsem si do- 41 -

volil vystoupit jako reakci na pana poslance Tejce, protože možná nebudu
ve zdravotním výboru pøi dojednávání detailù k tomuto zákonu. Mnì se nelíbila poznámka o tom, že poslanci nemají tak rozsáhlou možnost
odùvodòovat své pozmìòovací návrhy, jako ji mají poslanci a ministerští
úøedníci, kteøí momentálnì fungují v koalici, zatímco opozice nemá k dispozici aparát. Já si myslím, že právì mìnìní vìcí a v politice, èi v manažerování jenom na základì dojmologií, a nikoliv dobøe provedených analýz
a expertního posouzení, které je samozøejmì nìkdy platné, ale že pøesnì
tenhle dùvod pøekotného rozhodování a dojmologického posuzování je
vìc, která v našem systému zaplòuje zákony celou øadou nesprávných
vìcí. Proto tedy rozhodnì budu podporovat to, aby legislativní stopa a
øádné odùvodòování pozmìòovacích návrhù byly nezbytné. Dìkuji.

Poslankynì Helena Válková: Vážená paní místopøedsedkynì, vážené
dámy, vážení pánové, v podstatì mi mùj pøedøeèník vzal slovo ve smyslu
obsahovém, protože bych tady chtìla upozornit na § 48 odst. 1. Jde
skuteènì o návrh, který tady zaznìl, jak jsem slyšela, byl pøednesen a snad
byl dokonce v minulém volebním období projednáván. Jde o vypuštìní

druhé vìty § 48 odst. 1, která stanoví, že èleny vyšetøovací komise mohou
být pouze poslanci. Já jsem byla èlenkou vyšetøovací komise pro zjištìní okolností úmrtí Pavla Wonky zaèátkem devadesátých let a dobøe vím –
poslankynì jsem samozøejmì nebyla –, že je nìkdy dùležité, aby ve
vyšetøovací komisi byli odborníci, kteøí pomohou poslancùm tam, kde je
tøeba nìjakých odborných znalostí, tøeba tehdejšího trestního práva procesního.
Myslím si, že v demokratických zemích vyšetøovací parlamentní komise
právì proto mají své úspìchy. Vezmìme si tøeba vyšetøovací komisi Senátu
Kongresu USA pøi vyšetøení kauzy Watergate, nebo ve Velké Británii, když
se rozkrývala kauza mediálního magnáta Murdocha. U nás víme, že
vyšetøovací komise nìjaké velké úspìchy neslaví a jejich výsledky se
vìtšinou rozplynou, nevíme, jak to dopadlo, resp. se to uzavírá s pochybným výsledkem, že možná to bylo tak, možná to bylo jinak.
Èili jednoznaènì, když to shrnu, se pøimlouvám za to, abychom se vrátili k tomu návrhu, resp. zakomponovali ho do souèasného návrhu novely
jednacího øádu Poslanecké snìmovny a v § 48 odst. 1 ve vìtì druhé vypustili podmínku, že èleny vyšetøovací komise mohou být jen poslanci.
Když už mám slovo, tak mi dovolte, abych se vyjádøila ještì obecnì k
návrhu této novely. Myslím si, že je velice užiteèný. Praxe ukáže, jestli je
také praktický. Já nemám zkušenosti, o kterých tady hovoøil tøeba kolega
Tejc, nicménì se stejnì jako øada jiných obávám, zda zde nejsou skryta
urèitá nebezpeèí. Jako pøíklad bych uvedla právì povinný seznam všech,
kteøí se zúèastní na pøípravì zákonù. Sama mám zkušenost, protože jsem
se v minulosti zúèastnila pøípravy nìkolika desítek zákonù jako odborník v
urèité oblasti, že nìkdy bych chtìla být uvedena v tom seznamu, jindy ne.
Dùvody pro to nebyly urèitì lobbing, ale byly rázu takového, že jsem v
prùbìhu debat sama mìnila názor. Byly to odborné semináøe, publikovaly
se pøíspìvky a názor na výslednou podobu zákona se mìnil, vyvíjel, a nevím, jestli bych potom, protože se nìkdy vyvinul proti mému oèekávání
jiným smìrem, než který jsem pùvodnì chtìla prosadit, byla ráda, abych
tam byla uvedena jako ten, který se zúèastnil pøípravy konkrétního zákona.
Èili na jedné stranì naprosto chápu, že by zde mìla být ochrana pøed
nedovoleným lobbingem právì v transparentnosti, která bude zajištìna,
nebo by mìla být zajištìna tím seznamem. Na druhé stranì varuji pøed
nebezpeèím, že znám mnoho kolegù z odborné, tøeba akademické oblasti, ale mohou to být i odborníci z oblasti advokacie, soudci, kteøí nebudou
chtít být uvedeni. A co potom, když neuvedeme toho soudce, který s námi
velmi erudovanì prodiskutuje urèitou konkrétní otázku a teï si nebude pøát,
aby byl na tom seznamu uveden, protože pøece jenom nestrannost justice
musí být chránìna témìø za každou cenu? A my ho tam neuvedeme,
protože pøíštì už s námi o nièem diskutovat nebude. Jak to dopadne?
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Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Já též dìkuji. Dalším
pøihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kádner. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec David Kádner: Vážená paní místopøedsedkynì, dámy a
pánové, jsem velmi rád, že je zde tento návrh pøedkládán. Na jednáních
výborù a komisí bývají èasto pøijímána dùležitá rozhodnutí a projednávány
složité návrhy zákonù. Èas od èasu se pak stane, že se v rámci
komplexních zákonù propašuje i nìjaká ta nekalost. Pøesto èinnost tìchto
orgánù není dostateènì kontrolovaná.
K jednání komisí bych mìl ještì jeden návrh. V minulém volebním období jsem byl spolupøedkladatelem snìmovního tisku 835, pod kterým byla podepsána velká skupina poslancù. Jednalo se o návrh na zmìnu
jednacího øádu Poslanecké snìmovny, který by umožnil, aby se èleny
vyšetøovacích komisí mohli stát nejen poslanci, ale i jiné veøejnì respektované osobnosti. Nyní totiž paradoxnì dochází k tomu, že ve vyšetøovacích
komisích vyšetøují politici politiky. Pokud by zde byl pøítomen nìjaký obèan
nezávislý na parlamentu, mìlo by takové vyšetøování mnohem vìtší váhu.
Zároveò by takový èlen znamenal garanci skuteènì nezávislého
vyšetøování.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dalším pøihlášeným
do rozpravy je paní poslankynì Válková.

Budu potom nìjakým zpùsobem postižitelná, nebo je to jenom nìjaký
øeknìme prohøešek proti politické kultuøe?
A koneènì poslední moje poznámka. Bez ohledu na to, že zde zøejmì
brzy vznikne koalièní vláda, která prosazuje urèité své zájmy, tak si myslím,
že bychom mìli usilovat o takovou politickou kulturu, aby byly vyvážené
zájmy koalice a opozice po formální stránce. A k tomu urèitì patøí stejná
oprávnìní a stejné kompetence právì i v oblasti jednacího øádu, který je
páteøním procesním pøedpisem pro naši práci.
Dìkuji za pozornost.

Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji paní poslankyni Válkové. A ještì než dám slovo s pøednostním právem zpravodaji panu
Polèákovi, tak se pøipraví pan Hovorka a pan Adamec. Poprosím všechny,
kdo se chtìjí hlásit do obecné rozpravy, aby se hlásili písemnì, abych
pøedešla nìjakému znepokojení, že tady snad nìkoho zvýhodòuji. Dìkuji.

Poslanec Ludvík Hovorka: Dìkuji za slovo. Vážená paní místopøedsedkynì, vážená vládo, vážené kolegynì, vážení kolegové, já velmi podporuji tento návrh zákona a dovolím si tady øíci nìkolik dùvodù proè.
Tento zákon neslouží jenom k tomu, aby omezil poslanecké pøílepky nebo omezil poslanecké pozmìòovací návrhy, které jsou mnohdy návrhy
urèitých skupin, které mají urèité zájmy, nejsou tyto návrhy øádnì
odùvodnìny a potom se poslanec zpravodaj, pøípadnì zpravodajové jednotlivých klubù èasto v rolích detektivù snaží dopátrat toho, k èemu tento
pozmìòovací návrh má sloužit. Chtìl bych øíct, že velmi èasto tento
souèasný zpùsob, který dneska je pøi schvalování a projednávání zákonù,
slouží také k tomu, aby se obcházel legislativní proces. Je to v øadì
pøípadù pøi pøípravì zákonù, které procházejí urèitou veøejnou diskusí s
profesními skupinami apod., a je zájem z urèitého ministerstva, aby urèité
zámìry nebyly pøedem projednány. Proto se èasto pøipraví èasto velmi
obsáhlý pozmìòovací návrh, ten se pøinese do výboru, kde si ho osvojí jeden z poslancù, pøípadnì skupina poslancù, a potom je pøednese a èasto
mìní úplnì ten pùvodní návrh zákona.
Já si zde dovolím øíci nìco z historie, co snad tato Snìmovna, nìco podobného, nezažila. Bylo to z roku 2007. V roce 2007 se tady projednávala
novela zákona, nebo to byl návrh zákona o stabilizaci veøejných rozpoètù.
Ten zákon mìl sám o sobì zhruba 300 stran, jednalo se o velmi obsáhlé
zmìny daòové, zmìny v oblasti sociální, sociálních dávek a velmi malá
èást tohoto zákona se týkala zdravotního pojištìní, byly to asi dvì nebo tøi
stránky návrhu. No ale potom v srpnu 2007 se sem pøinesl na stùl nebo na
lavice pozmìòovací návrh pana poslance Topolánka, který obsahoval 50
stran. Byl to tehdejší premiér. A souèástí tohoto pozmìòovacího návrhu by- 44 -

lo 19 stran vysoce odborného textu, který se týkal zmìny stanovování cen
a úhrad léèiv. To je vysoce odborná záležitost, které v republice rozumí velmi válo lidí, a k tomuto se scházela expertní skupina na Ministerstvu zdravotnictví, která pøipravovala komplexní zmìnu, která mìla upravit stanovování cen a úhrad léèiv ze zdravotního pojištìní, která mìla nahradit tehdejší kategorizaèní vyhlášku. Ta skupina se scházela zhruba pùl roku a poté
tento zákon vlastnì byl vytažen z Legislativní rady vlády nìkolik dnù
pøedtím, než by mìl být projednán, a byl pøedhozen jako pozmìòovací návrh k tomu pozmìòovacímu návrhu, který jsme dostali na lavice. A protože
jsme tehdy dostali pøíležitost se tím zabývat a našli jsme tam ještì nìjaké
chyby, na které jsme upozornili, velmi závažné chyby, tak potom ještì tehdejší pan poslanec Tluchoø naèítal tady asi hodinu pozmìòovací návrh,
kterým mìnil pozmìòovací návrh, který už byl pøedložen na lavice. A já
bych chtìl øíct, že nìco takového by se nemìlo stávat, protože potom došlo ke schválení zmìny, která byla vlastnì výsledkem pozmìòovacího návrhu ke komplexnímu pozmìòovacímu návrhu poslance k vládnímu návrhu
zákona. A nìco takového v normálních zemích svìta není možné, ale v
Èeské republice to možné je.
Jenom pro vaši pøedstavu, ty tøi stránky, které byly souèástí toho vládního návrhu zákona, mìnily, nebo v podstatì zavádìly regulaèní poplatky
a týkaly se zhruba asi pìti, pìti a pùl miliardy korun. Ale ta zmìna, která byla obsažena v tìch 18 nebo 19 stranách pozmìòovacího návrhu, který
nikdo neèetl, nebo ti, kteøí ho èetli, mu stejnì moc nerozumìli, tak ta se
týkala jedné tøetiny nákladù veøejného zdravotního pojištìní, to je zhruba 70
miliard korun, a prošlo to tady jako nùž máslem.
Takže jenom chci øíct, že nejenom poslanci, ale èasto i vlády se snaží
obejít legislativní proces, øádné pøipomínkové øízení, a pøinášejí návrhy
zákonù, které nejsou øádnì projednány a mìní ten pùvodní návrh zákona
zcela zásadním zpùsobem. Proto si myslím, že je tøeba tento návrh zákona, který je pøedložen, podpoøit.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Prosím pana
poslance Polèáka.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, paní místopøedsedkynì. Musím
øíci, že jsem pomìrnì potìšen probíhající diskusí. Všechna vystoupení
mých kolegù byla velmi podnìtná, až na výjimky, a to byl pan kolega Tejc,
pan kolega Hovorka nyní nebo i pan kolega Stanjura, paní prof. Válková
rovnìž tak. Já chci pouze øíci, že pøi pøedkládání tohoto návrhu zákona
jsem do jisté míry zrazoval paní pøedkladatelku spolu s dalšími, aby ten
návrh byl pøedkládán zrovna nyní a hned, protože zákon o jednacím øádu
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Snìmovny má pøece jenom do jisté míry svébytné postavení a vyžaduje
tedy pomìrnì širokou diskusi i zástupcù nových uskupení, o kterých zde
již padla øeè.
Nyní se to tedy bude muset udìlat opaènì. Jestli tomu i já rozumím
správnì, je snad dohoda na tom, že by se prodloužil legislativní proces tohoto konkrétního zákona. Protože ten návrh musí padnout zde v rozpravì,
tak já si dovolím ho naèíst tak, že navrhuji, aby se prodloužila lhùta pro projednání tohoto návrhu zákona o 90 dnù.
Je vidìt, že tento návrh zákona, jakkoli diskuse k nìmu je obsáhlá, možná i do jisté míry únavná, a to nás tedy skuteènì ještì èeká – vidím, že
nìkteré øady poslancù vypadají, jako kdyby v té øadì vybuchla mina a poslanec spíše pøipomíná náhodný solitérní útvar – nicménì faktem je, že je
tøeba tento návrh zákona podle mého názoru posunout do nìkolika výborù.
To je tøeba taky ještì, abychom si po probìhnuté diskusi asi ještì ujasnili,
které výbory budou k projednání tohoto návrhu zákona pøíslušné.
K tomu, co zde ještì padlo v rámci té legislativní stopy, inspirativní vystoupení pana kolegy Stanjury. Je tøeba øíci, že já nemohu úplnì souhlasit
s tím, abychom uvažovali nad tím, že návrh zákona, i z dùvodù, které øekla
paní kolegynì Válková, bude obsahovat seznam všech osob. Podle mého
názoru je dùležité, aby obsahoval oprávnìné osoby, které jsou zpùsobilé
podat konkrétní návrh, a je to poslanec, nebo a je to ministr. Ministr odpovídá politicky nepochybnì za to, co provádí jeho námìstek nebo co
provádí jeho øeditel odboru nebo jiný pracovník toho útvaru. Pøedstava, že
budeme zde do té legislativní stopy zaznamenávat desítky, možná stovky
osob, je podle mého názoru špatná a je to pøedstava, která nejde
správným smìrem. Zodpovìdnost nese vždy konkrétní oprávnìná osoba,
která podle Ústavy a jednacího øádu má právo podat konkrétní návrh, a je
to návrh zákona, nebo návrh pozmìòovací. I ve výborech, a to je myslím
do jisté míry bolístka, by mìlo být patrné, kdo jaký návrh podal, konkrétní
poslanec, a si ho tøeba jen osvojil, ale je tøeba øíci, že žádný lobbista, který není poslancem, nemùže podat žádný návrh. Mùže tak uèinit pouze skrze poslance anebo skrze vládu, ale potom za to odpovídá opìt ministr, potažmo celá vláda v rámci své politické zodpovìdnosti. Konsekvence s legislativní stopou u zástupcù øeknìme akademické sféry, justice a dalších
je podle mého názoru spíše záporná a nepøináší pøíliš pozitiv, pro nìž by
bylo vhodné tento návrh podpoøit.
Dále, rozšíøení pøednostního práva. Pan kolega Komárek øekl, že to do
jisté míry naznaèuje, že je to i nedemokratické pravidlo. V minulém období
došlo k tomu, že byla rozšíøena tato pøednostní práva právì o pøedsedy politických stran, pokud nemají pøednostní právo už z titulu funkce. Došlo k tomu zejména proto, protože pan pøedseda Sobotka již nemìl být pøedsedou
poslaneckého klubu a toto právo mìl ztratit. Tehdy na to vládnoucí koalice

reagovala tak, že i tento návrh schválila a do jisté míry tím skuteènì rozšíøila
okruh osob oprávnìných s tímto pøednostním právem v zásadì už na dvojnásobek, jak úmìrnì roste poèet politických frakcí, které jsou zde zastoupeny.
Já musím øíci, že ta pøednostní práva jako taková podle mého názoru
nepùsobí pøíliš výrazný problém pøi legislativním procesu. To, co
bezesporu mùže zpùsobit problém, o kterém zde již padla øeè, je
prodloužení lhùty z 24 dnù (?) na 14 dnù. Já nechci opakovat své
pøedchozí vystoupení, ale to, co øekl kolega Tejc, to znamená jakási možnost pro zkrácení této lhùty vìtší vìtšinou, než je pouze ta nadpolovièní,
se mi rovnìž jeví jako vhodné øešení a nemyslím si, že pokud tato úprava
jednacího øádu má pøetrvat jedno volební období a nemá být zcela
úèelová, minimálnì tady v této otázce zkrácení té lhùty prodloužené, která
mùže svìdèit pouze vládní vìtšinì, tak se mi tato úprava jeví jako velmi
vhodná. Také je otázkou, zdali skuteènì nevymezit i urèité typy návrhù,
které by takto dlouhou lhùtu nemìly. Protože je skuteènì faktem, že dojde
k prodloužení legislativního procesu ne o 14 dnù, jak jsem zde hovoøil již v
pøedchozím vystoupení, ale mùže jít i o øády mìsícù, protože to jednání
Poslanecké snìmovny napøíklad v letním období podle pravidel tedy neprobíhá, není-li svolána mimoøádná schùze. Pøed tím je do jisté míry nutno
varovat, protože mnohdy je nutné i z hlediska tøeba evropského práva našich závazkù, které máme vùèi partnerùm na mezinárodním poli, prostì
provést schválení nìkterých legislativních návrhù v dobì pomìrnì krátké.
Proto by možná bylo vhodné se zamyslet, zdali i urèité typy návrhù, teï
myslím z hlediska vìci, jak vìc øeší, zdali by nemìly mít typovì zvláštnì upravenou lhùtu. Umím si pøedstavit – napø. rozpoètové vìci po jejich
øádném projednání ve výboru poslaneckém by, myslím, nemusely mít takto dlouhou lhùtu pro projednání.
Myslím si, že snad vzhledem k té probíhající debatì jsem reagoval na
vše, co zde bylo øeèeno, jak jsem již øekl pøed chvílí. Mám za to, že tento
návrh je zpùsobilý, aby byl postoupen do dalšího ètení, a navrhuji, aby
lhùta pro projednání tohoto návrhu byla prodloužena o 90. Ale protože tuto
lhùtu jsem nekonzultoval v zásadì s nikým, tak jsem pøipraven na to, aby
pøípadnì byl zde návrh jiný, pokud by mìla být delší nebo kratší. Dìkuji.
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Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou mám
pøihlášeného pana poslance Komárka.

Poslanec Martin Komárek: Dìkuji, dámy a pánové. Já jsem se asi
vyjádøil nesrozumitelnì, jak jsem zaznamenal z reakcí kolegù. Èili já
rozhodnì jsem dalek toho, abych navrhoval omezit opozici. Pokud bychom
si mìli stanovit nìjaká pravidla debaty, samozøejmì by platila stejnì pro

vládní jako pro opozièní strany, jak jsme øíkali už ve volební kampani. Stejná
pravidla pro všechny.
Co se týèe pøednostního práva, já si skuteènì myslím, zda bychom
nemìli zvážit, jestli ho vùbec potøebujeme, jestli bychom si nemìli být v této
Snìmovnì v debatì všichni rovni. Dìkuji.

Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Posledním
pøihlášeným do rozpravy je v tuto chvíli pan poslanec Adamec. Prosím.

Poslanec Ivan Adamec: Dìkuji za slovo, vážená paní místopøedsedkynì. Kolegynì, kolegové, já možná budu mluvit trošku o nìèem jiném. My
dneska otevíráme jednací øád Poslanecké snìmovny a možná tady nìkoho
naštvu tím, že budu mluvit trošku o nìèem jiném, ale já budu mluvit o styku, ale o styku komor. Protože já si myslím, že když otevøeme jednací øád
Poslanecké snìmovny, tak také co nám chybí, je stykový zákon mezi komorami Parlamentu. Øíkám to z vlastní zkušenosti. Když jsem zde byl poprvé jako tehdy novopeèený senátor, tak jsem se cítil velmi trapnì. Myslím,
že kolegové ze Snìmovnì, kteøí tu jsou dlouho a šli do Senátu, tak mìli obdobný pocit, protože s vámi zacházejí, ne jako kdybyste byli èlenové
Parlamentu, ale jako byste byli cizí tìleso, které chce øíkat nìco, co skoro
nikoho nezajímá, co ho otravuje a co ho zdržuje.
Øíkám to proto, protože znám nevraživost v tomto duchu obou komor,
byl jsem senátorem šest let, užil jsem si to tu dostateènì a myslím si, že
když otevíráme jednací øád, který dle mého soudu – samozøejmì nìkteré úpravy vnímám pozitivnìji než nìkteré jiné, nicménì si myslím jako bývalý
senátor, my jsme kritizovali hlavnì pøílepky všeho druhu, dokonce si vzpomínám na situaci, kdy Senát se uchýlil k tomuto ne pøíliš pìknému zpùsobu
upravování zákonù, a tehdy pan profesor Jièínský nám tady vyèinil, že to
dìláme zcela bìžnì na rozdíl od Poslanecké snìmovny, a na to jsem mu
odvìtil, že se mu omlouvám, že to dìláme jednou maximálnì dvakrát za
deset let. Takže ten problém tady skuteènì je. Nicménì si myslím, že jak
otevøeme zákon o jednacím øádu Poslanecké snìmovny, který doputuje do
Senátu, tak to rozhodnì vzbudí podle mne i zájem znovu otevøít tzv. stykový zákon, abychom si rozumìli, protože to je to, co nám nejvíce chybí.
Parlament prostì má dvì komory. Pamatujte na to. Myslím si, že by bylo
dobré toto otevøít. Dìkuji.

jenom odpovìdìt ctìnému panu kolegovi Adamcovi. Vedení Snìmovny na
svém nedávném spoleèném jednání s vedením Senátu se usneslo na tom,
že bychom rádi mìli ambici v tomto volebním období koneènì stykový
zákon se Senátem projednat. Nicménì musí tam být skuteènì dohoda obou komor na pøesných formulacích zákona. Pracuje se na tom a bude se
pracovat. Dìkuji.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Já dìkuji a prosím pana poslance Kalouska s pøednostním právem. Je to vaše.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji, ale pokusím se vejít do
èasového limitu faktické. Pouze jsem chtìl zareagovat na pøipomínku, která uvažuje o tom, že by mìlo být zrušeno pøednostní právo v øeèi.
Pøednostní právo mají pøedsedové stran, pøedsedové frakcí a èlenové vedení Poslanecké snìmovny. Má to svùj hluboký smysl, protože zatímco v
bìžné parlamentní rozpravì každý z nás sdìluje své názory a své argumenty, tak toto jsou lidé, kteøí jsou vybaveni mandátem svých vlastních politických stran èi frakcí mluvit za vìtší uskupení. Pokud nìkdo mluví jménem
pìti, deseti, patnácti, tøiceti pìti poslancù, tak má být vybaven jistým
pøednostním právem za pøedpokladu, že je toho mocen. A tady jsem
pøesnì u té diskuse, kterou jsme vedli pøi programu. Když nám nìjaká pravidla individuálnì nevyhovují, zkusme je zmìnit. Protože náš pøedseda není mocen z tohoto místa øíct vìtu, která by zaèínala a konèila – zrušme
pøednostní právo. Promiòte, nepostupujme takhle.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Pan poslanec
Blažek se hlásí s faktickou? Já jsem prosila písemnì do rozpravy. Já jsem
ale prosila, protože pak vy mì tady obviòujete z toho. Je to vaše.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Já si dovolím, vážená paní
pøedsedající, vážené kolegynì poslankynì, vážení poslanci, já si dovolím

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Já nikoho z nièeho obviòovat
nebudu. Dopøedu øíkám, že pro propuštìní tohoto zákona klidnì budu hlasovat v prvním ètení. Dùvod ale bude úplnì odlišný od toho, co jsem zde
dnes slyšel, a to je to, že já nesdílím optimismus toho, jak je ten návrh
odùvodnìn, to znamená, že zvýšením nìjaké transparentnosti a
zkvalitnìním procesních norem dojde ke zkvalitnìní demokracie. To je obrovský, hluboký omyl, který stále panuje, že pokud zlepšíme procesní normy, demokracie bude jistì kvalitnìjší a lepší.
Pøed rokem 1989 nepochybnì Federální shromáždìní mìlo velmi kvalitní jednací øád. Tìžko mohu ale hovoøit o tom, že to bylo demokratické, a
mohl bych pouze jenom pokraèovat. To znamená, že když už chceme
mìnit procesní pravidla, tak prosím neøíkejme k tomu zásadní omyl, a
možná bych øekl pøímo nepravdu, že tím zkvalitòujeme demokracii.
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Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou prosím pana Gazdíka a potom pana poslance Kalouska.

Opravdu si myslíme, že takový anglický parlament je tak kvalitní proto
a funguje tak dlouho, že má kvalitní jednací øád? Demokracie je o sdílení
spoleèných hodnot, kdy buïto sdílíme, nebo nesdílíme, a ani zavádìním
vyšetøovacích komisí a neustálým zkvalitòováním procesních pravidel pokud ty hodnoty nesdílíme, tak demokracii nezkvalitníme.
Vyšetøovací komise, a už je jakákoliv, závisí na tom, kdo ji zøizuje.
Pokud ji zøídí parlament, takováto komise vždy vydá pouze a jenom politické rozhodnutí. Vždy v závislosti na tom, kdo je jejím èlenem. Když tu paní poslankynì Válková jmenovala aféru Watergate, to je pøesnì ten pøíklad,
který mìl pouze politické dùsledky, nikdy nemìl žádné trestnìprávní. A pokud by je mìl mít, tak by to mìl èinit nìkdo jiný. To, že u nás v podstatì
žádná vyšetøovací komise zøízená parlamentem nedosáhla nikdy žádného
závìru, to je pøesnì dáno tímto. Pomíjím úplnì otázku, pokud jde o
pøipuštìní jiných osob do tìchto komisí, než jsou èlenové parlamentu, kde
bychom ty osoby vlastnì našli a jak bychom se shodli na tom, kdo je renomovaný a kdo není. Tak znovu opakuji, i kdyby to byla jenom èistì
obèanská komise, bude-li zøízena parlamentem, bude to vždy komise
politická, zøízená politickým orgánem, nikoli justièním, která mùže pøijmout
pouze politické stanovisko. A žádná spása pro demokracii od takovéto
komise skuteènì nehrozí.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec
Stanjura s faktickou.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Teï pøesnì nevím, jak to procesnì udìlat,
když chci hovoøit k vám a pøitom mám mluvit prostøednictvím
pøedsedajícího. Tak to zkusím bez toho prostøednictví.
Paní místopøedsedkynì, to není možné, abyste øekla, že se má poslanec hlásit písemnì. To prostì není možné. To si ten jednací øád nejdøív
musíte zmìnit a pak tohle mùžete vyžadovat. To je prostì manipulace
øízení, nic jiného. Pøece jasné je, že kteøí dají písemnì, mají pøednost pøed
tìmi, kteøí se hlásí rukou. Všichni to vìdí. Ti, kteøí mají pøednostní právo,
mají pøednost pøed tìmi, kteøí se hlásili písemnì èi rukou. A faktická
pøipomínka má pøednost i pøed tìmi, kteøí mají pøednostní právo, a pøed
tìmi, kteøí se pøihlásili písemnì, a pøed tìmi, kteøí se pøihlásili rukou. Ale není možné, že vy libovolnì budete vyvolávat a øeknete: Vás, pane poslanèe
Blažku, ne, protože vy jste mi neodevzdal písemnou pøihlášku. Kdyby se
pan poslanec Blažek domáhal toho, že bude døív než ti, kteøí se pøihlásili
písemnì, tak byste mìla pravdu. Takhle to prosím není možné a prosil
bych, aby se to už neopakovalo.
Dìkuji. (Potlesk poslancù ODS.)
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Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Když dovolíte, pane
poslanèe, já jsem poprosila. Pana Blažka jsem poprosila propøíštì.
(Nesouhlas a výkøik Pøeètìte si jednací øád! z lavic ODS.) Prosím, pøestaòte
na mì halekat. Dìkuji.
Chcete s pøednostní nebo s faktickou (k poslanci Kalouskovi.)? Faktická
pana Kalouska.

Poslanec Miroslav Kalousek: Já prosím pana poslance Stanjuru, aby
paní pøedsedající nepeskoval. Oni sem pøišli z jiného svìta. Oni se dohodli s panem prezidentem, že bude všechno jinak. Tak si na to zvyknìte!
(Slabý potlesk.)
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Pan Stanjura s faktickou.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Vím, že se vám to tìžko øíká, ale jsem poslanec jako vy, tak zkuste na to nezapomínat, paní místopøedsedkynì.
Žádné pøíštì, já jsem vás právì prosil, abyste to pøíštì už nepoužívala.
Prostì platí jednací øád. Já když chci zareagovat na nìjaké vystoupení
nìkoho z mých pøedøeèníkù, tak kvùli tomu nepobìžím se nìkde pøihlásit.
Protože vìtšinou je to reakce. A se vám to líbí, nebo ne. Pokud nezvládáte
øízení, tak to dejte nìkomu jinému, propøíštì.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji za pouèení a
prosím pøihlášeného do rozpravy pana poslance Polèáka.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, paní místopøedsedkynì. Já se pokusím možná trochu odlehèit tu vypjatou atmosféru.
A to právì ukazuje, proè ty procesní normy jsou potøeba, pane kolegu
Blažku prostøednictvím paní místopøedsedkynì. Jsem pøesvìdèen, že bychom tedy mìli jaksi skuteènì pøijmout to, že procesní jednací øád
Snìmovny musíme zmìnit podle vùle – ne jenom podle nìjaké nahodilé
vìtšiny, ale skuteènì podle zástupcù všech poslaneckých klubù zde zastoupených. Nemyslím si, že to musí být shoda stoprocentní, ale jsem
pøesvìdèen, že bychom mìli nalézt shodu na tìch pravidlech, která potom
budeme dodržovat všichni. A to, že poslanec se mùže hlásit i z místa, je
pravidlem stávajícího platného a úèinného jednacího øádu.
Nevím, jestli už byly vyèerpány všechny pøihlášky do diskuse. Já pouze poukazuji na to, jak zde bylo hovoøeno o vyšetøovací komisi, možná trochu na podporu toho, co øíkala paní profesorka Válková, je tøeba øíci, že podobnou úpravu mají v Nìmecku. A tamìjší úprava, která je i se zástupci neparlamentního prostøedí, je pomìrnì efektivní a tamìjší vyšetøovací komise,
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které byly zøízeny, já si pamatuji pouze dvì, nejsem takový odborník na
nìmeckou politologii nebo nìmeckou politiku, ale vím, že ty výsledky do jisté míry tedy mìli.
Takže úplnì paušálnì odsoudit, že v èeském prostøedí zatím žádných
výsledkù nemìly, ty máloèetné, které by byly ustanoveny, to je fakt. Ale to
souvisí s tím paragrafem 48. Je otázkou, jak jej vymezíme. Jaká práva a povinnosti zaèleníme nebo zakomponujeme pro èleny tìchto vyšetøovacích
komisí. A samozøejmì jak takové èleny vybereme, ty neparlamentní èleny.
To by byl asi kruciální problém. A samozøejmì teï ta úprava žádné takovéto meze neobsahuje. Dìkuji.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou pan poslanec Blažek.

Poslanec Pavel Blažek: Dìkuji za slovo. Vaším prostøednictvím – pan
poslanec Vlèák se skuteènì durdí. Polèák. Já jsem nereagoval na nìj, spíš
na nìkterá jiná sdìlení. Jenom jsem tvrdil, ne že nejsou potøeba procesní
pravidla, ale tøíhodinová debata odùvodnìná tím, že svìt tím bude hnedka
lepší, pokud budou lepší procesní pravidla, a demokracie kvalitnìjší,
prostì tak tomu není. To je vše. Ale urèitì jsem neøekl, a to mi bylo
najednou pøipisováno, že nejsou tøeba procesní pravidla.

Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho pøihlášeného do obecné rozpravy, obecnou
rozpravu konèím. Ptám se pana navrhovatele, zda chce závìreèné slovo.
Není tomu tak. Pak poprosím pana zpravodaje, zda chce závìreèné slovo.
Není tomu tak.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na pøikázání výborùm k
projednání. Pøedseda Poslanecké snìmovny svým rozhodnutím navrhl
pøikázat pøedložený návrh k projednání ústavnìprávnímu výboru. Ptám se,
má-li nìkdo jiný návrh. Pan zpravodaj Polèák.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, paní místopøedsedkynì. Protože
legislativní proces je samozøejmì stykem s veøejným prostorem, je zde
ještì výbor – já jsem to tedy nekonzultoval s paní pøedsedkyní, ale myslím
si, že výbor pro veøejnou správu, který komunikuje s obcemi, mìsty, kraji,
a do znaèné míry si myslím, že tento výbor by byl k projednání tohoto návrhu zákona pøíslušný, aby to nebyl jenom ústavnìprávní výbor, tak bych
navrhoval, aby to byl rovnìž tedy i výbor pro veøejnou správu a regionální
rozvoj. Má to své jasné opodstatnìní, jak jsem zde již uvedl. A myslím si,
že i minulé zmìny jednacího øádu projednával tento výbor. Dìkuji.
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Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Prosím paní
poslankyni Chalánkovou.
Poslankynì Jitka Chalánková: Dobrý den. Dovolte, abych navrhla
také projednání ve výboru kontrolním.
Místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová: Dìkuji. Ještì nìjaký jiný návrh? (Nikoli.) Dobrá.

Pøistoupíme k hlasování o návrhu pøedsedy Poslanecké snìmovny, který svým rozhodnutím navrhl pøikázat pøedložený návrh k projednání
ústavnìprávnímu výboru.
Zahajuji tímto hlasování k tomuto návrhu a ptám se, kdo je pro. Proti?
Tímto hlasování konèím. Návrh byl pøijat. Je to hlasování èíslo 3.
Pøihlášeno 183 poslancù, z toho pro 168, proti žádný, zdržuje se 15.
Dalším návrhem je návrh pøikázat pøedložený návrh k projednání výboru
pro veøejnou správu.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro.
Naskoèily mi tady faktické poznámky, takže tímto konèím hlasování.
Prohlašuji je za zmateèné.

Zahajuji znovu hlasování o návrhu pøidìlit pøedložený návrh k projednání výboru pro veøejnou správu. Zahajuji tímto hlasování. Kdo je pro?
Proti?
Tímto hlasování konèím a konstatuji, že hlasování poøadové èíslo 5, do
kterého bylo pøihlášeno 183 poslancù, skonèilo tak, že pro je 102 poslancù
a proti 12, zdrželo se 69.

Další návrh k hlasování je pøedložit návrh k projednání výboru kontrolnímu. Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Ptám se, kdo je pro. Proti?
Hlasování konèím. Je to hlasování poøadové èíslo 6, do kterého je
pøihlášeno 183 poslancù, pro 164, proti 2, zdrželo se 17. I tento návrh byl
pøijat.

Konstatuji, že tento návrh byl pøikázán k projednání ústavnìprávnímu
výboru, výboru pro veøejnou správu a výboru kontrolnímu.
Dále tady máme k hlasování návrh pana zpravodaje, a to prodloužení
lhùty k projednání o 90 dnù. V souladu s jednacím øádem se táži navrhovatele, zda s touto lhùtou souhlasí. (Poslanec Gazdík souhlasí.)
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Pøikroèíme k hlasování. Kdo je pro návrh prodloužit lhùtu pro jednání
o 90 dnù? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?
Tímto hlasování konèím a konstatuji, že pøi hlasování poøadové èíslo 7
bylo pøihlášeno 183 poslancù, pro bylo 168. Tento návrh byl pøijat a prodlužuje se lhùta o 90 dnù.
Tím konèím projednávání bodu è. 1.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Pøistupujeme k projednávání bodu
2.
Návrh poslancù Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bìlobrádka
a dalších na vydání zákona o Registru smluv
a o zmìnì zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
/snìmovní tisk 42/ - prvé ètení

Poprosím za navrhovatele pana poslance Jana Farského, aby návrh
pøedstavil. (V sále je hluk.) Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jan Farský: Dìkuji za slovo. Vážený pane pøedsedající,
vážené poslankynì, vážení poslanci, podruhé pøedstupuji pøed
Poslaneckou snìmovnu, abych pøedložil zákon o registru smluv. Minulá
Poslanecká snìmovna ho nestihla projednat, pøesto mu vìnovala zvláštì v
rámci ústavnìprávního výboru nìkolik plodných jednání, jejichž výsledky
byly zapracovány do pùvodního návrhu zákona. Zákon se postupnì vycizeloval v desetiparagrafový text, podstata návrhu se ale nezmìnila. Ve
zkratce zákon øíká, že pokud veøejné subjekty uzavøou smlouvu, tato je
úèinnou až po jejím zveøejnìní, a pokud není zveøejnìna do tøí mìsícù od
uzavøení, pohlíží se na ni, jako by nikdy nevznikla. Zákon tak podmiòuje
platnost smluv uzavíraných veøejnými subjekty právì jejich zveøejnìním. Je
to ustanovení prùlomové, ve stanoviscích jednotlivých resortù nejèastìji
pøipomínkované, ale v nìm je právì podstata a funkènost celého návrhu.
Pokud by tento šém mìl být ze zákona vyòat, zbude jen byrokratický
paskvil obtìžující slušné a nepøekážející nepoctivcùm.
Zmiòována byla také administrativní nároènost. Smlouvy se povinnì
zveøejòují v datovì èitelném formátu, není potøeba nic skenovat, nic
pøepisovat. Jak jsou smlouvy už dnes v poèítaèi uloženy, takto také bez
podpisù a razítek budou zveøejnìny. Nejde o obrázky, jde o data. Otevøená
data umožní se zveøejnìnými informacemi pracovat, porovnávat, vyhledávat excesy, plýtvání, nesmyslné útraty, pøedražování. Nakládání s
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veøejnými prostøedky bude pod kontrolou konkurence, opozice, obèanù
i médií. Všechny tyto subjekty pracují velice motivovanì a zároveò pracují
zdarma. Nakládání s veøejnými prostøedky tak bude pod skuteènì efektivní
veøejnou kontrolou.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Pardon. Já si dovolím poprosit ctìné
kolegy a kolegynì o klid. Ti z vás, kteøí máte cokoliv k diskusi, prosím, abyste opustili tento sál. Prosím, pokraèujte, pane poslanèe.

Poslanec Jan Farský: Dìkuji. Odkládané projednání tohoto zákona
minulou Snìmovnou, na které doufám nenaváže tempem tato Snìmovna,
pøineslo i jistá pozitiva. V mezidobí byl samotný registr smluv na portálu
veøejné správy již spuštìn a smlouvy na nìm již zveøejòují mnohé subjekty.
Mimo mìsto Semily, které zveøejòuje faktury a objednávky, zveøejòují data
i další mìsta, napøíklad Opava, Šestajovice, Nové Mìsto na Moravì,
Ondøejov, Krasov, Zlín, Chrastava. Zapojilo se i Ministerstvo financí.
Skuteèným zkušebním prùkopníkem je pak Liberecký kraj, kde jsou
zveøejòována nejen krajská data, ale i data jeho pøíspìvkových organizací.
K návrhu zákona pøipojilo své podpisy 78 poslancù této Snìmovny.
Vìøím, že je to pøíslibem rychlého projednání zákona, který není ani
opozièní, ani koalièní, ani pravicový, ani levicový, ale prostì potøebný.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Farskému.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé ètení pan poslanec
Chvojka. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jan Chvojka: Dobrý den, dámy a pánové. Dìkuji vám za
slovo, pane pøedsedající.
Já bych se zde jenom krátce vyjádøil jako zpravodaj k právì projednávanému tisku 42 a potom se tímto hlásím i do diskuse. Po svém úvodním
zpravodajském slovì bych chtìl øíct urèité své názory a výhrady k tomuto
návrhu zákona.
Tento zákon, tisk 42, byl jeden z prvních, který byl pøedložen v rámci
tohoto funkèního období do Poslanecké snìmovny, a v zásadì navazuje na
zákon, který byl projednáván už v minulém funkèním období, to znamená
na novelu obèanského zákoníku, z které se poté stal samostatný zákon o
registru smluv. Tento zákon byl opravdu velmi dlouze projednáván v
minulém funkèním období a potom díky rozpuštìní Snìmovny pøijat nebyl.
Jak øekl pan navrhovatel, tak v zásadì úèelem je zvýšení transparentnosti a zamezení korupce tím zpùsobem, že dojde k takzvanému registru
smluv, který by mìl obsahovat smlouvy v jedné variantì a v druhé variantì
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nejenom smlouvy, ale také objednávky a faktury, které by musely být
povinnì zveøejòovány písemnì tehdy, když by jednou ze smluvních stran
byla Èeská republika, územnì samosprávný celek, právnická osoba
zøízená zákonem a právnická osoba, kterou stát, územnì samosprávný celek, sám nebo ve spolupráci s jinými, tu osobu ovládá.
Já si myslím, že pan navrhovatel zákon pøedstavil dosti, já jsem to krátce zopakoval. A nyní nevím, jestli mùžu jako zpravodaj zaèít zákon trošku
kritizovat, nebo jestli si musím na chvilièku sednout a potom sem zase jít.

Poslanec Jan Chvojka: Takže dìkuji ještì jednou za slovo. Já bych
chtìl v prvé øadì øíct, že principiálnì tento zákon podporuji stejnì tak, jako
jsem ho podporoval v minulém funkèním období. Chápu principy, na kterých stojí, a myslím, že jsou správné, to znamená smlouvy by mìly být
zveøejnìny. Urèitì tak budou pod vìtší kontrolou nejenom bìžných
obyvatel, volièù, ale i médií atd. atd.
Nicménì musím urèitým zpùsobem zkritizovat, protože mi to nedá, nejen ten zákon, ale i aktivitu organizace nebo seskupení nebo sdružení
Rekonstrukce státu, kterou já také podporuji, nebo tìch devìt zákonných
programových bodù podporuji. Ale myslím si, že v poslední dobì to, co tato organizace èiní, je spíše kontraproduktivní.
Takže nyní k tìm vìcným výhradám. Jak jsem již øekl, samotný návrh
zákona není novinkou v tomto funkèním období. Byl už projednáván v tom
minulém. Èíslo tisku bylo 740. Pøedèasné volby a rozpuštìní Snìmovny tu
legislativní práci ukonèily, takže zákon nebyl projednán kompletnì.
Je paradoxní, že i pøes výhrady, které se objevily v minulém funkèním
období, návrh opìt ty sporné body obsahuje. Musím øíct, že tyto podstatné
pøipomínky podle mì navrhovatel v pøedkládaném návrhu zákonu nijak nezohlednil.
Další vìc, nad kterou bych se chtìl pozastavit, a možná je to i na nìjaké
stanovisko legislativy. Já se pøiznám, že jsem ve Snìmovnì ètvrtý rok a
ještì jsem nevidìl zákon, který by byl pøedložen do prvního ètení variantnì.
Zákon, pokud jste si ho prošli, obsahuje už hned v prvním paragrafu varianty. Má tam variantu jedna, variantu dvì. A já si nejsem jist, zda tento návrh nebalancuje na hranì jednacího øádu Poslanecké snìmovny èi zda tu
hranu nìjakým zpùsobem nepøekraèuje. Já bych byl rád, kdyby se pak zástupce navrhovatelù k tomu mohl vyjádøit, zda si nechal udìlat nìjaký posudek, zda takovýto variantní návrh je možný, protože v § 86 odst. 2
jednacího øádu zákon konstatuje, že návrh zákona musí obsahovat pøesné

znìní toho, na èem se má Snìmovna usnést. A nedává tudíž smysl,
abychom rozhodovali nyní, podle mého názoru, skromného právního, o
nìkolika variantách rùzných paragrafù.
Další výtka. Zákon obsahuje nedostatky, na které opakovanì
upozoròovala vláda a jednotlivá ministerstva v meziresortním
pøipomínkovém øízení a jež lze shrnout celkem do šesti bodù. Èást se týká
vìcných ustanovení toho zákona a èást se týká nezávazných ustanovení
návrhù a legislativnì technických náležitostí. U té první skupiny, tzn. do
vìcných nedostatkù, já poèítám za prvé navázání úèinnosti smlouvy na její
zveøejnìní v registru a ustanovení o neplatnosti nezveøejnìné smlouvy. Za
druhé nedostateènì definovaný okruh povinných osob. A za tøetí absenci
limitù pro zveøejòování smluv, faktur a objednávek. Co se týká té druhé
èásti výhrad, tzn. nevìcných, tam vidím za prvé nedostateèné posouzení
finanèních dopadù zákona na povinné osoby a nedefinovaný pøínos zákona, za druhé absenci provádìcího pøedpisu a za tøetí krátkou legisvakanèní
lhùtu.
S nejvìtším poètem výhrad se setkáváme, a øekl to už sám zástupce
navrhovatelù, u ustanovení o navázání úèinnosti smlouvy na její uveøejnìní
pod sankcí jejího absolutního zneplatnìní, kdy má zavedená smlouva
nabýt úèinnosti až ve chvíli uveøejnìní v registru smluv a neuveøejnìním do
tøí mìsícù pozbývá platnosti. Dle mého názoru, a nejen dle mého názoru,
jde o zásadní zásah do dosavadní smluvní praxe, který znejisuje smluvní
vztahy v období od podpisu smlouvy do jejího uveøejnìní. Jistota není ani
v otázce, odkdy má dojít k naturálnímu plnìní èi naplnìní penìžnímu.
Kromì toho je nutné upozornit na to, že nový obèanský zákoník, tzn. ten
obèanský zákoník, který je úèinný od 1. 1. tohoto roku, se odklání od institutu absolutní neplatnosti právního úkonu. Navrhované vázání vzniku
smlouvy na její uveøejnìní tak jde zcela proti novým tendencím v soukromém právu. Ve svìtle uvedených problémù a rizik je tedy podle mì
nezbytné dùkladnì posoudit, zda není vhodnìjší nahradit institut
zneplatnìní a svázání úèinnosti smlouvy s jejím uveøejnìním spíše standardními správními sankcemi, tzn. nìjakou pokutou èi nìèím analogickým.
Dalším výrazným nedostatkem návrhu zákona, který byl identifikován
ministerstvy v rámci zkráceného meziresortního pøipomínkového øízení pro
potøeby vládního stanoviska, je nedostateènì definovaný okruh povinných
osob, tedy subjektù, na které se má vztahovat povinnost uveøejòovat
smlouvy. O co pøesnì jde? Zámìr návrhu je zvýšit veøejnou kontrolu nad
nakládáním s veøejnými prostøedky ve státní správì, samosprávì a dalších
organizacích. Návrh však øadu takových institutù a organizací opomíjí.
Nìkolik pøíkladù: V pøípadì zdravotních pojišoven se bude povinnost
uveøejòovat smlouvy vztahovat pouze na Všeobecnou zdravotní pojišovnu,
aèkoliv s veøejnými prostøedky nakládají i zamìstnanecké zdravotní
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Sednout si nemusíte, pane
poslanèe. Nicménì tímto otevírám obecnou rozpravu, do které jste se
pøihlásil. Udìluji panu poslanci Chvojkovi slovo. Prosím.

pojišovny. Dùvod? VZP je pøímo zøízena zákonem, ostatní pojišovny jsou
zøízeny na základì zákona. Podobná situace vzniká i u pøíspìvkových organizací. Uveøejòovat budou pouze ty, které jsou zøízeny zákonem, nikoliv
tedy ty, které jsou zøízeny na základì zákona. Napøíklad v resortu kultury
tak má smlouvy uveøejòovat pouze Národní galerie a Èeská filharmonie a
zbylých 27 pøíspìvkových organizací zøízených na základì zákona nikoliv.
Øada pøipomínek se týká také absence jakéhokoli omezení hodnoty
uveøejòovaných smluv, pøípadnì objednávek a faktur. Právì obrovský
poèet uveøejòovaných dokumentù se mùže stát brzdou efektivního
fungování veøejné kontroly prostøednictvím registru smluv. V záplavì stovek
tisíc dokumentù mohou být snadno pøehlédnuty problematické smlouvy.
Zajímavý je také pohled na sousední Slovensko, kterým je nynìjší návrh
inspirován. Slovenská vláda zavedla svým naøízením krátce po zavedení
registru smluv v roce 2011 limity pro hodnotu uveøejòovaných faktur a objednávek ve výši tøi tisíce, resp. tisíc eur. Dùvodem bylo zabránit zbyteèné
administrativní zátìži a nezveøejòovat dokumenty týkající se bagatelních
èástek.
A co se týká dùvodové zprávy, pak hodnì frekventovanou výtkou i ze
strany vlády je nedostateènì podložené vyèíslení oèekávaných nákladù,
které zavedení registru smluv pøinese, a také naprostá absence
oèekávaných pøínosù.
Další problém se pojí s absencí provádìcího pøedpisu, na který se návrh odkazuje v otázkách praktického fungování zmiòovaného registru
smluv. Pøi velmi tìsnì nastavené legisvakanèní lhùtì, tzn. lhùtì tøí mìsícù
na spuštìní registru, je to i z pohledu vlády pro tvorbu provádìcího
pøedpisu velmi krátká doba.
Závìrem bych chtìl zrekapitulovat, že velmi vítám a ztotožòuji se s hlavním motivem návrhu zákona, aby nedošlo k mýlce, že ta moje kritika je
vìcná a že nesouhlasím se samotnými principy. Já velmi vítám tuto snahu
a myslím si, že je to prospìšné tomuto státu a jejím obèanùm. Nicménì
neèekejte od nás, že se nebudeme bavit o jednotlivých konkrétnostech a
drobnostech.
Nicménì v této souvislosti bych chtìl pøipomenout, že státní rozpoèet v
roce 2013 vynaložil jen na neinvestièní a investièní transfery
podnikatelským subjektùm a neziskovým a podobným organizacím celkem
68 mld. Pøi té pøíležitosti si pokládám otázku, zda bychom mìli mít zájem
znát i u tìchto titulù a subjektù smlouvy, na jejichž základì se nakládá s
takto
vynaloženými
veøejnými
prostøedky.
Tímto
aspektem,
ztransparentnìním smluv u podnikatelských subjektù a neziskových a podobných organizací, které jsou pøíjemci neinvestièních a investièních
transferù ze státního rozpoètu, se pøedmìtný návrh zákona též nezabývá.
Je tedy otázkou další diskuse, proè navrhovatel zvolil velmi selektivní defi-

nici povinných osob, kdy celá øada subjektù, organizací disponujících
veøejnými prostøedky z povinnosti zveøejòovat své smlouvy vypadává nebo
se jich návrh zákona vùbec netýká.
Podporuji tedy to, aby návrh byl postoupen do druhého ètení, pøikázán
ústavnìprávnímu výboru èi nìkterým dalším výborùm, které zde budou navrženy, aby se tyto výbory zabývaly tímto návrhem a aby se pokusily o takovou úpravu, která bude reagovat na dle mého názoru nezodpovìzené
otázky èi mnou naznaèené nedostatky a maximálnì se pokusí omezit
zmínìná rizika, ale hlavnì naplní pøedkladatelem deklarovaný úèel zákona.
Dìkuji za pozornost. To byla urèitá výtka samotnému zákonu a rád bych
se pokusil o takové ze svého pohledu zhodnocení pùsobení èi práce
organizace èi sdružení Rekonstrukce státu.
Já jsem jeden z tìch, kteøí pøed volbami podepsali závazek spolupráce
s Rekonstrukcí státu, a pøiznám se, že souhlasím se všemi devíti základními
programovými body, a myslím si, že to jsou body, které jsou ku prospìchu
nejen obèanùm èi politikùm, ale hlavnì celé Èeské republiky. Opakuji, abych nebyl napadán v médiích, že jsem nìjaký nepøítel, protože
Rekonstrukce státu je dneska nìco, na èem stát stojí. Když se podíváme
do médií, opakuji, souhlasím se všemi devíti programovými body, a tak jak
jsem závazek podepsal, tak jsem to tam také uvedl, že souhlasím.
Nicménì o jednotlivých konkrétnostech každého návrhu je potøeba se
bavit. A v tom je podle mì základní problém. Organizace Rekonstrukce
státu nemá ráda, když má poslanec-suverén na vìc jiný názor. Tato organizace by chtìla, abychom schválili návrhy tak, jak oni je pøedloží, s tím, že
bohužel musím øíct, že èastokrát jejich legislativní práce nejsou dobré a že
toto od nás nemùžu èekat. Dám pøíklad ze svého poslaneckého života, kdy
se mi stává, že už se na mì obrátilo nìjakých 20–25 lidí z této organizace,
tøetí èlovìk neví, že se mnou komunikuje pátý, sedmý neví, že se mnou komunikuje první. V pondìlí mi píše paní Jitka na mail, pak mi píše SMS, že
mnì psala mail a že jsem ještì neodpovìdìl. V úterý mnì volá pan Miloš,
jestli podporuji Rekonstrukci státu, a takto ta organizace funguje.
Myslím si, že by to chtìlo trošku profesionality. Vím, že tento názor nemám jenom já samotný, ale že ho má spousta z vás. Nicménì není dneska
úplnì módní se proti této organizaci nìjakým zpùsobem vymezovat. Já
jsem se o to pokusil, protože pøece jenom práce této organizace obèas zavání až stalkingem, protože pøece jenom ty SMS a maily a volání i v noci
nejsou úplnì košer.
Dìkuji za pozornost a pøípadnì se dál ujmu slova jako zpravodaj. Díky.
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Chvojkovi. Na
základì žádosti poslaneckého klubu ODS, která pøišla bìhem projevu pana poslance, a vzhledem k tomu, že se nám blíží obìdová pauza, dovoluji

si vyhlásit pøestávku na obìd a zároveò tìch osm minut, které zbývají,
na jednání poslaneckého klubu ODS. Sejdeme se prosím ve 14.30 hodin
tady a budeme pokraèovat v tomto bodì.
Zároveò pøipomínám èlenùm, že ve 13.05 hodin se má sejít organizaèní
výbor. Dìkuji a vyhlašuji pauzu do 14.30.

Poslankynì Jana Fischerová: Dìkuji za slovo. Vážené dámy, vážení
pánové, pøeji vám pìkné pøíjemné odpoledne a budu se snažit ve
struènosti vás seznámit s osobním názorem jako poslankynì, ale i s
vìtšinovým názorem poslaneckého klubu ODS k návrhu tohoto poslaneckého návrhu o registru smluv.
Pøiznám se, že jsem ve své døívìjší dobì pùsobila jako starostka
pìtadvacetitisícového mìsta, byla jsem radní kraje, byla jsem také èlenkou
rady Svazu mìst a obcí a jsem neustále v kontaktu s rùznými starosty malých obcí, s kterými diskutuji o jejich problémech. A musím zde pøed vámi
øíci, že mnoho z nich mì na tuto vìc upozoròovalo už v minulém roce, protože už v minulém období jsem pracovala ve výboru pro veøejnou správu a
regionální rozvoj a toto jsme už se mým kolegou panem poslancem Janem
Farským probírali, diskutovali a já se k tomu tady teï ráda struènì vyjádøím.
Obecnì øeèeno, Obèanská demokratická strana nemá vùbec problém,
naopak, s transparentností pro obèany zveøejòování smluv, ale øeknu velké
"ale" – jsou tam výhrady. Podobnì jako jsem poslouchala pøedøeèníka pana kolegu, pana poslance Chvojku, tak já postupnì vás budu seznamovat
s tím, jaké ty výhrady jsou nabíledni. Jeden moudrý èlovìk kdysi øíkal:
Ïábel je ukryt v detailu. A to jsou právì ty detaily, které se vám tady
pokusím – nìkteré budu sice opakovat, ale tím zintenzivníme ty pøipomínky,
a nìkteré budou zcela nové.

Takže úplnì struènì k tomu návrhu zákona, který, jak bylo øeèeno,
zavádí obcím, krajùm i státem ovládaným firmám povinnost zveøejòovat veškeré smlouvy bez omezení ve veøejném registru smluv na internetu. Zákon
je pøedložen ve dvou variantách, z nichž jedna poèítá i se zveøejòováním
veškerých objednávek a faktur. Zákon váže na zveøejnìní úèinnost samotné smlouvy. Pokud nebude smlouva do tøí mìsícù ode dne, kdy byla
uzavøena, zveøejnìna, platí, že je zrušena od poèátku.
To bylo jenom na úvod konstatování. Nyní pùjdu ke konkrétním
pøipomínkám.
Mne zaujalo, èetla jsem si jak dùvodovou zprávu, tak jsem se seznámila i se stanoviskem vlády Jiøího Rusnoka, a její stanovisko je neutrální.
Vláda však souèasnì poukázala na sporné body pøedloženého návrhu
zákona, které by mohly v praxi vyvolat problémy zejména v souvislosti s
navázáním úèinnosti smlouvy na její zveøejnìní. Jak víme, právní výklad je
podle obèanského zákoníku: v dobì uzavøení, podepsání oboustranné
smlouvy nastupuje v platnost tato smlouva. Èili toto bylo øeèeno mým
pøedøeèníkem. To je jeden z momentù, který je potøeba uvést správnì v legislativní postup.
Vládì se nelíbí ani fakt, že poslanci pøedložili návrh ve dvou variantách.
Je zde také odkazováno na zákon, který v souèasné dobì je od 1. 1. 2011
na Slovensku. Sama jsem se dívala na web, který je
www.otvorenezmluvy.sk, èili doporuèuji, kdybyste se chtìli podívat, jak to
funguje u kolegù, bratia Slováci to mají pod tímto webem zveøejnìno, máte
možnost. Slovenský zákon, kterým se pøedkladatelé zajišují, prošel už
mezitím nìkolika novelizacemi. To samé by mohlo hrozit u nás, kdybychom
nemìli možnost ještì poøádnì tento zákon prodiskutovat, vìnovat se tomu
následnì ve výborech v dalším ètení.
Dívala jsem se také na weby tøeba mìsta Košic, protože mnohá
slovenská mìsta to mají pøímo na svých webech také už, podobnì jak zde
byla jmenována mìsta u nás v Èeské republice.
Myslím si, že každý z vás, jak tu dnes v lavicích sedíme, jste také dostali stanovisko Svazu mìst a obcí. Víme, že Svaz mìst a obcí zastupuje
celkem asi 70 % obyvatelstva naší republiky. Je nutné tomu pøikládat jistou
váhu. Kdybych velice struènì shrnula ty pøipomínky, tak upozoròuje na
právní nejistotu v pøípadì sankce za neuveøejnìní dokumentu a zápornì se
staví také k návrhu zveøejòovat všechny objednávky. Sama ty zkušenosti
mám a vím, jak to chodívá na obcích a ve mìstech, kde se mnohdy øeší
všechno jenom objednávkou, následnì fakturou, èili nejsou mezi dvìma
stranami potom vzájemné smlouvy písemné.
Svaz navrhuje také stanovit minimální limit, kdy by se toto mìlo
zveøejòovat. Padlo tady už, jak to je na Slovensku. Døíve to bylo od nula eur,
teï už tam jsou limity vyšší – tisíc nebo tøi tisíce eur. Takže i toto je dùležité.
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(Jednání pøerušeno ve 12.53 hodin.)

(Jednání pokraèovalo ve 14.30 hodin.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Vážené paní poslankynì, vážení
páni poslanci, dobré odpoledne. Budeme pokraèovat v pøerušeném bodu,
kterým je tisk èíslo 42, návrh zákona o registru smluv, o zmìnì zákona èíslo
137/2006 Sb., o veøejných zakázkách. Pana navrhovatele, respektive zástupce navrhovatele, tady mám. Pan kolega Chvojka jako zpravodaj už je
tady také.
Budeme pokraèovat v pøerušené rozpravì. První pøihlášená do rozpravy je paní Jana Fischerová a pøipraví se paní Èernochová. Prosím, paní
poslankynì, máte slovo.

V minulém období Poslanecké snìmovny se zde pøedkládala novela zákona
o obcích, kde se toto mìlo dotknout i zveøejòování smluv, a tam byla urèitá
dohoda – minimální èástka 50 000 korun. Èili to je další vìc k zamyšlení.
Nyní bych opravdu už na závìr chtìla shrnout hlavní výhrady, které k
tomuto návrhu poslaneckému mám, nebo i máme za klub ODS. Narazí na
praktické problémy a povede k soudním sporùm. Nikdo neumí pøedvídat,
jaké dùsledky bude mít zpìtné rušení úèinnosti smluv, které by úøedník
tøeba nedopatøením do registru neodeslal. Mùže se také stát, protože jsem
èetla v tìch jednotlivých dokumentech, že všechno bude probíhat pøes datové schránky, a už jenom to slovíèko "odeslat" nebo "zveøejnit" mùže hrát
jistou roli, protože mezitím mohou být opravdu v neèinnosti datové
schránky, nìjaký výpadek, takže na to upozoròuji. Pokud by již došlo k
plnìní smlouvy, existuje riziko, že by obce èelily žalobám o náhradu škody
nebo na bezdùvodné obohacení. To po rozpravì s právníky mi také toto
potvrdili.
Dále. Nejasnì je definován okruh institucí, na které se povinnost
zveøejòovat smlouvy vztahuje. Napøíklad se vztahuje na VZP Èeské
republiky, aèkoliv s veøejnými prostøedky nakládají i zamìstnanecké
zdravotní pojišovny. Podobnì je tomu v kulturní oblasti. Povinnost
zveøejòovat smlouvy se vztahuje pouze na smlouvy uzavírané
pøíspìvkovými organizacemi zøízenými zákonem. Existují však také
pøíspìvkové organizace, které sice zákonem zøízené nejsou, nicménì
hospodaøí s pøíspìvkem ze státního rozpoètu. Struènì øeèeno, mohlo by
dojít i k pøípadné diskriminaci nìkterých institucí, protože toto je dùležité
náležitì ošetøit, kdo všechno, na koho se toto bude vztahovat, kdo
hospodaøí s veøejnými penìžními prostøedky.
Zákon se také vztahuje na obchodní spoleènosti ovládané státem – mohla bych jmenovat zase, ale možná nìkdo další z vás to využije – nebo samosprávnými celky a státní podniky zøízené ze zákona.
Existují oprávnìné obavy, že zveøejnìním veškerých smluvních vztahù
budou tyto spoleènosti znevýhodnìny oproti konkurentùm. To mùže vést v
pøípadì obcí napøíklad až k likvidaci nìkterých mìstských firem. Na
Slovensku po novelizaci uložili tuto povinnost jen státem èi samosprávou
výluènì kontrolovaným podnikùm, a to po novelizaci zákona v roce 2011,
a poslanecký návrh tuto povinnost ukládá všem podnikùm s majoritní
úèastí státu èi samosprávy.
Další vìc, kterou mám na srdci – praktické fungování registru musí
upravit naøízení vlády. To zde v tomto návrhu není pøímo dáno termínovì,
ale myslím, že by to mìlo jít souèasnì s tímto zákonem.
Chybí pøesné vyèíslení nákladù, které si zveøejòování smluv vyžádá na
radnicích. Máme sice v dùvodové zprávì pøíklady nìkterých obcí a mìst,
ale je to tak orientaènì a myslím si, že hlavnì bude ještì velký finanèní

dopad pøímo do státního rozpoètu. Starostové mají oprávnìné obavy
z nárùstu administrativy a zejména u menších obcí, to jsou právì ti, se kterými také mluvívám, protože na Vysoèinì, odkud pocházím, je hodnì malých obcí. Já tady rozhodnì toto musím vyslovit. Musíme se vìnovat tomu,
jak s tím nakládat, protože vím, že v dùvodové zprávì je sice napsáno, že
každý starosta na malé obci má poèítaè, má skener, má vybavení, takže to
není vùbec pravda, ale sama vím, když je navštìvuji, že tomu tak úplnì není, že by tam probíhala obsluha tìchto zaøízení. Není tomu tak. Ten malý
starosta, malý v uvozovkách, nebo starostka, musí také zajistit, aby
nedošlo ke zveøejnìní citlivých osobních údajù nebo obchodního tajemství.
V pøípadì chyby se vystavuje riziku, že zaplatí sankci Úøadu pro ochranu
osobních údajù. Vím, že na vìtších radnicích, trojkových, dvojkových, není
problém, tam je vìtšinou právník a toto všechno je vyøešeno, ale pro menší
obce je to opravdu velký problém.
Už se blížím ke konci. Jak se bude postupovat v pøípadì, kdy bude
nutné zveøejnìnou smlouvu mìnit èi opravit, napøíklad vèetnì nìjakých
dodatkù? Jak zákon vylouèí, že k tìmto zmìnám nebude docházet
úèelovì, tedy pøesnì proti smyslu pøedkládaného zákona? Jak se budou
øešit situace, kdy nedopatøením nebude smlouva zveøejnìna kompletní,
napøíklad tam nebudou pøílohy? Jaká tam jsou pak rizika a pøípadné sankce a bude se na takovou smlouvu vztahovat stejná sankce neplatnosti jako
u úplného nezveøejnìní? Budou zveøejòovány napøíklad i nájemní smlouvy
na byty?
Mám ještì nìkolik dalších poznámek, ale já se už opravdu budu blížit
ke konci, protože si myslím, že máme pøed sebou možnost postoupení do
druhého ètení, které na jedné stranì opravdu podporuji, ale jsou zde otázky a já vidím jako øešení – protože i nyní pracuji ve výboru pro veøejnou správu a regionální rozvoj – a hlásím se k tomu, že bude velmi dobøe udìlat
pracovní semináø pro poslance za úèasti právníkù, abychom si nìkterá stanoviska a nìkteré detaily mohli vyjasnit a abychom došli ke koneèné
shodì.
Mohu øíci, že na závìr doporuèuji postoupit návrh do druhého ètení, ale
opravdu mám výtky, které jsem jmenovala. Je potøeba se tomu vìnovat,
protože je tady mnoho institucí a malých starostek a starostù, na které to
dopadá, a je potøeba vèas zabránit tomu, aby došlo k tomu, že už nikdo
nebude na malých obcích chtít dìlat starosty.
Dìkuji vám moc za pozornost.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Fischerové.
Slova se ujme paní poslankynì Jana Èernochová. Pøipraví se pan kolega
Antonín Seïa. Prosím, paní poslankynì, máte slovo.

Poslankynì Jana Èernochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já
volnì navážu na to, co tady øíkala moje kolegynì Jana Fischerová, která
byla starostkou pøibližnì ve stejnì velkém mìstì, v jakém jsem uvnitø
hlavního mìsta Prahy, v mìstské èásti Praha 2, starostkou já, takže i já
mám samozøejmì celou øadu pøipomínek k návrhu zákona o registru smluv.
O úèinnosti smlouvy, která je vázána na její uveøejòování a neplatnost
smlouvy pøi neuveøejnìní už tady byla øeè. Já bych možná jenom ještì
zmínila to, že skuteènì mùže dojít ke zneplatnìní smlouvy v pøípadì, že pøi
uveøejnìní smlouvy dojde k neúmyslnému nesplnìní nìkterých
obsahových nebo èistì formálních náležitostí. Mùže tak dojít k negativnímu
jevu, kterým je øetìzení absolutních neplatností smluv, což popírá princip
právní jistoty a ochranu dobré víry tøetích osob. Ustanovení o neplatnosti
smlouvy umožòuje také situaci, kdy jedna strana úmyslnì uveøejní smlouvu
skrytì nesprávným zpùsobem, druhá strana nicménì smlouvu dodržuje a
v dobré víøe poskytuje plnìní. Teprve pozdìji zjistí, že smlouva není kvùli
nesprávnému uveøejnìní úèinná, èímž jí samozøejmì vznikne ekonomická
škoda.
Myslím si, že si všichni vzpomeneme i na debatu z konce roku 2013,
kdy jsme diskutovali rozsáhlou novelu, kodifikaci, obèanského zákoníku a
víme, že nové pojetí soukromého práva, právì kodifikované v novém
obèanském zákoníku, se odklání od institutu absolutní neplatnosti právního
úkonu. Navrhované vázání vzniku smlouvy na její uveøejnìní jde zcela proti novým tendencím v právu soukromém.
Zákon, tak jak je navržený, vnáší další nejistotu do platnosti již podepsaných smluv. Vzpomeòme si na pomìrnì aktuální a stále mediální
prostor zaplòující spor Magistrátu hlavního mìsta Prahy s Metrostavem o
dostavbu tunelu Blanka. Podobných pøípadù by se zavedením registru
smluv mohlo objevit více. Kvùli drobným formálním nedostatkùm mùže nastat, že špatnì uveøejnìné smlouvy pozbudou platnosti.
Nesystémovì urèený okruh povinných osob také zde byl zmiòován. Já
bych možná pøipomnìla – o zdravotních pojišovnách už mluvila kolegynì
– pøíspìvkové organizace, které jsou zøízeny zákonem. Na ty se to vztahuje, ale existují, a víme to všichni, i pøíspìvkové organizace, které zákonem
zøízeny nejsou, nicménì hospodaøí s pøíspìvkem ze státního rozpoètu a jejich zvýšená kontrola je tudíž, asi se shodneme, namístì. Jenom v resortu
kultury je to zhruba nìjakých 27 pøíspìvkových organizací.
O rozporu návrhu zákona se zákonem o ochranì osobních údajù už tady také byla øeè.
Ke zveøejòování smluv – to tady možná ještì nezaznìlo – bych chtìla apelovat na všechny kolegynì a kolegy, kterým není lhostejné, jaké podnikatelské prostøedí tady tato Snìmovna a jaké normy tato Snìmovna bude
vytváøet, protože je tady i celá øada lidí, kteøí z podnikatelského prostøedí

pocházejí. Moje pøipomínka je, že informace z uveøejnìných smluv pøece
mohou být využity i k øadì nekalých praktik. V nejkrajnìjší variantì mùže
napøíklad dojít k úmyslnému blokování dodavatelù povinné osoby, kdy její
konkurence vykoupí potøebnou výrobní kapacitu dodavatele. Mohu uvést
za všechny národní podnik Budvar. Všichni urèitì máme kladný vztah k
èeským podnikùm. Národní podnik Budvar pùsobí na mimoøádnì rozvinutém domácím i zahranièním konkurenèním trhu – nechceme mu rozhodnì
škodit – a podle návrhu zákona by byl nucen uveøejnit veškeré smlouvy, tedy i smlouvy na dodávky piva do restaurací, smlouvy se zahranièními
odbìrateli, a to by samozøejmì mohlo narušit dodavatelsko-odbìratelské
vztahy a zhoršit tak jeho konkurenceschopnost. Myslím si, že o to nestojíme.
Vysoký objem zveøejnìných informací mùže bohužel paradoxnì vést
též k nižší efektivitì veøejné kontroly. Zahltíme naše úøední desky – teï mluvím jako starostka – rùznými informacemi a ani nevíme, do jaké míry ty informace budou pøehledné, jak bude fungovat software, který bude vlastnì
umožòovat zájemcùm, kteøí si ty smlouvy budou chtít prohlédnout, aby tak
mohli èinit snadno a nemuseli se z nich stát na pùl roku ajáci, kteøí se budou velmi složitým zpùsobem tento software uèit ovládat. Stejnì to platí
samozøejmì i pro ty, kteøí budou ta data poøizovat, nejenom pro ty, kteøí je
budou využívat.
Nedostateèné vyèíslení pøínosu návrhu s ohledem na náklady pro stát,
to znamená, kolik nás to bude stát a co eventuálnì v následujících letech
ušetøíme. Tak tady, pokud jde o vyèíslení pøínosù navrhované úpravy,
pøedkladatelé pouze v obecné rovinì konstatují pozitivní roli veøejné kontroly, ale bohužel se nezabývají otázkou, zda se v dùsledku pøijetí navrhované úpravy pøedpokládá rovnìž úprava prostøedkù vynakládaných z
veøejných rozpoètù, což je taková standardní záležitost, kterou obsahují
všechny dùvodové zprávy, všechny návrhy. Velmi mì mrzí to, že nám tuto
normu nepøedkládá vláda, protože to jsou pøesnì ty záležitosti, které jsem
zmínila, které by pravdìpodobnì byly vysvìtleny už v dùvodové zprávì a
nemusela bych je tady takto pøednášet. Když je pøedkládán nìjaký vládní
návrh, tak je pøece zøejmé, že vzniká na základì širokého konsensu, a to
nejenom mezi nevládními organizacemi a politickými stranami, ale také
mezi rùznými organizacemi, kterých se bude registr smluv týkat. To, že to
projednáváme ještì ve zrychleném pøipomínkovém øízení, to je samozøejmì
také úplnì špatnì. Víme i to, že polovina všech našich ústøedních orgánù
státní správy, tedy ministerstev, vyslovila ve zkráceném meziresortním
pøipomínkovém øízení názor, že by bylo vhodné návrh pøedložit jako vládní
návrh, ke kterému by probìhlo opravdu to standardní meziresortní
pøipomínkové øízení. A to mi chybí.
Chybí, a to je asi pro vás všechny velmi dùležité a na to bych chtìla
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zástupce pøedkladatelù upozornit, chybí provádìcí pøedpis definující
postup vkládání smluv do registru a další náležitosti. Faktická funkènost registru smluv je vázána na naøízení vlády. Navrhovatel tudíž mìl podle § 86
odst. 4 zákona o jednacím øádu Poslanecké snìmovny pøedložit návrh
provádìcího právního pøedpisu, pokud má tento pøedpis nabýt úèinnosti
souèasnì se zákonem. K tomu bohužel v tuto chvíli nedošlo nebo alespoò
já o tom, že by k tomu došlo, nevím, a návrh tohoto naøízení pøedložen
nebyl. A v pøípadì, že zákon nabude úèinnosti pøed zprovoznìním samotného registru smluv, mùže tak paradoxnì dojít k situaci, kdy uzavøené
smlouvy nebudou moci nabýt úèinnosti, což ohrožuje právní jistotu
úèastníkù tohoto právního vztahu. Byla by tedy vhodná výraznì delší než
navrhovaná i legisvakance tak, aby bylo možné vše zkoordinovat a
pøipravit.
Já sama za sebe a priori registr smluv neodmítám. Trošku mi jenom vadí to, že pøi ètení dùvodové zprávy k tomuto tisku, té krátké dùvodové
zprávy k tomuto tisku, témìø nezùstává oko suché, kolik dobra se tímto registrem napáchá a kolik úspor pøinese do státního rozpoètu, ale bohužel po
podrobnìjším prostudování tohoto návrhu i po tom, co tady zaznívá za
pøipomínky je vám jasné, že to tak v praxi bohužel platit nebude.
A ještì na závìr moje jedna pøipomínka. Nelíbí se mi to, že èiníme politiku transparentní na základì nìjakých prázdných hesel na transparentech
a možná tím, že nìkdo vyjde do ulic, i když i to je souèástí demokratického
zøízení. Na druhou stranu máme tady velmi poèetnou samosprávu na
pomìry v Evropské unii, jsme jedna ze zemí, která má vùbec nejvìtší poèet
obcí, obecních samospráv, které se nám ještì další geometrickou øadou
rozrùstají po rùzném rušení èi sluèování rùzných vojenských újezdù, takže
se možná èasem mùžeme dopracovat k tomu, že tìch obcí budeme mít
nìco k šesti a pùl tisícùm. Mrzí mì na tom, že skuteènì se tady nemyslí na
malé obce, kde je jedna úøednice na tøi hodiny, starosta je neuvolnìný, tedy neplacený, který nemá ani poèítaè a tìžko bude zvládat administraci tohoto procesu. Mrzí mì, že jsou nìkde definovány výjimky, které podle mého názoru jsou neopodstatnìné. Už tady byla zmínìna ta zdravotní
pojišovna – proè tedy jedna pojišovna ano, Všeobecná zdravotní, a proè
ostatní ne, když vlastnì i ony jsou nìco, mùžeme je nazvat jakýmsi
modelem veøejnoprávních korporací.
Já se domnívám, že v naší èeské zastupitelské demokracii, do které
stále, vìøím, ještì patøíme, jsou nastaveny kontrolní mechanismy. Opozici
jsou svìøovány komise kontrolní a finanèní, takto to funguje i na slušných
radnicích, mezi které øadím i Prahu 2. Obèané mají právo na informace,
které již jsou uzákonìny, existuje tady zákon 106 o svobodném pøístupu k
informacím. Máme velmi pøísný zákon o zadávání veøejných zakázek. Na
Praze 2 na témìø všechny zakázky dìláme veøejné aukce, volné byty za

smluvní nájemné také dražíme v aukcích. To vše probíhá pod drobnohledem
našich obèanù. A já se domnívám, že tento návrh zákona to, co je podstatné, aby v Èeské republice veøejná správa byla transparentní, bohužel
neøeší, ale øeší vìci nepodstatné a pøidìlává práci ne samosprávám – ty
jsou od toho, aby pracovaly, aby pracovaly pro obèany této zemì –, ale nakládá jim na bedra úkoly, které jenom obtížnì budou moci splnit. A to by
mì mrzelo.
Myslím, že pøístup Obèanské demokratické strany k tomuto návrhu je
konstruktivní v tom, že jsme pøipraveni se bavit o tìch vìcech v rámci
druhého ètení, ale budeme klást velký dùraz na to, aby tento zákon neohrozil a neomezil právì práva tìch samospráv, které, jak všichni víte, jsou
vzniklé z Ústavy Èeské republiky a které jsou tím prvním èlánkem v tom
systému, na které se obrací naše veøejnost.
Dìkuji vám za pozornost.
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Janì
Èernochové. Slova se ujme pan poslanec Antonín Seïa a pøipraví se kolega David Kádner. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Antonín Seïa: Dìkuji, pane místopøedsedo. Vážení èlenové
vlády, kolegynì, kolegové, pøednì musím øíct, že navrhovaný zákon, který
je pøedkládán, jsem podpoøil i v minulém funkèním období, a to zejména s
ohledem na zlepšení transparentnosti èinnosti veøejné správy. Já osobnì
vidím nejvìtší problémy s možným korupèním chováním v
netransparentním veøejném øízení, kdy vítìzí podle souèasného zákona nejnižší nabídka bez ohledu na požadovanou kvalitu provedení a poté se dodatky ke smlouvì neúmìrnì navýší výsledná cena zakázky.
Souèasná vláda ve svém stanovisku upozoròuje na nìkteré vìcné problémy návrhu, které se však dají podle mého názoru odstranit ve druhém
ètení, tak jako v souèasné dobì navrhované variantní øešení, které je uvedeno v návrhu. Rozumím tomu, že v § 3 jsou uvedeny omezené výjimky z
povinného uveøejòování smluv. Chci pouze pøipomenout, že pokud hovoøí
návrh o bezpeènosti, pak by tato mìla zahrnovat jak vnitøní, tak vnìjší
bezpeènost. Konkrétnì mám na mysli provázanost tohoto návrhu se zákonem o obchodu s vojenským materiálem.
Vážené kolegynì, vážení kolegové, Svaz mìst a obcí Èeské republiky
se obává byrokratické zátìže a navrhuje, aby náklady na zveøejòování
smluv nesl státní rozpoèet. Také existuje obava z nefunkènosti èi výpadkù
veøejného portálu, a proto svaz navrhuje zmìnu z povinnosti uveøejòovat
smlouvu na povinnost jejího odesílání do registru smluv. Tady bych se
pøimlouval o zapracování tìchto pøipomínek do zákona ve druhém ètení.
Dìkuji za pozornost.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu kolegovi Antonínu
Seïovi. Slova se ujme pan kolega David Kádner, pøipraví se pan poslanec
Martin Novotný. Pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec David Kádner: Pane pøedsedající, dámy a pánové, dovolte
mi, abych se vyjádøil k pøedkládanému návrhu. Jedná se o velmi dlouho
oèekávaný zákon a i já souhlasím se zvyšováním transparentnosti, pokud
se jedná o vynakládání veøejných zakázek nebo výdajù. Nicménì jako starosta obce Nová Ves v Horách musím upozornit, že takto zpracovaný návrh zákona s sebou pøináší nezanedbatelné náklady pro všechny malé obce. Znám podrobnì hospodaøení malých obcí a vím, na co tam peníze jsou
a na co již ne. Navíc na rozdíl od velkých mìst, která mají k dispozici
úøednický aparát, øada malých obcí má k dispozici tøeba jen jednu
úøednici. Tato jedna úøednice má spoustu práce v rámci svého úvazku a v
žádném pøípadì nemá èas na to, aby zadávala smlouvy do systému ve
lhùtì, jakou stanovuje tento zákon. Proto takto postavený návrh zákona
vnímám jako populistický krok, který bude pouze zatìžovat již takto
pøetížené úøady. Jako øešení si umím pøedstavit rozšíøit pravomoci
Nejvyššího kontrolního úøadu tak, aby mohl mìsta i obce neomezenì kontrolovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní instituci, taková kontrola by
mìla i váhu. Na rozdíl od populistických výkøikù, které pouze rozšíøí již takto nesmyslnou byrokracii.
Já bych byl moc rád, abychom si uvìdomili, že máme obce zvláš po
novém RUDu, po roce 2013, kde máme starosty, kteøí jsou neuvolnìní a
kteøí svou funkci vykonávají po svém zamìstnání, po své práci.
A druhý aspekt je, že bohužel ani v dnešní dobì není samozøejmostí, že
každá obec má internet, to znamená, že bude další problém, na který se
tam vùbec nevztahoval, zvláš v obcích, které jsou pøíhranièní, kde prostì
mají problémy v dnešní dobì, nikdo jim nechtìl pomoci a jakýmkoliv zesílením tohoto signálu, narušuje zase signál na nìmecké stranì. Dìkuji za
pozornost.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Kádnerovi.
Slova se ujme pan poslanec Martin Novotný, pøipraví se paní kolegynì
Helena Válková. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Martin Novotný: Kolegynì a kolegové, pane pøedsedající,
dámy a pánové, já bych možná chtìl upozornit na jakousi vnitøní logiku,
v rámci které bychom mìli možná v této Snìmovnì po mém soudu postupovat v legislativním procesu. Já sám osobnì se nechci zabývat detaily toho zákona, ale považoval bych za velmi dùležité, kdyby logická
následnost krokù vedla tak, že bychom se nejprve skuteènì hluboce za- 68 -

mysleli nad zákonem o veøejných zakázkách v Èeské republice, udìlali
skuteènì zjednodušující a ztransparentòující novelu tohoto zákona, a
teprve poté, a myslím si, že ta logika té hierarchie jde takto, se zabývali zákony typu tøeba registr smluv.
Já tady možná zkusím tnout do živého. Aniž bych mìl jakékoliv dùkazy,
tak jsem v poslední dobì mìl celou øadu signálù, zejména ze soukromého
sektoru, že ona kombinace komplikovanosti a nepøehlednosti zákona o
veøejných zakázkách vede velmi èasto k jakémusi novému jevu
vydìraèství, kdy v rámci veøejných soutìží v prostøedí zákona, který je tak
složitý, že v podstatì není na tomto svìtì nikdo, žádný veøejný subjekt,
žádná obec, aby byla schopna naplnit všechny jeho nuance a vypsat
jakékoliv výbìrové øízení tak, aby bylo zcela v poøádku a bylo naprosto nenapadnutelné, tak se nám rozmáhá jakýsi nový jev vydírání, kdy se
navštìvují zástupci soukromých firem a øíkají, že podají pøípadnì rùzné
námitky do veøejných výbìrových øízení, anebo je nepodají ve chvíli, kdy za
to nepodání dostanou zaplaceno. Já si myslím, že každá pyramida by se
mìla rozplétat skuteènì odshora té logiky. Ve chvíli, kdy zaplníme veøejný
prostor tisíci kopiemi smluv, tisíci kopiemi faktur a nevyøešíme to skuteènì
podstatné, nezjednodušíme zákon o veøejných zakázkách a nevytvoøíme
prostøedí, kde každý zadavatel bude rozumìt aplikaci tohoto zákona, pak
jenom zmnožíme ten prostor pro veøejné vydírání.
Zároveò chci øíct, že mì v tom návrhu zákona chybí celá øada
návazností. Teï se vede jakási diskuse. Já jsem tøeba zmínil na naší tiskové
konferenci návaznost na krizové situace a vytýkají mi, že návrh zákona upravuje tu záležitost, že když jsou povodnì a podobnì, že ten vstup v
úèinnost v tu chvíli není pøedmìtem toho zákona a toho zveøejnìní. Kdo zná
složitost legislativy v krizových situacích nejrùznìjších stavù, které nastávají, jejich jednotlivé stupnì – mì by velmi potìšilo, kdyby na tuto návaznost s touto provázaností ten zákon pracoval tak, abychom my jakožto starostové obcí a primátoøi skuteènì ve chvíli, kdy takové situace øešíme,
vìdìli, kdy jaký stav nastává a kdy máme jaké pravomoci a od jaké chvíle
jsme mimo ten režim a od jaké chvíle mimo ten režim nejsme. Ten návrh
zákona je tak krátký a tak jednoduchý, že jsem pøesvìdèen, že nemùže
øešit všechny nuance života a že se budeme dostávat velmi èasto do situací, kdy budou dvojí výklady, kdy budou nejednoznaènosti a kdy to mùže
skuteènì ochromit naši akceschopnost. Jeho aplikaci pak v prostøedí malých obcí, a už øešení jakýchkoliv situací, si nedovedu pøedstavit v
podstatì vùbec a pøijde mi, že návrh psal nìkdo, kdo nemá vùbec žádnou
zkušenost s reálným životem, s reálným øízením mìst a obcí v Èeské republice.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu Martinu Novotnému.
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Slova se ujme paní poslankynì Helena Válková, pøipraví se pan kolega Petr
Bendl. Prosím, paní poslankynì, máte slovo.

Poslankynì Helena Válková: Já na rozdíl od pøedøeèníkù, vážené
dámy a pánové, nemohu vycházet ze svých zkušeností starostky, a tak
berte moje pøipomínky spíš jako takové zamyšlení nad tím, co je v tom návrhu problematické, a otevøení otázek, které by se mìly doøešit možná i
nìjakým odborným semináøem nebo pøinejmenším dùkladným
projednáním rùzných variant øešení. Protože si myslím, že obecná rozprava
by se mìla vinout v obecnìjší rovinì, aby to odpovídalo názvu té rozpravy,
nebudu zacházet do podrobností.
Mé pøipomínky smìøovaly jak k ustanovení § 3 odst. 2, èili výjimky
z povinnosti uveøejnìní, kde si myslím, že existuje øada obchodních
spoleèností, v nichž mají územní samosprávy stoprocentní nebo majoritní podíl a které zároveò mohou uzavírat smlouvy s fyzickými osobami nepodnikateli. Pøedmìtem jejich èinnosti v rámci bìžného obchodního styku mùže být i plnìní opravdu nemalého rozsahu,
napøíklad prodeje velkého objemu døeva mìstskou spoleèností, která
hospodaøí s mìstskými lesy, viz Chebsko, provádìní staveb
mìstskou stavební spoleèností a podobnì. Na druhé stranì mám pochopení, protože právì ti, kteøí mají zkušenosti, a jak zde hlavnì dvì
pøedøeènice, paní Fischerová a paní Èernochová, hovoøily, nemìl by
být registr smluv zahlcen velkým množstvím rutinních smluv. Navrhuji
proto stanovit finanèní limit tøeba 100 tisíc korun, pøi jehož pøekroèení
by plynula subjektùm, které jsou uvedeny v § 2 odst. 1 písm. c), povinnost uzavøít zveøejnit smlouvu s fyzickou osobou nepodnikatelem.
Je mi jasné, že tam jsou zase urèitá rizika úèelového dìlení smluv na
tìsnì podlimitní, ale nikdy asi úplnì optimální øešení v tomto smìru
nezvolíme.
Aniž bych tady uvádìla konkrétní návrh zmìn pøíslušných ustanovení a
vyjadøovala se tøeba i k jejich zpùsobu uveøejòování podle § 5, kde opìt se
mi zdá, že jsou ta ustanovení formulována nejasnì, nedostateènì, neplyne
tam zcela povinnost zveøejnit celý textový obsah smlouvy jako celek vèetnì
dodatku, tak se zamìøím jenom na jednu podle mého názoru zásadní
pøipomínku, kterou tady zatím nikdo neotevøel, alespoò ne v té formì, o jakou se pokusím já, a to je pøipomínka k § 7 – Zrušení smlouvy. Souèasný
návrh zde byl kriticky zmínìn. Nebyla-li smlouva, která nabývá úèinnosti
nejdøíve dnem uveøejnìní, uveøejnìna ani do tøí mìsícù ode dne, kdy byla
uzavøena, platí, že je zrušena od poèátku.
V takovém pøípadì ale, i když o té zásadì mùžeme diskutovat, jak zde
již bylo øeèeno, naprosto nevyøešené zùstává, jak se bude o neplatnosti ve
sporných pøípadech rozhodovat. Pokud ani jedna strana té nevýhodné
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smlouvy nebude mít zájem smlouvu zveøejnit, zcela úmyslnì ji ponechá
nezveøejnìnou a ze smlouvy bude pøesto plnìno, neexistuje orgán nebo osoba, která by byla aktivnì vìcnì legitimována k podání žaloby na neplatnost smlouvy nebo na urèení vlastnictví pøedmìtu smlouvy. O tom hovoøila
paní poslankynì Èernochová, takže v tomto se asi budeme shodovat.
Mùže nastat i pøípad, kdy smlouva zveøejnìna bude, ale povede se spor,
typicky mezi opozicí a koalicí v zastupitelstvu, zda obsah smlouvy byl
uveøejnìný øádnì a v jakém rozsahu.
Proto tady obecnì navrhuji, abychom øešili žalobní legitimaci ve vìci
urèení neplatnosti èi vlastnictví, a už pùjde o obèana pøíslušného samosprávního celku, nebo daòového poplatníka, zastupitele apod. Alternativnì
mùžeme uvažovat i o žalobní legitimaci obèana pøíslušného celku, který by
se mohl u správního soudu domáhat nikoli neplatnosti, ale dosažení
naopak úèinnosti smlouvy, tedy zveøejnìní smlouvy v registru. Myslím, že
bychom se mohli inspirovat tøeba soudním øádem správním, kde podobná
úprava u volebních stížností již existuje a aplikuje se. A zase zde mám návrh, jak by mohlo vypadat pøíslušné znìní.
Protože se ale budu držet zásady, že máme obecnou rozpravu a že toho máme ještì projednávat pomìrnì hodnì, tak zùstanu v této obecné
rovinì s apelem, abychom nechodili do konkrétních podrobností a spíše si
otevøenì øekli, že návrh je jistì cenný, užiteèný, potøebný, nicménì je poznamenán nedostatky, které urèitì vyžadují i delší projednávání. Èili
navrhuji lhùtu prodloužit na 90 dní, než postoupí ten, doufejme, pozmìnìný
návrh do druhého ètení. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Helenì
Válkové. Slova se ujme pan poslanec Petr Bendl a pøipraví se paní
kolegynì Olga Havlová. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Petr Bendl: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Dámy a
pánové, já bych velmi souhlasil s tím, co øíkala moje pøedchùdkynì, jenom
jsem se ale podivil – prostøednictvím pana pøedsedajícího musím øíct, že se
divím, že jste to podepsala, návrh toho zákona. Teï navrhujete ještì prodloužení diskuse v parlamentu o 90 dní, pøitom tenhle materiál máme na
mimoøádném jednání poslaneckém, mimoøádné schùzi. Myslím, že to je o
další dùvod víc, že tohle je spíš úèelový návrh zákona, který mám zastøít
podstatu posledního bodu dnešního jednání, a tím je služební zákon.
Abychom se tady vypovídávali na nìèem jiném, než co je vlastnì
nejdùležitìjší téma dnešního dne, nebo sama navrhuje vládní koalice prodloužení diskuse k jednotlivým zákonùm, a není to jenom tenhle, ale i ten
pøedešlý, pro který jste hlasovali, že je tøeba se tomu vìnovat déle, a pøitom
to tady máme na tzv. mimoøádné schùzi, která to musí øešit hned.
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Jsem hluboce pøesvìdèený a pøidávám se k tìm, kteøí si myslí, že návrh
je uspìchaný, nepatøí na mimoøádnou schùzi, mìli by se na nìj legislativci
poøádnì podívat, protože to, co se uvnitø zákona otevírá za kauzy, za
možnosti rùzného vydírání, politizování, skandalizování starostù za jednotlivé faktury apod., myslím si, že to starostùm zkomplikuje extrémnì život, a
už dneska, zejména na malých obcích, máme problém s tím, aby vùbec
kandidátky byly nìjak plné a nìkdo chtìl pracovat ve prospìch veøejnosti,
protože si tady na nì v Poslanecké snìmovnì vymýšlíme každou chvíli
nìjaký nesmysl, a tohle je jeden z významných nesmyslù.
Nevím, jestli to nìkdo z pøedkladatelù opravdu èetl, anebo jestli nìkdy
byl starostou na malé obci nebo ve vìtším mìstì. Pak by si sám musel
poukat na èelo, že tenhle návrh tady vùbec dneska je. Proto øíkám, jsem
hluboce pøesvìdèený o tom, že to je úèelová záležitost na dnešek kvùli tomu, abychom pøežili bod è. 5 dnešního jednání.
Zároveò jsem hluboce pøesvìdèen o tom, že si pøedkladatelé vùbec
neuvìdomují, co otevøou za Pandoøinu skøíòku, až nám tady budou tøeba i
významní moderátoøi veøejnoprávních médiích ukazovat své smlouvy apod.
Neøeknu, že by to možná nebylo zajímavé, nicménì rozvrátí to nìkteré instituce šílenì a bude to používáno k jednotlivým kauzám. Nikoli k
systémovému øešení, ale budu-li chtít nìkoho zaèít pranýøovat, pùjdu po
nìm, a to jak uvnitø toho, øeknu, veøejnoprávního sektoru, veøejnoprávních
médií napø. nebo uvnitø malých obcí, kdy vezmu jednu fakturu z Ústeckého kraje z malé obce a vezmu si druhou fakturu z Moravskoslezského nebo Jihomoravského a zaènu na tom trénovat starostu té èi oné obce apod.
a budu øíkat: to jste mìli koupit ten toaletní papír za tolik èi onolik. Úmyslnì
øíkám toaletní papír, ono se to mùže týkat èehokoli. To se mùže týkat opravení chodníku atd., protože podmínky mohou být rùzné v každé obci, od
sebe 200 metrù vzdálené, natožpak z jednoho regionu. A budou úèelovì
vytahováni a kriminalizováni jednotliví lidé, kteøí se práci pro veøejnost
vìnují.
Považuji to za nesmysl a moc prosím všechny ty, kteøí se podepsali
pod, øeknu, dnešní projednávání zákona, aby jej odložili, aby pro to nehlasovali, abyste se v pøípadì, že jste z vládní koalice, tomu tøeba vìnovali potom ve vládì, použili všechny odborníky na to a dali tomu øádné projednávání zákona, tak abychom vìci, které je vhodné dát do systému, dali, ale
vùbec nepouštìli tenhle materiál ven. Dìkuji vám za pozornost.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Petru
Bendlovi. Slova se ujme paní poslankynì Havlová. – Pardon, paní
kolegynì, ještì faktická poznámka paní poslankynì Válkové, omlouvám se.
Prosím.
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Poslankynì Helena Válková: Opravdu jenom blesková technická
poznámka, dìkuji, pane místopøedsedo. Rozhodnì se ale nepøidávám k
tìm, kteøí by mìli být oznaèeni nálepkou, jak mùj pøedøeèník nepøímo
naznaèil, tìch, kteøí by cupovali tento zákon a nepøáli si jeho postoupení do
dalšího projednání. Myslím si, že podstata je naprosto správná. V rámci
prodloužené doby 90 dnù máme možnost zákon pozmìnit tak, aby plnil
svùj úèel, a pøedpokládám také, že i pøedkladatelé, tøeba pan Farský, který je starosta, zúroèil svoje zkušenosti v návrhu, které, jak jsem se pøiznala,
já nemám, nicménì já ani nevidím problém, proè by tento zákon mìl být
oznaèen za tak vadný zákon, že bychom se jím nemìli v obecné rozpravì
zabývat a že by vùbec nemìl být pøedmìtem našeho jednání.
Pokud tedy takto nìkdo pochopil moje vystoupení, tak rozhodnì tak to
mínìno nebylo. Dìkuji.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji za dodržení èasu. Nyní tedy
paní poslankynì Olga Havlová a pøipraví se pan kolega Zahradník. Prosím,
paní poslankynì, máte slovo.

Poslankynì Olga Havlová: Vážený pane pøedsedající, vážené
kolegynì, vážení kolegové, registr smluv jako zastupitelka obce vnímám ve
dvou rovinách. Na jedné stranì možnost dostat se ke smlouvám,
eventuálnì objednávkám, fakturám, které jsou nìkdy úèelovì utajovány,
zvláštì potom na malých obcích, speciálnì tam, kde nejsou ani rady obce
a je umožnìno obcházet zákon. Vìtšinou se o nìkterých smlouvách ani
nedozvìdí samotní zastupitelé, a tudíž neexistuje ani žádná kontrola.
Zaznìlo tady, že by množstvím uveøejnìných smluv byly brzdou, ale to
není argument. Protože nikdo z vás nebude èíst všechny smlouvy, a bude
mít možnost najít si právì tu, která ho zajímá a o kterou má v danou chvíli
zájem, a už se to týká smlouvy, objednávky èi faktury.
Na druhé stranì ale se dostáváme do situace, kdo bude platit tento registr, z jakých prostøedkù, eventuálnì dopad a hrozba sankcí. Pro malé
obce je nepøijatelné pøidávat úøedníkùm práci a platit paušální poplatky za
registr z prostøedkù obce. Pokud by tento zákon byl pøijat, musí øešit nejen
posílení administrativy, ale hlavnì, jak toto všechno financovat. Možná by
stálo za uvážení, zda by malé obce nebyly této povinnosti zcela zproštìny.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Olze
Havlové. Slova se ujme pan poslanec Jan Zahradník, v tuto chvíli poslední
písemnì pøihlášený. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopøedsedo, dámy a
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pánové, zákon je evidentnì, a už to tady bylo øeèeno, z dílny iniciativy
Rekonstrukce státu. Je zøejmé, že tato aktivita, tato iniciativa, nás ve své
snaze, ve svém poslání vymýtit korupci a všechny neblahé jevy z naší
spoleènosti bude zásobovat dalšími a dalšími návrhy a ti z vás, kteøí jste
podepsali její výzvu, budete pod tlakem tyto zákony podporovat, a se vám
budou, èi nebudou líbit. Já jsem svou duši této iniciativì neupsal, a tak
mùžu mluvit jako svobodný èlovìk a mùžu øíci svùj názor bez ohledu na to,
že by nìkdo citoval mùj podpis a konfrontoval mì s ním.
Já bych se chtìl vyjádøit podobnì jako moji pøedøeèníci k problematice
dopadu na jednotlivé obce. Vždycky øíkám, že považuji obecní samosprávu za základ obèanské spoleènosti. Ona u nás vlastnì funguje již více
než pùldruhé století a zakoøenila se v povìdomí našich obèanù. Ani 40
letùm komunismu se nepodaøilo povìdomí správy svých vìcí obèany na
obcích vymýtit. Starostové jsou lidé zvoleni v komunálních volbách svými
obèany a já bych v žádném pøípadì nechtìl podceòovat jejich schopnosti. Myslím si, že tam, kde prostì není internet, tam si jej mohou zøídit, a tam,
kde øeknìme tøeba vìk starosty neumožòuje rychlé nakládání s internetem,
mùže pøijít nìkdo z mladých a starostovi pomoci.
Co mi ale vadí, je to, že když jsem se se starosty potkával, tak jsem
èasto slyšel jejich žehrání na to, co jim vlastnì stát dává. Èastokrát si
stìžovali, že jim z velké èásti komplikuje jejich èinnost, komplikuje plnìní jejich povinností vùèi obèanùm jejich obcí. Starostové na malých obcích
jsou, použiji pøívlastek, obyèejní lidé, kteøí spravují obecní finance ve velké
míøe s takovou selskou šetrností, úsporností.
Tady bych se, pane místopøedsedo, vaším prostøednictvím dovolil ohradit jménem starostù vùèi tomu, co øíkala paní poslankynì Havlová. Jako
by bylo normální, že smlouvy na malých obcích jsou tajeny proto, že tam
dochází k nìjakému nekalému nakládání s obecními prostøedky. Mohu øíci,
že tak tomu není. Byl jsem osm let hejtmanem Jihoèeského kraje a my jsme
vlastnì zaèínali s kontrolou financování obcí na krajské úrovni. Musím øíci,
že závady, které jsme zaznamenávali, plynuly z vìtší èásti právì z urèité
tehdy neschopnosti vypoøádat se s technickou stránkou vìci. Jenom málokdy to bylo ze zlého úmyslu. A když tomu tak náhodou bylo, tak potom jsou
nástroje, jak tento úmysl odhalit a potrestat.
Na závìr bych si dovolil øíci, že my jako Snìmovna vlastnì také patøíme
k orgánùm státní samosprávy. My jsme s tìmi starosty na jedné lodi. A tak
prosím zvažme to, zdali jim chceme jejich život komplikovat a zdali chceme
pøijímat takovéto zákony, aniž by byla stanovena urèitá mez, která by nám
umožnila øíci: tak ano, v malých obcích nebudeme jejich starosty zatìžovat
plnìním. Velké obce si s tím samozøejmì urèitì poradí. Pro malé obce
žádám o vaši shovívavost a zdravý rozum.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu kolegovi Zahradníkovi.
Mìl jsem zájem ukonèit rozpravu. Není tomu tak, mám pøihlášené další
zájemce vèetnì pøednostních práv, ale pøednost má faktická poznámka
paní poslankynì Vìry Jourové. Prosím, paní kolegynì, máte slovo k faktické poznámce. Poté s pøednostním právem pan kolega Stanjura.

- 74 -

- 75 -

Poslankynì Vìra Jourová: Pane pøedsedající, dámy a pánové, já se
urèitì vejdu do krátkého èasu. Chtìla bych øíct, že to, co chceme po starostech, respektive po pracovnících veøejné správy, to není nìco, co chceme pro stát. Chceme to pro veøejnost. Chceme to pro veøejnost v rámci
transparentnosti a ta nìco stojí. Chtìla bych øíct, že budeme iniciovat
pozmìòovací návrh, aby se ještì zohlednilo to, že v zákonì o zadávání
veøejných zakázek musí zadavatel uveøejòovat ještì subdodavatele a
koneènou cenu, takže toto budeme sjednocovat. A tady právì u odbourání
povinnosti zveøejòovat na profilu zadavatele nìjaká úspora èinnosti nastane.
Zákon nemá pøece øešit jen korupci, má øešit i úspory. Já jsem si vytáhla dopady zákona, který byl pøijat na Slovensku v roce 2011, a tam jsem
se doèetla, že hned v prvním roce po pøijetí zákona klesly náklady na
veøejné zakázky o celou tøetinu a u dopravních staveb až o polovinu. Paní
bývalá premiérka Radièová oznámila, že jenom na Úøadu vlády byla v prvním roce úspora 3,5 mil. eur. Takže prosím pomìøme si to, že to nìco bude
stát, a už v lidské síle, nebo v penìzích, a to, že se taky nìco uspoøí.
Samozøejmì étos transparentnosti a potírání korupce je tady také dùležitý.
Dìkuji. (Potlesk z øad poslancù ANO.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní kolegyni Jourové i za
dodržení èasu. Slova se ujme s pøednostním právem pan pøedseda klubu
ODS Stanjura. Pøipraví se pan kolega Adamec. Prosím, pane pøedsedo,
máte slovo.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Možná bych zaèal tím, že navážu na vystoupení kolegynì, která hovoøila pøed chvílí. Možná by stálo za to zeptat
se na Slovensku, jak èasto a kdo do toho registru chodí. Já vám garantuji,
že do toho nebude chodit veøejnost, ale lobbisté a bude to jedna z èinností,
na kterou se budou firmy a konkurenti, zejména ti, kteøí konkurují mìstským
firmám, objednávat. Budou tam chodit mnohem èastìji než samotná
veøejnost, protože staèí, když to zveøejní daná radnice. Lidé, kteøí v tom
daném mìstì jsou, dobøe vìdí, jestli to kupují pøedraženì nebo
nepøedraženì a nemusí mít pro to dùkaz, aby to bylo na jiném konci republiky. (V sále je hluk.)
My jsme velká politická strana, která má stovky starostù a místostarostù, a

nejsou to jenom hlavní mìsto Praha, statutární mìsta nebo takzvané trojkové
obce, kterých je 205. Ze statistiky, kterou máte všichni k dispozici, máme
celkem takøka 500 obcí, které mají ménì než sto obyvatel. Jestliže budeme
poèítat zhruba 9 tisíc výnosnost z RUDu, a øíkám, berme to pøibližnì, protože každý rok je trošku jiný, tak tyto obce, tìchto 500 obcí má celkové
pøíspìvky z našich daní 900 tisíc roènì. Tak si øeknìme, jaký je to prostor
k tomu, aby tady nehospodárnì hospodaøily a utrácely desítky, stovky tisíc
èi miliony. Pokud si vezmu jeden prùmìrný plat v Èeské republice, zaokrouhlím to smìrem dolù a øeknu, že je 24 tisíc korun, a spoèítám k tomu i
odvody, tak tato obec, pokud má jednoho pracovníka, teï nemluvím o starostovi, vydá 382 tisíc na plat a z 900 tisíc zùstane 512 tisíc. Bez poèítaèe,
bez úøedních hodin, bez aparátu. A my øíkáme, že aby to bylo transparentní, tak musí poslat chudák pan starosta nebo jedna pracovní síla nìkam kopii smlouvy, aby smlouva byla úèinná.
Pan pøedkladatel ví, že se s ním o tom pøu už øadu mìsícù èi let, a
dneska øekl vìtu, asi ji myslel vážnì – pokud jsem ji špatnì pochopil, tak to
neberte jako útok, ale jako vysvìtlení –, že to pøece nemusí být podepsaná
smlouva. Staèí to v teoretické podobì bez podpisu a razítka. Tomu já tedy
nevìøím. Kdo bude kontrolovat, že to, co je vystaveno, je skuteènì finální
verze? A tou finální verzí je skuteènì jenom ten podpis. Tu udìlá rada
mìsta drobnou zmìnu, tu udìlá zastupitelstvo mìsta drobnou zmìnu,
pøestože v podkladových materiálech smlouva je samozøejmì ve wordu
nebo v nìèem jiném. Nežijte v pøedstavách velkých radnic, jak se žije na
malých obcích. Zvažte vy, kteøí pro to chcete hlasovat, ve druhém ètení
podporu výjimky pro malé obce a veïme debatu o tom, co je to malá obec.
Jestli je to podle typu èinností, podle poètu obyvatel nebo podobnì. My
máme 1 056 obcí, které mají mezi 100 a 200 obyvateli. 1 056. To už je s
tìmi prvními 1 500 obcí, které jedny dostávají, když uvedu jenom tu horní
hranici, (nesrozumitelné) mají 100 nebo 200, 900 tisíc nebo 1 mil. 800 tisíc
roènì vèetnì všech penìz na odmìny starostù, zastupitelù, pøípadných
úøedníkù. 1 500 obcí. Opravdu je chceme zatížit? Opravdu vìøíme tomu, že
špatnì hospodaøí a díky tomu zákonu o 30 % ušetøí své náklady? Pokud
tomu nìkdo vìøí, dobøe, nemám mu to jak vyvrátit.
Myslím si, když si øíkáme èísla, jak poklesl objem nebo ceny v rùzných
stavebních pracích veøejných zakázek, tak musíme brát v potaz
hospodáøský cyklus a stav, v jakém je ekonomika. My nemáme
zveøejòování smluv, registr smluv a za poslední roky o desítky procent poklesla cena u dopravních staveb, nìkdy i o padesát procent. To znamená,
že kdybychom ještì pøijali tento zákon a vyjdeme z toho, že to sníží o
dalších tøicet až padesát procent, tak nám to budou stavìt zadarmo, proti
tomu, co bylo onehdá. To prostì není normální. Musíme øíct, v kterém roce
to bylo, jaká byla konjunktura, jaký byl hospodáøský rùst, jaká byla

prùmìrná cena. A pak mùžeme øíct ano, já nevìøím tomu, že dopravní stavby
zlevnily kvùli registru smluv. Mimochodem, v Èeské republice každá dopravní stavba, takøka každá, má hodnotu nad 500 tisíc a musí být (nesrozumitelné).
Dopady ekonomické na samosprávu jsou opìt mimoøádnì podstøelené.
A já bych øekl, (nesrozumitelné) až smìšné. Takové ty, že jsou to dvì za
den, nula minut nebo šest minut, dvanáct minut, náklady 22 korun... Nevím,
kdo to poèítal. A já žiju v obci, která má 1 800 obyvatel. Pan starosta má
dvì hodiny týdnì úøední hodiny a máme tam jednu úøednici na polovièní
úvazek. A ta má 1 800. Ne 100 nebo 200, tzn. ta obec má vyšší rozpoètové
(nesroz. – urèení daní?). Fakt si myslíte, že tam se bìžnì skenuje, používají
datové schránky? Nežijete v reálném životì. Žijete poøád v tom velkém
mìstì. Letos jsou komunální volby. Nekomplikujme to tìm. Pokud chceme
kontrolovat velká mìsta, trojkové obce, dvojkové obce, prosím bavme se o
parametrech. Myslím, že bychom mìli zvážit èíslo, kdy je to ještì efektivní
nebo ne.
Poprosil bych zpracovatele, aby vynechali z tohoto zákona pojem faktura. To prostì spadli s nebe, to už dávno není. Je daòový doklad nebo
zjednodušený daòový doklad neboli paragon.
Zdravý selský rozum. Soustøedíme se na ty velké peníze, velké objemy,
tam to mùže nìjaký efekt mít. Dejme limit na jedno plnìní nebo na plnìní k
jedné firmì. To si myslím, že je stejnì legitimní, aby nìkdo úèelovì nedìlil
zakázku nebo objednávky na malé èásti s tím, že vyhovìl dikci zákona. To
znamená limit na firmu a kalendáøní rok nebo limit na jednotlivé plnìní.
A my dùraznì budeme prosazovat, aby malé obce z této povinnosti byly osvobozeny, protože to nièemu nepomùže, jenom to tìm lidem otráví
život a èinnost. Už dneska je mnohdy problém sehnat vùbec dostateèný
poèet kandidátù, kteøí by v tìch obcích byli ochotni kandidovat. Tam ani
žádný souboj neprobíhá, tøí ètyø pìti volebních uskupení. Tam opravdu hledají, aby našli tu sedm, tu devìt zastupitelù, kteøí jsou ochotni se té službì
vìnovat. Dìkuji. (Potlesk zprava.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu pøedsedovi klubu ODS
Zbyòku Stanjurovi. Pan kolega Ivan Adamec ještì poèká, protože se s
pøednostním právem pøihlásil místopøedseda Poslanecké snìmovny Petr
Gazdík. Pane místopøedsedo, máte slovo.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane pøedsedající, milé
kolegynì, milí kolegové, já pøi vší úctì ke svému ctìnému kolegovi
Stanjurovi chci prostøednictvím pana pøedsedajícího øíct, že mì dojímá
starost Obèanské demokratické strany o malé obce. Já jsem ve vedení jedné malé tisícihlavé obce už dvanáctý rok. Byl jsem ten, kdo tady

bojoval za malé obce v rozpoètovém urèení daní. Byla to moje obec,
která zažalovala tuto zemi k Evropskému soudu pro lidská práva za
daòovou diskriminaci malých obcí.
Já vám chci øíct prostøednictvím pana pøedsedajícího, že malé obce registr smluv urèitì vydrží. Vydržely totiž mnohem horší vìci. A registr smluv
není samoúèelný. Jestli chceme potírat korupci v této zemi, tak registr
smluv není jenom o zveøejòování tìch smluv a o boji proti korupci. Registr
smluv mùže zpùsobit to, že po èase se dostaneme k jednotkovým cenám,
že koneènì budeme vìdìt, že se v této zemi staví metr ètvereèní chodníku
za tolik a tolik penìz v prùmìru, metr ètvereèní dálnice za tolik a tolik
penìz. A to je zásadní informace, která za tìch pár minut èasu i v malých
obcích stojí. Pro mì jako zastupitele obce je to strašnì cenná informace,
když vím, že mùj starosta vyprojektoval ten a ten chodník za tolik a tolik
penìz, že mùžu vìdìt, že prùmìrná cena toho chodníku v Èeské republice je tolik a tolik a mùžu se svého starosty ptát, proè je ten náš chodník
dražší! Dìkuji. (Potlesk ze støední èásti sálu.)

mìsto. A jak to, že vám to nevadí, že to není za cenu obvyklou, protože to
je politické rozhodnutí a tak to má být. Má si to ta obec rozhodnout sama.
Zvolení zastupitelé si mají politicky rozhodnout, jestli to bude za cenu tržní,
nebo za cenu dotovanou. Na to vám žádný registr smluv vèetnì cen
prodeje bytù nic neodpoví. (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. A nyní poslední pøihlášený
pan poslanec Ivan Adamec. A mám ambici uzavøít rozpravu. Prosím, pane
poslanèe, máte slovo.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Chci jen pøipomenout, že já a Petr Gazdík
jsme spoleènì prosadili zmìnu rozpoètového urèení daní, takže jsme tak v
názorové shodì nebyli. Ale ty prùmìry bych chtìl pøipomenout panu
místopøedsedovi prostøednictvím jiného pana místopøedsedy. To je takové
to klasické – já sním kuøe, vy nic a v prùmìru jsme mìli pùl kuøete. Jestli
vìøíte tomu bez toho, abyste znal, v jakém stavu je stavební podloží, jaké
je okolí, že dostanete nìjakou prùmìrnou cenu metru ètvereèního chodníku, tak se prostì mýlíte. Pokud nebudeme mít srovnatelné podmínky geografické, technologické, jestli opravujete chodník, jestli ho opravujete po
pìti letech, nebo po tøiceti letech, tak vám ta cena nic neøekne. Maximálnì
øeknete, že starosta to mohl udìlat lépe a levnìji. Každý známe zastupitelstva, naše experty, kteøí vìdí, že mìsto vždycky mohlo levnìji koupit nebo
za lepší cenu prodat. A vždycky najdete soudního znalce, který vám to otiskne, dá vám tam razítko a øekne – podle mého názoru to mìsto mohlo lépe prodat nebo lépe koupit.
Chci jenom pøipomenout, že zastupitelstva vìdomì èiní neekonomická
rozhodnutí. Pokud chceme mít registr smluv, tak já navrhuji, abyste posoudili privatizaci bytového domu v jednotlivých mìstech a obcích a posoudili ekonomickou výhodnost toho, co se vlastnì dìlo, zda se to prodávalo za
cenu obvyklou, nebo ne, protože v každém mìstì, nebo skoro v každém
mìstì, je zásadní rozdíl, když ten byt prodává soukromý vlastník, nebo

Poslanec Ivan Adamec: Dìkuji, pane místopøedsedo. Doufám, že nebudu impulsem pro další rozpravu. Jinak bych chtìl spolusedícímu kolegovi Petru Bendlovi øíct, že pøedkladatel je starostou Semil, což je
mìsteèko ve východních Èechách pùvodnì. Je to mùj kolega, já jsem z
Trutnova.
Jednotková cena. Prosím vás, vím, o èem tady kolega Stanjura mluvil.
Je to velký problém, se kterým dnes bojujeme, všichni se toho chytají. A
možná byste se divili, kolik trestních oznámení na základì takto stanovené
ceny bylo podáno.
Ale já jsem chtìl mluvit o nìèem jiném. Já jsem chtìl øíct, že já jsem nepodepsal Rekonstrukci státu a ani ne tak z dùvodu toho, že bych
nesouhlasil s vìtšinou myšlenek, které tam byly, ale nesouhlasil jsem s tou
firmou. A navíc si myslím, že když nìkdo pøedkládá jako poslanec návrh,
který mu pøedkládá nìkdo jiný, tak je to klasický lobbismus, a že ta skupina, která to dìlá, by se mìla pøihlásit do politické soutìže a podat si to sama. To je mùj názor. To, že tady padlo, že se to blíží skoro stalkingu, jak
tady øíkal pan kolega, tak na to vám mùžu odpovìdìt. A to byly ty dùvody,
proè já jsem to nepodepsal, i když s øadou vìcí mohu souhlasit.
A ještì tady platí jedna myšlenka. Víte, cesta do pekel skoro vždy bývá
vroubena samými dobrými úmysly. A já bych nerad, abychom právì k tomuto došli. Protože úmysl je jedna vìc a realita potom mùže být druhá.
Já jsem tady ve Snìmovnì nebyl, když se schvaloval zákon o
svobodném pøístupu k informacím, tzv. stošestka. Nìkteøí tady byli. Urèitì
si vzpomínáte, jaký to byl pøevrat ve veøejné správì. Já vám mùžu øíct, jak
to funguje dneska. Dneska se ptají maximálnì obèanští aktivisté a nechtìjí
platit, ale to jim nezazlívám, protože oni jsou prostì obèanští aktivisté.
Nicménì oni to mají i pro svùj profit. Jinak se ptají konkurenèní firmy. Nikdo
jiný. Je to pravda. Mùžu vám øíct – dvoutisícové mìsto – mám cca deset
žádostí do roka, z toho osm je firemních, dvì jsou možná aktivistické.
Myslím, že totéž bude platit o tom registru. Ale nechci to samozøejmì hodnotit.
Myslím, že ten registr – proè ne. Je to otázka míry, a to už tady padlo,
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Ještì s faktickou poznámkou pan pøedseda klubu Zbynìk Stanjura. Prosím, pane pøedsedo, máte
slovo.

od jaké èástky, kdy a s jakými úmysly. Také aby nám to neudìlalo to,
že skuteènì se nám pøestane hýbat ekonomika v urèité èásti odvìtví Èeské
republiky.
Jinak možná takovou závìreènou myšlenku. Víte, já jsem zastáncem
toho, že zveøejòovat se má všechno, protože stejnì když nìkdo nìco chce,
tak se to dozví. A nejhorší varianta je ta, že nìco chci utajit. Takže já když
chci nìco utajit – a já to nedìlám, prosím vás, nechytejte mì za slovo – tak
zveøejním absolutnì všechno.
Dìkuji vám za pozornost.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu kolegovi Adamcovi.
Nemám žádnou písemnou pøihlášku ani pøihlášku z místa. Pokud je tomu
tak, tak bych rozpravu uzavøel.
Požádal bych zástupce navrhovatele a zpravodaje o závìreèná slova.
Nejdøív zástupce navrhovatele pan kolega Farský. Prosím, pane poslanèe,
vaše závìreèné slovo.

Poslanec Jan Farský: Dìkuji. Chtìl bych všem, kteøí zde diskutovali,
moc podìkovat za to, že vìnovali èas diskusi a studiu tohoto návrhu.
Doplnil bych jenom pár vìcí, které bych nerad, aby zùstaly v éteru a nebyly
nìjakým zpùsobem vysvìtleny.
Nejprve ta osobní. Jsem skuteènì sedmým rokem starostou mìsta
Semily a všechno zveøejòujeme. A to, co to pøináší, je urèitì vìtší dùvìra obyvatel ve správu vìcí veøejných. Jsem pøesvìdèený, že to za to stojí.
Rozpoèet Semil je pøed pøerozdìlením nìkde kolem 135 mil. korun. Je to
devítitisícové mìsto trojkového typu.
Co se týká samotného legislativního návrhu, tak samozøejmì je možný
variantní, byly to i návrhy vlády, které sem pøicházely v minulém volebním
období, jistì si vzpomenete na zákon o odmìòování, ve kterém tyto
varianty byly pøímo Snìmovnì pøedloženy, toto nevyluèuje. Souhlasím s
tím, a on to i návrh zákona pøedpokládá, že bude otevøena diskuse o
limitech. Pøedpokládám též diskusi u limitu objednávek a faktur, protože se
domnívám, že stanovovat limity u smluv je ve skuteènosti komplikovanìjší
než zveøejòovat všechny smlouvy. Jak budete urèovat, jestli je to za dobu
plnìní, jestli po urèité dobì fungování smlouvy se pøesáhne pøedpokládaný
limit, bude se zpìtnì schvalovat, zveøejòovat, bude to znamenat, že se bude tímto napravovat stav nebo bude neplatnou? Mùže být i samozøejmì
diskuse a od toho jsme Poslaneckou snìmovnou a právì proto to dnes nebylo navrženo ke schválení v prvním ètení, aby diskuse v rámci výborù byla možná, v rámci poslaneckých klubù, a jsem jí otevøen.
Co jsem zmínil ve své úvodní øeèi a co je diskutováno, ale je to tím šémem, tím, co dává funkènost tomuto zákonu a z pouhých byrokratických
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obstrukcí z toho vytváøí úèinný nástroj je právì ta úèinnost. Pokud ta by tam
nebyla, tak zákon ztrácí smysl a nebavme se prosím v tu chvíli o registru
smluv, ale bylo by to skuteènì jen další obtìžování, které by efekt
nepøineslo.
Ze své pozice jak starosty obce s rozšíøenou pùsobností, tak i v rámci
dalších diskusí se starosty jsem se x-krát s nimi bavil o administrativní
nároènosti, o tom, jak ji maximálnì snížit. Po debatì jsme vždycky došli k
tomu, že to za to stojí. Že pozitiva, která to pøinese, jsou i u malých obcí
vìtší než to, co do toho vìnují. Já nemusím mluvit o teoretických odhadech
èasu, já mùžu uvádìt ty praktické, protože se k tomu, a už pøíklad Semil,
pøidaly. Skuteènì zveøejnìní smlouvy trvá v prùmìru pìt minut, což když
jsme propoèetli, kolik je z objemu práce, který je vydán úøadem, tak je to
jedna tøítisícina èasu, který vìnuje èas, je èas který si vyžádá registr smluv.
Když to poèítali na Libereckém kraji, který v rámci registru smluv funguje
zkušebnì už rok, a tady upozoròuji na ty nìkteré, tady zaznìly námitky k
tomu, že snad by nemusel být funkèní samotný registr smluv – on už
funkèní dneska je, už rok jede v provozu, který mùžeme nazývat zkušebním, ale zároveò je možné ho okamžitì spustit do ostrého provozu, tak na
Libereckém kraji ten èas vyèíslili dokonce jednou desetitisícinou èasu,
kterou vìnují jiné správì vìcí veøejných.
Diskutovali jsme tady nejvíc asi obce. Chtìl bych uvést, že objem financí, který bude zveøejòován v registru smluv, tak z 90 % jsou to finance
mimo obce. Celou velkou diskusi, kterou jsme tady vedli, je o deseti procentech financí veøejných prostøedkù, s kterými nakládají obce. To není
malá èástka. Zároveò si dovedu si nad tím (pøedstavit) diskusi o tom, v
jakém objemu to bude, protože to skuteènì není to rozhodující. Malé obce
nejsou skuteènì ty, u kterých by byl zásadní problém.
A snad jenom pro ty, pro které Rekonstrukce státu je rudým hadrem:
Tento zákon a návrh tohoto zákona je starší než Rekonstrukce státu. Není
to tak, že by nìjací lobbisté pøinesli tento návrh zákona, mimochodem nad
jehož znìním pracoval tehdejší námìstek ministra spravedlnosti pan
František Korbel a autor obèanského zákoníku pan profesor Eliáš. To jsou
ti v uvozovkách lobbisti, s kterými jsem na pøípravì tohoto návrhu zákona
pracoval. Myslím si, že to jsou ti nejlepší z tìch, kteøí k dispozici v Èechách
jsou.
Takže to snad jen na doplnìní. Ještì jednou moc dìkuji všem, kteøí v
diskusi vystoupili, a tìším se, že pøed samotným schválením zákona mnoho plodných diskusí ještì probìhne.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji zástupci pøedkladatelù a
žádám o závìreèné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane kolego, máte slovo.
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Poslanec Jan Chvojka: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Chtìl bych
krátce zhodnotit dnešní velmi plodnou diskusi. Myslím si, že byla pøínosná
a že tak jak jsme slyšeli zde všichni, co tu sedíme napøíè politickým spektrem, v zásadì nikdo nemá nic proti principu navrhovaného zákona, ale
jsou tady urèité drobnosti v uvozovkách èi jednotlivosti, které by se mìly
dále øešit, nejlépe logicky na ústavnìprávním výboru.
Myslím si, že výtky jsou relevantní, protože to jsou výtky nejenom
podložené nìjakou právní analýzou nebo praxí z vedení a už malého, menšího, velkého nebo vìtšího mìsta, prostì výtky lidí, kteøí se tím zákonem
zabývají a kteøí mají nìjakou zkušenost. Poslouchal jsem velmi bedlivì a zjistil jsem, že v zásadì všechny strany, a už budoucí koalièní, nebo
opozièní, jsou pro ten princip. Ale já jsem ve svém pùvodním, prvním zpravodajském vystoupení lehce kritizoval již zmínìnou iniciativu Rekonstrukce
státu. Podíval jsem se na facebookovou stránku této organizace, která
chce páchat dobro, i když leckdy vám míøí revolverem na hlavu. Touto umanutostí mi lehce pøipomínají jehovisty. Nicménì podíval jsem se na jejich
internetovou stránku a musím øíci, že je nìjaká diskuse a názory odborníkù,
právníkù, zastupitelù, starostù nezajímá.
Já vám jenom pøeètu, jak byste mìli dneska hlasovat a jak byste se
mìli dále zabývat tímto zákonem, protože to doporuèuje Rekonstrukce
státu, a myslím, že 140 nebo 160 èlenù Poslanecké snìmovny podepsalo závazek spolupráce s Rekonstrukcí státu. Takže vám pøeètu, jak
byste mìli postupovat dál a to v zásadì vypovídá o všem. Když jsem se
podíval na jejich facebookový profil, tak nejenom že mi teï nadávají díky
mému vystoupení, že jsem nìjaký blabla, protože to je u nich nejvìtší
nadávka, ale vytýkají mi, že si máme všímat Zemana, jak se do všeho
montuje, a nemáme útoèit na tuto bohulibou organizaci. Já si myslím, že
tak jak bychom nemìli brát s povdìkem poèínání Zemana, pana prezidenta Zemana, pardon, který se obèas dle mého názoru pohybuje na
hranì Ústavy, tak bychom se nemìli nechat svázat názory nìjaké, a nemyslím to zle, ale názory jedné organizace. Protože samozøejmì to není
o organizaci, ale je to právì o vás, o starostech, o právnících a o odbornících.
Takže doporuèení Rekonstrukce státu k návrhu zákona o registru
smluv: "Návrh zákona o registru smluv považujeme za kvalitní a
doporuèujeme jeho další projednávání. Doporuèujeme uspoøádat pracovní
semináø poslancù a odborníkù, který by se vìnoval dvìma bodùm, o kterých se v souvislosti se zákony vede debata, a sice právním dùsledkùm
tzv. sankce neplatnosti a také dopadu zákona právnické osoby ovládané
státem a samosprávami. Na základì našich dosavadních analýz nicménì
pøedpokládáme, že zásadní úprava návrhu nebude potøeba.
Zdùrazòujeme, že vìtšina námitek vychází z neznalosti pøipravované práv-

ní normy." Takže toto je pohled obèanské spoleènosti, která chce páchat
dobro, na pøípadné výtky.
Dìkuji za pozornost. (Potlesk èásti poslancù.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu zpravodaji za zpestøení
závìreèného slova ve zpravodajské zprávì a pøistoupíme k návrhù na hlasování. Ještì pøedtím oznámím náhradní kartu. Pan kolega Karel Rais má
náhradní kartu èíslo 17.
Než budeme hlasovat, jenom zkontrolujeme s panem zpravodajem
pøedložené návrhy.
Poslanec Jan Chvojka: Já jsem ještì, pane pøedsedající, zapomnìl –
byly na mì dotazy a prosby, jestli bych mohl navrhnout pøikázání tisku do
hospodáøského výboru, jestli tak mohu uèinit takto ještì?

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Mùžete samozøejmì tak uèinit ještì
kdykoliv v tuhle chvíli. (Posl. Chvojka: Dobøe, dìkuji.) Takže hospodáøský
výbor. Ale nejdøíve budeme hlasovat návrh o prodloužení lhùty k
projednání o 30 dnù, který pøedložila v rozpravì paní poslankynì Helena
Válková, jestli jsem neevidoval žádný jiný návrh.
Poslanec Jan Chvojka: Jestli mùžu, pardon, skoèit, já jsem zaslechl
názor na 90 dnù.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Ne. Zákon o jednacím øádu hovoøí
o prodloužení až o 30 dnù, to znamená 60 plus 30 je 90, èili to je celková
lhùta k projednání.
Poslanec Jan Chvojka: Tak jsme na stejných èíslech!

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Jsme na stejných èíslech. Stejnì
tak, jako když vy jste komentoval Rekonstrukci státu. U nás se to uèilo v teorii státu a práva jako skupiny nátlaku. Takže v tomto ohledu je nám jasno.
Pokud nemáte jiný návrh k hlasování, pane zpravodaji, nechám odhlasovat prodloužení lhùty k projednání. (Posl. Chvojka souhlasí.)

Prodloužení lhùty k projednání o 30 dnù a budeme hlasovat v hlasování
èíslo 8, které jsem právì zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Dìkuji
vám.
V hlasování èíslo 8 z pøítomných 181 poslancù pro 152, proti nikdo.
Návrh byl pøijat.

Pøedseda Poslanecké snìmovny svým rozhodnutím navrhl pøikázat
pøedložený návrh k projednání ústavnìprávnímu výboru. Pan zpravodaj navrhl výbor hospodáøský. Ptám se: má ještì nìkdo jiný návrh? Ano, prosím,
tady jsou další návrhy. Prosím, paní kolegynì.
Poslankynì Jitka Chalánková: Doporuèuji také projednání ve výboru
kontrolním.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Další návrh? Prosím.

Poslanec Václav Horáèek: Vážený pane pøedsedající, protože
samozøejmì se to velice dotýká mìst a obcí, navrhuji ještì výbor pro
veøejnou správu a regionální rozvoj.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Ano. Pan kolega Kováèik se vzdává
slova. Mùžeme tedy hlasovat postupnì, jak byly návrhy podány.
Nejdøíve v hlasování èíslo 9 návrh na pøikázání ústavnìprávnímu výboru. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro ústavnìprávní výbor. Kdo
je proti? Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 9 z pøítomných 182 poslancù pro 158, proti
nikdo. Návrh byl pøijat.

V hlasování èíslo 10, které jsem zahájil, budeme hlasovat výbor
hospodáøský. Kdo je pro pøikázání hospodáøskému výboru? Kdo je proti?
Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 10 z pøítomných 182 pro 154, proti nikdo.
Návrh byl schválen.
Dalším návrhem je návrh na výbor kontrolní. Zahájil jsem hlasování
poøadové èíslo 11 a ptám se, kdo je pro pøikázání kontrolnímu výboru. Kdo
je proti? Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 11 z pøítomných 182 pro 150, proti 1. Návrh
byl také pøijat.

Zatím poslední návrh je výbor pro veøejnou správu a regionální rozvoj.
Budeme hlasovat v hlasování poøadové èíslo 12, které jsem zahájil, a ptám
se, kdo je pro. Kdo je proti? Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 12 z pøítomných 181 poslancù pro 159, proti nikdo. Návrh byl pøijat.
Tím jsme prohlasovali všechny návrhy. Konstatuji, že tento návrh byl
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pøikázán k projednání výboru ústavnìprávnímu, výboru hospodáøskému,
výboru kontrolnímu a výboru pro veøejnou správu a regionální rozvoj. Lhùta
k projednání byla prodloužena o 30 dnù, po 90 dnech se tedy mùžeme zabývat druhým ètením tohoto návrhu. Dìkuji zástupci pøedkladatelù, dìkuji
zpravodaji a konèím bod èíslo 2.

Dalším bodem jednání je bod èíslo 3, resp. body 3 a 4, protože se týkají stejné vìci, resp. vìci, která se týká Nejvyššího kontrolního úøadu, a to
nejprve jako ústavní zákon a potom jako zákon samotný. V této souvislosti
požádal pøedsedu Poslanecké snìmovny prezident Nejvyššího kontrolního
úøadu Ing. Miloslav Kala o pøítomnost a pøípadné vystoupení na pùdì
Poslanecké snìmovny. Podle § 52 odst. 3 se schùze Poslanecké
snìmovny mohou zúèastnit i další osoby, projeví-li Snìmovna souhlas.
Pøedsedající jim mùže udìlit slovo.
V této souvislosti tedy je tøeba pøijmout následující usnesení:
"Poslanecká snìmovna souhlasí s úèastí prezidenta Nejvyššího kontrolního
úøadu Miloslava Kaly pøi projednávání bodu 3 a 4, snìmovní tisk 43 a 44."
Zahájil jsem hlasování poøadové èíslo 13 a ptám se, kdo je pro
pøítomnost prezidenta Nejvyššího kontrolního úøadu. Kdo je proti? Dìkuji
vám.
V hlasování poøadové èíslo 13 z pøítomných 180 poslancù pro 131, proti nikdo.

Žádám tedy službu, aby pøivedla pana prezidenta Miloslava Kalu.
(Pobavení.) Myslím tím do jednacího sálu Poslanecké snìmovny. Vítám tady mezi námi pana prezidenta. Prosím, pane prezidente, posaïte se.
Budeme pokraèovat øádným jednáním. Nejdøíve se budeme zabývat
bodem èíslo
3.
Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Andreje Babiše, Pavla
Bìlobrádka a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mìní ústavní zákon è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky,
ve znìní pozdìjších ústavních zákonù
/snìmovní tisk 43/ - prvé ètení

Stanovisko vlády ke snìmovnímu tisku 43 jste obdrželi jako snìmovní
tisk 43/1. Nejprve žádám, aby pøedložený návrh uvedl zástupce
navrhovatelù pan poslanec Stanislav Polèák. Pane poslanèe, máte slovo.
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Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, pane místopøedsedo, za udìlené
slovo. Já bych si dovolil v této èásti svého stanoviska být možná trochu
obšírnìjší, by jsem tak pùvodnì neplánoval.
Chci nejprve zdùraznit, proè se touto novelou Ústavy zabýváme. Je to
zejména proto, že v minulém volebním období došlo k neschválení této novely Ústavy rozšiøující kompetence Nejvyššího kontrolního úøadu, a to na
pùdì Senátu. K pøekvapení tehdejší politické reprezentace zákon, nebo
novela Ústavy spolu s provádìcím zákonem prošla Poslaneckou
snìmovnou tak, že tedy byla pøijata napøíè politickým spektrem a
rozšiøovala kompetence Nejvyššího kontrolního úøadu po øadu mìsícù, možná až dokonce více než roku, jednání zástupcù politických stran. Tento ústavní kompromis, který byl dosažen zde na pùdì Poslanecké snìmovny,
jak jsem již znovu zdùraznil, tedy napøíè politickým spektrem, ovšem nebyl
potvrzen v Senátu a Senát se proti této zmìnì Ústavy postavil a novelu Ústavy odmítl. Senát je ve vìcech novely Ústavy, resp. zmìn ústavního
poøádku, nepøehlasovatelný, a tudíž nedošlo ke schválení tisku tehdy pod
èíslem 351 a 352, nebo tedy novela Ústavy byla odmítnuta.
Následovalo pøedložení totožné novely znovu, s jedinou výjimkou, a to
tou, že tato novela zahrnovala – pøedložená pozdìji, to bylo v kvìtnu
loòského roku, mou osobou a tehdejší vicepremiérkou paní Karolínou
Peake – která obsahovala výjimku pro obce a mìsta a byla tedy stanovená na úrovni Úøadu vlády. Tato novela Ústavy byla pøivítána zástupci
odborné veøejnosti a nebyla ovšem z již známých dùvodù projednávána.
Ten dùvod spoèíval v tom, že byla rozpuštìna Poslanecká snìmovna.
Tento základní úvod jsem si dovolil uèinit takhle širší právì proto, abyste všichni porozumìli dùvodùm, které vedly k opakovanému pøedložení této novely. Já jako zpravodaj tehdejších tiskù, které byly projednávány, jsem
považoval všechny otázky vyslovené jak na pùdì Poslanecké snìmovny,
tak i Senátu za vyøešené. Nepøedpokládal jsem, že by se vùèi takovéto
normì, která byla v kvìtnu tak pøivítána a byla konzultována i se zástupci
Nejvyššího kontrolního úøadu, zvedly jakékoliv výhrady. Proto návrh nepovažuji ani tak za svùj, jako spíš za závazek, který byl uèinìn ve veøejném
prostoru a mìl být dodržen.
Nyní jsme v situaci, kdy se vùèi totožné pøedloze novely Ústavy zvedla
urèitá vlna odporu, a to kvùli jedinému ustanovení, na kterém nikdo
nezmìnil ani èárku, ani písmeno od toho kvìtna roku 2013. Jestliže nìkterá
média uvádìjí výtky vùèi tomuto návrhu zákona, tak chci opakovat, že jsme
pouze jako pøedkladatelé reagovali na výtky, které byly vzneseny na pùdì
Senátu. To je za prvé. Za druhé chci øíci, že jsem byl samozøejmì
zpravodajem tìch tiskù již v minulém období a zároveò jsem podporoval co
nejširší rozšíøení kompetencí Nejvyššího kontrolního úøadu. A pokud jenom
v jedné jediné èásti bylo nutno vyslyšet i názor Senátu, protože je

nepøehlasovatelný, tak to považuji za dosažení ústavního kompromisu,
který je prostì v této èásti nezbytný a je potøebný.
Je tøeba øíci, že ve všech ostatních èástech, a to jsou desítky tisíc
subjektù, dochází k dramatickému rozšíøení pravomocí Nejvyššího
kontrolního úøadu, pokud jde o subjekty, které jsou pøedmìtem jeho kontroly.
Ve vztahu k obcím a mìstùm chci podotknout, že tato problematika se
zcela nedotýká projednávaného tisku 43, ale jedná se o tisk 44, to je
provádìcí zákon vlastnì k novele Ústavy. Ve vztahu k této èásti pøedložené
úpravy chci øíci, že nejsem jakkoliv dogmatický, že bych nereagoval na výtky a zároveò že bychom mìli být hluší k tomu, co je i prezentováno ze strany Nejvyššího kontrolního úøadu nyní. Je škoda, že to bohužel nezaznìlo
takto v minulém období. Mìli bychom samozøejmì najít pøedevším politický konsensus napøíè politickým spektrem, to je nepochybné, jedná se o
vìc Ústavy a zmìny Ústavy a na to navazující provádìcí zákon. Musí být
dosaženo kompromisu, jak opakuji opakovanì, i na úrovni Senátu a styku
s touto horní komorou ještì pøedtím, než dojde ke schválení Ústavy, abychom se nedostali do stejného zapeklitého kola, jako tomu bylo minule.
Pokud jde o vymezení této zmìny Ústavy, je nutno øíci, že se mìní
èlánek 97 Ústavy, který rozšiøuje kontrolní pravomoci, co se týèe okruhu
kontrolovaných subjektù, pomìrnì dramatickým zpùsobem. Zavádí se
urèitá legislativní zkratka – a tady bych mohl ilustrovat, jak se mìní stanoviska legislativy, pokud jde o ty subjekty, které mají být uvedeny v Ústavì.
Tak buïto pùjdeme principem jakéhosi enumerativního výètu, tedy výètu
adresného tìch subjektù aspoò z hlediska jejich typù, které budou moci
býti kontrolovány Nejvyšším kontrolním úøadem, anebo tedy pùjdeme systémem, že se urèí urèitý výraz, který právo zná, a podle tohoto výrazu
všechny subjekty, které pod nìj budou spadat z hlediska své vìcné
pùsobnosti, budou Nejvyšším kontrolním úøadem kontrolovány. Zatímco
minule bylo argumentováno, že ta úprava by mìla být co nejvíce pøesná i
na ústavní úrovni a legislativní zkratky se jaksi pøíliš nehodily, tak dneska je
tomu zase do jisté míry opaènì, jak vyplývá i ze stanoviska vlády. Na druhou stranu musím stanovisko vlády do znaèné míry pøivítat, protože je za
prvé souhlasné a za druhé se na to dívá jakousi jinou optikou, jinýma
oèima, které doposud projednávány takto nebyly.
Chci øíci, že se návrh od té kvìtnové verze liší už jen v jedné jediné vìci,
a to v té vìci, že návrh, který já jsem pøedložil, umožòuje ještì nad rámec
pùvodní pøedlohy kontrolu i ÈEZu, tedy spoleènosti, která døíve byla z této
kontroly vyòata prostøednictvím klauzule, že ve spoleènosti, jejíž akcie nebo cenné papíry byly pøijaty k obchodování na veøejnì obchodovatelných
trzích, jsou z této kontroly Nejvyššího kontrolního úøadu vyòaty. I toto ustanovení bylo schváleno v minulém období napøíè politickým spektrem. Byla
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to taková výjimka, která byla dojednána, a já jsem toto ustanovení z této
pøedlohy jaksi vyòal s tím, že mùžeme o tom diskutovat. Vnímám i argumenty proti, ale do znaèné míry opìt dochází k rozšíøení kompetencí, pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu.
Tím se zase znovu musím vrátit, a to už tedy závìrem svého vystoupení, k problematice územnì samosprávných celkù. Samozøejmì jedna vìc
jsou nárokové finance, které získávají obce prostøednictvím rozpoètového
urèení daní, to jsou samosprávné penìžní prostøedky, a i u nich uznáváme,
že by zde mìla být kontrola Nejvyššího kontrolního úøadu alespoò tedy z
hlediska souladu se zákonem. Za druhé jsou penìžní prostøedky, penìžní
toky, které Nejvyšší kontrolní úøad má i dnes pravomoc kontrolovat, a to
jsou ty nenárokové, øeknìme dotaèní prostøedky poskytované z veøejných
rozpoètù. Zde je tøeba øíci, že ta novela by mìla být v této èásti upravena
tak, aby byla zachována – to je pouze to jediné ustanovení nebo jediná vìta
v provádìcím zákonu, ale Ústavy se to nedotýká – tak by mìla být upravena tak, aby se umožnila kontrola tady tìchto prostøedkù, tìch nenárokových. To je asi nepochybné.
Na druhou stranu øíci, že kvùli tomuto jedinému bodu tohoto ustanovení
provádìcího zákona je celý zákon pøipraven špatnì, považuji za zcela
úèelové a spíše snahu, jak potopit celý zákon vytvoøením chiméry, že ten
zákon je naprosto špatný. Když se podíváte, které subjekty mají být kontrolovány, tak mimo jiné je to napøíklad samozøejmì pražský Dopravní
podnik, rùzné jiné akciovky a firmy s obecní, mìstskou, krajskou nebo
státní úèastí, pokud tedy dosahují aspoò toho stanoveného procenta. I o
tom procentu se vedly mnohamìsíèní diskuse, protože mnohé státy
pøistupují k tomu, že to procento snižují, a není nezbytné, aby tam obec nebo stát držely nadpolovièní vìtšinu podílù. Ale vyžaduje se už tøeba menší
úèast.
Toto všechno bylo vydiskutováno tak, aby se zapracovaly pøipomínky
ze všech stran.
Mám-li na závìr øíci, jsem pøesvìdèen, že nejlepší legislativní postup
by mìl být takový, že by se projednala novela Ústavy i se zástupci horní
komory Parlamentu Èeské republiky, tak abychom opìt nedìlali nìco, co
by Senát následnì neschválil, a tím by celá práce padla vniveè, jako
jsme se s pøekvapením doèkali minule, a zároveò aby bylo vyjasnìno, co
konkrétnì znamená ústavní ochrana obcí a mìst nebo územnì samosprávných celkù – týká se to samozøejmì i krajù – na ústavní úrovni, která
je garantována hlavou osmou Ústavy, a kde je tedy zaruèena samospráva, tato samostatnost obcí a mìst a dalších územnì samosprávných
celkù. Pokud tato diskuse neprobìhne tak, aby bylo dosaženo ústavní
shody, tak veškerá snaha o to, aby se zpøístupnily i další subjekty – podívejte se vlastnì na rozsah rozšíøení subjektù, je pomìrnì výrazný – tak

aby i tady tyto subjekty mohly poèítat s tím, že budou podléhat kontrole
Nejvyššího kontrolního úøadu.
K duplicitám – možná úplnì poslední poznámka, protože jsem na to
zapomnìl ve svém vystoupení, duplicity kontroly, které jsou argumentem
pro to, aby na úrovni obcí nedocházelo ke kontrolám Nejvyššího
kontrolního úøadu – chci øíci, že povaha kontroly Nejvyššího kontrolního
úøadu je úplnì jiná než ta, která probíhá vlastnì dnes ze strany jak
finanèních úøadù, tak krajských úøadù. Nejvyšší kontrolní úøad nemùže vyslovit žádnou sankci. Mùže pouze vyslovit nález, kterým konstatuje buï
urèité pochybení, nebo konstatuje výsledek své èinnosti. Toto není klasická
finanèní kontrola, to je jenom veøejnosprávní postup, který je stanoven a opírá se o zákonnou proceduru. Jedinou sankcí, kterou Nejvyšší kontrolní
úøad mùže udìlit, je vlastnì poøádková pokuta za neplnìní souèinnosti.
Další sankcí je vlastnì potom do jisté míry zveøejnìní toho nálezu pro
veøejnost.
Já si myslím, že zároveò je jasné, že z kontrolního plánu bude nepochybné, že subjekty, které budou kontrolovány i na úrovni obcí, budou v
øádu desítek roènì. Není možné si myslet, že kapacity Nejvyššího
kontrolního úøadu mohou sloužit na provìøení 6 300 obcí, což je teï cca
poèet obcí a mìst v Èeské republice. Bude to tedy urèitì kontrola namátková podle kontrolního plánu, ale zároveò tedy kontrola, která bude muset
respektovat ústavní vymezení práva obcí, mìst a krajù, které je už dnes zakotveno v platné Ústavì.
Já se tìším na probíhající diskusi. Vìøte, že kdybych na tom zákonì nepracoval pomìrnì zásadnì i v minulém období, tak bych jej nepøedkládal.
Není to žádná Polèákova novela, je to prostì novela, která je vyžádána,
mìla být už dávno platná. Nestalo se tomu tak. Pokud se to podaøí na
základì tohoto návrhu, budu rád, ale nebudu si to pøipisovat jako nìjakou
zásadní zásluhu. Pokud se to tak nestane, to znamená, novela pøijata nebude, bude na stávající vládì, aby pøipravila návrh nový. Já už se o žádný
takový další návrh pokoušet nebudu, protože do jisté míry mám z probíhajícího procesu, kdy ještì v kvìtnu ta novela byla oslavována a dnes ji mnozí strhávají kvùli jedinému ustanovení, na kterém se nezmìnila ani øádka,
tak to mì docela demotivovalo.
Dìkuji za pozornost.
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Polèákovi.
Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé ètení pan poslanec
Petr Koøenek.

Poslanec Petr Koøenek: Vážený pane pøedsedající, vážené dámy,
vážení pánové, já provedu pouze krátké shrnutí.

Projednáváme snìmovní tisk 43 a 43/1, což je stanovisko vlády. Jedná
se o novelu Ústavy Èeské republiky, zákon 1/1993 Sb. Pøedmìtem úpravy
je rozšíøení rozsahu ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úøadu.
Podle návrhu by Nejvyšší kontrolní úøad novì získal kompetenci ke kontrole
hospodaøení s majetkem územních samosprávných celkù a pøíjmù a výdajù
jejich rozpoètù, a to z hlediska souladu se zákony o hospodaøení s
majetkem veøejných institucí, o nichž tak stanoví zákon, a to v zákonem stanoveném rozsahu hospodaøení s majetkem právnických osob, v nichž má
Èeská republika nebo územní samosprávný celek majetkovou úèast, o nichž tak stanoví zákon. Tento tisk je doprovázen tiskem 44, který
navrhované rozšíøení ústavních kompetencí promítá do zákona o Nejvyšším
kontrolním úøadu a který budeme projednávat v následujícím bodu.
Projednávaný tisk je s drobnou úpravou totožný se snìmovním tiskem
969 z minulého volebního období, který však Snìmovna již neprojednala.
Historie tohoto tisku ovšem sahá dále, nebo obdobný návrh byl v minulém
volebním období rovnìž projednáván jako snìmovní tisk 351. Tento tisk,
jak již bylo konstatováno, ale nezískal podporu v Senátu.
Vláda ve svém stanovisku vyslovila s projednávaným návrhem zákona
souhlas, doporuèila však v dalším legislativním procesu zohlednit nìkolik
pøipomínek. Za prvé, zpøesnìní návrhu v souvislosti s jeho dopadem na oblast hospodaøení veøejných vysokých škol. Za druhé, vláda rovnìž navrhuje
zmìnit pojem veøejná instituce za pojem, který se objevil v pùvodních návrzích, totiž právnická osoba veøejnoprávní povahy. Za tøetí, dle vlády také
není vhodné omezit kontrolní pravomoci ve vztahu k územnì
samosprávným celkùm pouze na pøezkum zákonnosti.
Mé stanovisko jako zpravodaje je, že se domnívám, že tento snìmovní
tisk by mìl být propuštìn do druhého ètení, tak aby mohla probìhnout odborná debata nad jeho znìním a byl zároveò vytvoøen prostor pro jednání
se Senátem nad podobou návrhu, který bude pøijatelný pro obì komory
Parlamentu Èeské republiky. Zároveò doporuèuji pøikázat mimo
ústavnìprávní výbor také výboru pro veøejnou správu a regionální rozvoj a
výboru kontrolnímu. Dìkuji.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala: Vážený pane
místopøedsedo, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, pøedevším
vám chci podìkovat za možnost vystoupit k projednávaným tiskùm 43 a
44, to je návrhu zmìn Ústavy a návrhu zmìny zákona 166/1993 Sb.

Považuji za nutné na úvod øíci, že NKÚ není iniciátorem myšlenky
rozšíøit svoji pùsobnost, kompetence nebo postavení. Na èetné dotazy,
které dostáváme, odpovídáme, že doporuèujeme respektovat mezinárodní
doporuèení dané pøedevším Limskou deklarací. To zní: "Všechny finanèní
operace s veøejnými rozpoèty mají podléhat kontrole pøíslušného úèetního
dvora, bez ohledu na to, zda a jakým zpùsobem se to odráží ve státním
rozpoètu."
Tato myšlenka se ostatnì stala souèástí volebních programù nìkterých
stran. Dovolte namátkou nìkteré z nich citovat: "Rozšíøíme pravomoci
Nejvyššího kontrolního úøadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje
veøejných rozpoètù." Nebo: "Podpoøíme novelu Ústavy a zákonù o NKÚ,
která rozšíøí kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úøadu ve vztahu k
samosprávì, majetkovým úèastem státu, veøejnoprávním institucím, jako
jsou pojišovny, dobrovolné svazky obcí, pøíspìvkové organizace územních samosprávných celkù, Èeská televize, Èeský rozhlas, veøejné vysoké
školy, Èeská národní banka a další." Tyto pøedvolební proklamace se
koneckoncù promítly i do koalièní smlouvy, v níž výslovnì stojí "rozšíøení
pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré
výdaje veøejných rozpoètù pøi souèasném odstranìní duplicit kontrolních
systémù".
Návrh, který teï projednáváme, nenaplòuje závazek, který jste dali
svým volièùm. Do znaèné míry se sice pøekrývá s návrhem projednávaným
Poslaneckou snìmovnou Parlamentu Èeské republiky v jejím pøedchozím
volebním období. Ten jsme považovali za krajní kompromisní øešení. Když
ovšem øíkám do znaèné míry, narážím na jeden velmi podstatný detail.
Pøedložený návrh výslovnì zakazuje kontrolu hospodárnosti a úèelnosti nakládání s majetkem obcí, mìst a krajù, tedy zakazuje nìco, co nyní NKÚ u
státních a evropských prostøedkù kontrolovat mùže. Navrhované omezení
pùsobnosti NKÚ pouze na kontrolu souladu se zákonem pokládám proto
nejen za nedostateèné, ale odporující Limské deklaraci i slibùm, které jsem
v úvodu své øeèi citoval. Nejedná se tedy o rozšíøení, ale o omezení
souèasných pravomocí NKÚ.
Dovolte mi toto tvrzení blíže vysvìtlit. Jak jsem øekl, podle
navrhovaného znìní ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a § 4 odst. 2 návrhu
má NKÚ provádìt kontrolu hospodaøení s majetkem územních
samosprávných celkù a pøíjmù a výdajù jejich rozpoètù pouze z hlediska
souladu se zákony. Tento pøístup je pøedkladateli odùvodòován zejména
odkazem na èlánek 101 odst. 4 Ústavy Èeské republiky, podle kterého
mùže stát zasahovat do èinnosti územních samosprávných celkù, pouze
vyžaduje-li to ochrana zákona a jen zpùsobem stanoveným zákonem.
Dále pak na ustanovení Evropské charty místní samosprávy
publikované pod è. 181/1999 Sb., podle nìjž jakýkoli správní dozor nad
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu zpravodaji Petru
Koøenkovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první pøihlásil
pan prezident Nejvyššího kontrolního úøadu jako host. Pane prezidente,
prosím, máte slovo.

èinností místních spoleèenství bìžnì usiluje pouze o zajištìní souladu se
zákonem a ústavními zásadami. K tomu je možné uvést, že audit nebo kontrola legality zahrnuje podle zavedené praxe nejvyšších kontrolních institucí soulad se všemi právními pøedpisy, nikoli jen se zákony.
Jako pøíklad možných výkladových problémù, které by vznikly pøi kontrole územních samosprávných celkù výluènì z hlediska souladu se zákony, lze uvést kontrolu úèetnictví. Kontrola úèetnictví, která patøí mezi tradièní
kontroly vykonávané nejvyššími kontrolními institucemi, pracuje tak, že platný zákon o úèetnictví výslovnì odkazuje na provádìcí právní pøedpisy, tedy vyhlášky Ministerstva financí, a na normativní akty neprávního charakteru, jako jsou mezinárodní a èeské úèetní standardy. Kontrola úèetnictví
výhradnì jen podle zákona o úèetnictví není prakticky realizovatelná.
Chci také zdùraznit, že kontrola NKÚ nemá v žádném ohledu povahu
správního dozoru a nepøedstavuje tak zásah do èinnosti pøíslušného územního samosprávného celku. Pøedstava, že NKÚ bude hodnotit politická rozhodnutí reprezentantù územnì samosprávných celkù, je neopodstatnìná a
mohu vložit ruku do ohnì za to, že nìco takového se nikdy nedìlo a dít nebude.
Návrh, který máte na stole, v sobì nese i další významná rizika. Mluvím
o nahrazení pojmu "právnická osoba veøejnoprávní povahy", který byl
souèástí již zmiòovaného návrhu z minulého funkèního období, pojmem
"veøejná instituce". Podle obecných legislativních zásad musí být právní
pøedpis terminologicky jednotný. Vzhledem k nejasnému vymezení kontrolovaných subjektù pod písmeny c), d) a e) pøedloženého návrhu
upozoròuji, že v aplikaèní praxi bude docházet k interpretaènímu pøekrytí
jednotlivých písmen. Územní samosprávný celek uvedený pod písmenem
c) je veøejnou institucí ve smyslu písmene d) a právnická osoba s
majetkovou úèastí státu nebo samosprávy ve smyslu písmene e) mùže být
souèasnì i veøejnou institucí ve smyslu písmene d). Již v této fázi legislativního procesu je tedy zøejmé, že u pøedloženého návrhu nebyl naplnìn
požadavek anticipované interpretace právní normy.
Pokud jde o použití pojmu "veøejná instituce" v souèasných platných
právních pøedpisech, je napø. v zákonì o státní statistické službì používán
pojem veøejných institucí. Rozumìjí se jím organizaèní složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpoètové fondy, veøejné vysoké školy, zdravotní pojišovny a ostatní organizace zaøazené Èeským statistickým úøadem do tohoto sektoru. Samotný pojem veøejná instituce se
dále vyskytuje v zákonì o svobodném pøístupu k informacím. Tento zákon
uvedený pojem nedefinuje. Judikaturou je však vykládán v podstatnì širším pojetí, než jaké je obsahem pojmu veøejných institucí podle zákona o
státní statistické službì. Pojem veøejná instituce je používán i v poslaneckých návrzích ústavního zákona o rozpoètové odpovìdnosti a zákona o

pravidlech rozpoètové odpovìdnosti, které byly rovnìž pøedloženy vládì
ke stanovisku. Vymezení pojmu veøejná instituce podle tìchto snìmovních
tiskù, podle snìmovních tiskù è. 43 a 44, a podle jeho dosavadního použití v právním øádu tedy není identické. Nemusím snad zdùrazòovat, že je nežádoucí, aby byl tento pojem pro úèely rùzných zákonù vèetnì ústavních
vymezen rùznì, a varuji pøed možnými dohrami, vèetnì tìch soudních.
Jiné zákony upravující kontrolu hospodaøení územních samosprávných
celkù jako kritéria kontroly zmiòují: dodržování povinností stanovených
zvláštními právními pøedpisy, zejména pøedpisy o finanèním hospodaøení
územních celkù, o hospodaøení s jejich majetkem, o úèetnictví a o
odmìòování – cituji ze zákona 420/2004 Sb., o pøezkoumávání
hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí.
Nebo: dodržování právních pøedpisù a opatøení pøijatých orgány veøejné
správy v mezích tìchto pøedpisù pøi hospodaøení s veøejnými prostøedky k
zajištìní stanovených úkolù tìmito orgány – to byl zákon è. 320/2001 Sb.,
o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù.
Na možný rozpor s Ústavou, resp. s Evropskou chartou místní samosprávy, zde nebylo v prùbìhu schvalovacího procesu u tìchto legislativních
úprav poukazováno. V dùvodových zprávách k nim byl naopak konstatován jejich plný soulad s ústavním poøádkem Èeské republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Èeská republika vázána. Podle ustanovení §
4 odst. 2 vìty druhé návrhu NKÚ neprovìøuje, zda je majetek územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí využíván úèelnì a
hospodárnì podle zvláštního právního pøedpisu. Pøitom se v uvedeném
pøípadì jedná o zákonnou povinnost, která pro ÚSC vyplývá nejen ze
zákonù upravujících jejich postavení – to je § 38 odst. 1 zákona 128/2000
Sb., o obcích, a stejnì tak zákona o krajích, § 17 odst. 1, stejnì tak jako
zákona o hl. m. Praze, ale i ze zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole.
Vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, povinnost chovat se
hospodárnì, úèelnì nebo efektivnì ukládá obcím nejen zákon o obcích,
jak si pøedkladatelé zøejmì myslí. Cílem pøedkladatelù je údajnì zabránit
NKÚ ve vmìšování se do samosprávné pùsobnosti územních celkù ve
smyslu ustanovení hlavy sedmé Ústavy Èeské republiky. Uvìdomujete si,
že povinnost využívat majetek úèelnì, hospodárnì a efektivnì je obcím a
krajùm uložena nejen zákonem o obcích, event. krajích? Co zákon o
finanèní kontrole? Co tøeba zákon o rozpoètových pravidlech územních
rozpoètù anebo zákon o pøezkoumávání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí? A koneckoncù, co zákon o
veøejných zakázkách? Rozumím správnì vašemu návrhu, že
nekontrolujeme úèelnost a hospodárnost podle zákona o obcích a krajích?
Nebo tím myslíte, že nekontrolujeme hospodárnost a úèelnost podle všech
výše jmenovaných zákonù?
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Návrh, který projednáváte, znamená, že kontrolu obcí NKÚ provádìt
nebude. Chcete-li, aby obce a kraje stály mimo kontrolu externího auditora, pak to sdìlte veøejnosti. Je to lepší øešení než tvrdit, že nový zákon dostane pod nezávislou kontrolu tøetinu rozpoètu. S tou tøetinou rozpoètu se
totiž budeme trápit, trápit v nekoneèných soudních sporech, kdy každý
krok NKÚ bude pøedmìtem žaloby.
Navrhuji vám – vrate pøedložený návrh pøedkladatelùm k dopracování
a požádejte vládu, a pøipraví vládní návrh novely Ústavy, který projde standardním legislativním procesem. Jedinì takový postup umožní vzájemné
provázání novely Ústavy a novely zákona o NKÚ. Jedinì tato cesta zabrání
rizikùm interpretaèních sporù, které skonèí soudními tahanicemi, a nikoliv
kvalitnì provedenou kontrolou. Pro ty z vás, kteøí se cítíte vázáni svým podpisem tzv. Rekonstrukce státu, mi dovolte pøipomenout, že na základì slibu, který jste pøed pár týdny složili, jste vázáni pøedevším svým vìdomím
a svìdomím. Nehlasujte pro nìco, co ve svém dùsledku zakládá na øadu
problémù, a radìji si dejte práci pøipravit skuteènì kvalitní pøedlohu, která
naplní vaše sliby. Je to jen ve vašich rukou. Dìkuji. (Potlesk v èásti sálu.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu prezidentovi Nejvyššího
kontrolního úøadu. A teï s pøednostním právem poprosím pana pøedsedu
Obèanské demokratické strany Petra Fialu. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane pøedsedající, dámy a pánové, rád
bych vás upozornil na nìkteré problémy, které se pojí s tímto návrhem.
Jak už tady bylo øeèeno, poslanci ANO, TOP 09 a KDU-ÈSL pøedložili
prakticky totožný návrh, který už pøedkládala vláda v minulém období a
který, jak jsme slyšeli, nebyl pøijat Senátem, dokonce bych øekl, že byl silnì
kritizován Senátem, a to ne z politických dùvodù, ale pøedevším tìmi
senátory, kteøí mají zkušenost s komunální a krajskou politikou. A nakonec
tento návrh nebyl pøijat ani Poslaneckou snìmovnou.
Pøipomeòme si znovu a podtrhnìme si nìkteré problémy, které
nepochybnì vyvstanou. Návrh zvyšuje zatížení obcí kontrolami. Podle návrhu má být novì kontrolováno Nejvyšším kontrolním úøadem hospodaøení
obcí, které už dnes pøece prochází dùkladnou kontrolou. Obce jsou kontrolovány znaèným množstvím orgánù, pøipravují audity, kontroly provádìjí
finanèní úøady, dotace jsou kontrolovány pøíslušnými ministerstvy, u evropských dotací probíhají kontroly øídicími orgány, hospodaøení obcí je kontrolováno i krajskými úøady. Kontrola ze strany Nejvyššího kontrolního úøadu je
další z øady tìchto kontrol, která velmi zatìžuje obce. Z hlediska faktického výsledku je to jenom posílení duplicity v kontrolách, nebude to mít žádný
velký pøínos.
Nemùže to mít, a to je druhý bod, pøedpokládaný preventivní efekt. A
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nemùže to mít preventivní efekt èistì z kvantitativního hlediska. Návrh
pøece nepoèítá s navýšením kontrolních akcí Nejvyššího kontrolního úøadu
ani s navýšením jeho rozpoètu, což je samozøejmì dobøe. Zároveò však
návrh poèítá s rozšíøením kontrolovaných osob o 6 250 municipalit, 14
krajù, blíže neurèený poèet obchodních spoleèností s majetkovou úèastí
samospráv atd. Když si vezmeme, že roènì provede Nejvyšší kontrolní
úøad zhruba 40 kontrolních akcí a zkontroluje asi 350 subjektù, tak kdyby
se Nejvyšší kontrolní úøad polovinou své kapacity zamìøil na hospodaøení
obcí, pøipadne kontrola na jednu obec zhruba jednou za 300 let. Takováto
èetnost kontroly prostì nemùže, v žádném pøípadì nemùže, pùsobit jako
prevence nìjakého pøípadného nekalého hospodaøení.
Další vìc, která je velmi dùležitá. Náklady na souèinnost s kontrolory
obcím nikdo nehradí. A dámy a pánové, kdo máte nìjakou zkušenost se
øízením instituce, víte, že kontrola, každá kontrola s sebou nese dodateèné
náklady. Je nutno vyèlenit prostor pro kontroly, zamìstnanci musí spolupracovat, nemohou se tak nìkolik dní vìnovat své agendì a tuto zátìž stát
obcím nerefunduje a pøípadnou refundaci neøeší ani poslanecký návrh.
Na závìr to naprosto nejpodstatnìjší. Já patøím k tìm poslancùm, kteøí
nebyli v minulosti starosty, ale patøím také k tìm poslancùm, kteøí øídili
instituce. Øídil jsem jich nìkolik a mohu vám øíct, že velkým problémem je
dnes duplicita kontrol a množství kontrol, které je už skoro nezvladatelné.
Stejná záležitost bývá už nyní duplicitnì, nekoordinovanì kontrolována
rùznými orgány, mnohdy s odlišným výsledkem. Pøed jakýmkoliv rozšíøením
pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu musí pøedcházet a musí být
øešeno toto množství kontrol ze strany státu jako celek, aby i ve výsledku u
obcí nedocházelo k dalším duplicitám. Musíme nejprve provést dùkladnou
analýzu souèasného systému kontrol, jeho duplicitních míst a navrhnout
kroky, které povedou k optimalizaci tohoto systému. Tato analýza dnes
chybí. Návrhy na optimalizaci nemáme, a proto je návrh na rozšíøení pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu vùèi samosprávám postaven na vodì
a postrádá rozumné zdùvodnìní. Jenom tím obce zatížíme. Tím prvním krokem, který bychom mìli udìlat, je provést koordinaci kontrol tak, aby si s
tím obce mohly poradit, aby ve výsledku mìly kontroly vùbec nìjaký efekt.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Fialovi. S faktickou poznámkou se pøihlásil zástupce navrhovatelù pan poslanec Polèák.
Prosím, vaše dvì minuty.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, pane místopøedsedo. Já musím v
této èásti debaty na to zareagovat, protože vzhledem k poètu pøihlášených
je myslím dùležité, aby to nezapadlo v hromadì pøihlášek.
Je tøeba øíci, že ODS v minulém období zde v této Snìmovnì hlasovala
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pro pøísnìjší verzi, než kterou dnes vy tady kritizujete, pane pøedsedo Fialo
prostøednictvím pana místopøedsedy. Kromì toho z jednoduché matematické úvahy vychází, pokud pan prezident Kala je proti tomu, aby obce byly takto kontrolovány pouze z hlediska souladu se zákony, a zároveò pan
pøedseda Fiala je vùbec proti tomu, aby obce byly kontrolovány, tak mi z
toho jednoduchou úvahou vychází, že ten návrh je správný a že jde
správným smìrem.
Za druhé musím øíci, že ten soulad se zákony, kdy obce nebo územnì
samosprávné celky jsou kontrolovány pouze z hlediska souladu se zákony,
tak toto bylo pøedmìtem i té schválené novely Ústavy, kterou jsme zde schválili, a nemá pravdu pan prezident Kala, že toto ustanovení v té pùvodní
pøedloze nebylo. Podívejte se na § 3 pùvodní pøedlohy 351. My jsme museli reagovat na námitky ze strany Senátu, protože Senát je
nepøehlasovatelný, tudíž jsme kontrolu pouze u obcí snížili na tu úroveò,
která je dnes obsažena v návrhu. A pojïme o tom diskutovat, ale neøíkejte,
že celý návrh je špatný. Já mám totiž pocit, že zde jde úplnì o nìco jiného – aby se ta kontrola co nejdále oddalovala a aby rùzné dopravní podniky a jiné firmy se státní institucí byly dále eldorádem toho, co dnes tam
probíhá. Dìkuji mnohokrát.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. A teï už tady máme další
øádnì pøihlášené. Pardon. K faktické poznámce pan poslanec Bendl.
Prosím.

Poslanec Petr Bendl: Dìkuji za slovo. Tady pøece nikdo neøekl, že obce nejsou kontrolovány. Tady naopak padlo, že jsou obce kontrolovány v
jedné vìci nìkolika institucemi najednou. A to, o èem se tady vede spor,
to, co hrozí, je, že NKÚ kontroluje zákonnost, ale rád by kontroloval
takzvanou – nìkolikrát jsem si tu napsal – hospodárnost a úèelovost. Pak
žádná zastupitelstva nepotøebujeme. Pak nepotøebujeme žádné volby,
žádnou demokracii. Ale padalo to tady z úst pana prezidenta NKÚ a to považuji za velmi nebezpeèné. Je, pøátelé, úèelné a hospodárné tøeba
fotbalistùm, sokolùm, vèelaøùm a já nevím komu pronajmout tìlocviènu
tøeba za 10 korun na hodinu nìkde? Je to hospodárné? Ale je to úèelové?
Já myslím, že zákon smìøuje nìkam, kam smìøovat nemá. Jestliže by
mìl být nìkdo kontrolován, tak jak zde padlo, jednou za 300 let, pak ten
systém nebude spravedlivý ke všem, ale bude se vybírat. Bude se vybírat
ten, kdo bude posuzován a pak veøejnì hanoben, aniž by to u soudu
jakýmkoli zpùsobem uspìlo.

Poslanec Petr Fiala: Pane pøedsedající, tady byly naznaèeny nìjaké
motivy, které musím jednoznaènì odmítnout. Ta moje výhrada vychází ze
zkušenosti. My zavádíme stále nové a nové systémy kontrol, které nakonec
k nièemu nevedou, ale vedou – nebo nemají žádný pozitivní efekt. Jediný
efekt, který mají, je, že instituce mají stále vìtší obtíže se vìnovat své
èinnosti, ale vìnují se tomu, aby uspokojily nároky jednotlivých kontrolorù a
kontrolních institucí, a to je naprosto špatné.
Mohu vám øíct svoji zkušenost, což musím udìlat prostøednictvím pana
pøedsedajícího. Když jsem byl rektorem Masarykovy univerzity, tak jsem
zahajoval roènì pøes 40 kontrol. To máte skoro každý týden jednu kontrolu. A to znamená vyèlenit pracovníky, vyèlenit místnosti. Na ministerstvu
školství mìl NKÚ svoje místnosti a sedìli tam neustále.
My pøece musíme pøemýšlet nad tím, jestli ty kontroly jsou efektivní.
Pøece nebudeme pokraèovat v té praxi, že dáváme kontrolní pravomoci
dalším a dalším orgánùm, rozšiøujeme kontrolní pravomoci jednotlivých
orgánù, neustále se všichni kontrolujeme a pro samou kontrolu už nejme
schopni efektivnì fungovat. Toto je pro obce velmi nebezpeèné, protože je
to mimoøádnì zatíží, a tak k tomu musíme pøistupovat.
Znovu opakuji, obce jsou kontrolovány. Tohle není snaha, vyhnout se
kontrolám. Tohle je snaha nechat obce žít a dìlat to, co mají, a ne se
vìnovat další zbyteèné kontrole.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
poslanec Polèák.
Poslanec Stanislav Polèák: Vážený pane pøedsedo prostøednictvím
pana místopøedsedy Petra Gazdíka, jenom z úcty k vám mé vystoupení teï
už nebude ani dlouhé, ani pøíliš peprné. Ale mùžete mi øíci prostøednictvím
pana místopøedsedy, jak jste mohl být èlenem vlády Petra Neèase, která
tuto kontrolu vztahovanou i na obce a mìsta, navrhla a zavedla? Chtìla ji
zavést? Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. Faktická poznámka paní
poslankynì Èernochová.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou se
pøihlásil pan pøedseda ODS pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanèe.

Poslankynì Jana Èernochová: Nejsem tisková mluvèí našeho pana
pøedsedy, ale myslím si, že èást èlenù ODS se k tomu vyjádøit mùže. Ano.
Hlasovali jsme pro tento návrh, ale nezaznìly na pùdì Poslanecké
snìmovny argumenty, které tady dnes zaznìly z úst prezidenta Nejvyššího
kontrolního úøadu. Protože v té dobì, když ten návrh byl pøedkládán, pan
prezident nebyl prezidentem a úøad byl bez prezidenta. A to, že se tady
vrcholný pøedstavitel tohoto úøadu vyjadøuje tak negativním zpùsobem k to-
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muto návrhu, pøece je snad nìjakým mementem pro nás všechny. Ten
èlovìk byl zvolený, má legitimitu a nemysleme si jako poslanci, že tomu,
proniknout pod povrch toho, co se na NKÚ dìje, že tomu prostì rozumíme
víc. Nerozumíme.
Já jsem si z toho odnesla to, že se v tom návrhu mìní zpùsob definice
toho, co kontrolujme, na to, koho kontrolujeme. O nièem jiném ten návrh bohužel není. A žádnou kontrolu to neposiluje. Naopak.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni a s faktickou
poznámkou pan poslanec Polèák.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, pane místopøedsedo. Já jsem se
rozhodl, že si to nenechám úplnì líbit, a s každým dalším vystoupením kolegy z ODS jsem více motivován v této vìci hovoøit. Jinými slovy, pokud pan
prezident Kala tedy navrhuje, aby byla plná kontrola nad obcemi, bez ohledu na to, co øekl Senát, a vy øíkáte na druhou stranu, že nad obcemi nemá být žádná kontrola, tak to vaše vystoupení, paní kolegynì Èernochová
prostøednictvím pana místopøedsedy, mi pøijde úplnì zmateèné.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanèe.
Poslanec Petr Fiala: Já už bych se nehlásil, ale chci odpovìdìt vaším
prostøednictvím, pane místopøedsedo, panu poslanci. Já øíkám totéž, co
jsem øíkal tehdy ve vládì Petra Neèase. A já jsem nebyl poslancem. Moje
stanovisko se nemìní a moje stanovisko k rozšiøování množství kontrol ze
strany státu je stále stejnì skeptické. Mùj postoj je konzistentní. To jenom
na vysvìtlenou.

úøadu, že souèasný návrh omezuje kontrolu právì obcí, mìst. Na druhou
stranu myslím, že je nutno lépe, jednoznaènìji definovat rozsah kontrolovaných osob. Protože tady opravdu zaznìlo, že namísto toho, aby bylo
umožnìno NKÚ kontrolovat de facto skoro všechno, co se týká financí z
veøejných penìz èi evropských fondù, a to bez ohledu na pøíjemce èi
zøizovatele, tak je tady výèet tìch institucí, které mùže NKÚ kontrolovat, což
si myslím, že není dobøe.
Dalším problémem, který návrh neøeší a na který jsem již v minulosti
upozoròoval, a už to tady také zaznìlo, je nutnost pøi posílení kompetencí
na jedné stranì rozšíøit anebo posílit personální a finanèní možnosti NKÚ.
Což si ovšem vyžádá náklady ze státního rozpoètu. Prostì bez tohoto
rozšíøení zùstane urèený cíl k posílení transparentnosti v nakládání
veøejných prostøedkù a vlastnì kontroly tìchto veøejných penìz, nebo
èerpání veøejných penìz èi penìz z evropských fondù, pouze na papíøe.
Poslední poznámka, kterou mám, je, že Svaz mìst a obcí ÈR poukazuje již na dnešní rozsah kontrol, ono to tady už taky zaznìlo, a obává se v
øadì jich duplicity, zejména také zvýšení nákladù. To sice z mého pohledu
je možné, ale na druhou stranu je nutno brát rozšíøení kompetencí kontrol
Nejvyššího kontrolního úøadu i na územní samosprávné celky za jistou prevenci pro samotné rozhodování pøedstavitelù tìchto samospráv.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Seïovi. S další
øádnou pøihláškou je pan poslanec Stanislav Grospiè. Prosím, pane
poslanèe.

Poslanec Antonín Seïa: Dìkuji, pane místopøedsedo. Vážení èlenové
vlády, vážený pane prezidente NKÚ, vážené kolegynì, kolegové, ono je
velmi tìžké tady vystupovat po panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního
úøadu, který podle mì detailnì a brilantnì shrnul své pøipomínky k návrhu
zákona, který projednáváme. Zároveò pan pøedkladatel má pravdu v tom,
že ta pùvodní novela, kterou jsme tady projednávali v minulém funkèním
období, neprošla na základì zamítnutí Senátem.
Musím souhlasit s nìkterými názory prezidenta Nejvyššího kontrolního

Poslanec Stanislav Grospiè: Dìkuji, pane místopøedsedo. Vážené
kolegynì a kolegové, já bych jenom chtìl otoèit trošku pozornost k jinému
problému, který je spojený s pøedloženým návrhem zákona a který se týká
Ústavy ÈR. Chtìl bych v této souvislosti øíci, že také vnímám problém
rozšíøení pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu, který tady byl otevøen již
v minulém volebním období, i tu skuteènost, že vlastnì nedošlo k jeho projednání, v prvém pøípadì v tom, že se s ním neztotožnil Senát jako druhá
komora našeho Parlamentu, a v druhém pøípadì tím, že došlo k ukonèení
volebního období.
Ale v této souvislosti si myslím, že asi k posílení postavení Nejvyššího
kontrolního úøadu ani k prùniku vìtší èetnosti kontrol do veøejných rozpoètù
nepøinese úspìch pøíliš cesta, která pùjde extenzivním zpùsobem,
výètovým zpùsobem v ústavním poøádku ÈR, a mám teï na mysli onu
zmìnu, která je spojena se zmìnou Ústavy ÈR, kdy je navrhováno, aby došlo k rozšíøení obsahu èl. 97 odst. 1 Ústavy ÈR, a sice z dikce, že NKÚ je
nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaøení se státním majetkem
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Fialovi. Tím
bych faktickou pøestøelku ukonèil a dostáváme se k øádným pøihláškám.
Jako první v øádných pøihláškách je pøihlášen pan poslanec Antonín Seïa.
Prosím, pane poslanèe.

a plnìním státního rozpoètu, na znìní, kdy se konstatuje, který kontroluje,
a teï tam následuje výèet pìti oprávnìní. To ve svém dùsledku sníží možnost potenciálnì toho vlastního zákona o Nejvyšším kontrolním úøadu a
zúží velice pragmaticky okruh kontrolovaných subjektù i potenciální další
kontrolu, která se bude týkat hospodaøení právì se státním majetkem, se
státními finanèními prostøedky, a nijak to nepøinese potenciální možnost k
zvýšení kontroly i ve vztahu k veøejným institucím nebo pøedevším tedy k
rozpoètu územnì samosprávných celkù èi organizací, kde mají nìjaký podíl tyto veøejné prostøedky.
Z tìchto dùvodù si dovolím navrhnout za klub KSÈM vrácení návrhu
zákona pøedkladateli k jeho dopracování.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Grospièovi.
Zaznamenal jsem návrh na vrácení k dopracování.
Další z øádnì vystupujících je pan poslanec Jiøí Štìtina. Prosím, pane
poslanèe.

Poslanec Jiøí Štìtina: Vážený pane místopøedsedo, dìkuji za slovo.
Vážený pane prezidente, vážená vládo v demisi, vážené paní poslankynì,
vážení páni poslanci, v úvodu mi dovolte, abych svoji diskusi vìnoval
obìma tiskùm, to znamená 43 a 44, protože se týkají Nejvyššího
kontrolního úøadu. Také mi dovolte, abych se vyjádøil v nìkolika vìtách k tomu, co si myslím o práci Nejvyššího kontrolního úøadu.
Za poslední dva roky, co jsem mìl možnost se setkávat s kontrolními
zprávami, jsem nezaznamenal jedinou zprávu, ve které by bylo konstatováno, že tato pøíslušná organizace, která je kontrolovaná, hospodaøila
správnì. Vždycky byl vìtší, ale spíše hodnì velký rozpor ve financování. Z
tohoto dùvodu se samozøejmì poslanci již v minulém volebním období snažili zvýšit kompetence Nejvyššího kontrolního úøadu. Myslím si, že obavy z
toho, že obce, pøípadnì i právnické èi fyzické osoby budou mít zvýšenou
svoji práci, protože tam pøijde nìkolik dalších kontrol, já si myslím, že to
nehrozí. K èemu dneska napøíklad dochází? Že právnické osoby své
podnikání pøehlašují do Prahy, aèkoliv podnikají dejme tomu v Hradci
Králové, tak samozøejmì jsou pøihlášeni v Praze a finanèní úøady se na kontroly dostanou tak jednou za 150 let. Nìkdo z pøedøeèníkù zde pravil, že
kdyby Nejvyšší kontrolní úøad musel všechno kontrolovat, že by na jednu
kontrolu došlo jednou za 300 let. Já si to nemyslím, protože jestliže bude
mít Nejvyšší kontrolní úøad právo kontrolovat veškeré veøejné prostøedky,
èili veøejné rozpoèty, jestli bude mít právo kontrolovat všechny právnické osoby, které hospodaøí s finanèními prostøedky státu, tak samozøejmì kontrol bude naopak ménì, protože si nikdo nedovolí, aby tedy hospodaøil tak,
jak hospodaøí dodneška. Nemyslím obce, tím bych je samozøejmì urazil,
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ale mnoho subjektù, které napøíklad pøi nákupu služeb vytunelují stamiliony
korun, protože je zvykem, že jakmile se ze státního èi veøejného rozpoètu
dostanou peníze do soukromé firmy, tak to již nemá nikdo právo kontrolovat. V tomto pøípadì, jestliže bude mít NKÚ takovéto kompetence, tak
samozøejmì si myslím, že bude již ta kontrola daleko ménì provádìna. Ale
jistì souhlasím s tím, že bude muset být zvýšen poèet kontrolorù a
pracovníkù, ale skuteènì se nám to vyplatí, protože jestliže se nám dneska ztrácejí desítky miliard, tak se nám to sníží tøeba na 100 milionù.
A nyní k vlastnímu ústavnímu zákonu. Já se chci vyvarovat toho, abych
ho nazýval zmetkem, nebo tedy paskvilem, jak nìkteøí pøedkladatelé zákona vždycky kritizují toho, kdo navrhne nìjaký zákon, toho jsem dalek. Ale
myslím si, že novelu ústavního zákona by mìla pøedkládat vláda, nikoliv
poslanci. Myslím si, že ústavní zákon musí být struèný a jasný, že nemùže
být, a teï mi dovolte, abych nahlédl do návrhu zákona, to znamená èlánek
97, který má a) až e) odstavce. Já si myslím, že to vyøeší skuteènì jediná
vìta, která asi bude znít takto: a) Nejvyšší kontrolní úøad má právo kontroly
všech veøejných prostøedkù, b) Nejvyšší kontrolní úøad má právo
kontrolovat, a teï bych vám to citoval doslova: èili vykonávat kontrolu s majetkem právnických osob s majetkovou úèastí státu nebo územního samosprávního celku. A myslím si, že pak nemusíme nikde vypoèítávat, jestli v
tom má být ÈEZ nebo v tom mají být Lesy Èeské republiky, pøípadnì další
desítky firem, nebo bychom to nevyjmenovali, ale bude nám všem jasné,
že jestliže jdou finanèní prostøedky z veøejných rozpoètù, musí být kontrolovány Nejvyšším kontrolním úøadem.
Mohl bych zde pokraèovat dále, ale nechci zdržovat slovutnou
Snìmovnu, protože je zde pøihlášeno ještì nìkolik diskutujících, takže vám
dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Štìtinovi.
Poprosím pana poslance Jana Zahradníka. Pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopøedsedo, dámy a
pánové, já bych se chtìl ve svém pøíspìvku vrátit zase zpátky na zaèátek
projednávání zákona. Je to zákon, který zavádí zmìnu Ústavy, tedy ústavní zákon, který má zvláštní postavení. Když se zaène mluvit o zmìnì
Ústavy, tak by obèané a my jako jejich zvolení pøedstavitelé mìli
zpozornìt. Tato zmìna Ústavy, zmìna základního dokumentu naší
republiky, je pøedkládána jednak jako poslanecká iniciativa, to za prvé, a
za druhé je pøedkládána v mimoøádné schùzi Snìmovny. Mùže se
naskýtat podezøení, že je zákon, jak už tady bylo øeèeno pøi projednávání
poøadu naší schùze, pøedložen jako jakási kamufláž toho zákona, který
zde bývá nazýván jako Lex Babiš. Je-li tomu tak a je-li to podezøení
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oprávnìné, tak pak s podivem konstatuji, jakou asi roli v tom hrají všichni
podepsaní poslanci TOP 09, kteøí se pod ten zákon podepsali.
Ještì se vrátím ke svým zkušenostem z NKÚ. Pamatuji si, jak v roce
2001 pøišly první kontroly z NKÚ na tehdy novì vzniklé kraje. Samozøejmì,
že již tehdy Nejvyšší kontrolní úøad kontroloval urèitou èást hospodaøení
krajù, protože rozpoèty krajù, jak víme, jsou z poloviny tvoøeny prùchozími
dotacemi státních finanèních prostøedkù. Tehdy úøad byl sice obávanou,
ale respektovanou institucí pod vedením zvìènìlého Lubomíra Voleníka,
kterého bych tady chtìl pøipomenout, prvního prezidenta NKÚ.
Já mám takové podezøení, že tento navrhovaný zákon vychází z
jakéhosi pøedpokladu, že veøejné prostøedky na úrovni územních samosprávních celkù jsou vynakládány jaksi a priori nesprávnì a že jedinì zvýšená kontrola mùže tento domnìle špatný stav napravit. A tady bych si dovolil, jako už ve svém minulém pøíspìvku, øíci, že si toto podezøení tisíce
poctivých komunálních politikù nezaslouží. Ono to dokonce jde tak daleko,
že nìkteøí z nich jsou obviòováni, souzeni, ale musím øíci, že teï nedávno
jeden z nich byl v plné míøe osvobozen.
Pan pøedseda Fiala zmínil stávající úrovnì kontroly. Územní samospráva, zejména obce, jsou kontrolovány krajskými úøady. Je na to již
zabìhnutá metodika. Krajské úøady se snažily, aspoò v jižních Èechách to
bylo zvykem, nejenom kontrolovat a hledat chyby, ale v procesu kontroly
dokonce obce uèit, jak správnì plnit rozpoètová pravidla, jak správnì
hospodaøit. Celkem vzato musím øíct, že se nám bìhem tìch osm let
podaøilo obce nauèit správnì hospodaøit.
Multiplicita kontrol. Nejenom duplicita, ale multiplicita je také velkým
problémem. Pøípady, kdy jedna, druhá kontrola dopadnou dobøe a tøetí
kontrola naopak zjistí tak závažné nedostatky, že na jejím základì jsou stanoveny sankce vùèi územnì samosprávnému celku, nejsou nièím neobvyklým.
A ještì na závìr bych chtìl øíci nìco k tìm nákladùm na kontrolní
èinnost. Byl tady zmiòován aspekt, že by se pøi stávající kapacitì na obec
dostalo jednou za 300, nebo jiná teorie øíká, že jednou za 150 let. Když tady pan senátor Miloš Vystrèil vysvìtloval záporné stanovisko Senátu v
minulé Snìmovnì v minulém roce, tak zmínil èíslo, že když tento zákon, tu
kontrolu obcí, zavedli na Slovensku, pøibylo v jejich nejvyšší kontrolní
instituci 120 úøedníkù. Prostou úmìrou vychází, že u nás by bylo potøeba
240 úøedníkù, o které by úøad mìl svou kapacitu navýšit, aby regulérnì stihl tak, jak asi je úmyslem, obce kontrolovat.
A koneènì na závìr spíš taková otázka øeènická – já znám odpovìï.
Když tedy Nejvyšší kontrolní úøad má kontrolovat kde co, tedy vèetnì obcí,
kdo kontroluje Nejvyšší kontrolní úøad? Ano, kontrolujeme jej my. Budeme
mít kapacitu zkontrolovat jeho kontrolní èinnost? Budeme schopni být tím

hlídaèem NKÚ, bude-li mít tak obrovský zábìr své èinnosti, o jaký se tady
pøed námi uchází? Dìkuji.

Poslankynì Jana Èernochová: Dobrý podveèer, dámy a pánové.
Pøedložený návrh o zmìnì pravomocí NKÚ chci komentovat citacemi jeho
prezidenta pana Miloslava Kaly, aby zde nedošlo k pøípadnému
nedorozumìní, že nechci jako starostka rozšíøit pravomoci NKÚ i na sebe.
Tímto oznamuji nìco, èemu se øíká tzv. konflikt zájmù. A vìøím, že i to se
stane dobrým bontonem v této Poslanecké snìmovnì a že tak budou èinit
i ostatní kolegové v pøípadech, kdy se bude jednat i o jiné resorty, jiné
návrhy zákonù než tento.
Podle jednoho z pøedkladatelù dokonce tento návrh je jakousi úlitbou
levicovému Senátu, který by jinak neschválil znìní Ústavy. Takže já bohužel tento návrh považuji za jakýsi politický handl, nikoliv za boj o nìjakou
spravedlnost èi transparentnost, když protikorupèní boj je vzdáván
pøedem, pouze dùvodová zpráva o tom bohužel mlèí.
Doufám, že prezidenta Nejvyššího kontrolního úøadu nikdo v tomto sále
ani nikdo z tìch, kdo se na to pøípadnì budou dívat ze záznamu, nebude
podezøívat, že by nechtìl šetøit a kontrolovat, že by z toho nemìl radost, že
by byl v nìjaké kolizi zájmù. Podle jeho slov totiž jde o pøesný opak toho,
èím se honosí pøedkladatelé, tedy nikoliv o rozšíøení pravomocí, ale o jejich
okleštìní.
Územnì samosprávní celky navíc za souèasného stavu podléhají celé
øadì kontrol. Pro pøíklad uvádím: Pøezkoumání hospodaøení. Kontroly
výkonu pøenesené pùsobnosti. Finanèní kontroly ze strany Ministerstva
financí Èeské republiky, ze strany finanèních úøadù, ze strany jiných
nadøízených orgánù. Jako v pøípadì mojí mìstské èásti hlavního mìsta
Prahy máme naše vlastní interní auditory, které jsme si také museli na
základì zákona zøídit. Takže v prùmìru se roèní objem tìchto kontrol ve
vìtších organizacích, ve vìtších samosprávách pohybuje okolo 10 až 12
kontrol za rok. U menších organizací, napø. pøíspìvkových organizací, které
zøizujeme, jako jsou základní školy, mateøské školy nebo rùzné knihovny,
centra sociálních služeb, tam se kontroly pohybují kolem tøí ètyø kontrol za
rok. Za této situace se zavedení nového druhu kontroly, které já aspoò
vnímám, že ze své povahy naopak omezuje tuto kontrolu a komplikuje tuto
kontrolu, jeví jako zcela bezúèelné. Matematika je v tomto ohledu neúprosná. Pokud NKÚ v souèasné dobì realizuje 40 kontrol do roka, pokud by
zcela rezignoval na kontroly, které realizuje dnes, a kontroloval pouze obce,
každá obec by byla zkontrolována jedenkrát ne za 300 let, ale za 156 let.
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. A poslední
pøihlášenou je paní poslankynì Èernochová. Prosím, paní poslankynì.

S ohledem na tuto skuteènost nelze ujištìní z dùvodové zprávy, že se
novela nepromítne do navýšení rozpoètové kapitoly NKÚ, brát opravdu
vážnì. Náklady NKÚ by narostly podstatným zpùsobem. Víme, že jsme po
schválení státního rozpoètu, takže by se samozøejmì prodražil i vedle
pøijímání nových a nových kontrolorù i chod této instituce jako takové. A já
bych chtìla vìdìt, o kolik finanèních prostøedkù to bude, i s ohledem na
neefektivitu, kterou se vám tady snažím popsat. V tomto návrhu skuteènì
není cílem této novely rozšíøení kontrol, ale naopak jejich omezení ve vztahu k subjektùm, které této kontrole podléhají již dnes, a to mi na tom velmi
vadí.
Návrh je Nejvyšším kontrolním úøadem hodnocen jako zmetek. Je považován dokonce za zneužití legislativního procesu. Máme ho i na
mimoøádné schùzi. A v jejich vyjádøení skuteènì najdete vìtu: To, co dìlá
skupina pøedkladatelù, je, že mìní tento zpùsob definice toho, co kontrolujeme, na to, koho kontrolujeme.
Takže já bych velmi pìknì chtìla poprosit navrhovatele, aby zvážili to,
jestli skuteènì není lepší než pøijímat legislativní zmetek návrh zákona
pøepracovat a pøedložit nám ho znovu a lépe. Já bych se za tento postup
velmi pøimlouvala. ODS je opozièní stranou, ale urèitì mohu mluvit nejenom
za sebe, ale i za své kolegy, že jsme pøipraveni se o návrhu tohoto zákona
bavit. Není to o tom, že bychom nechtìli, aby se nìkteré kontroly dìlaly lépe a byly efektivnìjší, ale skuteènì toto, co nám bylo pøedloženo, není tím,
co bychom si od toho všichni slibovali.
Dìkuji vám za pozornost.

Poslanec Pavel Blažek: Dámy a pánové, když poslouchám tu debatu,
tak mám takovou zásadní námitku, øekl bych, proti metodì uvažování mnohých z nás, naštìstí ne všech.
Pøi každé konstrukci každého zákona a pøi tvorbì každých pravidel
musíme poèítat s tím, že lidé nejsou andìlé. Když ale poslouchám tu rozpravu tady, tak mám pocit, že mnozí z nás mají dojem, že jsme takový
nìjaký národ zloèincù, které je neustále potøeba kontrolovat. Zastupitelù a
starostù jsou nás tisíce a my poøád uvažujeme dopøedu, že oni urèitì nìco
ukradnou, že nìco zatají, viz ten pøedchozí zákon.
Víte, tyhle úvahy jsou potøeba. Ale já bych tady rád pøipomnìl, že v
podstatì taková první racionální konstrukce nìjakých právních pravidel byla tvorba americké ústavy. Tady odkazuji na krásné ètení, které se jmenuje Listy federalistù. Víte, ti Jayové, Hamiltonové a další, oni byli hluboce

vìøící a ty brzdy a vyvážení vytváøeli proto, že byli pøesvìdèeni a vìøili tomu,
že lidé jsou høíšní. Ale nikoliv že jsou všichni zloèinci. Proto americká ústava byla vytvoøena tak liberálnì, jak vytvoøena byla. A pøedstavme si, ono to
200 let funguje. Ty rùzné vlny, kdy v rùzných národech a státech se
vzedme nìjaká vlna, že je potøeba strašnì moc nìco kontrolovat...
Jako pøíklad bych dal Belgii, kde se v roce 1831 nebo 1830 vytvoøil dokonce model, že tøi základní moci, které ve státì existují, mají být ètyøi, to
znamená, že tam má být ještì moc kontrolní, a zavedli ji do své ústavy.
Netrvalo dlouho a byli velmi pøekvapeni tím, že když tam v podstatì
pøijímali myšlenky Francouzské revoluce a domnívali se, že demokracie
pøivede kromì jiného i zmenšení státního aparátu, tak byli šokováni tím, jak
strašnì ten aparát narostl. A tehdy se mylnì uvažovalo, že demokracie vždycky musí mít více úøedníkù, než je tomu ve státech jiných. Nakonec pøišli
na to, a u nás tøeba existuje, myslím, že to vyšlo v roce 1899, knížka, kterou také doporuèuji, jmenuje se Vláda v demokracii, napsal to belgický autor, a ten právì pøišel na to, že neustálým zvyšováním kontroly se vùbec nezlepšilo chování lidí, ale došlo k neuvìøitelnému nárùstu státního aparátu a
samozøejmì prostøedkù, které to Belgii stálo.
Nejsme v situaci, kdy všichni starostové, zastupitelé a vùbec obèané
jsou zloèinci, dokonce ani ne potenciální zloèinci. Kontrol u nás probíhá
strašnì mnoho, a když se dívám tøeba pøed sebou na pøedstavitele hnutí
ANO, vy jste vlastnì, když to pøetvoøím do svého jazyka, vlastnì vám jako
by vadilo to, že nìkteré vìci – použiju slovo nefungují. A teï se ptejte, kdo
vám bude postupnì kandidovat do komunálních voleb, když dìlat starostu již dnes není vùbec nic jednoduchého. A ti lidé teï se budou vystavovat
– nejenom, že budou chodit nazí, to už chodí málem dnes, do toho nebudou schopni nic vyøídit, budou neustále kontrolováni. Opravdu je praxe taková, že se kontroluje nìkolik vìcí nìkolikrát s rùznorodými závìry. Ale co
je nejhorší – a to mi vadilo i na tom pøedchozím zákonu, který se týkal
zveøejòování dokumentù: Jsme si jisti, že se nenajde policista, který
napøíklad za to, že nìjaký starosta nebo nìjaký úøedník opomene zveøejnit
jakoukoli smlouvu, jakoukoli, chcete-li, fakturu nebo daòový doklad, že nebude hned dehonestován, trestnì stíhán a za pìt let nìjaký soud øekne, že
to trestný èin není?
Uvažujeme také o tom, máme provázanost trestnìprávních pøedpisù pøi
dnešním charakteru policie, že nebudeme ještì dále strašit všechny ty, co
se chtìjí ucházet o veøejné funkce, aby radši dìlali to, co dìlali pøedtím?
Víte, k èemu to povede? Ti kvalitní lidé se do státní správy a samosprávy
hnát nebudou, protože jim bude lépe tam, kde jsou. A to by cílem být
nemìlo. A já si myslím, že jedna z tìch vìcí, které dnes projednáváme,
zákonitì povede k tomu, že ti kvalitní lidé, kteøí opravdu nemají zapotøebí
jenom proto, aby tam zbohatli, jít do veøejné správy, do ní prostì nepùjdou,
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni. Dalším
pøihlášeným, teï už snad opravdu posledním, je pan poslanec Blažek.
Prosím, pane poslanèe.

protože jim to nebude stát za to. A to, co teï øíkám, to není jenom z hlavy
nìjakého Pavla Blažka, ale je potøeba studovat literaturu, k jakým
dùsledkùm vedla nìkterá nádherná rozhodnutí tìch èi onìch mediálních
vln.
Vzpomnìl jsem si, když jsem byl kdysi, je to hroznì dávno, jako svìdek
na svatbì, a to je pøesnì ono, to, co dneska projednáváme, mnoho tìchto
zákonù, kdy oddávající øíkal: Dnes máte nádherný krásný den, všichni slavili, a pak pøijdou ty dny všední. A já vás upozoròuju, že pokud schválíme
všechny tyhle záležitosti, které se na nás hrnou, jenom proto, že to vypadá
modernì a krásnì, tak dny všední pro ty, my to nebudeme, kterých se budou týkat, opravdu nebudou bìžnými všedními dny, ale budou dny plnými
kontrol, otravování a zastaví se život, protože nikdo nebude mít odvahu cokoli rozhodnout, aby nebyl kontrolován, popotahován. K tomuhle všemu to
mùže vést.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Blažkovi.
Prosím paní poslankyni Jourovou.

Poslankynì Vìra Jourová: Vážený pane pøedsedající, dámy a
pánové, zase s úctou k vašemu èasu jenom faktickou a velmi struènì.
Za klub ANO bych chtìla øíct, že my souhlasíme s principem posílení
kompetencí NKÚ a že pøedpokládáme, že bìhem legislativního procesu
bude prostor k tomu, abychom otevøeli otázku kontroly samospráv tak, abychom se nedotýkali jejich ústavního práva na samosprávné hospodaøení
s majetkem. A dále potom kontroly obchodních spoleèností s veøejnou
majetkovou úèastí, tak abychom se nedotkli jejich možnosti vùbec operovat na trhu.
O tom jsem ale nechtìla mluvit, spíš jenom abych tady øekla stanovisko
hnutí ANO. Chtìla bych øíct, že zákon samozøejmì bude nìjak napsán a
nìjak bude NKÚ vykonáván, resp. provádìn. A tady si myslím, že bychom
si to nemìli pøedstavovat jako nìjaký kobercový nálet na samosprávy, ale
pøedpokládám, že NKÚ bude provádìt nìco, èemu se v bìžných kontrolách v Evropské unii øíká riziková analýza. To znamená, že bude vybírat
spoleènosti, obce, kraje, které budou v nìjakém urèitém podezøení, že nenakládají s majetkem podle zákonných pøedpisù. Na toto jsme zvyklí od evropských kontrolních orgánù. Když k nám jdou kontrolovat evropské projekty, tak vždy velmi dobøe vyhmátnou právì ty rizikové, jdou na nì a bohužel taky nacházejí svá zjištìní.
Další vìc, kterou asi nedostaneme do zákona, ale mìla by se stát dobrou praxí, je to, èemu se øíká v právním øádu, resp. v procesních
pøedpisech èeských soudù, "ne v téže vìci". Ne dvakrát v téže vìci. To znamená, pokud bude známo, že na tu obec v té vìci už byla kontrola jiného
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subjektu, tak tam už tu kontrolu nevykonávat. Takže myslím, že toto bude
hodnì závislé na tom, jak NKÚ tuto svou kompetenci bude provádìt.
Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni. S další
øádnou pøihláškou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Pavel Blažek: Já zareaguji. Víte, ne v téže vìci znamená,
že se nesmí nìkdo dvakrát potrestat za stejný delikt. Zavedeme-li zásadu, že není možné kontrolovat dvakrát v téže vìci, povede to k tomu,
èemu nìkteøí zdaøilí podnikatelé øíkají øízená kontrola. To znamená, objednají si kontrolu z urèitého úøadu, kde nìkoho znají, aby vylouèili navždy do budoucna kontrolu kohokoliv jiného. Pokud jsem dobøe pochopil,
jak vy øíkáte ne dvakrát v téže vìci. Pokud jde o potrestání ne dvakrát v
téže vìci, to je tøeba v trestních pøedpisech bìžné a asi nemusíme o tom
nìjak diskutovat.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Blažkovi. S
pøednostním právem pan pøedseda Obèanské demokratické strany pan
poslanec Fiala. Prosím, pane poslanèe.
Poslanec Petr Fiala: Vážený pane pøedsedající, po vyslechnutí této
diskuse navrhuji za Obèanskou demokratickou stranu, aby byl návrh
vrácen pøedkladateli k dopracování.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji, pane pøedsedo, registruji to,
je to stejný návrh, který už tu zaznìl od pana poslance Grospièe. Takže je
to druhý návrh.
S dalším pøednostním právem pan poslanec Fiala. Prosím, pane
pøedsedo.

Poslanec Radim Fiala: Dìkuji za slovo, vážený pane pøedsedající.
Kolegynì, kolegové, dovolte mi, abych se vyjádøil za hnutí Úsvit k dnešním
projednávaným bodùm èíslo 3 a 4, které spolu souvisí. Hnutí Úsvit
nepodpoøí návrh novelizace ústavního zákona o kompetencích NKÚ, protože tento návrh de facto i de iure tyto kompetence snižuje a neumožòuje
kontrolu všech veøejných rozpoètù. Návrh ústavního zákona omezuje kontrolu obcí jen na soulad se zákony. NKÚ tak nebude moci kontrolovat vynakládání prostøedkù z hlediska hospodárnosti. Definice pravomocí NKÚ
musí být taková, aby se vykonávala kontrola veškerého hospodaøení s
veøejnými prostøedky a s majetkem právnických osob s majetkovou úèastí
státu nebo územního správního celku. Tento návrh zákona nepodpoøíme.
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Chceme prosadit takové znìní, které umožní skuteènì širokou a dùslednou
kontrolu. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Nevím, jestli s øádnou, nebo s faktickou, dohodnìte se (k poslancùm Blažkovi a Kalouskovi). Dìkuji. Takže s
faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Pavel Blažek: Víte, ještì když vidím, jak se nám blíží stìžejní
bod dnešního projednávání, tak musím øíci, že je úplnou ironií a absurditou
dnešního dne – scházíme se proto, abychom obešli jeden zákon, který se
nazývá lustraèní. A abychom to pøikryli, tak navalíme spoustu povinností na
starosty a zastupitele. To byl krásný den!
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji, pane poslanèe. Poprosím
pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si požádat o pøestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a
Starostové v délce jedné hodiny a 42 minut. (Oživení v sále.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji a pøerušuji naše jednání do
19.01 hodin. Tím pádem pro dnešní den toto jednání konèím a naše jednání bude pokraèovat zítra v 9 hodin ráno. Takže pøerušuji jednání
Snìmovny do zítøka do 9 hodin ráno. Dìkuji.
(Jednání skonèilo v 17.19 hodin.)

Pokraèování schùze Poslanecké snìmovny
22. ledna 2014 v 9.01 hodin
Pøítomno: 178 poslancù

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: (V sále jsou kromì pøedsedajícího
jen dva poslanci.) Vážená paní poslankynì, vážený pane poslanèe – z
èlenù vlády tady nemám nikoho –, dovolte, abych zahájil druhý jednací den
5. schùze Poslanecké snìmovny. Oba dva vás tady vítám.
Sdìluji, že o omluvení své neúèasti na jednání požádali následující
poslanci a èlenové vlády – podle seznamu, který tady ještì není.
Ale vzhledem k tomu, že je potøeba uèinit kroky k zahájení schùze, tak
prosím, aby se všichni pøihlásili identifikaèními kartami a pøípadnì mi
oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu èíslo 1 má paní poslankynì Nina Nováková.
Pokud jde o omluvy z jednání Poslanecké snìmovny – už jsme tøi –, ze
zdravotních dùvodù se omlouvá paní poslankynì Bebarová Rujbrová, z
dùvodu zahranièní cesty Benešík Ondøej, Jakubík Igor, Klaška Jaroslav,
bez udání dùvodu pan poslanec Jiøí Koskuba, z dùvodu zahranièní cesty
Martin Lank, ze zdravotních dùvodù také Pavlína Nytrová a z osobních
dùvodù na dopolední jednání Václav Snopek a Štìpán Stupèuk. Z dùvodu
zahranièní cesty jsou dále omluveni Josef Šenfeld a Kristýna Zelienková.
Z èlenù vlády se omlouvají Jiøí Rusnok, Jan Fischer, František Lukl,
Dalibor Štys a Zdenìk Žák, všichni z pracovních dùvodù.
Dnes bychom se mìli vìnovat bodùm dle schváleného poøadu schùze,
bodùm 3, 4 a 5, ale já schùzi pøeruším, protože tady není pøítomen
zpravodaj ani pøedkladatel, a požádám o setkání s pøedsedy poslaneckých
klubù, aby mi sdìlili, který z poslaneckých klubù žádá o pøerušení schùze
pro poradu poslaneckého klubu. Žádám pøedsedy poslaneckých klubù,
aby se za mnou dostavili v 9.10 hodin.
Pøerušuji zatím schùzi do 9.15 hodin.
(Jednání bylo pøerušeno v 9.03 hodin. V 9.15 pøedsedající sdìlil, že na
žádost klubu ODS pøerušuje jednání Poslanecké snìmovny do 10.30 hodin.)
(Jednání pokraèovalo v 10.32 hodin.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Vážené paní poslankynì, vážení
páni poslanci, budeme pokraèovat v našem pøerušeném jednání. Ráno
jsme stihli vyøešit omluvy a program schùze. Skonèila doba pro poradu klubu ODS.
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Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, pane místopøedsedo. Pokud jde o
probìhlou diskuzi, témìø nerad bych se k ní vracel, protože jsem netušil,
že tady v tomto zákonì nejvìtším odpùrcem a bojovníkem proti nìmu budou kolegové z ODS. Takže já v této vìci opakuji a tvrdím, že dochází k
zásadnímu rozšíøení pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu tak, jak byl
tento návrh již formulován v kvìtnu loòského roku. Byl pøedložen, oslavován, mohu-li to øíci do jisté míry jaksi vznešenì, a dnešní podoba se nijak

nezmìnila kromì toho, že z toho návrhu ještì byla dále odstranìna výjimka,
která byla pùvodnì pøichystána pro nìkteré spoleènosti, jako je napø.
spoleènost ÈEZ, která byla vyjednána v minulém období. Takže ty návrhy
jsou ještì více zamìøeny k tomu, že rozšiøují pravomoci Nejvyššího
kontrolního úøadu s jedinou výjimkou a ta se týká obcí, mìst a krajù.
Já jsem zaznamenal vyjádøení paní kolegynì Jourové, která hovoøila
ve vztahu k tomu, že je tøeba nalézt adekvátní znìní toho ustanovení,
které za prvé bude dopadat jak i na právì nìkteré typy spoleèností, u
kterých by se napøíklad kontrola Nejvyššího kontrolního úøadu mohla
skuteènì ukázat, nechci øíci za škodlivou, ale ne zcela vhodnou pro jejich obchodní povahu a pro jejich postavení, které mají na kotovaných
trzích. Tomuto já rozumím. Musím øíci, že se jedná o námitky, které jsou
vznášeny opakovanì, a by jsem se s nimi já tøeba v minulém období
neztotožòoval, tak nyní byla pøedložena urèitá podrobnìjší analýza ze
strany právì nìkterých tìchto spoleèností o úrovni, jak je tato problematika regulována v nìkterých dalších èlenských státech EU, a musím
øíci, že i pro mne to bylo velmi inspirativní ètení. Takže v této vìci jsem
pøipraven, samozøejmì pokud tato norma bude propuštìna do dalšího
ètení, debatovat, diskutovat a podílet se na pøípadné úpravì tohoto textu.
Pokud jde o postavení obcí a mìst, trvám na tom, že výjimka, která byla stanovena již v kvìtnu a je stejná, byla po dlouhých debatách s Úøadem
vlády stanovena právì pro odpor v Senátu k pùvodní kontrole a stylizaci
kontroly, kterou Nejvyšší kontrolní úøad mìl zastávat ve vztahu k obcím. I
tak je tøeba øíci, že i v pùvodním návrhu, který tady prošel v rámci ústavní
vìtšiny, bylo hledisko kontroly u územnì samosprávných celkù omezeno
na pouhý souhlas se zákonem. Bylo to v § 3 odst. 2. Takže to, co tady bohužel tedy vyprávìl pan prezident Kala, neodpovídá realitì.
Mohl bych se vymezit i vùèi nìkterým výtkám, které zde padly stran
použitého právnického slovníku, protože napø. pojem veøejná instituce je
definován v nìkolika nálezech Ústavního soudu právì jako pojem širší a
obecnìjší a lépe vystihující podstatu této terminologie správního práva, ale
to už zabíháme do velkých podrobností. Je možný i druhý pojem právnické
osoby veøejnoprávní povahy, který je ovšem do jisté míry z hlediska terminologie pojem užší. Takto bych mohl prostì vyvracet každou námitku, která zde padla. (V sále je trvale znaèný hluk.)
Já doufám, že tato norma postoupí do druhého ètení, protože se jedná
o normu ústavní, na kterou musí být široký konsensus politické reprezentace, a to i napøíè komorami Parlamentu. V pøípadì, že by tato norma postoupila do dalšího ètení, tak je nepochybné, že pro její projednávání je
tøeba delšího èasového úseku k tomu, aby mohla být projednána tak, aby
této dohody o ústavním kompromisu mohlo býti dosaženo. Tomu musí od-
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2.

Z dalších náhradních karet – pan kolega Rais má náhradní kartu èíslo

Omluvy doplòuji ještì tak, že na dnešní jednání se omlouvá z ministrù
pan ministr Martin Pecina, pan ministr Martin Holcát. Pokud jde o další –
pan ministr obrany Vlastimil Picek z pracovních dùvodù a z dùvodu pracovní cesty pan ministr Miroslav Toman.
Pokud jde o omluvy poslancù, omlouvá se pan poslanec Jiøí Skalický a
pan poslanec Petr Kudela, který je na pracovní cestì s pøedsedou
Snìmovny na Slovensku. Ze zdravotních dùvodù se omlouvá pan poslanec
Jiøí Pospíšil a pan poslanec Josef Novotný z dùvodu pracovních povinností. Dále se omlouvá pan poslanec David Kádner z rodinných dùvodù, pan
poslanec Simeon Karamazov se omlouvá z osobních dùvodù a pan poslanec Jandák ze zdravotních dùvodù. Dále se z jednání schùze omlouvá paní poslankynì Iva Dobešová a z rodinných dùvodù se ještì omlouvá pan
poslanec Vít Kaòkovský. To jsou všechny došlé omluvy, které jsou nad
rámec dnešního ranního zahájení schùze.
Máme tedy pøed sebou pokraèování jednání o tisku èíslo 43, jsme v
prvém ètení.
3.
Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Andreje Babiše, Pavla
Bìlobrádka a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mìní ústavní zákon è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky,
ve znìní pozdìjších ústavních zákonù
/snìmovní tisk 43/ - prvé ètení

Požádal bych pana poslance Stanislava Polèáka, aby zaujal místo u
stolku zpravodajù, a zpravodaje pro prvé ètení pana poslance Petra
Koøenka. Nemám žádné pøihlášky do rozpravy, rozpravu tedy mohu
ukonèit, protože ani nikoho dalšího nevidím, že by se do rozpravy hlásil, a
ptám se, jaká jsou závìreèná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje.
Pane navrhovateli, máte slovo.

povídat i postup pøi projednávání pøípadné té další normy nebo
pøedloženého návrhu.
Pane místopøedsedo, tady se nedá hovoøit.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu zástupci navrhovatelù
a ptám se pana zpravodaje k jeho závìreèné zprávì. Prosím.

Poslanec Stanislav Polèák: I pan kolega Gazdík, kdyby se usadil. Bylo
by to vhodné.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Ano. Pane zpravodaji, ale já eviduji návrh minimálnì dvou poslancù na vrácení pøedloženého návrhu k dopracování.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Uznávám, pane navrhovateli. Žádám tedy všechny kolegy a kolegynì o zklidnìní atmosféry, a pokud máte
k debatì nìco jiného, než je Ústava Èeské republiky, prosím, pøeneste tuto debatu mimo jednací sál, aby mohl zástupce navrhovatelù v klidu
dokonèit své závìreèné slovo. Žádám o to všechny kolegy.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: To vám nenáleželo, pane zpravodaji.

Poslanec Stanislav Polèák: To uznávám, ale vzhledem k osobì, ke
které jsem mluvil, ne.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Máte slovo.

Poslanec Stanislav Polèák: Musím závìrem pouze øíci, že mì nepøíjemnì pøekvapila pomìrnì ostrá slova, která na adresu této normy pronesl pan kolega pøedseda Faltýnek, protože já jsem si podpisu tohoto návrhu
ze strany poslancù ANO pomìrnì vážil. Neèekal jsem to, respektive byla
to pro mì prostì otevøená norma, kterou jsem si nikterak nepøivlastnil.
Jedinou snahou bylo, aby tuto normu skuteènì pøedložilo co nejvíce
poslancù. Proto jsem si vážil i podpisù kolegù z KDU-ÈSL, samozøejmì i
pana Babiše. A to, co prostì øekl vèera pan Faltýnek, na to bych nejradši
zapomnìl, protože to vùbec neodpovídá realitì a radši si odpustím urèitá
peprná vyjádøení na adresu tìchto vyjádøení.
Já pevnì doufám, že pokud se tedy ještì pan zpravodaj vyjádøí ve
vztahu k pøípadnému prodloužení té lhùty, s èímž tedy budu souhlasit jako
zástupce navrhovatelù, aby toho kompromisu bylo dosaženo co nejdøíve.
Pøesto je jasné, že zákon, ten provádìcí, by mìl být projednáván v návaznosti na projednávání novely. A pouze avizuji, že v pøípadì, že ta norma
postoupí do dalšího ètení, ta Ústava, tak bych tedy žádal, aby provádìcí
zákon byl projednáván ještì rozvolnìji nebo do jisté míry zaparkován v
prvním ètení, dokud se nenajde ten právì pøedpokládaný ústavní kompromis nad textem novely Ústavy.
Dìkuji.
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Poslanec Petr Koøenek: Dobré skoro poledne, vážené kolegynì, vážení kolegové. Já v podstatì zopakuji jenom stanovisko ze svého úvodního
vystoupení, to znamená propustit zákon do druhého ètení a kromì
ústavnìprávního výboru pøikázat k projednání výboru pro veøejnou správu
a kontrolnímu výboru, a zároveò navrhuji prodloužit lhùtu k projednání o 30
dnù.

Dobøe, nejdøíve tedy budeme hlasovat o návrhu, který pøedložili páni
poslanci Stanislav Grospiè a pan poslanec Petr Fiala, o vrácení
pøedloženého návrhu k dopracování. Ano?
O tomto návrhu rozhodneme v hlasování poøadové èíslo 14, které jsem
zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Dìkuji vám.
Hlasování poøadové èíslo 14. Z pøítomných 155 pro 53, proti 74, návrh
nebyl pøijat.

V tom pøípadì budeme postupovat podle návrhù, které padly v
rozpravì.
Nejdøíve rozhodneme o pøikázání pøedloženého návrhu k projednání
ústavnìprávnímu výboru, které rozhodl pøedseda Poslanecké snìmovny
svým rozhodnutím, a to hlasováním poøadové èíslo 15, které jsem zahájil.
Ptám se, kdo je pro pøikázání ústavnìprávnímu výboru. Kdo je proti? Dìkuji
vám.
Hlasování poøadové èíslo 15. Z pøítomných 157 pro 156, proti nikdo.
Dalším návrhem je výbor pro veøejnou správu a regionální rozvoj.
Rozhodneme hlasováním poøadové èíslo 16, které jsem zahájil, a ptám
se, kdo je pro pøikázání tomuto výboru. Kdo je proti? Dìkuji vám.
Hlasování poøadové èíslo 16. Z pøítomných 158 pro 156, proti nikdo,
návrh byl pøijat.

Nyní rozhodneme hlasováním poøadové èíslo 17 o pøikázání kontrolnímu
výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Dìkuji vám.
Hlasování poøadové èíslo 17. Z pøítomných 158 pro 154, proti nikdo. I
tento návrh byl schválen.
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Konstatuji, že tento návrh byl pøikázán k projednání výboru
ústavnìprávnímu, výboru pro veøejnou správu a regionální rozvoj a kontrolnímu výboru.
Zbývá nám odhlasovat lhùtu k projednání prodlouženou o 30 dnù.
Rozhodneme hlasováním èíslo 18, které jsem zahájil a... (Poslanec Polèák
vznáší námitku.) Stanovisko, ano, to jsem zapomnìl. Prohlašuji hlasování
èíslo 18 za zmateèné a ptám se na stanoviska pøedkladatele a zpravodaje.
Poslanec Stanislav Polèák: Já se omlouvám, možná jsem to zbyteènì
zkomplikoval. Ale skuteènì, jak jsem již øekl, souhlasím s prodloužením té
lhùty za pøedkladatele.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dobøe. Pan zpravodaj? (Souhlas.)
Èili budeme hlasovat.

V hlasování poøadové èíslo 19, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro
prodloužení lhùty k projednání. Kdo je proti? Dìkuji.
Hlasování poøadové èíslo 19. Z pøítomných 158 pro 155, proti nikdo. I
tento návrh byl schválen.
Konèím tedy bod èíslo 3 s tím, že jsme rozhodli jak o pøikázání, tak o
prodloužení lhùty k projednání.

Pokraèujeme bodem èíslo 4. Jak zástupce navrhovatelù, tak zpravodaj
zùstávají stejní, protože jde o tisk èíslo 44. Jde o
4.
Návrh poslancù Stanislava Polèáka, Andreje Babiše,
Pavla Bìlobrádka a dalších na vydání zákona,
kterým se mìní zákon è. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úøadu,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
/snìmovní tisk 44/ - prvé ètení
110
Nyní už tedy žádám zástupce navrhovatelù pana poslance Stanislava
Polèáka, aby pøednesl uvedený návrh.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji, pane místopøedsedo. Nyní již tedy
skuteènì pouze ve struènosti. Odkazuji na pomìrnì podrobnou debatu,
která se zamìøila i na text provádìcí normy k Ústavì, která právì v
pøedchozím hlasování prošla do dalšího ètení. Provádìcí zákon se
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samozøejmì musí odvíjet od textu schválené ústavní zmìny, nebo
pøedpokládané schválené ústavní zmìny. Textace vychází opìt plnì, jak
jsem již poukázal v té minulé debatì, z diskusí, které byly vedeny, a již bylo dosaženo ústavního kompromisu na pùdì této Snìmovny v minulém období. A v zásadì i odráží podle mého názoru debatu, která probìhla v
Senátu na úrovni právì diskuse nad Ústavou.
Já toto své vystoupení nebudu dále protahovat, protože vše, co
zaznìlo, by mìlo zaznít, s jedinou výjimkou. Podle mého názoru by bylo
vhodné, aby lhùta pro projednání tohoto zákona byla pøimìøenì delší,
než je lhùta pro projednání té ústavní zmìny, tak aby mohlo být dosaženo výsledné shody nad jak ústavním textem, a právì proto nad textem
zákona.
Dávám také ke zvážení, aby ten provádìcí zákon nebyl ve Snìmovnì
schvalován døíve, než bude schválena i zmìna Ústavy na úrovni Senátu.
Jinými slovy, aby bylo nejprve definitivnì jisté, že zmìna Ústavy prošla
obìma komorami Parlamentu Èeské republiky, a teprve následnì by byl
text zákona projednáván zde na pùdì Poslanecké snìmovny. A pak už
by tedy procházel standardním legislativním ètením. Nechtìl bych své
kolegy spolupøedkladatele, ctìné pány poslance, vlastnì postavit do
urèitého svìtla, ve kterém jsme se octli minule, kdy byl i zákon schválen
zde. Bylo na nìm tedy hodnì odpracováno podle mého pøesvìdèení a
následnì i tento zákon spadl pod stùl, protože nebyla schválena zmìna
Ústavy. Z tohoto dùvodu je podle mého názoru správnìjší, než se dostat
do stejné pozice jako minule, aby byl nejprve schválen ústavní text a poté byl schvalován text zákona. Já jsem také pùvodnì považoval za
možná vhodnìjší, aby tento zákon byl stažen z této schùze, aby tedy nebyl projednáván.
Na druhou stranu zde musím ještì závìrem øíci k výtkám, které byly
smìrovány ze strany nìkterých kolegù z ODS, že my jsme tento návrh
zákona pøedložili v dobì, kdy to bylo poprvé možné, a nikdo z nás neusiloval o to, aby tento návrh zákona byl projednáván na této mimoøádné
schùzi. Takže pokud jsem zde byl málem osoèen z toho, že se podílíme na
tom, že je zakrýván takzvanì služební zákon jinými zákony, tak chci øíci, že
nikdo z pøedkladatelù na tom podíl nemìl a ani se mnou tady nebyl tento
postup konzultován, nicménì samozøejmì rozhodnutím vìtšiny této
Snìmovny mi nezbylo než jej akceptovat. Propøíštì by bylo asi vhodnìjší
minimálnì si nìkterá fakta ovìøit.
Já považuji za vhodné, aby se tento návrh zákona projednal na co
nejbližší schùzi, poté kdy bude schválen text ústavní zmìny. Dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji zástupci navrhovatelù. Pane
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navrhovateli, prosím, abyste potom v rozpravì návrh na odroèení podle
§ 63 odst. 1 písm. a) pøedložil ještì jednou, abychom o nìm mohli potom
hlasovat.
Nyní požádám zpravodaje pro prvé ètení pana poslance Petra Koøenka,
aby pøednesl svoji zpravodajskou zprávu.

Poslanec Petr Koøenek: Jednáme o snìmovním tisku 44 a k nìmu o
snìmovním tisku 44/1, stanovisko vlády. Jedná se o novelu zákona o
Nejvyšším kontrolním úøadu, zákon èíslo 166/1993 Sb.
Cílem návrhu novely je vytvoøit zákonné podmínky pro øádnou aplikaci
zmìn obsažených ve snìmovním tisku 43. Návrh dále konkretizuje kompetence, které jsou v tomto tisku obsaženy. Jde pøedevším o vyjmenování
veøejných institucí, které mùže Nejvyšší kontrolní úøad podrobit kontrole,
nebo o stanovení výše majetkové úèasti státu a územnì samosprávných
celkù v právnických osobách, na které se má pùsobnost NKÚ vztahovat.
Tato hranice je stanovena ve výši 50 % nejménì. Dále je specifikována pravomoc NKÚ ve vztahu k územnì samosprávným celkùm, a to tak, že NKÚ
bude zkoumat pouze zákonnost, a nikoliv úèelnost a hospodárnost. Návrh
rovnìž obsahuje legislativnì technické úpravy, které reagují na dosavadní
zmìnu legislativy.
Projednávaný tisk rovnìž vychází z tiskù, které byly diskutovány v minulém volebním období. V tomto pøípadì jde o tisky 352 a 970.
Vláda ve svém stanovisku vyslovila s projednávaným návrhem zákona
souhlas. Doporuèila však v dalším legislativním procesu zohlednit nìkolik
pøipomínek. Za prvé, vláda považuje za vhodné v pøípadì hospodaøení
právnických osob s majetkovou úèastí Èeské republiky nebo územnì samosprávných celkù vztáhnout kontrolu NKÚ na osoby, které jsou ÈR nebo
územnì samosprávným celkem fakticky ovládány, tedy nahradit padesátiprocentní hranici majetkové úèasti kritériem ovladatelnosti. Za druhé, vláda
považuje za vhodné, aby kontrola hospodaøení územnì samosprávného
celku byla rozšíøena i o zkoumání hospodárnosti a úèelnosti.
Já navrhuji, pokud postoupí tento tisk do druhého ètení, pøikázat dále k
projednání výboru pro veøejnou správu a regionální rozvoj a výboru kontrolnímu. Další závìr pak zazní v mém závìreèném vystoupení.

hu zákona o Nejvyšším kontrolním úøadu. Argumenty proti tomuto návrhu tu
zaznìly v dostateèném množství, nehodlám je všechny opakovat a nehodlám je ani znovu vyjmenovávat.
Chci ale nabídnout øešení, jedno z možných øešení. Pan zpravodaj
navrhne pøerušení projednávání, já navrhuji vrátit navrhovatelùm návrh
zákona k dopracování, protože o tomto zákonì se opravdu mùžeme bavit,
až bude schválen nový text Ústavy. Bude na jejich úvaze, zda vùbec potom nový návrh po zapracování pøipomínek vznesených v diskusi pøedloží,
nebo to nechají na vládì, protože se domnívám, že ten návrh by mìl projít
standardním legislativním procesem. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Koníèkovi.
Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, zatím poslední pøihlášený do
rozpravy. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Vladimír Koníèek: Vážený pane pøedsedající, vážené
kolegynì a kolegové, dovolte také mnì nìkolik slov k pøedloženému návr-

Poslanec Ludvík Hovorka: Dìkuji za slovo. Vážený pane místopøedsedo, vážení èlenové vlády, vážené kolegynì, vážení kolegové, já se
hlásím k tomu, že jsem podepsal iniciativu Rekonstrukce státu a podepsal
jsem také tento návrh zákona, ale byl jsem úèasten na jednání kontrolního
výboru na nezávislém kontrolním úøadu a slyšel jsem vážné výhrady pana
prezidenta NKÚ.
Chtìl bych se jenom zeptat pana hlavního pøedkladatele neboli autora
této normy, proè došlo ke zmìnám, které jsou oproti tomu, co bylo v
pùvodním znìní návrhu zákona, zejména proè došlo k vypuštìní kontroly
hospodaøení s finanèními prostøedky vybíranými na základì zákona ve
prospìch právnických osob, èili z toho úplnì vypadává kompetence kontrola daní neboli veøejných prostøedkù i veøejného zdravotního pojištìní.
Další vìc, to omezení, vlastnì kontrola institucí na kontrolu legality, jenom soulad, kontrola souladu s právními pøedpisy, a proè došlo k
vypuštìní kontrolované èinnosti z hlediska úèelnosti a hospodárnosti vynakládání prostøedkù. Není mi jasné, proè toto omezení se do tohoto návrhu
vkládá.
Stejnì tak padla kompetence kontroly hospodaøení v oblasti kompetence ochrany prostøedkù ze zahranièí. Vypadává kompetence, kde NKÚ nyní nebude mít možnost kontrolovat prostøedky, za nìž pøevzal stát záruky.
To si myslím, že i v pøípadì kontroly hospodaøení s prostøedky
poskytnutými Èeské republice ze zahranièí a s prostøedky, za nìž pøevzal
stát záruky, opìt vypadává kontrola finanèních prostøedkù vybíraných na
základì zákona ve prospìch právnických osob.
To jsou zmìny, které nebyly ani v pùvodním návrhu, ke kterému se
hlásili poslanci, když dostali vlastnì pøedlohy základních tezí, které
pøedkládala rekonstrukce státu. Chtìl bych se zeptat, jaká byla motivace k

- 116 -

- 117 -

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu zpravodaji. Otevírám
obecnou rozpravu, do které mám dvì pøihlášky – pøihlášku pana poslance
Vladimíra Koníèka a pøihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Žádám pana poslance Vladimíra Koníèka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanèe.

tomu, že tyto podle mì zcela zásadní vìci z kompetencí kontroly NKÚ
vypadly, a proè se to zmìnilo.
Stejnì tak bych ještì prosil, protože tady byl v minulém volebním období projednáván návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úøadu a došlo tam vlastnì také k nìjaké shodì v Poslanecké snìmovnì, nakonec to
neprošlo Senátem, chtìl bych se zeptat na hranici, proè se zahrnuje jenom
kontrola hospodaøení s majetkem právnických osob, v nichž má Èeská republika nebo územnì samosprávný celek alespoò padesátiprocentní
majetkovou úèast, jestli ta hranice byla zvolena na základì nìjaké analýzy,
nebo jenom na základì tøeba doporuèení Ministerstva financí, nebo z hlediska množství kontrol, které by potom musel nezávislý kontrolní úøad
vykonávat.
Dìkuji za zodpovìzení tìchto dotazù.

Poslanec Stanislav Polèák: Dìkuji. Já bych nejprve pohovoøil k tomu,
co zde øekl pan kolega, pøedseda Koníèek.
Podle legislativních pravidel, nebo podle jednacího øádu, pokud je
zmìna Ústavy doprovázena i provádìcím zákonem, tak je nezbytné
pøedložit oba texty. Z toho dùvodu vlastnì byly pøedloženy oba texty, jak
novela Ústavy, tak i provádìcí zákon.
Stalo se tomu samozøejmì tak i v minulém období a mìlo by to být pravidlem. Nicménì soubìžné projednávání obou dvou pøedloh, které by ve
stejný okamžik dobìhly takzvanì do Senátu, není asi úplnì nejšastnìjší,
protože Senát k projednání zmìny Ústavy nemá stanovenou žádnou lhùtu,
zatímco k projednání zmìny zákona 30denní lhùtu stanovenou má. Z toho
dùvodu, aby Senát nebyl vystaven, øeknìme, jistému tlaku legislativní procedury, by bylo asi nejprve skuteènì vhodnìjší, aby byla schválena, jak
jsem naznaèil, zmìna Ústavy obìma komorami Parlamentu a stala se tedy
platnou a úèinnou i v právním øádu, a teprve následnì by byla
projednávána zmìna zákona. Tím by se vlastnì projednávání tohoto opakovaného pokusu o rozšíøení kompetencí Nejvyššího kontrolního úøadu
zmìnilo od pøedchozího kola.
Já bych nevítal návrh na vrácení zpìt k pøepracování pøedkladatelùm,
ale myslím si, že je plnì namístì odroèit projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než bude schválena, nebo než bude posouzena zmìna Ústavy podle tisku 43 obìma komorami Parlamentu, nebo pokud by legislativní proces skonèil neúspìchem zde ve Snìmovnì, tak zde ve
Snìmovnì.

Tolik tedy k procesnímu postupu, který navrhoval pan kolega Koníèek.
Já se s ním neztotožòuji.
Pokud jde o obsah vystoupení pana kolegy Hovorky, nejprve k té hranici, která je stanovena. Je tøeba øíci, že v zahranièí jsou úpravy rùzné.
Hodnoty podílù, které drží øeknìme veøejnoprávní subjekty v soukromých
spoleènostech a od nichž se potom odvíjí možnost kontroly ze strany
Nejvyššího kontrolního úøadu, jsou rùzné. Jsou státy, které uplatòují
vìtšinový princip. Jsou státy, které uplatòují dokonce princip, že staèí,
pokud veøejnoprávní celek drží pouze jednu jedinou akcii nebo jeden jediný podíl v takové obchodní spoleènosti, a už jde dána kontrola Nejvyššího
kontrolního úøadu.
Já se pøiznám, že jsem spíše zastáncem co nejnižších hranic této kontroly, kdy Nejvyšší kontrolní úøad mùže vstupovat do tìchto spoleèností, ale
respektoval jsem dosažený kompromis, a jak jsem již naznaèil, na textu té
normy se oproti pøedložené variantì v kvìtnu nezmìnilo vùbec nic kromì
toho, že zde vypadla výjimka pro obchodní spoleènosti kotované na
veøejných trzích. Jinými slovy, mìl-li jsem možnost i zkonzultovat tuto problematiku napøíklad s rakouskými zástupci jejich kontrolního úøadu, ono je
to trochu specifické, Rakousko je spolková zemì, tak tam ta hranice byla
stanovena níž, nebyla to padesátiprocentní, a už dnes jim ta hranice, která
je stanovena, nevyhovuje, protože by mìla být ještì nižší. A také, pokud
vím, probíhají v Rakousku legislativní úvahy nad tím, že se ta hranice bude
snižovat. Jak øíkám, já jsem tu hranici chtìl volit v zásadì i nižší, nicménì
je rozumný i argument, který øíká, že stát by mìl kontrolovat, nebo mìl více
kontrolovat ty spoleènosti, v nichž drží vìtšinu. Nejen stát samozøejmì, ale
myšleno i územnì samosprávné celky.
Takže z toho dùvodu byla v minulosti dosažena kompromisní dohoda nad tím textem, který byl pøedložen. Chci pouze poukázat, že
právì v pùvodním znìní zákona vùbec žádná kontrola nad takovýmito obchodními spoleènostmi stylizována takto, v takovémto rozsahu,
nebyla.
Zároveò chci jasnì podotknout, že ta kontrola je myšlena skuteènì jako plná, to znamená, že zde není to omezení, které je spatøováno na úrovni obcí a mìst, protože zde ta výjimka, která øeknìme zaznìla i na úrovni
Senátu, nemùže být aplikována. Zároveò je podle mého názoru naprosto
jasné, že v tìchto obchodních spoleènostech se nemùže uplatnit v zásadì
žádná kontrola ze strany veøejnosti. Což je ovšem naopak, pokud je kontrolováno hospodaøení, nebo postupy uplatòované na úrovni územnì samosprávných celkù, kde samozøejmì i obèané mají svá práva stanovená
právními pøedpisy a toto hospodaøení je kontrolováno i ze strany krajských
úøadù, pøípadnì auditorù nebo finanèní kontrolou podle rozpoètových pravidel. To je tedy na vysvìtlenou, proè v rámci obchodních spoleèností
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Ludvíku
Hovorkovi. Do rozpravy se pøihlásil zástupce navrhovatelù Stanislav
Polèák. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

vlastnì není ta výjimka zakomponována tak, jak je dnes komponována
u obcí a mìst v paragrafu 4.
Pokud jde o další námitky, které zaznìly, tak zdravotní pojišovny jsou v
paragrafu 3 vyjmenovány, nebo veøejné zdravotní pojišovny jsou vyjmenovány jako kontrolované subjekty. A k tìm námitkám, které zde byly potom
v tomto smìru sdìleny, já mám za to, že text zákona nebyl zmìnìn oproti
té variantì, která byla pøedložena minule. Já osobnì jsem se s tìmito
námitkami i stran nemožnosti kontrolovat nìkteré tyto subjekty nesetkal ani
v tom vládním stanovisku a byly sdìleny pouze prezidentem Nejvyššího
kontrolního úøadu. To ovšem vyvrací podle mého názoru minulý pøístup
Nejvyššího kontrolního úøadu, který totožnou pøedlohu, v totožném znìní,
obhajoval. Tudíž mùžeme se samozøejmì nad tím bavit, nad textací toho
zákona, jestli je zcela správná, jestli skuteènì odpovídá tomu, co je myšleno, že by mìlo být kontrolováno, já se této debatì vùbec nebráním a naopak myslím si, že je vhodné, aby i ty pøipomínky, které skuteènì jsou relevantní a které by mìly zaznít v tom legislativním procesu, byly zaznamenány i do textu toho zákona. Trvám ale na tom, že zákon se proti pùvodní
pøedloze vùbec nikterak nezmìnil. Dìkuji.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Ptám se, jestli je závìreèné
slovo, protože rozprava je taková, že nemám žádnou písemnou pøihlášku,
nikoho z místa nevidím, takže rozpravu skonèím. Ptám se, jestli je zájem o
závìreèná slova. Není. Pan zpravodaj – prosím tedy o shrnutí rozpravy, pane zpravodaji.
Poslanec Petr Koøenek: Dámy a pánové, v rozpravì zaznìly v
podstatì tøi návrhy, a to návrh na vrácení k dopracování podle jednacího
øádu, druhý návrh – odroèit projednávání a tøetí – prodloužit lhùtu k projednávání. Mé stanovisko je v podstatì ke všem tìmto návrhùm neutrální.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Podle jednacího øádu
nejdøív budeme hlasovat návrh na odroèení. Jedná se o návrh podle § 63
odst. 1 bod 1a) – návrh na odroèení je limitovaný, pane navrhovateli,
skonèením jednání v Senátu o ústavní zmìnì. Ano? (Zpravodaj: Ale i ve
Snìmovnì.) Teï to musíte specifikovat, to já nemùžu za vás uèinit. Èili jestli jsem vašemu vystoupení v rozpravì rozumìl tak, že do skonèení jednání
v Senátu. Prosím.

ve Snìmovnì, v pøípadì jeho zamítnutí, vlastnì už by pøipadal pouze návrh
na jeho zamítnutí ve tøetím ètení.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dobøe. Èili do skonèení jednání v
Poslanecké snìmovnì – tohoto tisku. Ano? Èili první návrh, který budeme
hlasovat, je návrh na odroèení podle § 63 odst. 1 bod 1a), a to, že
odroèujeme projednávání tisku 44 do skonèení jednání o tisku 43 v
Poslanecké snìmovnì.
(Poslanec Polèák z místa: V Senátu, pøípadnì v Poslanecké snìmovnì.)
Takhle to nejde, pane pøedkladateli. Protože Snìmovna nemùže
pøehlasovat ústavní zákon, èili musíme si øíct, jestli to bude otázka
Snìmovny, nebo otázka dokonèení legislativního procesu. Já to vnímám
tak, že my mùžeme pokraèovat, jestliže to pošleme do Senátu, to asi
mùžeme pokraèovat, to je možné, vážeme to potom pouze na vlastní jednání, anebo na skonèení zákona jako takového, to znamená, že bude
pøijata zmìna Ústavy v Senátu a my pak budeme pokraèovat, jenom ta debata v Senátu bude trošku odroèena. Takže v tomto ohledu se musíme
vyjádøit jasnì. Prosím.

Poslanec Stanislav Polèák: Pane místopøedsedo, já to možná trochu
ulehèím. V pøípadì, že to nebude schváleno ve Snìmovnì, tak je patrné,
že provádìcí zákon nelze projednávat. Takže v zásadì máte pravdu. Je
pøípustné projednání této normy zákona, tedy to odroèení, v pøípadì schválení tohoto ústavního textu v Senátu, to znamená, že v pøípadì, že skonèí
v Poslanecké snìmovnì, tak se to automaticky neuplatní. Jinými slovy, do
skonèení legislativního procesu schválením pøedloženého tisku 43 v
Senátu. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Takže máme jasno.
Budeme tedy odroèovat do skonèení legislativního procesu schválením v
Senátu nebo odmítnutím v Senátu.
Rozhodneme v hlasování poøadové èíslo 20, které jsem právì zahájil, a
ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 20 z pøítomných 166 pro 46, proti 13. Návrh
nebyl pøijat.

Poslanec Stanislav Polèák: Myslím, že ta podmínka by mìla být úplná. Tudíž já jsem i zde zmiòoval, že by to mìlo být do skonèení legislativního procesu v Senátu, ale je možné, že ten tisk tam i nepostoupí, tudíž
popøípadì by tam byl kondicionál – do skonèení projednávání tohoto tisku

Budeme se tedy muset vypoøádat s dalším návrhem a to je návrh na
vrácení tohoto tisku k dopracování. Znamená to vládì – pardon,
navrhovatelùm, i když jsem v rozpravì slyšel, že vládì, že by to bylo
vhodnìjší, ale vrací se navrhovatelùm, nikoliv vládì.
Rozhodneme v hlasování poøadové èíslo 21, které jsem zahájil. Ptám
se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Dìkuji vám.
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V hlasování poøadové èíslo 21 z pøítomných 167 pro 128, proti 23. Návrh
byl pøijat. Znamená to tedy, že se nemùžeme zabývat návrhy na pøikázání
ani návrhy na prodloužení lhùty a konstatuji, že tento návrh byl vrácen
navrhovatelùm k dopracování.

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci, vážený pane pøedsedající a zbylí èlenové vlády, dovolte mi, abych vás
za skupinu navrhovatelù seznámil s poslaneckým návrhem na zmìnu služebního zákona, mnohdy také nazývaného zákona o úøednících.
Cílem novely zákona, která byla pøedložena 23. prosince loòského roku
do legislativního procesu, je jednoznaèné odpolitizování státní správy a
zvýšení kvality, kvalifikovanosti jednotlivých úøedníkù v centrálních
správních úøadech. Chtìl bych podotknout, že na rozdíl od pøedchozích
vládních návrhù, které jsme tady mìli v minulém volebním období, se tento
zákon vùbec nijak nedotkne místních samospráv, tedy obcí a krajù, a právì
proto, že k tomu není dùvod, a myslím, že se vìtšina z nás shodne, že
zákon, který platí pro obce a kraje, je fungující, tak není dùvod, abychom
do nìj zasahovali zpùsobem, který by spíše pøinesl škodu než užitek.
Chtìl bych na zaèátku odmítnout výtky, které jistì pøijdou a které pøišly
už vèera pøi projednávání programu této schùze, že zákon úèelovì reaguje

na souèasný stav – tvorbu vlády v tom smyslu, že by jakkoliv zmìkèoval
lustraèní zákon, že by jakkoliv vycházel vstøíc zmìnì lustraèního zákona.
Zákon, který jsme pøedložili, jsme pøedložili ve stejné verzi, v jaké byl
pøedložen v srpnu loòského roku, a myslím, že v srpnu loòského roku nikdo
nemohl tušit, kdo se stane èlenem Poslanecké snìmovny, i když prùzkumy
už nìco naznaèovaly, ale nikdo rozhodnì nemohl tehdy podezøívat sociální demokracii, že by pøedkládala ještì pøed volbami zákon, který by
umožòoval komukoliv jinému vstup do vlády za jiných podmínek. To je podle mého názoru dùkaz o tom, že návrh, tak jak je pøedložen, není úèelovì
podán, nemá za cíl a nemùže mít za cíl zmìnit lustraèní zákon, protože se
jej nedotýká, a jediné, na èem tento zákon trvá, nebo kde se s lustracemi
protíná, je to, že lustraèní zákon zùstává platný a úèinný pro všechny
úøedníky. A je logické, že pokud se nevztahuje na ministry a jeho kabinet,
tak tedy nemùže ani pro ministry a jeho kabinet cokoliv zavádìt jako podmínku a cokoliv jako podmínku rušit. Tolik tedy k této námitce, která tady
zaznìla vèera a jistì bude zaznívat i nadále.
Naším cílem je zabránit do budoucna takovým pøípadùm, kterých jsme
byli svìdky v minulosti, a nechci teï jmenovat jednotlivé premiéry a jejich
vlády, za kterých to bylo nebo nebylo horší èi lepší, ale vždy docházelo po
zmìnì vlády k výrazné obmìnì úøedníkù a mnohdy obmìna nebyla dána
tím, že by pøicházeli kvalitnìjší úøedníci, ale spíše úøedníci, kteøí byli buïto
povolnìjší nové garnituøe, anebo na ni politicky navázaní. To je vìc, kterou
chceme zmìnit, a zmìnili bychom ji systémovì. Pokud pøijmeme tento návrh zákona a novelu, kterou navrhujeme, tak do budoucna nebude možné,
aby byly provádìny noci dlouhých nožù, nebude možné, aby byly
provádìny úèelové reorganizace, kdy se ministr dokázal zbavit vedoucího
odboru tím, že buï odbor zrušil, nebo dva úèelovì slouèil a vypsal, by po
formální stránce, výbìrové øízení na nového vedoucího odboru. A vìtšinou,
jaká to náhoda? Už neuspìli lidé, kteøí tu kvalifikaci mìli mnoho let pøedtím,
ale uspìli lidé, kteøí napøíklad pøišli na ministerstvo pøed nìkolika dny pøed
výbìrovým øízením anebo pøímo tím výbìrovým øízením.
Novì tedy nebude možné, aby ministr rozhodl o reorganizaci svého ministerstva. Vždy návrh bude muset zpracovat státní tajemník, tedy nejvyšší
úøedník na ministerstvu. Bude jej muset pøedložit generálnímu øeditelství a
toto generální øeditelství bude tento návrh za všechna ministerstva
pøedkládat vládì, ale vláda nebude moci návrh mìnit a bude s ním moci
buïto souhlasit, nebo nesouhlasit. To, že tento návrh bude pøipravován
generálním øeditelstvím za všechny instituce, které pod nìj budou spadat,
bude mít za cíl i to, že budou jednotlivé agendy vždy posuzovány z pohledu komplexního, a tedy pokud dojde napøíklad k pøesunu kompetencí z
jednoho úøadu na druhý, nebude možné, aby na jednom úøadì pøi nových
kompetencích byl zvýšen poèet státních úøedníkù a naopak neubyl, jak se
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Tím konèím bod èíslo 4. Dìkuji zpravodaji, dìkuji zástupci navrhovatelù.

Budeme pokraèovat bodem èíslo 5... Jenom se dohodneme s kolegy
místopøedsedy, jak ho budeme projednávat.
Zahajuji bod èíslo
5.
Návrh poslancù Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších
na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 218/2002 Sb.,
o službì státních zamìstnancù ve správních úøadech
a o odmìòování tìchto zamìstnancù a ostatních zamìstnancù
ve správních úøadech (služební zákon)
/snìmovní tisk 71/ - prvé ètení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako snìmovní tisk 71/1. Prosím tedy zástupce navrhovatelù pana poslance Romana Sklenáka... pan kolega
Jeroným Tejc. A zároveò žádám zpravodaje pana poslance Jana Chvojku,
aby zaujal místo u stolku zpravodajù. Pan zástupce navrhovatelù Jeroným
Tejc se ujme slova. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

to nìkdy dìlo v minulosti, pokud kompetence z úøadu zmizí, poèet
úøedníkù na tom úøadu prvním.
Myslím si, že nový zákon povede i k tomu, že se bude muset nová vláda
zamyslet nad tím a zpracovat analýzu po dohodì s generálním
øeditelstvím, jak se promítlo pøedání kompetencí jednotlivým krajùm zejména v oblasti školství, zdravotnictví na ministerstvech a zda napøíklad poèet
úøedníkù na tìchto centrálních úøadech odpovídá skuteèné potøebì poté,
co velká èást tìchto kompetencí byla pøevedena na kraje, kde k tomu byla logicky vytvoøena nová úøednická místa.
Chtìl bych se vyjádøit také k návrhu, který doprovází legislativní proces,
tj. k návrhu vlády pana premiéra Rusnoka. Já jsem pøesvìdèen, že návrh
je projednáván ménì øádnì z hlediska legislativního procesu než ten návrh
poslanecký právì proto, že všechny lhùty pro projednání tohoto návrhu,
zejména pøipomínkové øízení, byly výraznì zkráceny. A chtìl bych øíct, že
urèitì ten návrh, jak by podán, má svou hodnotu zejména z hlediska
legislativní pøípravy a provázanosti. A tady urèitì budeme rádi, když tento
návrh využijeme jako další podklad pro zpracování komplexního
pozmìòovacího návrhu.
Ale v èem se liší návrh vládní, je pøedevším to, že pøidává nové bonusy
státním úøedníkùm. Pøidává paušální náhradu za ošatné, pøidává paušální
náhradu za dopravu a pøidává také pomìrnì vysoké èástky odškodného v
pøípadì smrti zamìstnance pro jeho rodinné pøíslušníky. Není to tak, že
bychom nepøáli státním úøedníkùm lepší zabezpeèení, ale kdykoli se tady
objevil zákon o státní službì a kdykoli jeho hlavním cílem bylo pøidat nové
benefity státním zamìstnancùm nebo jim zvýšit plat, tak zákon logicky
nebyl pøijat Poslaneckou snìmovnou s hlavní výhradou, že Èeská republika, její státní rozpoèet, si v tuto chvíli nemùže dovolit zatížit rozpoèet dalšími výdaji ve výši 6 až 7 miliard korun. A zákon, který mìl zlepšit systém,
spadl pod stùl jenom proto, že vyžadoval další a znaèné finanèní výdaje.
Proto jsme se jako pøedkladatelé poslaneckého návrhu, který má
pozmìnit souèasný služební zákon, zamìøili na to, že nejen že
nepøidáváme nové benefity, ale nìkteré také rušíme. Jsme pøesvìdèeni, že
není správné zavádìt systém výsluh tak, jak je dnes u policie, u hasièského
sboru, a není správné, aby úøedníci poté, kdy odejdou ze služby, ještì pobírali ke svému dùchodu èi platu kdekoli jinde další výsluhu. Že pokud
chceme úøedníky motivovat, mìli bychom je motivovat stabilním
zamìstnáním, slušným platem, který bude zakotven v zákonì, a tedy bude
úøedník placen dobøe po tu dobu, kdy slouží státu, nikoliv poté, kdy už státu
neslouží a pracuje tøeba proti státu v nìjaké soukromé spoleènosti.
Pokud se týká výtek, které zaznìly k tomuto návrhu zákona ze strany
vládní administrativy, první výtka byla, že se jedná o neústavní návrh, protože zákon nemá v sobì zahrnut platový mechanismus a odkazuje na roz-

hodnutí vlády formou naøízení. Chtìl bych øíct, že se ztotožòuji s touto
pøipomínkou v tom smyslu, že budeme pracovat na komplexním
pozmìòovacím návrhu ve spolupráci s ministerstvy, aby novì platový mechanismus byl obsažen již v zákonì. Ale chtìl bych odmítnout, že bychom
tím, co bylo navrženo, snad chtìli zakotvit jakýsi protiústavní stav. My jsme
pouze navrhli prodloužit systém odmìòování tak, jak je teï, na dobu jednoho až dvou let, než vláda, a už to bude jakákoli vláda, pøipraví systém
odmìòování do zákona. Protože to je vìc, která rozhodnì nemá a nesmí
být øešena poslaneckým návrhem. A pokud teï k tomuto pøistoupíme v té
90denní lhùtì, tak pak jen v souladu s vládou a s jednotlivými ministerstvy,
která budou garantem správného hodnocení.
Druhá námitka údajné protiústavnosti našeho návrhu spoèívala v tom,
že zatímco zamìstnanci podle zákoníku práce odpovídají za škodu do
výše ètyøapùlnásobku svého mìsíèního platu, my navrhujeme, aby
úøedníci odpovídali za škodu zpùsobenou státu svým jednáním osminásobkem svého platu. Myslím si, že není podstatné, jestli to bude osminásobek nebo šestinásobek nebo sedminásobek, ale dùležité je, že nelze
srovnávat podle mého názoru kupø. pozici úøedníka ministerstva, který
bude mít novì podle zákona stabilní kariérní postup, bude chránìn pøed
politickým tlakem, bude mít vìtší jistotu zamìstnání než jakýkoli jiný
zamìstnanec, ale mìl by také odvádìt daleko kvalitnìjší práci, a pokud se
dopustí jednání, které zpùsobí státu škodu, napø. bude mít garanci nad
výbìrovým øízením, za které Úøadem pro ochranu hospodáøské soutìže
bude uložena pokuta, není dùvod, aby se takový úøedník nepodílel na
úhradì této pokuty, této škody, která vznikla tomu konkrétnímu ministerstvu, do výše šestinásobku nebo osminásobku svého platu, protože jeho
ochrana je vyšší, jeho plat je obvykle také vyšší, než je prùmìrný plat.
Myslíme si, že by tedy bylo správné, aby i jeho odpovìdnost byla vyšší. A
nemyslím si, že by to byla vìc, která by byla sama o sobì protiústavní.
(Trvalý hluk v sále.)
Jak jsem již øíkal, z hlediska benefitù žádné nové nezavádíme. Rušíme
výsluhy, ale ponecháváme odchodné, tedy odstupné, podle zákoníku
práce odchodné, ve výši pìti platù pro pøípad, že konkrétní zamìstnanec
odchází jako úøedník po více než deseti letech z konkrétního úøadu a v
posledních pìti letech, to je nová podmínka, se nedopustil žádného
kárného prohøešku. Tedy odmìnu ve výši pìti platù získávají pouze ti, kteøí
sloužili více než deset let a pøedevším v posledních pìti letech se nièeho z
hlediska kárné oblasti nedopustili.
Byli bychom rádi, aby zákon jasnì stanovil vazby mezi úøedníky a politiky. Proto by mìla vzniknout pozice generálního øeditele státní služby.
Jeho hlavní náplní bude koordinace vzdìlávání, pøíprava a systemizace
onìch reorganizací na jednotlivých ministerstvech, ale také personální po-
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litika ve vztahu ke státním tajemníkùm, tedy k tìm, kteøí budou nejvyššími
úøedníky na daném ministerstvu.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanèe, já vás na chvilku
pøeruším a dùraznì požádám kolegy, vzhledem k tomu, že projednáváme
jeden z nejdùležitìjších zákonù tohoto volebního období, o klid. V pøípadì,
že máte cokoli, co chcete sdìlit svým kolegùm, nebo potøebujete telefonovat, prosím, bìžte mimo sál. Dìkuji. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jeroným Tejc: Dìkuji. Ten zákon samozøejmì dozná
urèitých zmìn. A právì otázka vztahu generálního øeditele, státního tajemníka, tzv. odborných námìstkù, já jim radìji øíkám vrchní øeditelé sekcí,
urèitì mùže doznat zmìn v Poslanecké snìmovnì v debatì jednotlivých
stran. Ale mìla by být zaruèena jedna zásadní vìc, a na tom se, vìøím,
shodneme všichni, že se zmìnou vlády, se zmìnou ministra, pøichází – odchází ministr, jeho politiètí námìstci, kterých bude nepochybnì ménì, než
je tomu dosud, kabinet ministra, ale neodcházejí øeditelé sekcí, neodcházejí vedoucí odborù a neodchází státní tajemník. To jsou vìci, které by
mìly do budoucna zajistit kvalitnìjší státní správu. A myslím si, že má smysl debatovat napø. u státních tajemníkù o principu rotace, tak aby tento vrcholný manažer nestrávil celý svùj kariérní život na jednom ministerstvu,
aby urèitým zpùsobem musel projít napø. rotací na jiná ministerstva èi jiné
úøady. Ale to je vìc, o které urèitì budeme diskutovat v rámci jednání ve
výborech.
Chtìl bych také za navrhovatele požádat o to, aby Snìmovna
prodloužila lhùtu k projednávání o 30 dnù, tedy na 90 dnù, tedy lhùtu mezi
prvním a druhým ètením, kdy bychom o této vìci diskutovali v jednotlivých
výborech, a to proto, že urèitì návrhù na zmìny poslaneckého návrhu
bude øada a bylo by správné, abychom se jimi zabývali nejen uvnitø výborù,
ale diskutovali také s odbornou veøejností, s neziskovými organizacemi, odbory a samozøejmì jednotlivými ministerstvy.
Zaznívala vèera výtka, že ten návrh je pøedkládán už s tím, že bude
zmìnìn, a že všichni víme, že je nekvalitní. Tak já bych chtìl upozornit na
to, že sociální demokracie ten návrh považuje za kvalitní, jenom vnímáme
to, že každý z nás mùže mít rùzný pohled na to, jak ta vìc má být upravena. A já samozøejmì jsem vnímal v minulých dnech závažné pøipomínky ze
strany koalièních partnerù, ale vnímal jsem i pøipomínky ze strany opozice
a urèitì budeme rádi, když v ústavnìprávním výboru nebo v jakémkoli
jiném budeme schopni nalézt shodu na komplexním pozmìòovacím návrhu, který získá vìtší podporu než koalice v této snìmovnì, tak aby do
budoucna, a už tady bude jakákoli vláda, zákon doznával pouze drobných
zmìn, a nikoli zmìn zásadních, které by popíraly jeho smysl.
- 126 -

Tolik tedy na úvod. Urèitì se rád pokusím zodpovìdìt vaše pøípadné
dotazy èi pøipomínky, které tady mohou zaznít. A všechny vás samozøejmì
srdeènì zvu na semináø, který se bude konat už zítra odpoledne v
Poslanecké snìmovnì. Samozøejmì ty, kteøí mají zájem diskutovat
podrobnìji o tomto problému. Je to první krok k tomu, abychom nalezli
nìjakou shodu napøíè politickým spektrem s cílem skuteènì vytvoøit kvalitní zákon, který tady pøetrvá nikoli jedno, ale alespoò tøi volební období.
Dìkuji za pozornost.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji zástupci navrhovatelù panu
poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro
prvé ètení pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jan Chvojka: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Na úvod bych chtìl øíct, že jsem rád, že pan
místopøedseda Gazdík uznal, že máme zde na dnešním dnu na Snìmovnì
zákon, který je jedním z nejdùležitìjších v tomto období. To potìší od zástupce TOP 09. Jsem rád, že TOP 09 došla k takovému názoru.
Myslím, že pan navrhovatel øekl v zásadì všecko potøebné, co se týèe
konkrétností toho zákona, a já to nechci opakovat. Spíše zaènu drobnou osobní vzpomínkou. Já jsem nìkdy o vánoèních prázdninách v roce 2002,
když jsem byl studentem ètvrtého roèníku Právnické fakulty v Brnì,
studoval uèebnici správní vìdy, ze které jsem dìlal na zaèátku ledna zkoušku ze správní vìdy, a už tenkrát jsem se uèil služební zákon, který už byl
platný, nicménì nebyl úèinný. A máme o jedenáct let pozdìji, uteklo jedenáct let a ten služební zákon až na nìkterá ustanovení stále není úèinný. A
myslím si, že urèitì to, že je dán do legislativního procesu, není tím, že by
mìlo jít o nìjaké lustrace èi podobnì, ale prostì dùvody jsou stále stejné,
jako byly pøed jedenácti lety.
Èeské republice chybí zákon, který by nìjakým solidním zpùsobem upravoval pomìry státních zamìstnancù, resp. zamìstnancù v ústøední
státní správì, protože zamìstnanci – nebo pracovní pomìr úøedníkù v
samosprávì je upraven zákonem 312 z roku 2002.
Dùvody toho, proè by ten zákon mìl být úèinný, jsou jasné. Prostì státní správa potøebuje lepší organizaci, potøebuje lepší øízení, potøebuje více
kontroly a potøebuje to, aby byl oddìlen politický vliv, to znamená, aby byl
oddìlen vliv politiky od úøednického místa. To, že toto tady chybí, to znamená není dobrá organizace, není dobré øízení, není velká kontrola, není
oddìlen politický vliv, znamená, že zde máme nestabilitu odborného aparátu, je zde málo vyvozována odpovìdnost, je zde špatné rozdìlení
odpovìdnosti. Samozøejmì zde máme i další dùvody, také ty právní.
Myslím si, že by mìl být úøednický pomìr øešen nejenom na základì sou- 127 -

kromoprávního vztahu, tak jak vyplývá ze zákoníku práce, ale i na základì
spíše veøejnoprávního pomìru.
Takže bych chtìl jenom øíct, že jsem rád, že navrhovatelé ve své
dùvodové zprávì jasnì øekli, že sledují otevøení parlamentní debaty o obsahu platného služebního zákona, to znamená, že nestojí rigidnì na tìch
ustanoveních tak, jak je pøedkládají, ale jsou otevøeni diskusi. Ta diskuse
bude urèitì potøeba a zmìny budou také potøeba, protože ten návrh
samozøejmì není dokonalý a je potøeba nìjakého širšího politického kontextu a širší politické shody – a je potøeba nicménì, aby ten zákon nabyl
úèinnosti co nejrychleji.
Takže si myslím, že jsem øekl všecko. Možná to nebyla úplnì tak zpravodajská zpráva, spíše zpráva s nìjakým názorem. Ale pan navrhovatel v
zásadì øekl všecko, co bylo potøeba.
Dìkuji.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Dìkuji za slovo, pane místopøedsedo. To
bylo vèera. Netušil jsem, že budeme projednávat ještì dneska, když si
koalièní poslanci nezajistili projednávání po 19. hodinì. Díky kvalitì mého
hlasu bude moje vystoupení velmi krátké a nechám vystoupení za náš klub
svým kolegùm.
Použiji k tomu, že bych velmi polemizoval s vaším výrokem, pane
místopøedsedo, že se jedná o jeden z nejdùležitìjších zákonù. Možná podle názvu. S tím souhlasím. Nebo jeden z nejdùležitìjších úkolù, které pøed
námi stojí, abychom ho pøijali.
Byl jsem na ministerstvu pouhých sedm mìsícù a vždycky není pravda,
že vždycky pøijde ministr, který vyhodí všechny úøedníky a pøivede si tam
svoje kamarády z politické strany. To je taková pohádka, kterou tady
vykládal pan pøedkladatel Jeroným Tejc. Možná to nìkteøí dìlají, možná že
ne a je tøeba se když tak dívat konkrétnì, kdo to udìlal.
My, kteøí máme zkušenosti ze samosprávy, jsme zvyklí na to, že v èele
úøadu stojí tajemník, který má na starosti veškeré personální vìci vèetnì
rùzného odvolání, a je to normální. Nicménì když jsem se snažil prosadit
tento názor, který mají mnozí starostové a starostky, tak zkuste vyjednávat
s odbory státních zamìstnancù, protože si myslím, že ten zákon se
relativnì osvìdèil a že ho staèilo de facto pøepsat smìrem ke státním
úøedníkùm. Pøál bych nové koalici, aby to tak bylo. Bylo by to jenom dobøe.

Mým osobním názorem vždycky bylo, že by bylo dobré, kdybychom mìli
jeden zákon. Že úøedníci slouží nebo dìlají veøejnou službu a už v
samosprávì, nebo na ministerstvech èi v jiných orgánech státní správy.
Pøece výkon státní správy dìlají i radnice. Obèan absolutnì nerozeznává,
když pøijde na radnici, jestli mluví s úøedníkem, který má na starosti
samosprávné vìci, nebo mluví èi jedná s úøedníkem, který má na starosti
pøenesený výkon státní správy. A je to v poøádku. Není tøeba tím obèana
zatìžovat. Nicménì dlouhodobì se chystají jiné podmínky pro státní
úøedníky a úøedníky územnì samosprávních celkù. Myslím si, že to není
dobøe.
Proè polemizuji i s názorem, že je to nejdùležitìjší zákon obsahovì. Tak
schválnì, schovejme si toto znìní snìmovního tisku 71 a porovnejme ho se
znìním, které odejde do Senátu za pár mìsícù. A pak si musíme øíct, zda
dneska ta schùze byla seriózním pokusem hledat shodu na dlouhodobém
øešení, které bude prospìšné pro úøednictvo, ale i pro obèany a volièe,
protože bude kvalifikovaný výkon veøejné správy. Nic takového není.
Všichni víme, že se scházíme vèera a dneska proto, abychom splnili podmínku pana prezidenta. Sám jeden z pøedsedù koalièních stran to tady
vèera øíkal. Já si cením otevøenosti, protože øíkal: Dostali jsme tu podmínku
a buï ji splníme a bude nová vláda, anebo ji nesplníme a bude vláda Jiøího
Rusnoka.
Chci øíct, že my jsme nikdy nehlasovali pro dùvìru vládì Jiøího
Rusnoka. Myslíme si, že je špatnì, když vládne vláda bez politického mandátu. A že i pro opozici je dobøe, když vznikne vláda s politickým mandátem z voleb. Na tom se urèitì shodujeme i s tìmi, kteøí vytvoøili vládní koalici.
My tady nejednáme proto, aby byla jmenována vláda. My tady jednáme
proto, aby jeden konkrétní èlovìk mohl být jmenován do té vlády. Vy jste jako koalice na tu podmínku pøistoupili, my si myslíme, že takové vìci se
dìlat nemají. Že mají platit obecná pravidla pro všechny a má se
postupovat a mìøit všem stejnì. My tomu øíkáme naprosto zaslouženì Lex
Babiš. Zajímavé je, že pan poslanec Babiš se jednání neúèastní, nevystupuje k tomu, nekomentuje to. Pøitom jsme se vèera i dneska sešli jenom
kvùli jeho osobì. Protože až dneska pošlete, vy, kteøí budete hlasovat pro,
až pošlete návrh do dalšího ètení, tak pan prezident øekne: Byla splnìna
podmínka. Mohu jmenovat ne vládu – to neøekne, protože to nebyla
podmínka. Ale øekne: Mohu jmenovat pana Babiše ministrem financí.
Takže to není podmínka pro to, aby byla jmenována vláda. Je to podmínka pro to, aby byl do vlády jmenován jeden konkrétní èlovìk. Podmínka,
kterou stanovil pan prezident a kterou vy jste akceptovali. Já rozumím té
souvislosti, že pokud byste postupovali a pøedseda jedné koalièní strany
by nemohl být èlenem vlády, že to vyrobí politické komplikace a ohrozí
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu zpravodaji pro prvé
ètení panu poslanci Chvojkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které
eviduji 14 pøihlášených. Jako první pøihlášený s pøednostním právem je
pan pøedseda poslaneckého klubu Obèanské demokratické strany, pan
poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanèe.

vznik celé vlády. Ale to je politická souvislost a politické dohody, ne vìcné.
Vèera jsme jasnì ukázali souvislost tohoto návrhu a souvislost služebního zákona se zrušením povinnosti pro ministry pøedkládat negativní
lustraèní osvìdèení. Ne pøedkládat lustraèní osvìdèení, jak nìkteøí øíkají,
ale negativní lustraèní osvìdèení. Už vèera jsem øíkal, že kdo ète dobøe ten
lustraèní zákon, tak ví, že tam je nìkolik kategorií lidí, kteøí nejsou schopni
získat negativní, to znamená, že získají pozitivní lustraèní osvìdèení. A nejsou to zdaleka pouze spolupracovníci StB, ale jsou to mnohem širší
skupiny. Je tøeba si uvìdomit, že tisíce a desetitisíce pracovních pozic jsou
chránìny lustraèním zákonem a tisíce a desetitisíce nejen tìch, kteøí tam
dìlají, ale i uchazeèù o tu pracovní pozici musí to lustraèní osvìdèení
negativní pøedložit, aby mìli šanci na tu pozici.
Øekl tady vèera náš pøedseda Fiala, že tady zavádíme privilegia pro
urèitou skupinu lidí. Ano, poèet èlenù vlády mùže být 15, 16, 17, 18, zhruba
v tìchhle tìch èíslech se pohybovala velikost veškerých vlád, které tady
byly po roce 1992. Tak pro tyto lidi vytváøíte vy, kteøí jste pøipraveni pro to
hlasovat, a souhlasím s tím, že základ k tomu byl položen v roce 2002, kdy
tady z nás málokdo sedìl, s tím já souhlasím. Nicménì my, kteøí jsme s tím
nesouhlasili, jsme odložili alespoò úèinnost a pøedložili jsme v minulém volebním období jiný návrh zákona, který mohl øešit kvalifikovanou veøejnou
službu a pøitom nerušil lustraèní osvìdèení. Pak je poctivìjší, když øíkáte,
že to nemá platit pro ministry, aby to neplatilo pro nikoho. My jsme zásadnì
proti. Zásadnì proti tomu, aby neplatil lustraèní zákon, a proti tomu,
abychom tam dìlali výjimky.
Dovolte, abych procedurálnì navrhl zamítnutí tohoto zákona v prvním
ètení. Poprosím... Poprosím – požádám vládní koalici o to, až dokonèí
èinnost její expertní komise, o které tak rádi v médiích mluví, že už na tom
zákonì pracuje pracuje pracuje, aby to pøedložili mnohem lépe jako vládní návrh zákona, aby to, co stvoøíte, prošlo øádným legislativním procesem,
aby veškeré vìci, které se zmìnily v Èeské republice v legislativì od roku
2002, to je takøka dvanáct let, týmy odborníkù legislativcù odchytaly,
provìøily souvislosti, aby v tom nebyly zbyteèné chyby.
Když jsem poslouchal vystoupení nìkterých øeèníkù a už tady vèera,
nebo teï v médiích, tak mám pocit, že ti ministøi nejsou ani dùležití na tom
ministerstvu. Hlavnì aby to ministerstvo fungovalo a hlavnì aby do toho ten
ministr moc nemluvil. No já nevím. Pøeji vám všem, kteøí budete na ministerstvu, aby se vám nestalo to, že ministr bude nìco chtít a úøedníci øeknou:
ne, to je nekvalitní, pane ministøe, to je politicky motivované, to se nám nelíbí, my máme jiný, odborný, nezávislý, nestranný výklad èi názor. To pøece
takhle není. Ministerstva mají soužit kvalifikovanì, pokud možno efektivnì,
ale mají sloužit k plnìní politického programu vlády. Pokud nìkdo øíká nìco
jiného, tak lže. Nic takového není. Nebo si myslíte, že na tìch radnicích je

jedno, kdo je starostou? Že ten úøad funguje stejnì, a je starosta sociální
demokrat, nebo obèanský demokrat, nebo køesanský demokrat? Myslím,
že to tak není. Ten úøad má poskytovat servis zvoleným zástupcùm lidu, a
už na radnicích, krajích nebo ministerstvech.
Já souhlasím s tím, že nemají být velké èistky, a pokud to nìkdo dìlá,
tak není rozumný ministr nebo rozumný starosta. Pøece nejlepší, co se
mùže stát èlovìku, který pøijde na radnici, na kraj nebo na ministerstvo, že
zdìdí kvalifikovaný úøad, který ví, zná a umí plnit politické zadání ministra
èi starosty. Pokud to nìkdo nedìlá, rozvrátí takto kvalifikovaný úøad, dosadí si tam své kamarády, a už stranické, politické, osobní, rodinné èi firemní, tak prostì pracuje sám proti sobì a døív nebo pozdìji ho to dobìhne.
Z vlastní osobní zkušenosti øíkám, že je dobøe, aby vznikli státní tajemníci jako hlava úøadu. My z radnic tu zkušenost máme a máme pozitivní
zkušenost. Vidím tady mnoho souèasných èi bývalých starostù èi primátorù
a vìøím, že je jedno, v jakém politickém dresu tady jsme, že ta zkušenost
je stejná.
Nicménì proè zase zøídit nový úøad? Nejvìtšího sira Humphreyho v
èeské res publicae? A jak bude vybrán? No politicky, když ho vybere
vláda. Myslíme si, že model, kdy tøeba státního tajemníka jmenuje premiér
nebo vláda na návrh ministra, je lepší, nevytváøí speciální úøad, nevytváøí
nadúøedníka, který mùže být silnìjší než ministøi èi premiér èi celá vláda.
Slyšeli jsme tady od navrhovatelù, že je tøeba zabránit úèelovým reorganizacím ministerstva. Já s tím souhlasím. Ale kdo posoudí, co je úèelová
reorganizace ministerstva? Co když pøijde ministr a øekne: "Tady je pøíliš
mnoho lidí. Potøebujeme to zefektivnit, tady mùžeme 50, 70, 90 pracovních
míst ušetøit." Ne proto, ne vymìnit tìch 90 lidí za své kamarády firemní, politické, stranické, ale proto, že by ten úøad mohl být efektivní. Nebude mít
šanci, pokud necháme ten návrh zákona tak, jak je pøedložen. Protože
jenom úøedníci budou rozhodovat o tom, zda se zmìní organizaèní struktura ministerstva.
Myslím, že to je ode zdi ke zdi. Bavme se o rozumných limitech, o rozumných termínech, o rozumné èetnosti takovýchhle zmìn. Bavme se o
tom, že ministr by mìl mít podle mne jiné nástroje po nástupu do funkce a
jiné nástroje potom v prùbìhu celé funkce, protože i ten ministr si musí
pøivést svoje lidi. A teï to øíkám jako opozièní politik, jako èlovìk, který nebude mít starost s tuto vládou, a ani moje kolegynì a kolegové nebudou mít
tuto starost. Ale pøedstava, že tam pøijde ministr a ten úøad se nezmìní, on
si nikoho si pøivede, je podle mne prostì buï naivní, nebo nebezpeèná.
Nevím, co je horší.
Takže ty cíle jsou podobné. My jsme pøipraveni vést kvalifikovanou debatu o tom, jak zabezpeèit na jedné stranì silnìjší postavení zamìstnancù
státní správy, aby se nebáli každých voleb, každé zmìny ministra, že
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vymìní úplnì všechny od námìstka po posledního vrátného. Na druhé
stranì si myslím, že okruh politicky jmenovaných osob nemusí být v øádu
jednotek. Myslím si, že námìstci jsou politické figury. Podle našeho názoru
je tøeba rozhodovat mezi námìstky ministrù a státním tajemníkem – státní
tajemník není politická figura, námìstci by mìli být. Kabinet ministra je bezesporu politický orgán, jsou to politické funkce. Jenomže když øekneme, že
kabinet ministra nepadá do státní služby, ještì nic neøíkáme o tom, co
všechno a kdo všechno mùže být uvnitø kabinetu, a zaèneme se o tom, a
podle mì legitimnì, dohadovat a pøít. Poradci? Ano. PR oddìlení? Ano, nebo ne? Je to složité, protože má propagovat nejenom ministra, ale má
informovat o èinnosti celého ministerstva. Nìkde to byly i personální vìci apod.
Myslím, že nejlepší, co dnes mùžeme udìlat, je ten návrh zákona
zamítnout, pøípadnì ho vrátit pøedkladatelùm. Mnohem lepší by bylo, kdyby vládní koalice pøišla se svým vládním návrhem zákona, na kterém jsme
pøipraveni spolupracovat, už jsem to øíkal vèera, ne proto, že nám z Bruselu
nìkdo prstem vyhrožuje, že když to nebudeme mít, nepošle nám peníze,
na které máme nárok. A souèasnì – nenašli jsme žádnou oporu v evropském právu k tomu, že bez toho, že pøijmeme služební zákon, by nám
nìkdo mohl zastavit pøísun evropských penìz. Ale my ho potøebujeme kvùli
sobì samým, kvùli tomu, abychom ty cíle, o kterých mluvíme, splnili, kvùli
tomu, aby ministøi a této vlády, nebo nìkteré z následujících vlád pøišli na
úøad, který profesionálnì funguje.
A protože podmínka, kterou dal pan prezident, která byla formulována,
že parlament v prvním ètení schválí služební zákon, nic takového není, protože to není navrženo v devadesátce, tak si myslím, že když budete chtít
argumentovat s panem prezidentem, tak bezesporu parlament projednává
v prvním ètení tento návrh zákona. Ale vy sami øíkáte, že to, co je tam napsáno, razantnì a výraznì zmìníme.
Takže aby se z toho stal normální služební zákon, aby z toho nezùstal
lex Babiš, tak si myslím, že je nejlepší dneska ten návrh zamítnout, a vy
pøijïte jako nová vláda, a už cestou poslanecké iniciativy, nebo vládního
návrhu, s vlastním návrhem služebního zákona. Pak to nebude žádný lex
Babiš, nebude to úèelové kvùli jednomu èlovìku, ale bude to vìc, kterou
opravdu Èeská republika potøebuje. Dìkuji. (Potlesk poslancù ODS a TOP
09.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu pøedsedovi Stanjurovi a
poprosím pana pøedsedu poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pana
poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající.
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Dobré ráno, vážené paní poslankynì, vážení páni poslanci. Já bych chtìl
uklidnit svého pøedøeèníka pana pøedsedu Stanjuru, který pochyboval
o kvalitì svého hlasu. By slyšitelnì chraptìl – pøeji mu brzké uzdravení –,
byla kvalita jeho hlasu na výraznì vyšší úrovni než pøedloha, která dnes
pøed námi leží a kterou projednáváme. (Pobavení.)
Dámy a pánové, k tomu textu, který je pøedložen a který je údajnì projednáván, se vyjádøí mí kolegové z poslaneckého klubu. Mnì prosím
dovolte jako pøedsedovi klubu, abych sdìlil zásadní stanovisko poslaneckého klubu a zdùvodnìní, proè budeme všichni hlasovat pro zamítnutí.
My totiž neprojednáváme služební zákon. I pøedkladatelé uznávají, že
bude zpracován komplexní pozmìòovací návrh, tedy že pøed námi bude
ležet úplnì jiný text, než který teï leží na stole a který jakoby projednáváme
jenom proto, že ve skuteènosti dìláme nìco úplnì jiného. Ve skuteènosti
dnes schvalujeme lex Babiš. A já pøipouštím, že ono lex není úplnì pøesné,
protože lex znamená, že byla schválena nìjaká legislativa. Ono se v
právním øádu nezmìní ani písmenko, ale spoluprací poslancù ANO, ÈSSD,
strany lidové a pana prezidenta Zemana se zmìní 23letá ústavní zvyklost,
podle nás zaène docházet k cynickému a úèelovému porušování právního
øádu, protože povinnost pøedkládat lustraèní osvìdèení je podle našeho
názoru zcela jistì dána zákonem, nicménì pokud byste se chtìli držet jiného právního výkladu, zaène být cynicky porušována dlouholetá, zatím do
dnešního dne nezmìnìná ústavní zvyklost. Ta zaène být porušována od
zítøka. Ministry jmenuje prezident republiky, to znamená, jedinì prezident
republiky má právo požadovat pøedložení negativního lustraèního
osvìdèení. Pan prezident vám slíbil, že pokud tento text – já si nedovolím
øíct ani návrh služebního zákona – projde do druhého ètení, on pøestane ta
negativní lustraèní osvìdèení vyžadovat.
Kdyby se to týkalo pouze pana pøedsedy ANO, pokud bychom tady
dnes schválili – tedy samozøejmì bez našich hlasù, ale pokud by dnes
Poslanecká snìmovna schválila paragraf, že se lustraèní zákon nevztahuje na Andreje Babiše, bylo by to výraznì ménì nebezpeèné, protože by se
to týkalo pouze pana Andreje Babiše. To, co vy dnes ve spolupráci s panem prezidentem republiky dìláte, není nic jiného, než že otevíráte širokou
cestu všem bývalým agentùm Státní bezpeènosti, ale i všem dùstojníkùm
Státní bezpeènosti, prostì každému, koho si pan premiér, dokud bude tato vláda a dokud bude tento prezident, usmyslí jmenovat ministry, prostì
proto, že pan prezident pøestane vyžadovat negativní lustraèní osvìdèení.
To ve skuteènosti dìláte. A já bych si dovolil, pøedpokládám, že marnì, ale
pøesto si dovolím apelovat na poslance strany sociálnì demokratické i na poslance strany lidové jako poslance dvou historických, státotvorných a bezpochyby demokratických stran, abyste to nedìlali, protože otevíráte Pandoøinu
skøíòku a pøipouštíte širokou možnost, že formálnì poražení sametovou revo- 133 -

lucí stanou se po 25 letech skuteènými vítìzi, tak jak si to vždycky plánovali
a tak jak o to vždycky usilovali.
Já bych se rád zeptal prostøednictvím pana pøedsedajícího pana poslance Hermana – on ještì pøed rokem s velkou odvahou a velmi
kompetentnì øídil Ústav pro studium totalitních režimù –, jak se cítí, když ty,
jejichž èinnost pøed listopadem 1989 dokumentoval on a jeho kolegové v
Ústavu pamìti národa Slovenské republiky, jak se cítí, když tìmto
exponentùm dnešním hlasováním ve spolupráci s prezidentem republiky otevírá širokou cestu do vládních funkcí, a jak se cítí designovaný ministr,
který je s tìmito exponenty pøipraven rameno vedle ramene spolupracovat
stejnì ochotnì jako oni kdysi spolupracovali s bývalým režimem. Já vlastnì
ani nechci odpovìï, by se ptám, protože neexistuje vìrohodné a pøitom
zveøejnitelné zdùvodnìní. V tomto pøípadì buï jedno, nebo druhé. Obojí se
vyluèuje.
Dámy a pánové, prosím, vzpamatujte se! Poslanecký klub bude hlasovat pro zamítnutí této dohody. (Potlesk poslancù TOP 09 a ODS.)

se zeptat, jak se cítíte vy, který nás tady moralizujete, vyzýváte k tomu,
abychom se vzpamatovali, a byl jste to vy, který tady v roce 2002 hlasoval
pro to, aby ministøi už nemuseli mít lustraèní osvìdèení! Vy jste tady ten
zákon schválil a teï nás tady moralizujete! (Potlesk zejména poslancù
ÈSSD a ANO 2011.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu pøedsedovi
poslaneckého klubu ÈSSD. S pøednostním právem pan pøedseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím.

Poslanec Roman Sklenák: Dìkuji za slovo. Vážený pane pøedsedající,
kolegynì a kolegové, pøihlásil jsem se na poslední chvíli, nemìl jsem to v
plánu, ale bohužel pan pøedseda klubu Kalousek se tøi dny už opakuje, tøi
dny pøednáší nìjaké argumenty, dostává na nì odpovìdi. Dnes opìt øíká
to, co jsme tady diskutovali vèera pøed zahájením schùze. (Z pléna:
Nezklamal.) Nezklamal, ano. A já asi tedy musím, by jsme si to vysvìtlili už
nìkolikrát, opìt reagovat alespoò na nìkterá slova, která zde øekl.
Za prvé. To, že pøipouštíme už v tuto chvíli, že bude zpracován
komplexní pozmìòovací návrh, pøece vùbec neznamená to, že bychom
pøipouštìli, že náš návrh je nìjaký nekvalitní a je potøeba ho spravit. To, že
bude zpracován komplexní pozmìòovací návrh, vyjadøuje vùli najít širokou
shodu, tudíž neprotlaèovat naši vizi, naši pøedstavu, ale zpracovat návrh,
na kterém bude široká shoda. Nevím, co je na tomto nepochopitelného.
Druhá vìc. Slova o tom, že otevíráme cestu spolupracovníkùm a
exponentùm minulého režimu. Opìt, my o lustraèním zákonu vùbec
nehovoøíme, neupravujeme ho a není možné tedy argumentovat tím, že po
pøijetí této novely bude otevøena cesta spolupracovníkùm Státní
bezpeènosti. A už jsem to zde øíkal vèera a opakuji to, a zejména tedy, pane kolego – prostøednictvím pøedsedajícího – Kalousku, pokud vy tady kladete otázky, jak se cítí pan Herman, tak já si to nemohu odpustit a musím

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji. Promiòte, ale cítím povinnost
odpovìdìt. My jsme si to, pane pøedsedo, vèera nevysvìtlili. Vy jenom
úpornì vysvìtlujete nevysvìtlitelné a my se vám snažíme øíct, že to bohužel není pravda. Kéž byste mìl pravdu. Kdyby k odstranìní povinnosti
pøedkládat negativní lustraèní osvìdèení došlo po schválení zákona, a
øíkáte, že tam nic takového není, to znamená, nic takového nehrozí. Ono k
tomu dojde dnes vaším dnešním hlasováním! Znovu opakuji, dvì ústavní
instituce: vìtšina Poslanecké snìmovny, tedy Poslanecká snìmovna, a
prezident republiky se spolu dohodly... To není moje interpretace. Já
interpretuji veøejný slib pana prezidenta, který zaznívá ve sdìlovacích
prostøedcích. Já, prezident republiky, který jmenuji èleny vlády, pokud projde tento text do druhého ètení, to znamená, aniž se cokoliv zmìní v
právním øádu, tak já, prezident republiky, pøestanu vyžadovat negativní
lustraèní osvìdèení.
To znamená, ten lustraèní zákon sice bude – ta písmenka ta tam
zùstanou, ale budou k nièemu! Ten lustraèní zákon se stane nefunkèním.
Na tom se snad, proboha, shodneme! Protože když pan prezident
republiky lustraèní osvìdèení pøestane vyžadovat, tak prostì ten lustraèní
zákon bude nefunkèní. Tuto dohodu vy uzavíráte a v dnešním hlasování ji
posvìtíte a lex Babiš bude schválen dnes, aniž by se v legislativì zmìnilo
jediné písmenko. A my øíkáme, že nebezpeèné je to o to víc, že se to netýká pouze pana Babiše, ale dle vyjádøení pana prezidenta republiky jako
jediné ústavní instituce, která má právo negativní lustraèní osvìdèení vyžadovat, se to prostì bude týkat každého dalšího ministra, který bude navržen ke jmenování. To znamená, vy odhlasováním této dohody sice nerušíte lustraèní zákon, to já s vámi souhlasím, on zùstane v platnosti, ale bude
úplnì k nièemu, protože ho nikdo nebude aplikovat. Prostì, stane se
nefunkèním. Proto se ptám pana poslance Hermana, jak se pøi tom cítí.
A vám odpovím stejnì, jako jsem odpovìdìl vèera – no, kdybych se
mohl s èistým svìdomím a bez uzardìní podepsat pod všechna hlasování,
která jsem v trièku KDU-ÈSL prodìlal, tak jsem z té strany neodcházel,
pane pøedsedo. Obojaké pokrytectví KDU-ÈSL k vyrovnání se s minulostí
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu pøedsedovi Kalouskovi
a nyní už øádnì pøihlášený jako první je pan poslanec... Pardon, ještì s
pøednostním právem pan pøedseda poslaneckého klubu ÈSSD. Prosím,
pane pøedsedo.

bylo jedním z hlavních dùvodù, proè øada z nás v roce 2009 tu stranu
opustila a založila politický subjekt, kde se nìco takového nesmí. (Potlesk
zprava.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu pøedsedovi Kalouskovi.
S pøednostním právem dále pan pøedseda poslaneckého klubu ANO pan
poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já se
moc omlouvám panu pøedsedovi Kalouskovi, ale mám pocit, že to má trošku popletené. Já jsem chtìl vznést dotaz, na který už v podstatì
odpovìdìl, a ten dotaz – prostøednictvím pana pøedsedajícího na pana
pøedsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska – mìl znít: v
èem konkrétnì a jak pøijetí služebního zákona ruší lustraèní zákon, èi jeho
úèinnost. Ale protože už na to vlastnì odpovìdìl, tak tento dotaz klást nebudu a všichni jsme tu odpovìï slyšeli.
Ale já jenom jednu technickou poznámku k tomu, co tady øíkal pan
bývalý ministr dopravy Stanjura. Víte, pane pøedsedo klubu ODS, já jsem
zažil – (Pøedsedající. Mým prostøednictvím prosím.) Omlouvám se –
prostøednictvím pana pøedsedajícího – já jsem zažil na vlastní kùži tzv.
online pùsobení jednoho z vašich ministrù na ministerstvu zemìdìlství. Byl
to váš jeden z nejvìtších odborníkù na zemìdìlství pan ministr Gandaloviè.
A pan ministr Gandaloviè, když pøišel na ten úøad, tak si s sebou pøivedl 35
– 35 lidí z ministerstva pro místní rozvoj. A já a možná nìkteøí z nás, kteøí
jsou v této Snìmovnì, jsme mìli možnost s tìmito lidmi diskutovat. To byli
nejbližší spolupracovníci pana ministra – v kabinetu, poradci na úrovni
øeditelù odborù, o námìstcích ani nemluvì. A mohu vám øíct, že bohužel
nemáte pravdu v tom, že to dožene toho ministra, když si tam vezme tyto
lidi. Ono to dožene ten resort. Ono to dožene ten resort. A ty škody, které
se tam napáchaly, se spravovaly dalších pomìrnì hodnì let.
Takže v této souvislosti s touto konkrétní zkušeností bych apeloval na
to, aby se v dalším procesu té debaty, a už to jednání dneska dopadne
jakkoliv, a pøedpokládám, že kolegové z potenciální opozice budou stále
opakovat to, co tady zaznìlo, a nepøinesou nic nového a budou se toèit
pouze v té politické rovinì, tak až potom nastane odborná debata, tak abychom potom spoleènì byli schopni pøedložit takovou upravenou normu,
která by zajistila, aby se nedìlo to, co tam pøedvedl pan ministr
Gandaloviè. To je moje prosba na nás na všechny. Mnì je to líto, že musím
zmiòovat konkrétní osobu, ale já mám osobnì tuto zkušenost a myslím si,
že bychom si mìli z toho vzít všichni pouèení. Pokud má nìkdo zájem,
mùžu potom mezi ètyøma oèima øíci konkrétní pøíklady. Dìkuji. (Potlesk v
èásti sálu.)
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu pøedsedovi Faltýnkovi.
O slovo požádal pan zpravodaj tisku, pan poslanec Chvojka. Prosím, pane
poslanèe.

Poslanec Jan Chvojka: Dìkuji za slovo, pane místopøedsedo. Já mám
dneska takovou nešastnou úlohu, že jsem zpravodajem tohoto tisku, to
znamená, že tady budu muset celý ten èas sedìt a poslouchat ještì dalších 14 kolegù øádnì pøihlášených a plus asi ti, co budou pøihlášeni s
pøednostním slovem. Myslím si, že se ta vystoupení budou asi dost opakovat, protože my opravdu nic jiného neslyšíme, než že jde o lex Babiš. Není
tady zodpovìzeno to, proè se za nìkolik let, kdy vládla bývalá koalice,
neudìlalo nic se služebním zákonem, proè se neudìlalo nic se státními
úøedníky, proè je dneska v zásadì tato sféra zu grunt, ale budeme
poslouchat nìco o Babišovi. Já jsem zaèal svoje zpravodajské vystoupení
tím, že jsem se v roce 2002 o Vánocích uèil na správní vìdu a už tehdy byl
služební zákona neplatný, nebyl úèinný. Máme o jedenáct let pozdìji a
stále služební zákon není platný – je platný, ale není úèinný až na nìkterá
ustanovení.
Já bych chtìl zodpovìdìt jednu jedinou otázku, já už se pak hlásit nebudu, protože to nemá cenu. Ale co v roce 2002 na Vánoce, když jsem se
uèil na tu správní vìdu a ten zákon už byl pøijat, mìl spoleèného Babiš se
Snìmovnou, respektive s politikou nebo dnešní vládní koalicí? Prostì ten
zákon platil, mìl nìjakým zpùsobem lépe upravovat státní správu. Státní
správa, respektive fungování tìch úøedníkù ve státní správì není upraveno
dodnes. Mìlo by to tak býti jak po právní stránce, tak na základì nìjakých
požadavkù EU a prostì ta státní správa upravena není. Tak co má s tím
spoleèného Andrej Babiš, proè já to tady musím jako zpravodaj poslouchat, a budu to poslouchat celý den. Vždy tenkrát Andrej Babiš možná
poèítal kuøata ve Vodòanech, ale nemìl nic spoleèného s politikou. Takže
bude se to opakovat, budu to poslouchat celý den, já to chápu, jsem zpravodaj, musím to vydržet. Ale zkuste to nìjak zkrátit, protože nic jiného – já
neslyším žádný jiný kompetentní argument, než že jde o Babiše, o lustraèní
zákon. Dìkuji. (Potlesk v èásti sálu.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou, prosím, paní poslankynì Chalánková.

Poslankynì Jitka Chalánková: Takže sleduji, že nová koalice nám nese také nové poøádky. A chci odpovìdìt na otázku, co má spoleèného služební zákon z roku 2002 s cestou pana Babiše do vlády. Já myslím, že jste
to slyšeli zcela jasnì a je to vùbec dùvod svolání této schùze a požadavek
pana prezidenta, který si žádá o projednání prvního ètení. Kdo ví, co bude
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dál, kdo ví kdy, ale to mu bude staèit. A jenom proto, aby pan Babiš se stal
ministrem – prostøednictvím pana pøedsedajícího –, a k tomu chci øíct to, že
zákonodárce (smích zprava) – že zákonodárce v roce 2002 zcela jistì
nepøedpokládal, že nìkdo, kdo nemùže pøinést negativní lustraèní
osvìdèení, bude vùbec do vlády chtít jít. Èasy se mìní, to máte pravdu, ale
v té dobì si asi myslel, že by mu v tom zabránila èest a svìdomí. (Potlesk
zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji, paní poslankynì. A chtìl
bych ctìnou paní kolegyni ujistit, že mým prostøednictvím se rozhodnì pan
Babiš ministrem nestane.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane
poslanèe.

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, zdravím pana pøedsedajícího, èleny
vlády, kolegy a kolegynì. Mnì se tady nelíbí, že po všech veškerých úvahách a diskuzích jednoznaènì kolegové pøedjímají rozhodnutí soudu, který je dneska v chodu, a prostì staví to tak, jako že je to fakt. Prosím vás,
jednak poèkejme na toto rozhodnutí a jednak ještì, když už mám slovo:
prosím vás, já jsem neslyšel v posledních dvou mìsících, že by pan prezident Zeman spojoval žádost o projednání tohoto zákona s nìjakým dosazením pana Babiše jako ministra. (Potlesk èásti poslancù.) Možná má
strach, aby se tento zákon opìt nedostal pod stùl, a chce, aby se aspoò
rozjelo jeho projednávání.
Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Volnému. S
další faktickou poznámkou pan poslanec Adolf Beznoska z Obèanské demokratické strany. Prosím, pane poslanèe.
Poslanec Adolf Beznoska: Pane pøedsedající, kolegynì, kolegové. Já
jenom velmi krátce, protože jsem pøihlášen v obecné rozpravì, tak jenom
krátce zareaguji na svého pøedøeèníka jednou citací, citací pana
prezidenta. " Pøijmìme tedy služební zákon," øíká pan president, "a já, jako
gesto dobré vùle vùèi panu Babišovi, v pøípadì, když tento zákon projde v
prvním ètení, to budu považovat za dostateènou garanci, abych jmenoval
pana Babiše ministrem financí." Tolik citace pana prezidenta. Vrátím se.
(Potlesk poslancù pravice).
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. A teï už s
øádnou pøihláškou pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanèe.
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Poslanec Jan Klán: Dìkuji za slovo. Já se pokusím trošièku tady uklidnit
tu atmosféru, že se vrátím vlastnì k vìcnému návrhu toho zákona.
Takže dobrý den, pane pøedsedající, vážení èlenové vlády v demisi,
dámy a pánové. Dovolte mi, abych zde øekl nìkolik poznámek k
pøedloženému poslaneckému návrhu zákona o státní službì.
V souèasné chvíli vnímám pøedložení tohoto zákona jako úèelové, jelikož jeho projednáváním v prvním ètení podmínil prezident Miloš Zeman
jmenování Andreje Babiše ministrem financí, jak už zde bylo nìkolikrát
øeèeno. A se nám to líbí, nebo ne, tak to pan prezident øekl v prùbìhu
mìsíce prosince minulého roku. Nicménì jsem si sám vìdom toho, že státní službu je nutno odpolitizovat a zároveò i zprofesionalizovat.
V pøedloženém návrhu zákona kritizuji, že není øádnì vypracována analýza dopadu regulací, která by u takto dùležité normy mìla být vypracována velice detailnì. Návrh zákona navíc neprošel øádným pøipomínkovým
øízením jako nyní pøedložený vládní návrh o státní službì. A neprošel
vlastnì pøipomínkovým øízením mezi resorty. To vnímám jako veliké minus.
A to i pøesto, že v minulém volebním období pøi pøípravì tehdejšího vládního návrhu zákona o úøednících veøejné správy byl tento poslanecký návrh, který tady nyní projednáváme, brán jako velice dobrý protinávrh a i
øada neziskových organizací se k nìmu klonila velice pozitivnì. Nicménì
se stalo to, že pøedkladatelé tohoto návrhu zákona zákon vùbec nezdokonalili a pouze okopírovali stejný zákon z roku 2013.
Sám osobnì oèekávám, jak už zde bylo mnohokrát také øeèeno, že
bude pøedložena øada pozmìòovacích návrhù, a to vèetnì tìch komplexních, které budou celý zákon mìnit. Mùže se tedy stát, že z pùvodního
zákona zbude pouze název a obsah se zcela zmìní. Navíc mùže dojít k legislativnímu chaosu, protože se ve Snìmovnì budou projednávat dva totožné návrhy zákonù, a to jeden poslanecký a druhý vládní. K legislativnímu chaosu zároveò pøispívá i to, že existuje služební zákon z roku 2002,
který ale není úèinný, naposledy byla úèinnost odložena do roku 2015, a
zákon o úøednících veøejné správy, který pøedložila v minulém volebním období vláda Petra Neèase, ale bohužel se tento zákon z dílny tehdejší vicepremiérky Karolíny Peake nestihl vùbec projednat.
Nyní pøejdu k tomu, že sdìlím nìkolik kritických výhrad pøímo ke zde
pøedloženému návrhu zákona o státní službì.
Jak už jsem øekl, pøedložený návrh zákona vnímám jako velice úèelový,
a to bez patøièné provázanosti na platné právní pøedpisy. Je zde sporný
napøíklad soulad s Ústavou nebo s právním øádem a dalšími zákony.
V návrhu mi však chybí to podstatné a tím je periodické ovìøování
odbornosti úøedníkù. Když si vezmeme, že když se èlovìk stane
úøedníkem a nebude po urèité dobì pøezkušován, tak pøi frekvenci zmìn
našich zákonù, které tady v Poslanecké snìmovnì plodíme, bude po
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tøech až pìti letech bez dalšího odborného vzdìlávání zcela mimo realitu.
Diskutabilní jsou i rùzné pøíspìvky, napøíklad na dopravu, nebo
odmìòování pomocí benefitù. To je potøeba žádnì dopracovat, protože
vládní návrh s nimi poèítá, protože v rozpoètu na to vyèlenil 6 miliard, a
tady pøedložený poslanecký návrh s tím nepoèítá. Ale myslím si, že nad
tímhle tím je potøeba vést øádnou diskusi.
Znaènì problematická je i èást týkající se platu státních úøedníkù. V návrhu zákona není k dispozici návrh platových tarifù. Z toho plyne, že nedokážu odhadnout, jaký bude mít úøedník plat. Nedokážu øíci svým volièùm a
dalším lidem vùbec nic. S tím souvisí i finanèní analýza návrhu zákona, která je provedena velice ledabyle.
Další spor vidím ve jmenování vrcholného úøedníka, takzvaného
generálního øeditele státní správy. Je zde faktický problém, kdo ho bude
jmenovat nebo odvolávat, respektive potvrzovat v jeho funkci. V návrhu
rovnìž není jasné, jak to bude vypadat s výbìrovým øízením v takzvaném
pøechodném období, které návrh poèítá na dva roky, v letech, myslím,
2014 – 2016 nebo 2015 – 2016. Záleží na tom, kdy ten návrh nabude
úèinnosti. Mùže se tak stát, když ta výbìrová øízení nebudou jasnì stanovena, tak nedojde k odpolitizování státní správy, protože mezi tìmi dvìma
lety, která budou v tom pøechodném období, se na ta pracovní místa ve
státní správì mohou dostat lidé, kteøí tam budou politicky dosazeni, a po uplynutí onoho pøechodného období je nakonec nebudu moct odvolat.
Takže to bude taky velice zajímavé a bude to velice diskutabilní. Takže o
tom se budeme muset na výborech nebo i ve druhém ètení øádnì pobavit.
Na závìr bych øekl, že z toho je taková zajímavá bramboraèka, lidovì
øeèeno, kterou je potøeba poøádnì dokonèit. A k tomu musíme napnout své
síly zejména ve výborech nebo ve druhém ètení. Dìkuji vám za pozornost.

Pokud se týká vzdìlávání, my chceme skuteènì to, aby úøedníci byli
vzdìláváni. A tady souhlasím. Urèitì musí být každý proces vzdìlávání v
tom zákonì precizován. Jsem pøesvìdèen, že jsme docela daleko v
dohodì v rámci zatím koalièní pracovní skupiny. Naším cílem je, aby stát
garantoval zkoušky, a samozøejmì vedeme debatu o tom, jak má probíhat
ono vzdìlávání. Urèitì už je dohoda na tom, že ten základní proces nastaví generální øeditelství, a musíme najít shodu na tom, jakým zpùsobem
bude to vzdìlávání provádìno. Ale shodujeme se všichni, a urèitì se shoduji s panem pøedøeèníkem, že je správné a je vhodné, a s tím také zákon
a ten návrh poèítá, aby probíhalo celoživotní vzdìlávání jednotlivých
úøedníkù, protože bez toho samozøejmì kvalitní veøejnou správu mít
nebudeme. Dìkuji.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Tejcovi.
Poprosím ctìné kolegy o snížení hladiny hluku, zejména kroužek kolem designovaného pana premiéra. Prosím, aby se ztišil, v podstatì ho nekárám.
S další øádnou pøihláškou pan poslanec Seïa. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jeroným Tejc: Dìkuji za slovo. Jenom velmi krátce na
pøipomínky, které tady zaznìly.
Ten zákon samozøejmì prochází øádným legislativním procesem. Je to
poslanecký návrh, tedy vláda má právo se k nìmu vyjádøit a také se
vyjádøila. A dùvod, proè není potøeba, abychom teï složitì ten zákon od
poèátku procházeli celým tím vládním procesem, je jednoduchý. My pouze navrhujeme zmìnu, drobnou novelu toho zákona, který z 90 % zùstane
stejný, a ten prošel legislativním procesem v roce 2002. Byl to øádný vládní návrh, projednaný na všech ministerstvech, takže v tomto smyslu ta výtka podle mého názoru neobstojí.

Poslanec Antonín Seïa: Dìkuji pane místopøedsedo. Vážení ministøi,
vážené kolegynì, kolegové, poslanecký návrh o službì státních
zamìstnancù vychází, jak už bylo øeèeno, z døíve pøijaté pøedlohy. Osobnì
se domnívám, že cílem zákona by nemìla být pouhá stabilizace a odpolitizování státní správy, ale zejména vytvoøení transparentního, funkèního,
výkonného a jednotného systému správy jako veøejné služby obèanùm.
Musíme si pøiznat, že se nám to doposud nepodaøilo, a je to velký deficit
transformace naší spoleènosti po listopadu 1989.
Zákon by mìl také vycházet z veøejnoprávní úpravy, tak jak je tomu
napøíklad v severských zemích. Proto postrádám stanovení vztahù mezi
politickými a úøednickými funkcemi. Schází mi jednotná systematizace
uspoøádání a jednotný systém dohledu. Návrh také nezavádí dostateènou
ochranu proti šikanì nadøízených a je v nìm problematické dovolání se
spravedlnosti.
Vážené kolegynì, vážení kolegové, jsem dlouholetým zastáncem toho,
aby v naší zemi byl zaveden jednotný systém odmìòování, založený na
výkonu a na objektivním hodnocení práce úøedníkù. V naší zemi totiž doposud existuje nìkolik navzájem neprovázaných systémù odmìòování, což
odporuje nejen principu transparentnosti, ale i zásadám rovného zacházení. Služební zákon sice mùže vyøešit tento základní problém pro úøedníky,
ale neøeší jej komplexnì s ohledem na soulad s èlánky 78 a 79 platné
Ústavy Èeské republiky.
Dále pøedkládaný návrh ruší proti platnému, ale neúèinnému zákonu institut státní správy, ruší pøíspìvek k dùchodu, odmìny za pøíkladnou slu-
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Klánovi. S faktickou poznámkou se pøihlásil pan pøedseda ústavnìprávního výboru pan
poslanec Tejc.

žbu, naopak rozšiøuje platné platové tøídy z 12 na 16, a ve druhém ètení
bude zøejmì nutno doladit zpùsob jmenování a odvolání generálního
øeditele a jeho zástupce, výše limitu pro institut ukonèení služebního
pomìru z dùvodu vazebního stíhání. V zákonì mi také schází øešení
soubìhu platu zamìstnance ve služebním pomìru s výsluhovými náležitostmi osob, døíve pracujících v bezpeènostním sboru èi ozbrojených silách.
Zákon o službì státních zamìstnancù zavádí odlišnou výši náhrady
škod, než je tomu u jiných složek, což je podle vlády a vládního stanoviska protiústavní. Já si to sice nemyslím, ale zároveò pléduji pro sjednocení
této náhrady pro všechny zamìstnance státní správy.
To, co je dle mého názoru nutné a je nutné také blíže specifikovat a
jednoznaènì ujasnit, je rozsah a délka pøechodného období pro zavedení
tohoto zákona do praxe. Je nutno si uvìdomit, že státní správa po pøijetí tohoto zákona bude podle nìj fungovat až možná za jednu generaci, kdy dojde k vytvoøení moderní a profesionální státní služby, služby pro obèany, nikoliv proti obèanùm.
Dìkuji za pozornost.

Poslanec Martin Novotný: Pane pøedsedající, dámy a pánové, já
zaènu tak trošku od lesa, možná z hodnì vzdálené reality.
Když èeská spoleènost reflektovala v dobì roku 1968 pokryteckou epochu, kterou mìla v tu chvíli èerstvì za sebou, vznikla v èeské
kinematografii øada dìl, která se zamýšlela nad podstatou této epochy.
Jedno z mých oblíbených je film Bílá paní. Nevím, jestli ho znáte. Je to film,
který konèí takovou zapamatovatelnou scénou, kde obyvatelé mìsta s radostnými úsmìvy, s radostnými výrazy ve tváøi, kráèejí po novém mostì,
který tomuto mìstu vybudovala Bílá paní, zázraèná postava tohoto filmu.
Kráèejí radostnì po tom novém mostì, usmívají se a naprosto ignorují fakt,
že tento most neexistuje, že se brodí vodou a že jsou v téhle vodì až po
uši. Mnì ta dnešní situace pøipomíná tuto scénu z tohoto filmu. Je v ní
jakási zázraèná postava, v tomto pøípadì prezident republiky, který na
základì právního aktu, který nemá žádnou relevanci, to je projednání
nìjakého zákona v prvním ètení, øíká, že nastává nová epocha vykládání
reality lustrací v Èeské republice. Tou druhou analogií jsou radostné
úsmìvy a obèas i radostné výkøiky našich kolegù z jednoho politického
subjektu, kteøí mají dojem, že to je scéna, pøi které se lze dobøe bavit a mít
z ní v podstatì legraci.
Když jsme zaèínali tohle volební období Poslanecké snìmovny, tak na

zaèátku byly velké deklarace a velká slova: zaèneme všechno dìlat jinak.
Když jsem se vèera díval na webové stránky jednoho politického subjektu,
našel jsem tam dvì ze tøí jeho hlavních politických priorit. Jedna zní: stejná
práva pro všechny, stejná pravidla pro všechny. Takže zaèínáme toto nové
období tím, že se místo tohoto hezkého a na billboardech krásnì znìjícího
vyjádøení vydáváme vstøíc realitì, která je spíš z rodiny orwellovských
výrokù, to je, že nìkteøí jsou si rovni, ale jiní jsou si rovnìjší.
Pak se tam hodnì mluví o tom, že bychom mìli novou realitu budovat
tak, aby v ní chtìly žít i naše dìti. Spoleènosti kolem nás, nejsme jedinou
výjimkou, státy typu Nìmecko, zemì, ke kterým se obèas upínáme z hlediska kvality jejich právního øádu, ale také jejich politické kultury a zvyklostí, vedly o záležitostech typu lustrací, jejich platnosti, skonèení platnosti, uchování, prodloužení velmi kultivovanou veøejnou diskusi, do které se zapojovali nejenom politici, ale i odborné vìdecké ústavy, kulturní autority
tìch zemí, intelektuální autority tìch zemí. Mimo jiné v Nìmecku se nedávno rozhodli, že platnost prodlouží tuším až do roku 2019. My v té nové
realitì nové politické kultury dìláme akt, kterým rozhodujeme o výkladu
lustraèního zákona prostøednictvím politické dohody, jakýchsi
podmínìných výrokù mezi prezidentem republiky a novì vznikající vládní
koalicí. Já bych byl rád, abychom se spíše drželi v politické kultuøe v regionech od nás na západ a abychom takové kroky nedìlali, protože ona
velmi èasto z takových krokù není cesta zpìt.
V èeské mytologii k èeským pohádkám, které poslouchají naše dìti,
když se uèí a když si vytváøejí svùj charakter, patøí také jakýsi motiv
sudièek. Ty øíkají, co si dává ten, kdo chce budovat novou éru, do vínku. Já
se obávám, že ti, kteøí pøišli do Snìmovny v tomto volebním období s velkými slovy, jak chtìjí mìnit svìt kolem nás k lepšímu, si hned na zaèátku
prvními kroky, které dìlají, dávají do vínku nìco, co mùže tu epochu v budoucích letech ovlivnit velmi negativnì.
Já jsem v pøíštích èteních tohoto zákona pøipraven jako primátor diskutovat k tomuto zákonu vìcnì a ukazovat, že ta mince má dvì stránky. Jak
je na jedné stranì dùležité, aby všichni, kteøí pracují ve veøejné správì a
pracují tam jako odborníci, pracovali ve stabilním, jistém a prùhledném
prostøedí, které jim samozøejmì definuje zároveò i nìjaké jistoty. Zároveò
jsem jako primátor mnohokrát zažil situace, kdy bylo velmi obtížné
realizovat kvùli nìkterým rigiditám souèasného stavu politickou vùli politické reprezentace. Zachování jakéhosi elementárního prostoru pro politickou reprezentaci, aby mohla formovat personálnì svìt kolem sebe, považuji za velmi dùležitý princip. K tomu se chci ale vyjádøit až ve druhém
ètení. Dnes mì zajímá spíše symbolické vyznìní dnešního aktu. Myslím si,
že sudièky, které vymyslely dnešní akt, nám nic dobrého do vínku nedávají.
Dìkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Seïovi. Dále
se pøihlásil pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanèe.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Novotnému.
Prosím pana poslance Grebeníèka. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Miroslav Grebeníèek: Vážený pane pøedsedající, dámy a
pánové, není to tak dávno, co budoucí Sobotkova vláda adoptovala státní
rozpoèet Rusnokovy vlády, jenže jen mírnou korekcí návrhu, který pøipravili
lidé kolem exministra Kalouska. Stalo se to údajnì proto, že nebyl èas ani
politické podmínky tento rozpoèet zásadnì pøepracovat. A navíc prý
hrozilo rozpoètové provizorium.
Nedìlám si tedy o dalším vývoji Èeské republiky velké iluze. Mimo jiné
i proto, že zde stále ještì pøevládá politika, v níž dominuje konfrontace,
skandály, zpolitizovaná státní správa a nekompetentnost vládnutí. Èeši,
Moravané a Slezané mnohdy nevìdí, co si se svým státem poèít. V
nefunkèním státì, kterým vlastní obèané v podstatì pohrdají a který
nejrùznìjší mafiáni okrádají, vyznívají pak zcela jalovì nejen všechny polemiky o národních zájmech èi o pozici naší republiky v Evropì, ale i debaty
o její minulosti.
Když tedy nìkteré politické i nepolitické subjekty v poslední dobì
zdùrazòují, že jejich hlavním cílem je vytvoøit fungující stát, tak jim docela
dobøe rozumím. Nebylo by ovšem nic horšího než narychlo pøijmout nìjaký
právní paskvil, jako je ten právì projednávaný o státní službì.
Dámy a pánové, pokud bychom dnes jednali o dobøe pøipraveném a
odbornou veøejností i všemi zainteresovanými partnery prodiskutovaném
návrhu zákona, bylo by naše rozhodování snadné. Tak tomu ale bohužel
není. Podle dùvodové zprávy pøedkládaného návrhu navrhovatelé prý
sledují otevøení parlamentní debaty o obsahu platného služebního zákona,
dosažení politické shody o jeho zmìnách a umožnìní nabytí plné úèinnosti
služebního zákona v co nejkratším èase. Podle stanoviska vlády k tomuto
návrhu jde ale o pøedlohu špatnou, která se místy dostává do rozporu s
platnou Ústavou a která navíc není pøipravena tak, aby byla realizována v
souladu s platným legislativním rámcem.
Chápu, že Evropská unie pøi zkušenostech s korupcí a politickým zneužíváním státní správy v Èeské republice naléhá na urychlené pøijetí zákona o státní službì. Dnes ale jsme v situaci, kdy kvalitní pøedloha na stole
není. A mimoøádná schùze byla svolána ne proto, že si to žádá zájem republiky. Mimoøádná schùze byla svolána, ne abychom prospìli republice,
ale abychom si cosi narychlo, bez øádné pøípravy projednali proto, že to
chce a potøebuje novì vznikající vláda s politickým èi podivným dùvodem,
že si to u ní objednal prezident výmìnou za souhlas se jmenováním
jednoho z koalièních ministrù. Takže údajné odpolitizování státní správy by
mìlo vlastnì zaèít pøímo politickým obchodem ve stylu "já vám nìco dám,
když mi pøijmete zákon, jedno jaké kvality, ale co nejrychleji". To rozhodnì

nemohu považovat za odpovìdný nástup vládní koalice. Spíše to
pøipomíná snahu navázat na styl, který tu pøedvádìli jejich pøedchùdci a
který skonèil takzvaným restituèním paskvilem a trafikantskou aférou.
Jistì, jde o novì se formující vládní uskupení, o novou vládu. Ale kdybych adoptoval èi toleroval tento úèelový nedodìlek a ignoroval handl, kterým se nám dostává na stùl, pøedjímalo by to mnohé další. Má dnešní tolerance by mohla zavdávat pøedkladatelùm dùvod se domnívat, že tento starý styl je nadále možný a vhodný i pro jejich vládnutí.
Odmítám žít ve státì – cituji právì v této souvislosti Andreje Babiše –
kde nìjací veksláci a pumpaøi øídí stát a kradou danì. Do veøejné správy
jdu kvùli tomu, že stát je v úplném rozkladu a že ho nikdo neøídí. Politici se
promìnili na organizovaný zloèin a zemì funguje setrvaèností. Kdybych
mìl dnes porovnat Františka Mrázka s nìkterými našimi politiky, tak to byl
ještì slušný èlovìk. (Hlasité zasmání z levé strany.)
I Andrej Babiš považuje projednávaný zákon o státní službì za úèelový
paskvil. Prezident prý øekl, že po nìm nebude chtít negativní lustraèní
osvìdèení, když Snìmovna zákon v prvním ètení, jak jste to tady mnozí
pøipomínali, schválí. Ale dìje se to i proto – cituji opìt Andreje Babiše – že
ANO øeklo, že bez Babiše do vlády nepùjde. A pak bylo na výbìr, že bude vláda se mnou, anebo nebude. K tomu pak kategoricky dodal: Za prvé
– žádné lustraèní osvìdèení nepotøebuji. Za druhé – lustraèní zákon mìl
být dávno zrušen. (Zabušení do lavic zprava.)
Tak tomu rozumím. Tak tomu rozumím. Tomu rozumím, to je pøímoèaré
a svým zpùsobem i poctivé. Zrušme lustraèní zákon, který odporuje mezinárodním úmluvám o lidských právech a Ústavì Èeské republiky. Tam není
tøeba složitých procedur. Netøeba zástupných manévrù a pøedkládání legislativních paskvilù. V pøípadì zrušení lustraèního zákona staèí jednoduše rozhodnout, že se norma, která na principu kolektivní viny a bez dùkazù
lidi diskriminuje, denuncuje a skandalizuje, ruší. A všichni, jak jsme zde,
neobcházejme kolem horké kaše, ale nalijme obèanùm, dámy a pánové,
èistého vína.
V uplynulých dnech jistý èlen lidové reprezentace, èi lidovecké, jestli
chcete, s exkluzivním pøístupem ke zdrojùm nìkdejší Státní bezpeènosti,
nevylouèil možnost pozitivní lustrace svého koalièního kolegy z hnutí ANO.
Vy dnes ovšem chcete podle pøání prezidenta republiky udìlat úhybný
manévr, aby oba vedle sebe a spolu zasedli v jedné vládì, a tímto postupem chcete dál pokraèovat v nedemokratickém stylu vládnutí, v
rozdìlování lidí na vyvolené, pro které se i zákony dají obracet naruby, a na
ty druhé, s kterými budete podle potøeby nakládat jako s kusem hadru.
Dámy a pánové, nutnì si kladu otázku, jakým nebezpeèím pro
souèasný stát mùže být napøíklad èlovìk, který pøed pùlstoletím, ale tøeba
i pøed ètvrtstoletím podepsal závazek, že bude chránit ekonomické zájmy
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Èeskoslovenské republiky a že oznámí po návratu ze služební cesty
pokusy zahranièních služeb získat jej pro poškození hospodáøských zájmù
republiky. V èem je takový èlovìk horší oproti rùzným Koženým, kteøí
pøipravili stát svým politickým nebo ekonomickým postupem, pøípadnì
sprostým protistátním lobbismem a korupcí, o desítky èi stovky miliard korun?
Mladší snad nevìdí, ale je tu dost tìch, kteøí to vìdí a nemohou popøít,
od poèátku silná politizace státní správy a její propojování s Obèanskou
demokratickou stranou nebyla náhodná. Šlo o cílenou politiku. Podobnì
pro jistého lidoveckého premianta byla jeho vlastní politická strana podle
jeho vlastních slov pouhou personální agenturou, jejímž prostøednictvím lidovci všude dosazovali své lidi. Když personální agentura zaèala být pøíliš
profláknutou, založil si jinou.
Výsledkem je bezbøehá korupce, rozdávání trafik a postupná degradace státní správy do role servisní organizace stran u moci a jejich kmotrù a
klientù. Namísto toho se vyrábìly zástupné kampanì, hlásala fiktivní rizika.
Ti, kdo o tom rozhodovali, se s tím ostatnì ani netajili. Je známou vìcí, že
od poèátku pøedsedovi vlády Václavu Klausovi a ministru vnitra Janu
Rumlovi byly samotné lustraèní zákony takøka k smíchu. Oba se jimi
navenek zaštiovali ku prospìchu své strany v politickém boji, oba pak ale
ve svých vlastních funkcích naopak lustrované odborníky zamìstnávali, využívali a povìøovali je významnými funkcemi nebo prací na mimoøádnì
dùležitých pozicích týkajících se ekonomické i vnitøní a vnìjší bezpeènosti
státu. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že odborníci vydíraní lustraèním zákonem se
svým politickým patronùm museli odvdìèit za ochranu tím, že mlèeli k politickému a kriminálnímu tunelování našeho státu. Václav Havel, jak je vám
jistì známo, odmítal lustraèní zákony podepsat, když zjistil, že dosahují i na
jeho nejbližší spolupracovníky a pøátele. Tehdy také zaèal mluvit o lidských
tragédiích, které tyto právní paskvily zpùsobují. Byli nebezpeèím pro stát a
kuponové akcionáøe pøátelé premiéra Klause Dušan Tøíska a Ivan
Koèárník? Nespornì ano. Ale ne pro nìjaký záznam v nìjakém registru. Je
rizikem, jak to mnozí naznaèují, podnikatel Andrej Babiš? Možná ano, možná ne, ale s žádným záznamem v nìjakých starých registrech to nesouvisí. Nejmenším rizikem pro stát a penìženky obèanù totiž podle dosud
uplatòovaných lustraèních norem byl zøejmì Viktor Kožený, protože ten se
k ochranì zájmù republiky nikdy nikomu nezavázal.
Dámy a pánové, jestliže si dnes prezident republiky dìlá legraci z novì
jmenovaného pøedsedy vlády a ukládá mu legislativní úkol, který je tøeba
splnit do rána a nejlépe už vèera, rozumím tomu. Je to ze strany Hradu
mimoøádnì vtipné pøipomenutí toho, že je to právì pøedseda sociální demokracie a jeho strana, kdo mají z minulosti máslo na hlavì. Prezident republiky svými požadavky de facto jen naznaèuje, že to byli i sociální de- 146 -

mokraté, kdo v minulosti mìl možnost skoncovat s politizací státní správy.
Pøipomíná, že to byli i sociální demokraté, kdo mìl možnost jak zrušit protiústavní lustrace, tak také pøijmout kvalitní služební zákon. Ani jedno, ani
druhé dobrovolnì a z vlastního odpovìdného rozhodnutí neudìlali. Obému
se vyhnuli. Nyní pøedkládaný návrh o cestì k odpovìdnosti ale opìt
nesvìdèí. Jak kvalitou zpracování, tak i zpùsobem pøedložení jde o docela
obyèejný úèelový handl. Poslanecká snìmovna je dnes opìt manévrovaná
do rozhodování o trafikách a zájmu vládních trafik namísto respektu k
Ústavì a ke skuteèným potøebám obèanù. Namísto snahy o skuteèné
zkvalitnìní státní správy a odstranìní klientelismu opìt jen úèelový mezikrok. Troufám si s plnou odpovìdností øíci, že nevidím sebemenší dùvod tuto maškarádu tolerovat, nebo ji dokonce podporovat.
Ano, patøím k tìm, kteøí podepsali návrhy iniciované uskupením s názvem Rekonstrukce státu vèetnì pøijetí služebního zákona. Nemìl jsem s tím
žádné problémy, nebo zmínìné návrhy jsou souèástí volebního programu
Komunistické strany Èech a Moravy. Co mi ovšem vadí, je skuteènost, že
máme posuzovat nìco, co rozhodnì nelze nazvat legislativním fešákem.
Ano, existuje zde nìco, co jsme si zvykli nazývat zpìtvzetím a dopracováním posuzované pøedlohy. Takový krok pøedkladatelù zatím nepøíliš kvalitního služebního zákona bych pochopitelnì pøivítal.
Dámy a pánové, dìkuji vám za pozornost. (Potlesk z øad poslancù
KSÈM.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou se pøihlásil
pan poslanec Svoboda a pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane
poslanèe Svobodo, jako první.

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane pøedsedající, dámy a pánové,
jsem natolik dospìlý, že svým vìkem patøím k doyenùm tohoto sboru.
Vyslechl jsem slova, která mi osvìtlila to, o èem budeme dneska hlasovat.
Pan kolega Grebeníèek nám sdìlil, že naší povinností je zrušit lustraèní
zákon. Je to totiž èisté. Pamatuji rok 1947 a 1948, znám slova, která komunisti dovedou øíkat a skrývat je za právní a èisté aspekty. Pøipomínám to nejenom vám, ale pøipomínám to všem našim obèanùm.
V tuto chvíli nejednáme o zákonì o úøednících. Jednáme o lustraèním
zákonì! To je vìc, pro kterou já nikdy, nikdy ruku nezvednu. Mám na to
pøíliš mnoho životních zkušeností a jsem už pøíliš starý, abych se ohýbal
pøed kýmkoliv, a si øíká jakákoliv iniciativa! (Potlesk z pravé èásti sálu.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
pøedseda TOP 09, pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanèe.
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Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane pøedsedající, vážené
poslankynì, vážení poslanci, chtìl bych prostøednictvím pana
pøedsedajícího poprosit vyslovit svoje blahopøání Komunistické stranì
Èech a Moravy k pøekonání tøídního boje. Že jejich prominentní poslanec
pan Grebeníèek se tady urputnì zastává miliardáøe pana Andreje Babiše,
k tomu srdeènì blahopøeji. (Potlesk zprava.) To bylo opravdu nìco, co
jsem neèekal. Blahopøeji. Ovšem pøiznávám, sympatie pro Státní
bezpeènost v tom hraje jistou roli, ale to už je typický èeský úkaz.
Musím øíci, že bych dále poblahopøál k druhému, a sice, že zase zástupce Komunistické strany Èech a Moravy tady horoval a vyèítal sociální
demokracii, že nezaèala odpolitizování státní správy. Ze strany
komunistické vyèítat sociální demokracii, že neodpolitizovala státní správu,
to je to, co se normálnì nazývá chucpe. Totiž když zavraždíte matku a otce a potom požádáte o milost, nebo jste sirotek. Dìkuji mnohokrát.
(Potlesk z øad poslancù TOP 09.)

samozøejmì nezastáváme kohokoli. My se zastáváme práva a spravedlnosti. Dokud není nìco prokázáno, tak se má pohlížet na èlovìka
(upozornìní na èas) jako na nevinného.
V této chvíli bych chtìl požádat, abych zamezil dalším diskusím z
hladu, o pøestávku na poradu klubu KSÈM v délce trvání 9 minut. Dìkuji.

Poslanec Pavel Kováèik: Dìkuji za slovo. Pane pøedsedající, paní a
pánové, èas se nám pomalu naplòuje k obìdu a zøejmì už tady vládne
pøedobìdová nervozita. Já bych chtìl v této chvíli vyslovit jenom takovou
drobnost. Nevím, jak u vás, pane kolego Schwarzenbergu prostøednictvím
pana pøedsedajícího, nebo kdekoliv jinde dìlíte své èleny poslaneckého
klubu na prominentní a ostatní. U nás tomu tak skuteènì není. A to ani v
pøípadì pana kolegy Grebeníèka, který zajisté pro Komunistickou stranu
Èech a Moravy vykonal obrovský kus práce a zajisté by si zasloužil býti
prominentním poslancem, ale u nás skuteènì takové dìlení neexistuje.
Chápu nìkteré z vás, kterým jeho hodnocení polistopadového vývoje
pøíliš nevoní, protože on to nazval tak, jak to lidé vidí, myslím lidé v prostoru, lidé v Èeské republice, lidé ve mìstech a obcích, lidé, kterým se
právem nelíbí to, co se tady dìlo, a nemá to nic spoleèného se Státní
bezpeèností a s èímkoli jiným. Takže to je druhá poznámka.
A tøetí poznámka. Ano, Komunistická strana Èech a Moravy má v této
Snìmovnì pøedložený návrh zákona, který je zaøazen z organizaèního
výboru na pøíští schùzi Poslanecké snìmovny a který navrhuje zrušit
lustraèní zákon. A myslím si, že i problém, o kterém se tady již druhý den
bavíme a který se tu vykládá tu tak, tu onak, by byl tím do znaèné míry a
navždy vyøešen. Místo toho tady bojujeme minulé války a to si myslím, že
obèané po nás nechtìli, když kohokoli z nás, odprava doleva, volili do
Poslanecké snìmovny.
A poznámka k pøekonání tøídního boje se mi zdá velmi úsmìvná. My se

Poslankynì Marta Semelová: Vážený pane pøedsedající, vážené
kolegynì a kolegové, ono je to už víceménì trošku pasé, protože od té
vzrušené diskuze, která tady byla, ubìhla více než hodina a pùl, takže já
bych jenom struènì dvì poznámky k tìm pøedcházejícím vystoupením,
která reagovala na mého kolegu Miroslava Grebeníèka.
Co se týká bývalého pana primátora Svobody, který tady mluvil o paradoxu, když komunisté mluví o èistotì, morálce atd. atd. Mnì se zdá spíš
trošku pikantní èi paradoxní to, když s prominutím bývalý primátor, který je
spoleènì s dalšími bývalými radními trestnì obvinìný kvùli opencard, a
jsou za nimi další vìci, které jsou velmi podezøelé, tak když nás jako komunisty napadá. To je jedna poznámka.
Druhá vìc, kterou bych chtìla øíci. Nepøekvapuje mì, že ODS, TOP 09,
prostì poslanci vládní koalice, reagují tak podráždìnì na slova pana
Grebeníèka o tom, že je tøeba si spíš vážit tìch lidí, kteøí se zapsali k tomu,
že budou chránit ekonomiku této zemì. Je mi jasné, že poslanci ODS a
TOP 09 jako bývalá vládní koalice ekonomiku této zemì, ale nejenom
ekonomiku, urèitì nechránili a dali k tomu jasný názor i obèané.
Dìkuji.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou –
pøedseda poslaneckého klubu KSÈM pan poslanec Kováèik.
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Na základì této žádosti pøerušuji
jednání schùze do 14.30 hodin s pauzou na obìd. Pøeji vám dobrou chu.
(Jednání pøerušeno ve 12.52 hodin.)

(Jednání pokraèovalo ve 14.30 hodin.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankynì, vážení
páni poslanci, dovolte mi, abych pokraèoval v našem pøerušeném jednání.
Dle seznamu, který mám pøed sebou, tu mám faktickou poznámku paní
poslankynì Marty Semelové. Prosím, paní poslankynì.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
poslanec Grebeníèek. (Nechce vystoupit.) Odmazávám, a pak k faktické
poznámce byl pøihlášen pan pøedseda poslaneckého klubu ÈSSD. (Také
nechce vystoupit.) Jasnì, to bylo pøed obìdem, je po obìdì. Tím se nám
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to zrychluje. Nicménì s faktickou poznámkou èi s pøednostním právem pan
zpravodaj tohoto tisku. Prosím pana poslance Chvojku.

Poslankynì Miroslava Nìmcová: Vážený pane místopøedsedo,
vážené dámy a vážení pánové, musím, aè nerada, navázat na slova pana
zpravodaje, který ty, kteøí jsou ve Snìmovnì nováèky, tady pouèuje, jak by
to mìlo být a jak to bylo v minulosti a kdo by se tady jak mìl chovat. Tak
jestliže jste, pane zpravodaji, v úvodu svého, nebo dnes v jednom z vašich
vystoupení sám sebe politoval – ach jo, musím být zpravodajem k tomuto
návrhu zákona, tedy nezbývá mi nic jiného, než si to tady odtrpìt a všechny
ty øeèi, které se tady povedou, odposlouchat – tak vy pøece, pane

poslanèe, jako my všichni ostatní máme na výbìr. Vy nejste z donucení
zpravodajem k tomuto návrhu zákona, prostøednictvím pana
pøedsedajícího. Vy jste tuto roli jistì dobrovolnì a rád pøijal a jistì ji, když
jste ji dobrovolnì a rád pøijal, také chápete jako jisté privilegium, protože v
Poslanecké snìmovnì je vždy pouze jeden vybraný, kdo je zpravodajem
ke konkrétnímu zákonu, ten tento zákon provází od jeho kolébky až po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonù. Ten je tím, kdo mùže veøejnosti vysvìtlovat
všechny záludnosti jak vìcného obsahu, tak také procedurálnì, tedy to, jak
byl projednáván, jaká k nìmu byla stanoviska, být nìjakým mediátorem
smìrem k veøejnosti. Z tohoto pohledu si myslím, že to je velmi privilegovaná role, a myslím, že v minulosti si vìtšina poslancù, ne-li všichni, toho,
že byli parlamentními zpravodaji, této role, velmi vážila. Mnì se zdá, že by
bylo dobré, kdybychom v této dobré tradici pokraèovali, a pokud nìkdo
pøece jenom nemíní tady jako zpravodaj sedìt, argumenty poslouchat, tak
má jednoduchou možnost – této role se vzdát.
Nyní, dámy a pánové, k tomu, co tady vlastnì provádíme, proè tady
jsme. Já si myslím, že celá ta mimoøádná schùze je naprostým matením
veøejnosti. Té laické veøejnosti se snaží rodící se koalièní vìtšina dát
najevo, že peèuje o blaho státu a že tedy vlastnì úèelem této schùze je
projednávání zákona služebního, nebo zákona o úøednících, jak chcete.
Pro tu zasvìcenou veøejnost se ujal již název tohoto zákona, který projednáváme, lex Babiš. Já bych skoro øekla, že je to vùèi panu Babišovi nefér,
protože on tvùrcem tohoto zákona není, on je pouze tím, kvùli kterému se
to všechno musí dìlat. Já bych ten název zákona zmìnila na lex Zeman,
protože to je podmínka pana prezidenta Miloše Zemana, aby tento zákon
byl pøijat. Je to podmínka pro koalici, které øíká: jestli mi nevyhovíte, žádnou vládu mít nebudete. A to nechám v závorce pouze to, že prezident
žádnou zákonodárnou iniciativu z Ústavy nemá. Ten nemùže stát na
poèátku nìjaké legislativní práce se svým nìjakým návrhem, který tady bude prosazovat jakoukoli vìtšinou nebo jakoukoli menšinou v Poslanecké
snìmovnì. Prezident republiky z Ústavy stojí na konci legislativního procesu, z Ústavy mu vyplývá možnost, pakliže se zákonem nesouhlasí, jej vrátit
Poslanecké snìmovnì a Snìmovna jako zákonodárce z Ústavy má pravomoc i takový názor prezidenta republiky pøehlasovat.
Tedy Ústava Snìmovnì dává jednoznaènou pravomoc. My, poslanci,
jsme zákonodárci a my jediní máme vliv na to, jak budou zákony v naší zemi vypadat. Nemùže tu být nikdo, kdo nám bude klást svými podmínkami,
pøedbìžnými podmínkami, prùbìžnými podmínkami své požadavky tak, abychom my uzpùsobili legislativu tak, aby on byl spokojen, a už se to týká
otázek personálních, nebo vìcných.
Asi je to trochu mlácení prázdné slámy, ale právì proto, že tato schùze
je takovou zástìrkou pro veøejnost, má budit zdání toho, že vlastnì bìží
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Poslanec Jan Chvojka: Dìkuji za slovo. Já už jsem nechtìl mluvit, ale
musím. Chtìl bych kolegy upozornit, zvláštì ty nové – takhle to tady ve
Snìmovnì vypadá. My projednáváme služební zákon, zákon, který by mìl
nìjakým zpùsobem vylepšit fungování státní správy, a myslím, že všem jde
o to, aby ten zákon byl kvalitní, aby státní správa fungovala lépe, než funguje doposud, a je to samozøejmì i požadavek Evropské unie, ale jak je
zvykem v této Snìmovnì, komunisté mluví o 90. letech, Havlovi, Klausovi,
Koženém atd., ODS mluví o roce 1948. Takže já bych apeloval na to, abychom se zabývali právì jenom tím služebním zákonem. Myslím si, že
Havel, Klaus, Kožený, ani rok 1948-1949 atd. s tím zákonem nemají nic
spoleèného. Já jsem zastánce toho, aby se nezkracoval èas, který má jednotlivý poslanec na svùj proslov na plénu, nejsem zastáncem všech zmìn
v jednacím øádu, ale po zkušenosti z dneška bychom o nich opravdu mohli uvažovat.
Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu zpravodaji a s faktickou
poznámkou pan pøedseda poslaneckého klubu ODS Zbynìk Stanjura.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Kdybychom byli slušnì vychovaní, tak
bych sem nešel. Já jsem si už vèera všiml, že pan zpravodaj, když mluví o
prezidentovi republiky, øíká Zeman. A dneska øíká Havel a Klaus. Na to, kolik mu je let, je mimoøádnì odvážný. Tak pøíštì prosím, pane zpravodaji
prostøednictvím pana místopøedsedy, pan prezident Havel a pan prezident
Klaus. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji a tím jsme se vypoøádali s
faktickými poznámkami, pakliže nikdo nemá další. Poprosím s øádnou
pøihláškou paní poslankyni Miroslavu Nìmcovou. Prosím, paní poslankynì,
máte slovo.

normální legislativní proces, že se všechno rozebìhlo, že Poslanecká
snìmovna funguje, že rodící se koalice má bohulibý zámìr a ten už
okamžitì spouští, tak kvùli tomu je nutné zopakovat, že to prostì pravda
není. Že jsme se tady sešli na mimoøádné schùzi kvùli nìèemu, bez èeho
by nemohla vzniknout vládní koalice, a ta by nemohla vzniknout pouze v
pøípadì, kdyby si Èeská strana sociálnì demokratická nenechala takovou
podmínku vnutit. Nebudu se vracet do roku 1948, ale vrátím se do roku
2013, do debaty, která vedla k rozpuštìní Poslanecké snìmovny. Tehdy,
víte dobøe, že Èeská strana sociálnì demokratická podlehla nátlaku prezidenta republiky, vyslovila dùvìru vládì Jiøího Rusnoka a to bylo na poèátku
zmatkù, do kterých se sama tato strana jako jedna ze státotvorných stran
dostala. (V sále je rušno.)
Já nevyèítám nikomu, že má preferenci v prezidentské volbì, jakou má.
Jsem svrchovaný demokrat a tohle mohu, tohle to umím a chci tolerovat vždycky.

Poslankynì Miroslava Nìmcová: Dìkuji, ale neruší mì to.
Já jsem tím jenom chtìla øíci, že tehdy si sociální demokraté nechali
vnutit vùli prezidenta a vrátilo se jim to hned poté, kdy byly vyhlášeny výsledky voleb. Jestli tato strana nepochopila, že bude-li tímto smìrem i
nadále pokraèovat, že se nechá stále znovu tlaèit do kouta požadavky prezidenta republiky, vìdomì pøispívá k destrukci parlamentního charakteru
Èeské republiky.
K té režii schùze jsme si už také leccos øekli, ale já jako parlamentní matador mohu pøipomenout to, že v roce 2002 Obèanská demokratická strana nehlasovala ani pro zákon o úøednících, ani pro zrušení lustraèního
zákona. Byla jsem tady tehdy a mùj záznam na hlasování si prosím mùžete
najít. Z tohoto pohledu zastávám naprosto konzistentní názor a èlenové
Obèanské demokratické strany byli tìmi, kteøí se vìcnì vymezili tehdy proti návrhu zákona, a mají chu diskutovat nad zákonem, který je nový. Pokud
bychom samozøejmì mìli a bylo by nad èím diskutovat, kdyby zde nebyla
ta zástìrka se jménem Andrej Babiš.
Mì nikdo nepøinutí, ani tady, ani v médiích, abych vedla pseudodeba-

tu na téma, co všechno je obsahem tohoto poslaneckého nebo vládního
návrhu zákona. Jsou tady dva a ani jeden není zpùsobilý k tomu, abychom
se jím vážnì a serióznì zabývali, pokud sami sebou nechceme pohrdnout,
jako tìmi, kteøí nabìhli na to zdání, na to matení, na to vyplachování mozkù.
Pøece ten poslanecký návrh jednoznaènì øíká – je tak špatný, že si na nìj
sedneme a celý ho pøedìláme – prokristapána, a proè bychom o nìm teï
mìli diskutovat? Co to tady vytváøíme za mlhu? Jestli bude generální
øeditelství, nebo nebude. Bude-li ho volit vláda, nebo bude-li ho volit
prezident. Pøece se úplnì všechno zmìní! Ta debata bude úplnì nad jiným
textem! Ten úplnì jiný text, nad kterým se koalice shodne, ví bùh kdy, je
teprve tím textem, který má být podroben vìcné a normální debatì tady v
Poslanecké snìmovnì. Já nebudu plýtvat vùbec svým èasem na to, abych
to proèítala a abych spoluvytváøela to zdání, že se vlastnì jedná o normální legislativní proces. Ten tady, dámy a pánové, v žádném pøípadì nebìží!
Nemùže bìžet ani v pøípadì návrhu, který pøedložila Rusnokova vláda. Ta
je v demisi a posílá sem zákony jako na bìžícím pásu.
Vèera zasedal organizaèní výbor, který schvaloval program schùze,
která má zaèít 4. února. Na jeho programu je 40 – pardon, 78 bodù a z nich
je velká èást zákonù v prvém ètení. Z této velké èásti – více než 40 zákonù
– více než polovina jsou zákony, které pøedložila Rusnokova vláda. Pøipadá
vám tohle všechno normální? Pøipadá vám normální, abychom vedli debatu nad zákony vlády, která je v demisi, která je v demisi už od srpna 2013,
a my tady budeme vytváøet iluzi, že je to normální, že do legislativního
zákonodárného procesu to není zásadní vadou, a budeme tady sedìt a
budeme vìcnì jednat? Já tedy v žádném pøípadì nebudu takto postupovat.
Nebudu se podílet na matení veøejnosti, nebudu vytváøet dojem, že
kvùli tomu, že má vzniknout koneènì vláda – a já øíkám koneènì, dámy a
pánové, abyste mì slyšeli, ze sociální demokracie. Já chci, aby vznikla
vláda, která získala legitimitu z voleb. Já tady nestojím proto, abych obhajovala prodlužování toho umírání, které tady nastavil prezident Zeman svým
nerespektováním onìch idiotských ústavních zvyklostí. Já tady nestojím
proto, abych bránila vzniku vaší vlády. Já ctím výsledky voleb, myslím si,
že už jste dávno mìli být jmenováni panem prezidentem a vaše vláda už
se dávno mìla ujmout své role. Asi by se tomu tak stalo, kdyby tady nebyla
pøekážka se jménem Andrej Babiš. Jestli to je jenom záminka prezidenta
pro to, aby udržel Rusnokovu vládu co nejdéle v pozicích, které jim slíbil,
to já nevím, já nejsem od toho, abych zkoumala v hlavì hnutí pana prezidenta Miloše Zemana. Ale že se mi jeho poèínání nelíbí, to tady chci øíci
jednoznaènì a zcela zásadnì.
Chci vás všechny poprosit, abyste nepøidávali k té frustraci èeské
veøejnosti, abyste nepøilívali oleje do ohnì. Èeská veøejnost byla zklamána
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankynì,
ale dovoluji si požádat ctìné kolegy o klid.

Poslankynì Miroslava Nìmcová: Mì to neruší, pane místopøedsedo.
Dìkuji vám.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Nejenom že øešíme závažnou problematiku, ale mluví k nám také dáma, pánové. Prosím o klid, dìkuji.

tím, co se odehrávalo i na pùdì Poslanecké snìmovny, našimi drastickými
spory na které, ano, doplatila tehdejší vládní koalice v podobì volebního
výsledku, ale pánové ze sociální demokracie, kteøí proti nám vedli tak urputné letité opozièní boje, na tomto sporu, na tomto zpùsobu války,
nevydìlali vùbec nic.
A poslední slovo. Když jsem zaèala panem zpravodajem, tak také panem zpravodajem konèím. Volá-li po tom, že bychom se mìli chovat nìjak
vìcnì, nìjak normálnìji v Poslanecké snìmovnì, tak škoda, že jste toto volání tady neuplatnil v dobì, kdy tady bylo ono týdenní obstrukèní zasedání
dnem i nocí, kdy tady vaši pøedstavitelé èetli všechna možná literární díla,
vymýšleli si texty, anebo dokonce èetli ty pøedem pøipravené, které jim
pøipravil váš aparát. Já to všechno mám v hlavì. Vy si to najdete všechno
ve stenozáznamech.
Dámy a pánové, já vám chci øíci, že Obèanská demokratická strana se
tady nebude podílet na vìcném projednávání zákona, který žádnou
vìcnou podstatu nemá. Jeho podstatou je ryzí politika. Jeho podstatou je,
že pod záminkou tohoto zákona a dalších se má vytvoøit iluze, že jsou
udìlány faktické, praktické, užiteèné kroky smìrem k veøejnosti, aby vznikl
zákon, který bude nastolovat lepší praxi ve zvládání správy zemì. Tak tomu v žádném pøípadì není. Jde o to, že se má otoèit a zmrzaèit legislativní proces pouze proto, že tuto nesmyslnou podmínku klade prezident republiky, a jde o to, že vy to všichni dobøe víte, ale samozøejmì ohýbáte
høbet a na tuto podmínku pøistupujete.
Dìkuji za pozornosti. (Potlesk zprava.)

tento návrh za pøijatý. Budeme tedy dnes jednat i po 19., i po 21. hodinì.

Dalším pøihlášeným do diskuse je pan poslanec Adolf Beznoska.
Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Beru to jako procedurální návrh, o
kterém se hlasuje ihned bez rozpravy, a proto zahajuji hlasování o tomto
návrhu, abychom dnes jednali i po 19., i po 21. hodinì. Zahajuji hlasování
(èíslo 22), teï. Kdo je pro, prosím, a zvedne ruku a zmáèkne tlaèítko. Kdo
je proti? Kdo se zdržel?
Pro 108 poslancù (z pøítomných 172), proti 2, 62 se zdrželo. Považuji

Poslanec Adolf Beznoska: Vážený pane pøedsedající, vážení èlenové
vlády, milé kolegynì, milí kolegové, dovolte, abych i já vyjádøil zásadní nesouhlas s takto úèelovì projednávaným prvním ètením navrženého zákona.
Se služebním zákonem poèítala Ústava Èeské republiky už v roce 1993.
Samozøejmì ve Sbírce zákonù potom vyšel až v roce 2002, mìl pùvodnì
platit od 1. ledna 2004, postupnì byl odkládán, teï tedy jeho úèinnost by
mìla nastat od 1. ledna 2015.
Bohužel musím øíct, že ten zákon, a dotknu se té vìcné stránky, je velmi
špatnì pøipraven. Nesouhlas s ním dokonce vyjádøila i stávající Rusnokova
vláda, kdy pan premiér Rusnok oznaèil, že tato novela je podle nìj nepoužitelná, protože nereflektuje zmìny, které nastaly od roku 2002, což je
pomìrnì dlouhé èasové období.
Osobnì øíkám, že tento zákon je i protiústavní. Navrhuje totiž, aby
úøedníci byli potrestáni až do výše osminásobku platu, pøièemž zákoník
práce i pravidla pro státní zamìstnance urèují výši maximálnì do
ètyøapùlnásobku platu. Tímto je jednoznaènì porušena zásada rovného
zacházení. Tady musím zmínit i to, co øíkal pan navrhovatel poslanec Tejc.
Na rozdíl od nìj si nemyslím, že toto je správnì. To není správnì. Druhá
vìc, kdy se pøíèí Ústavì, že zákon stanoví, že tarify a odmìòování se stanoví vládním naøízením. Zákon ho ale nijak nevymezuje, což by dìlat pøi
legitimitì musel. Dále jsou tam vìci, jako že zákon navrhuje ukonèit
služební pomìr zamìstnanci ve vazbì po devíti mìsících. Tím
samozøejmì, protože když je nìkdo ve vazbì, ještì není odsouzen, a toto
prolamuje presumpci neviny. Dále zákon navrhuje, aby veškeré uznání vinným ze správního deliktu bylo dùvodem pro skonèení jeho pracovního
pomìru, což se jeví nìkterým právním výkladùm jako velmi pøíkré. Je tam
prostì celá øada vìcí, které uvádím jenom jako pøíklad, které zabraòují, abychom oznaèili tu pøedlohu za dobrou. Je to prostì právní paskvil.
Proè tedy tento právní paskvil byl naší Snìmovnì pøedložen? No
protože mìl zastøít, mìl vytvoøit kouøovou clonu pro prostý politický handl.
Totiž jediným dùvodem je, aby bylo vyhovìno podmínce prezidenta republiky pana Miloše Zemana, aby pan premiér Sobotka v tomto pøípadì za
každou cenu mohl sestavit vládu. A proè øíkám, že to je právní paskvil? Já
si tady dovolím použít i slova jednoho z koalièních pøedsedù, pana Pavla
Bìlobrádka, který øíká, že koneèná podoba tohoto zákona se musí zmìnit.
Bude muset být pøedložen komplexní pozmìòovací návrh, na kterém se
shodnou všechny strany koalice. A jako dovìtek øíká: nesouhlasíme s tím,
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni Nìmcové. S
faktickou poznámkou pøedseda poslaneckého klubu Èeské strany sociálnì
demokratické, pan poslanec Sklenák. Prosím, pane pøedsedo.

Poslanec Roman Sklenák: Generální øeditelství bude, generálního
øeditele bude nominovat vláda, jmenovat premiér. To je na otázky paní
poslankynì Nìmcové, že je v tom nejasno.
Ale já jsem se pøihlásil proto, abych navrhl jménem poslaneckých klubù
sociální demokracie a KDU-ÈSL, abychom dnes jednali i hlasovali po 19. i
po 21. hodinì.

že by mìl být zrušen lustraèní zákon. To jsou všechno argumenty pro to,
abych oznaèil tento návrh zákona za nedobøe pøipravený.
Samozøejmì, a bavíme se tady o tom, jak se vztahuje služební zákon k
lustraènímu zákonu? Dovolím si vám tuto souvislost naznaèit. Zaprvé.
Spoleènì se zákonem èíslo 218/2002 Sb., o službì státních zamìstnancù
ve správních úøadech a o odmìòování tìchto zamìstnancù a ostatních
zamìstnancù ve správních úøadech, to je onen služební zákon, byl v roce
2002 schválen takzvaný provádìcí pøedpis ke služebnímu zákonu. Zákon
èíslo 309/2002 Sb., o zmìnì zákonù souvisejících s pøijetím zákona o
službì státních zamìstnancù ve správních úøadech a odmìòování tìchto
zamìstnancù. Provádìcí zákon èíslo 309/2002 Sb. pak prostøednictvím
svého èlánku 47 novelizuje § 1 odst. 2 zákona èíslo 451/199 Sb., který
stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí v Èeské republice. Souèasné znìní lustraèního zákona obsahuje i obecnou generální
klauzuli v § 1 odst. 1 písm. a), které øíká, že potøeba èistého lustraèního
osvìdèení se vztahuje mimo jiné na výkon funkcí obsazovaných volbou,
jmenováním nebo ustanovováním v orgánech státní správy Èeské republiky. Novelou odstavce 1 paragrafu 1 odstavce 2 lustraèního zákona
prostøednictvím onoho èlánku 47 provádìcího zákona pak dojde k
upøesnìní této obecné formulace tak, že funkcemi v orgánech státní správy, pro které je potøeba èisté lustraèní osvìdèení, se rozumí služební místa takzvaných pøedstavených podle služebního zákona. Služebními místy
pøedstavených podle služebního zákona jsou následující: vedoucí
oddìlení, zástupce vedoucího oddìlení, vedoucí zastupitelského úøadu,
øeditel odboru a zástupce øeditele odboru, øeditel sekce, zástupce øeditele
sekce, státní tajemník a zástupce státního tajemníka, vedoucí služebního
úøadu a zástupce vedoucího služebního úøadu.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanèe,
nevím, èím to je, ale vždycky když se pan designovaný premiér objeví v
sále, tak se zvýší hladina hluku. Nevím, jestli je to dobrou, nebo špatnou
zprávou pro tuto Snìmovnu, ale pøesto vás poprosím o klid.

Poslanec Adolf Beznoska: Ani mnì to nevadí, pøidám na hlase.
Na základì výše popsané novely lustraèního zákona prostøednictvím
provádìcího zákona ke služebnímu zákonu se tedy již nebude muset
vztahovat potøeba èistého lustraèního osvìdèení na ministry ani námìstky
ministra, ale jen na pozice považované za služební místa pøedstavených
podle služebního zákona. A to je celé to kouzlo. Proto se tady spojuje služební zákon a lustraèní zákon. Samozøejmì tedy i já se pøidám k tomu, že
se jedná o úèelovou vìc, úèelové pøedložení, a že opravdu probíráme
úèelové zavedení zákona kvùli jednomu konkrétnímu pøípadu, kvùli jedno- 156 -

mu konkrétnímu èlovìku. Tohle snad nemá být prosím nová politická kultura,
tak jak jsem to slýchával od pøedstavitelù hnutí ANO.
Víte, pùvodnì to zavedení lustraèního zákona mìlo dvì roviny. Zaprvé,
byla to snaha zabránit infiltraci agentù Státní bezpeènosti do státní správy,
a za druhé tam byly prosté morální dùvody, které poukazovaly, co už je neakceptovatelné chování. Mùžeme pøedkládat zákony, mùžeme je
opravovat, mùžeme si dosazovat lidi podle libosti, ale co nemùžeme a neumíme, je restartovat charakter. Tohle byl úèel toho lustraèního zákona a
tohle je úèel, který lustraèní zákon musí plnit, aniž bych to vztahoval na
konkrétního èlovìka. Proto byl lustraèní zákon pøijat.
Ano, v této Snìmovnì zcela jistì je protilustraèní koalice. Komunisté,
socani – to mì velmi pøekvapuje, že sociální demokraté jako standardní politická strana chce udìlat tento krok. Jsou tady lidovci. U nich jsem
pøekvapen velmi, protože jsem se domníval, že tøi roky mimo Snìmovnu jim
posloužily k tomu, aby pøekroèili svùj stín. Aby nedìlali vìci za každou cenu. Už dopoledne tady pan pøedseda Kalousek øíkal nìco o tom a ptal se
pana Hermana, jak on se cítí, jak on bude hlasovat. A já bych se k tomu
pøidal. Protože když byl v minulém roce veden puè proti Ústavu pro studium totalitních režimù, tak se Obèanská demokratická strana postavila na
jeho obranu.
Ano, lustraèní zákon ztratí èasem svùj význam. Ale ne døíve, než do státní správy budou chodit lidé narození nejdøíve v roce 1972. Do té doby totiž,
by by jediný pøedstavitel Státní bezpeènosti, toho zloèinného režimu, který
pøedstavovala, mohl vykonávat jakoukoliv funkci, ten zákon bude mít své
opodstatnìní. A je velmi pùvabné, že takto tuto inscenaci ve Snìmovnì
provádíme v týdnu, kdy si aspoò nìkteøí z nás pøipomínáme 25. výroèí takzvaného Palachova týdne.
Dìkuji.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. S pøednostním
právem se pøihlásil pan místopøedseda Poslanecké snìmovny Vojtìch
Filip. Než pøejde ke stolku, tak si dovolím omluvit z dnešní schùze pana
pøedsedu Poslanecké snìmovny Jana Hamáèka z dùvodu oficiální
návštìvy Slovenské republiky, pana poslance Pavla Blažka z osobních
dùvodù a pana ministra Františka Koníèka z dùvodu jiných neodkladných
pracovních záležitostí.
Prosím, pane místopøedsedo, máte slovo.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Vážený pane pøedsedající, èlenové vlády, paní a pánové, já se vrátím k pøedmìtu jednání.
Nebudu tady polemizovat o politických souvislostech této schùze. Byla
prostì svolána na podpisy, jak to èinily všechny vládní koalice, všechny
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opozice v minulosti i v souèasnosti. Nemyslím si, že to je nìco nenormálního
v parlamentním systému demokracie. Prostì jenom nìkteøí v tom vidíme
nìco víc, než to je.
Pokud jde ještì o jednu pøipomínku pøed samotným zákonem, víte, samotný lustraèní zákon by se mohl jmenovat zákon Rita Klímová. Protože
nìkdo mìl zájem pøi pøijímání tohoto lustraèního zákona odvolat Ritu
Klímovou z pozice velvyslance v Kanadì a nahradit ji nìkým jiným, tak je
tam prostì jedna vìta, jeden odstavec, jedno písmeno, které to øešilo.
Prostì ano, všechny politické síly po listopadu, ale i pøed ním, i za první
republiky, dìlaly zákony, které mìly nìjaký úèel. Prostì chtìj nechtìj,
právo je pouze vùle vládnoucí tøídy povýšená na zákon.
Já se vrátím ke služebnímu zákonu. Zákon è. 218/2002 Sb. je už dvanáct let platný a dosud neúèinný. Možná, že bychom se mìli více zamyslet nad tím, proè je neúèinný a proè žádná z vládních koalic, a byla vedena sociální demokracií, ODS, a v ní byly KDU-ÈSL nebo Strana zelených,
která také slibovala jiný smìr, nebo TOP 09, která také slibovala v roce
2009 jiný smìr stejnì jako Vìci veøejné, k úèinnosti toho zákona nikdy
nesáhly, pøestože pøi každé návštìvì Bruselu tvrdily, že tak uèiní.
A ta úèelovost je z toho vidìt vždycky, a mì to velmi mrzí, protože tak
nedojde nikdy ke stabilizaci státní správy a státní služba bude vždycky postavena jakoby služba, která je svým zpùsobem preferovaná a svým
zpùsobem odmítaná.
Já bych byl rád, abychom se vypoøádali s tím, že ani návrh, který teï
projednáváme, ale ani návrh, který vznikl ve vládì, v podstatì neøeší to, co
øešit má, protože buï nevypoøádal pøipomínky jednotlivých resortù, jak je
tomu ve vládì, i když k tomu dala souhlas pøedsedkynì Legislativní rady
vlády asi z dobrého dùvodu, aby se tady vùbec objevila jakási norma, která bude akcentovat to, že pøece jen tak jednoduché øešení, které tady
pøedkládá skupina poslancù, to není, ale ani tento návrh nevznikl tak, že by
se vypoøádal se všemi pøipomínkami jednotlivých resortù.
Dovolte mi to ukázat na jedné prosté vìci. Jestliže máme mít nezávislý
Úøad pro hospodáøskou soutìž a má pøedsedu úøadu a jeho
místopøedsedy jmenovat generální øeditel státní služby jako toho
posledního úøedníka, tak se ocitáme nìkde, kde se ocitnout nechceme. A
prosil bych, abyste pøíštì nepodceòovali vy, kteøí šijete zákon, ty, kteøí jsou
buï v koalièních lavicích, nebo v lavicích opozièních, ale nepodceòujte ani
èeskou veøejnost. Ta vám to vždycky seète, protože na nìco takového
pøijde. Já si dovedu pøedstavit, kolik vìcí pøed Úøadem pro hospodáøskou
soutìž bude a už ve vìci fúzí, prodejù, a už ve vìcech dalších, a takto
ponížit Úøad pro hospodáøskou soutìž bych si nedovolil.
Ve mnì to spíš vyvolává dojem, že k novele ústavy, kterou jsme si tady
dali, o Nejvyšším kontrolním úøadu, bych pøipojil nìco o tom, jaké jsou v

ústavì další nezávislé úøady, jak se k nim máme chovat, abychom si tady
obyèejným zákonem nepøipustili deformaci èeského právního øádu do stavu, který by byl nìco mnohem horšího než je spor, vedený možná mediálnì
mezi prezidentem republiky a nastupující vládou.
Víte, mnì to pøipadá, jako kdybychom chtìli poškodit sami sebe, protože nebudeme schopni reagovat na to, že v každé slušné parlamentní demokracii chodí designovaný pøedseda vlády za prezidentem, nebo za monarchou v evropských monarchiích, a dohaduje se, kdo bude ve vládì.
Nikdy to není vùle jednoho nebo druhého, vždycky to musí být vùle
spoleèná. Jenom my si tady hrajeme na toho, kdo se lépe pøetlaèí. Já si
myslím, že už to sebepoškozování došlo do stadia, kdy bychom se ho mìli
minimálnì vyvarovat.
Proto mi dovolte øíci svoje stanovisko, které se opírá právì o to, že si
nepøeju, abychom si tady dál protahovali nìjakou situaci, která vznikla díky
tomu, že muselo dojít k mimoøádným volbám, a to nezavinila tehdejší opozice, ani si nepøeju, aby nevznikla nová vláda, a už jsou dùvody jakékoliv
pro setrvání vlády souèasné, ale v každém pøípadì si pøeju, aby zákon o
službì státních zamìstnancù vznikl v podobì, která bude odpovídat
potøebám Èeské republiky, aby ti, kteøí budou sloužit státu, Èeské republice opravdu sloužili, abychom tady neøešili korupèní kauzy, které byly
pøedmìtem každodenních sporù v této Snìmovnì do roku 2013.
Neexistoval jediný týden, kdy bychom nìco takového neøešili a policie
nemìla èím dál víc práce, by byly rozmetány specializované útvary bývalým ministrem Ivanem Langrem. Toho jsme tady byli svìdky. A já si to
nepøeju.
Proto i na této zmateèné normì chci odvést poctivou práci, kterou jsme
tady odvádìli jako poslanci nad øadou návrhù a už poslaneckých, senátních, z krajských zastupitelstev nebo z vlády, a koneènì dospìt do stadia,
kdy takový zákon bude nejen platný, ale bude i úèinný. To je moje
vyjádøení. A jednu pøipomínku z tìch mnoha, které tady mám k návrhu
zákona, které si nechám na projednávání ve druhém ètení, pøípadnì ve
výborech, jsem uplatnil. Uplatnil jsem ji na plénu proto, abychom vìdìli, že
jednáme nad normou, která je nanejvýš potøebná, ale žel nemá podobu,
která odpovídá potøebám Èeské republiky v roce 2014.
Dìkuji vám. (Potlesk poslancù KSÈM.)
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu místopøedsedovi. Máme
tady smrš faktických poznámek. S první faktickou poznámkou se pøihlásil
pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopøedsedo.
Kolegynì, kolegové, já jsem tady nový. Já to tady pozoruji, levou, pravou

stranu i sebe, a pøišel jsem na to, že si každý øíká, co se mu zrovna hodí.
Tak mnì se také hodí teï nìco øíci. Hodí se mi øíci jedna dùležitá vìc. Váš
hejtman z vaší strany Ústeckého kraje si jako vedoucího kanceláøe pøinesl
pøímo pracovníka státní policie pana Konopáska. Øíkalo se mu kaprál. A
váš (pozn. sten.: myšleno nejspíše náš) hejtman dodržel zákonnost a vyhodil ho.
Tak to se mi hodilo øíct. To je všechno, co vám chci øíct. To je všechno.
(Potlesk z levé strany sálu.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. S další faktickou poznámkou
pan pøedseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav
Kalousek. Pøipraví se pan poslanec Martin Novotný.
Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji. Vy byste si, pane poslanèe
Schwarzi prostøednictvím pana pøedsedajícího pøál, aby pan prezident v
pøípadì pana Babiše se choval zákonnì jako komunistický hejtman, nebo
nezákonnì jako ódéesácký hejtman? (Smích a potlesk zprava.)
Ale to nebyl smysl mé faktické pøipomínky. Já jsem se chtìl obrátit na
pana pøedsedu Filipa a øíci mu, že bychom nemìli být tak sebemrskaèští.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Prosím, mým prostøednictvím, pane
poslanèe.
Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostøednictvím bychom nemìli
být tak sebemrskaèští, nebo není pravda, že by v Èeské republice rozhodoval jenom monarcha. Již nìkolik týdnù je tu pevná dohoda a o budoucí
vládì rozhoduje spoleèná vùle monarchy a oligarchy.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
poslanec Novotný. Prosím.

Poslanec Martin Novotný: Pane pøedsedající, dámy a pánové, já nechci být chytlavý na každé slovo, které tady dneska zazní, ale jednoho
slùvka jsem si všiml v projevu pana místopøedsedy Snìmovny, a to bylo to
vyjádøení, že o zákonech této zemì rozhoduje vládnoucí tøída. Tak já pevnì
vìøím, že my všichni ostatní – a trošku mì mrzí, že se tak necítí
místopøedseda Snìmovny – se cítíme jako reprezentanti svobodných
obèanù bez ohledu na tøídy, pohlaví, politické názory a cokoli jiného a že
zákony této zemì považujeme nikoliv za produkt vùle vládnoucí tøídy, ale
produkt svobodných obèanù této zemì. (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. Já jenom doufám, že pan po- 160 -

slanec Novotný myslel pana místopøedsedu Filipa. Dìkuji, pane poslanèe.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Prosím, pane
poslanèe.

Poslanec Miroslav Opálka: Dìkuji, pane místopøedsedo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegynì, tak jsem si pøipomnìl pøi té poslední poznámce jeden billboard. Støední tøído, braò se! To byl tøídní boj! (Smích, potlesk.) Ale to nebyl ten dùvod, proè jsem se pøihlásil.
Víte, probírá se to ze všech stran. Já jsem v Poslanecké snìmovnì
svìdkem tohoto problému už od roku 2002. Nikdo zde neøekl, že v tìch
nešastných letech pøed rokem 1989 byl v Èeské republice pomìr jeden
úøedník na témìø 150 obèanù, dneska je to jeden úøedník na 40 obèanù.
Nejde totiž jenom o státní správu, ale o veøejnou správu, která má obrovský podíl na tom, že má pøenesenou pùsobnost. Tady toho se nikdo nedotkl. Víte, øešit jenom státní správu bez veøejné správy, respektive bez
pøenesené pùsobnosti, je polovièatost. Když si vzpomeneme na rok 2000
a ustavení krajù, kdy jeden má poèet obyvatel jako mìsto Ostrava a ètyøi
více než milion 200 tisíc obyvatel, tam byla ta pøíèina nárùstu úøedníkù v
Èeské republice. Pak zrušení okresních úøadù a vytvoøení trojkových obcí,
a když si spoèítáte v každém okrese, kolik tam narostlo úøedníkù, a ti žijí
úplnì jinak než ti na té státní správì. A když jsme zrušili – nebo vytvoøili
nové krajské úøady, tak jsme na nì pøevedli pùsobnost pøedevším v
dopravì, školství, zdravotnictví, životním prostøedí, ale kupodivu na ministerstvech, která do té doby za tuto èinnost zodpovídala, se nesnížily poèty
úøedníkù. (Pøedsedající upozoròuje na èas.) To je vše, co jsem chtìl øíct.
(Potlesk zleva.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. Dále se o slovo pøihlásil zpravodaj tohoto zákona pan poslanec Chvojka. Ten svoji pøihlášku stahuje.
Pokraèujeme tedy v øádných pøihláškách a na øadì je pan poslanec Radim
Holeèek. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Radim Holeèek: Vážený pane pøedsedající, vážené dámy,
vážení pánové, hned na zaèátek bych chtìl zareagovat prostøednictvím
pana pøedsedajícího na pana poslance Opálku. Ano, pøed rokem 1989
bylo ménì úøedníkù. Rozhodnì. Protože øadu úøednièiny zvládla operativa
StB. (Ironický smích a potlesk zleva.) Já si myslím, že se tady všichni shodneme na tom, nejspíše s výjimkou teï tleskajících komunistù, kterým tímto
blahopøeji k vèerejšímu výroèí 90 let od úmrtí V. I. Lenina, že lustraèní zákon
v podobì, v jaké existuje, je v rámci Ústavy pøijatelnou formou ochrany
pøed nedemokratickými prvky z doby pøed listopadem 1989. Jeho význam
jako uèitel vidím dnes pøedevším v morální rovinì. I když tu politickou také
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nelze zanedbat. Ten význam je pøece nad slunce jasnìjší. Ti, kteøí morálnì
a politicky pochybili za minulého komunistického režimu, totalitního režimu,
musí z toho vyvodit za toto pochybení svou odpovìdnost. A já to takhle
uèím i své dìti.
Uèím to dìti formou pohádky o kùzlátkách a zlém vlku. Ta pohádka je
zajímavá v tom, dámy a pánové, že má dvì varianty konce. Jedna varianta bylo to, že se toho zlého vlka zbavíme tak, že ho hodíme do studny. Tuto
variantu øešení problému s komunisty a estébáky jsme nezvolili, a proto saháme k té humánní, k té skvìlé variantì, a to je ta, že potrestaný vlk má v
bøiše kameny. A tím, že má v bøiše kameny, tak je jednou provždy diskvalifikován páchat nedobroty.
Nový služební zákon v tom chápání jeho pøedkladatelù má umožnit to,
co je nepøístupné na nižších úrovních. Jak mám, prosím vás, svým dìtem
vysvìtlit, a nejen dìtem, že potøebují èisté lustraèní osvìdèení pro zvolení do akademického senátu univerzity, ale pan ministr ho mít nemusí?
Pøivede nám opravdu pan premiér Sobotka do vlády vlka s kameny v
bøiše? Toho vlka, ke kterému se váže jiný pøíbìh, který se teï dobøe vypráví.
Je to pøíbìh z jednoho masopustního odpoledne roku 1982 z jedné bratislavské vinárny U Obuvníka. V tom roce mi bylo právì tolik, kolik je dneska mému synovi. V tom pøíbìhu byli tehdy také tøi vlci, dva ostøílení, jeden
byl nováèek. A já vám ocituji veøejnì pøístupný zdroj. Trochu se v tomto
pøípadì omlouvám za svoji èechoslovenèinu, ale zvykejme si:
Po privítaní a krátkom spoloèenskom rozhovore boli v krátkosti rozobrané rodinné pomery menovaného s cie¾om overenia si správnosti získaných poznatkov k rodinným pøíslušníkom menovaného z h¾adiska aktuálnosti. Kandidátovi bol opätovne zdôraznený význam spolupráce v boji proti vonkajšemu, ako aj k vnútornému nepriatelovi a bol vyzvaný, aby sa ke
spolupráci s orgánmi ŠtB vyjadril. Kandidát uviedol, že plne chápe potrebu boja proti èinnosti vonkajšieho a vnútorného nepriatela, zameraný proti
záujmom ÈSSR. Kandidát bol ïalej vyažený s oh¾adom na úmrtie súdruha
Brežnìva, o èom je spracovaný samostatný záznam. Potom bol kandidát
vyzvaný, aby se vyjadril, èi chce naïalej spolupracova s orgánmi kontrarozvedky, s èím menovaný súhlasil. Po vyjadrení súhlasu bolo menovanému oznámené, že spåòa predpoklady kladené na spolupracovníka
èeskoslovenskej kontrarozvedky, a bol mu predložený k podpisu písomný
zväzok, ktorý bol zakamuflovaný v propagaènej brožúre. Kandidát zväzok
po preèítaní podpísal bez ïalších otázok a súhlasil, aby bolo i nadialej používané krycie meno Bureš.
Z další èásti spisu: Heslo pro kontakt s iným operaèným pracovníkom
Nesiem vam materiály od pána Bureša.
Já se ptám pana Sobotky, jestli je tu, prostøednictvím pana

pøedsedajícího: Vytìžovat – existuje vùbec nìjaká morální šance, že nám
bude nìkdo ministra financí nìkde vytìžovat? A prosím vás, kde?
Tady zaznìlo, že tohle celé je pohádka a že my si máme poèkat, až jak
rozhodne soud. Já øíkám: A si poèká pan Babiš. (Potlesk zprava.)
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: A teï smrš faktických poznámek.
První faktická poznámka pan pøedseda poslaneckého klubu KSÈM, pan
poslanec Kováèik. Prosím, pane poslanèe.
Poslanec Pavel Kováèik: Dìkuji za slovo. Já budu velmi struèný.
Slyšeli jsme nedávno, myslím, že to byl poslední víkend, že ODS bude jiná,
lepší, nová. Vidíme, že nebude asi, když i nové, mladé tváøe z ODS bojují
dávno vybojované minulé války. Když – a podle mého soudu je mimo – ta
rvaèka, co tady probíhá, v okamžiku, kdy sám pan kolega pøedøeèník
právem poukazuje na to, jak paradoxní je, když i jeho dìti musejí mít, chtìjíli být èleny akademického senátu, lustraèní osvìdèení, i když se narodily
po roce 1989. Je tady pøece, pøátelé, jedna velmi snadná cesta. To minulé
volání po tom, že staèí pìt let, eventuálnì deset let platnosti lustraèního
zákona, vyslyšet podvakrát takové dobì, nebo tøikrát takové dobì, a
lustraèní zákon na pøíští schùzi Poslanecké snìmovny zrušit. Bude mít i syn
pana kolegy po problému.
Budeme mít po problému i øeknìme my, kteøí se teï snažíme vymyslet
nìco, abychom splnili, a teï myslím my jako Poslanecká snìmovna, nikoliv my jako komunistický klub, abychom splnili pomìrnì velmi jednoduchou
podmínku pana prezidenta. Dìkuji. (Potlesk poslancù KSÈM.)
Budeme mít po problému i øeknìme my, kteøí se teï snažíme vymyslet
nìco, abychom splnili, a teï myslím my jako Poslanecká snìmovna, nikoliv my jako komunistický klub, abychom splnili pomìrnì velmi jednoduchou
podmínku pana prezidenta. Dìkuji. (Potlesk poslancù KSÈM.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu pøedsedovi poslaneckého klubu. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Jiøí Zlatuška a
pøipraví se pan kolega Stanjura. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Jiøí Zlatuška: Dámy a pánové, chtìl bych pana pøedsedajícího požádat o vyøízení panu Holeèkovi, že s tìmi pohádkami si nemusí
dìlat velké násilí. Èlenové akademického senátu nemusí mít lustraèní
osvìdèení. A chtìl bych zdùraznit, že v dobì Topolánkovy vlády v okamžiku, kdy se vysokým školám vnucovala reforma, která mìla zmìnit øízení vysokých škol, tak na mezinárodním semináøi nám to, jak se mají øídit instituce,
pøišel vykládat bývalý dùstojník StB. Nikoli agent, ale dùstojník StB. A byl
tam na pozvání paní Kopicové tehdy v zastoupení Topolánkovy vlády.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu kolegovi Zlatuškovi.
Nyní s faktickou poznámkou pan pøedseda klubu ODS Stanjura. Pøipraví se
František Laudát, už øádnì pøihlášený. Prosím, pane pøedsedo, máte slovo.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Myslím, že ta dnešní debata jasnì odpoví
na otázku, zda služební a lustraèní zákon spolu souvisí. Mnozí z vás tady
plamennì obhajují zrušení lustrací. My samozøejmì plamennì obhajujeme
ponechání lustrací. A mohu komunisty ubezpeèit, že ODS se urèitì
nezmìní ve svém pohledu na komunisty a komunistickou minulost. A je jedno, jestli jsou mladí, starší nebo nejstarší èlenové ODS. V tom se skuteènì
nezmìníme.
Vím, že byste to rádi relativizovali a mìli pohádku o tom hodném režimu. Byl jsem osm let primátorem Opavy a na radnici máme pamìtní desku na Heliodora Píku. Nechte toho. Nechte toho, nebudeme nikdy pro zrušení lustrací. Nebudeme pro to, aby se relativizoval váš komunistický režim. A podívejte se na seznamy dùstojníkù a spolupracovníkù StB a to k
tìm úøedníkùm pøipoètìte! A to jsem zapomnìl na dùvìrníky domovní,
ulièní, Pomocnou stráž VB a všechny ostatní, kteøí se aktivnì podíleli na udržení a provozování komunistického režimu. Tak si ten váš poèet úøedníkù
nechte! Protože nejdøív byl soudruh generální tajemník a pak až byl soudruh prezident. Tak to pøece bylo a my, co se pamatujeme, na to nezapomeneme a v tom se tedy nezmìníme. (Potlesk z lavic ODS.)

voj, na cokoliv jiného, kdybychom tady nemuseli desítky a stovky miliard
a možná ještì vìtší øády snášet, pøikrývat, nahrazovat vìtším úsilím anebo
škrty a šetøením naší rozkradené ekonomiky. Dìkuji. (Potlesk z lavic
KSÈM.)
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Nyní pan kolega František
Laudát, už øádnì pøihlášený. Pøipraví se paní poslankynì Anna Putnová.
Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Pavel Kováèik: Dìkuji za slovo. Kouzlo skuteèné demokracie je v tom, že každý si nejen smí ponechat svùj názor, ale také ho smí
svobodnì hájit. A já to v žádném pøípadì nechci kolegù z ODS upírat nebo brát. Ponechte si svùj názor, plamennì ho hajte. My si také ponecháme
názor, že léta, která nedávno minula a která pøinesla do dokonce svìtových
jazykù nové pojmy jako tunel a tunelování, jako do èeského prostøedí kauzy typu ProMoPro a další, èeská veøejnost také sledovala, také si je pamatuje a také je dá i svým dalším generacím. My proti tìmto lumpárnám a
zlodìjnám, které se tady odehrávaly ve jménu bùhvíèeho, napøíklad svobodného trhu, napøíklad, ano, mìlo to rùzné pøívlastky, svobodného podnikání atd., taky nepøestaneme poukazovat a bojovat, protože prostì a
jednoduše právì díky tìmto praktikám, které sem nepøinesli komunisté, a
dokonce ani ti bývalí ve vašich øadách nebyli takoví, tak obèanská
veøejnost mohla být také dál. Vèetnì vzdìlávacího systému. Mohlo být víc
penìz na školy, mohlo být víc penìz na sport, mohlo být víc penìz na roz-

Poslanec František Laudát: Dìkuji, vážený pane místopøedsedo.
Dámy a pánové, plynule bych navázal na svého pøedøeèníka. Myslím si, že
tak jak byl obohacen slovník v 90. letech a v minulé dekádì našeho století, je slabý odvar toho, èím nás soudruzi oblažili pøedchozích 40 let pøed listopadem 89. Jenom bych pøipomnìl: dìlníci výrobní, dìlníci nevýrobní a
ti ostatní, èi dìlníci, rolníci a pracující inteligence atd., atd. Poruèíme vìtru,
dešti a nevím kde co. Ale o tom jsem mluvit nechtìl.
Já pøece jenom, protože nemám pocit, že bychom tady dneska jednali
o zákonu, o služebním zákonu, ale skuteènì o nepøímé novele a paralyzaci
lustraèního zákona, tak pøece jenom znova bych se vrátil k této
problematice. Vìtšina výhrad opozièních stran zde již zaznìla a z dùvodù
redundance vás nebudu zdržovat.
V rozsáhlé diskusi se možná trochu ztrácejí nìkteré mravní, ale i vìcné
dùvody. Trváme na tom, že tento stát by nemìli øídit estébáci. Dovolím si
pøipomenout citát Margaret Thatcherové, která kdysi pronesla, by to bylo
k jedné válce: Nepotrestané zlo plodí další zlo. A to se v èeských podmínkách myslím potvrdilo mìrou vrchovatou. Zlo z éry reálného socialismu nebylo potrestáno. Hlavní protagonisté listopadu 89 se mylnì domnívali, že
levicové utopie všech odstínù vèetnì té extrémní jsou minulostí. Odpouštìli
za obìti, aniž se tìchto obìtí ptali na jejich názor. Existuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Je mnì líto, že dnes už existuje aritmetická
vìtšina ve Snìmovnì, které nebude vadit to, že nám budou vládnout nejhorší služebníci pøedlistopadového režimu.
Druhá poznámka se týká roviny zcela vìcné. Lustraèní zákon nebyl
jenom o svìdomí tìch, kteøí sloužili zpùsobem zvláštì zavrženíhodným
pøedlistopadovému režimu. Ono to má i zcela praktické dopady. A tomu se
øíká vydírání. Pokud by v prosinci 1989, lednu, únoru, bøeznu, možná dubnu, ne úplnì si to pamatuju, nehoøely tuny dokumentù Státní bezpeènosti,
neztrácely se záhadnì do vytváøených fondù, zvláštních, a neztrácely se
materiály pøi stìhování archivù, bylo by možná docela dost objektivnì možno stanovit, zda nìkdo v reálné rovinì byl, èi nebyl vinen. To však z výše
uvedených dùvodù není možné. Nikdo dneska nemùže øíct, jakou kauzou
následnì, když ten èlovìk bude politicky zajímavý èi exponovaný, nìkdo
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Ještì pøed kolegou Laudátem pan
pøedseda klubu KSÈM Pavel Kováèik. Prosím, pane pøedsedo, máte slovo.

vytáhne, èi horšího, nevytáhne a bude se snažit ho dotlaèit do rozhodnutí
podle svých pøedstav.
Je mnì líto, že dvì strany koalice a politické strany, kterých si jinak velice vážím a mají ve svém názvu slovo demokratické, si zahrávají s tímto
ohnìm. Sami mùžete vidìt, že nikdo není imunní. Mùžeme si øíct, že na rozdíl od Ukrajiny, kde dneska teèe krev, se u nás nic podobného, že nìjaké
èásti spoleènosti dojde trpìlivost, nemùže stát. Ale nikdo není prorokem.
Neobstojí podle mého ani tvrzení, že volièi zvolili do Poslanecké
snìmovny a to, že koho sem poslali, je nejvyšší síla. Jestli se provalí nìjaký
skandál i následnì, že se najednou nìkde nìco dohledá, voliè vám na to
klidnì øekne: Ale tohle jsme pøeci nevìdìli! Odpovìdnost opìt padne na
vás.
Trochu nechápu proè ještì pøed vznikem vlády tady dochází ke kategorizaci. Jeden z kandidátù na ministra bude mít velké problémy, protože
v nìjaké fázi buï nedostal, nebo si pøerušil žádost o provìrku, zatímco
druhému projde asi úplnì všechno. Je to myslím hlavnì váš problém, budoucí koalice. Cokoliv udìláte, mùže to být zpochybnìno i v pøípadech,
kdy budete rozhodovat fér. (V sále je velký neklid.)
My jsme si vèera vzali volno na jednání poslaneckého klubu, abychom
vám poskytli èas.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Pane poslanèe, já vás pøeruším.
Požádám kolegy v levém rohu o to, jestli by pøesunuli své debaty mimo jednací sál. Nechci jmenovat jednotlivì, ale bych byl rád, aby tady byl klid na
pøednes toho, kdo je vyzván ke slovu. Dìkuji.
Pokraèujte, pane poslanèe.

Poslanec František Laudát: Dali jsme vám možnost, abyste znovu
zvážili celou situaci, a chtìli jsme vás svým zpùsobem také trošièku
ochránit pøed tím, abyste zcela ostudnì na závìr pøi výroèí takzvaného
Palachova týdne pøijali to, co se chystáte pøijmout. Totéž udìlala ráno další
opozièní strana. Jak tak tady slyším z kuloárù reakce, nesetkává se to s
úspìchem.
Nicménì nabízím ještì poslední øešení, abychom mìli èisté svìdomí,
že jsme vyèerpali kromì úèelových obstrukcí prakticky všechny možnosti.
Proto nyní vznáším ve svìtle stanoviska Rusnokovy vlády k tomu, co jste tady dneska pøedložili, návrh, o kterém bych chtìl, aby se hlasovalo
okamžitì, a to procedurální návrh, aby bylo pøerušeno projednávání tohoto bodu do doby, než do Snìmovny pøijde a budeme se moci zabývat návrhem, který projednala Rusnokova vláda s kladným výsledkem.
Dìkuji za pozornost. (Potlesk z øad poslancù TOP 09.)
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Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji panu poslanci Laudátovi.
Ale samozøejmì o jeho procedurálním návrhu dám hlasovat, ale pøedtím
ještì pøed hlasováním se pøihlásil pøedseda klubu sociální demokracie
Roman Sklenák. Prosím, pane pøedsedo, máte slovo.
Poslanec Roman Sklenák: Ano, dìkuji za slovo. Já bych v prvé øadì
požádal, jestli byste zagongoval, protože pøi minulých hlasováních tomu
tak nebylo a nìkteøí kolegové, kteøí chtìli hlasovat, se nemohli dostavit. A
za druhé bych rád navrhl pozmìòovací návrh k tomuto vznesenému procedurálnímu návrhu, abychom pøerušili tuto schùzi na 15 minut. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Teï vám, pane pøedsedo, nerozumím, jestli chcete, abych dal hlasovat o pøerušení na 15 minut, jestli je to
procedurální návrh jako takový, nebo jestli žádáte o pøestávku na poradu
klubu. (V sále je velký hluk.)
Poslanec Roman Sklenák: Já pøedpokládám, že v souladu s jednacím
øádem je možné k návrhu, který byl vznesen, podat pozmìòovací návrh.
Pan kolega Laudát navrhl pøerušení na nìjakou dobu a já jsem k tomuto dal
pozmìòovací návrh pøerušení na 15 minut.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Ano, dìkuji. Èili jste nevyužil svého
práva, které vám dává jednací øád jako pøedsedovi klubu, ale dáváte
pozmìòovací návrh k návrhu procedurálnímu kolegy Laudáta. Dobøe.
Nejdøíve nechám hlasovat o pozmìòovacím návrhu pana kolegy
Romana Sklenáka o tom, abychom pøerušili projednávání na 15 minut.
Gongoval jsem. Ještì vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, pøihlaste se svými identifikaèními kartami.

O pøerušení na 15 minut rozhodneme v hlasování poøadové èíslo 23,
jakmile se ustálí poèet pøítomných poslancù v sále. Zdá se, že už to
nepøibývá.
Zahájil jsem hlasování poøadové èíslo 23 a ptám se, kdo je pro
pøerušení na 15 minut. Kdo je proti? Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 23 z pøihlášených 147 pro 40, proti 53.
Návrh nebyl pøijat.

Budeme hlasovat o návrhu kolegy Františka Laudáta, a to v hlasování
poøadové èíslo 24, teï prosím kolegu Františka Laudáta, aby mì dobøe poslouchal, že pøerušujeme projednávání tohoto bodu do pøedložení vládního
návrhu zákona o službì státních zamìstnancù.
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Zahájil jsem hlasování poøadové èíslo 24 a ptám se, kdo je pro procedurální návrh Františka Laudáta. Kdo je proti? Dìkuji vám.
V hlasování poøadové èíslo 24 z pøítomných 159 pro 35, proti 85. Ani
tento procedurální návrh nebyl pøijat.

zkvalitnìní zákonných procesù. Myslím si, že tato mimoøádná schùze vejde
do kroniky tohoto volebního období nejenom díky tomu, že byla mimoøádnì
svolaná, ale i díky té zvláštní kombinaci, která ukazuje na to, že jakýkoliv
dobrý úmysl, který celou dobu byl podporován øadou mladých idealistických lidí, volièù, mùže být prostøednictvím úèelovosti zcela zhacen.
Je pravdìpodobné, že tato novela bude posunuta do jednání ve výborech, a je pravdìpodobné, že v tomto smìru rodící se koalice bude
oslavovat vítìzství. Historie zná ale i jiná vítìzství. A já jsem pøesvìdèená,
že toto vítìzství z hlediska parlamentní demokracie a z hlediska zkvalitnìní
procesu je Pyrrhovo vítìzství. Dìkuji vám. (Potlesk zprava.)

Proto budeme pokraèovat. Jenom se zeptám. Pan kolega Pavel Ploc se
hlásil k faktické poznámce? Ne. Dìkuji. Takže øádnì pøihlášená paní
poslankynì Anna Putnová. Pøipraví se paní poslankynì Vìra Jourová. (Hluk
v sále neutichá.) Ještì požádám o klid v sále! Opravdu, vážené paní
kolegynì, vážení páni kolegové, pokud chcete nìco projednávat s designovaným premiérem, prosím, pøesuòte tuto debatu mimo jednací sál! I ostatní debaty pøesuòte mimo jednací sál, a mùže paní poslankynì Anna
Putnová øádnì vystoupit v rozpravì, která je otevøena. Dìkuji vám.
Prosím, paní poslankynì, máte slovo.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Annì
Putnové. Slova se ujme paní poslankynì Vìra Jourová a pøipraví se pan kolega Martin Komárek. Prosím, paní poslankynì, máte slovo.
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Poslankynì Anna Putnová: Dìkuji vám, pane pøedsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Bìhem vèerejška a dneška jsme vyposlechli øadu dùvodù, skrytých
dùvodù i tìch formálnì deklarovaných dùvodù pro svolání této mimoøádné
schùze. Chtìla bych obrátit vaši pozornost ještì k nìkterým aspektùm, o
kterých tady nebyla øeè. Dovolte mi, abych shrnula data. Projednávaná
novela pøišla na posouzení vládì v demisi pana premiéra Rusnoka. Slovy
pana premiéra Rusnoka: „Mimo správnou výrobní funkci jsme zaøadili
mimoøádné jednání vlády, abychom posoudili tento služební zákon, a shledali ho jako zákon nevyhovující.“ Koneckoncù dva èlenové vlády a
souèasnì dva èlenové vládní koalice jsou tady pøítomni a mohou jistì toto
stanovisko potvrdit. Tento nevyhovující, nezpùsobilý zákon jsme pøipravili k
projednávání a rodící se koalice je pøipravena protlaèit ho legislativním
procesem. Souèasnì pøipouští, že bude vyžadovat tak zásadní zmìny, že
se pøipravují expertní skupiny, které budou a zaènou teprve pracovat na jeho finální podobì. V danou chvíli mùžeme øíct, že tato novela je trojským
konìm, kterého tlaèíme do dalšího ètení. Nikdo z nás, a obávám se, že ani
z poslancù koalice, vlastnì neví, co bude tento trojský kùò vevnitø obsahovat.
Mluvila jsem také o tom, že jsou ještì nìkteré další aspekty této
mimoøádné schùze, o kterých bych se chtìla zmínit. My jsme vèera schvalovali a poslali jsme do jednání ve výborech také novelu jednacího øádu
Poslanecké snìmovny. Slibovali jsme si od toho, že tato novela pøinese
transparentnìjší projednání a ve výsledku zkvalitní legislativní proces. Je
skuteènì ironií, že na stejné schùzi projednáváme zákon, který mùžeme
nazvat lex Babiš, já mu øíkám trojský kùò, a to všechno pod záminkou, abychom dokázali a pøesvìdèovali veøejnost, že nám jde o urychlení a

Poslankynì Vìra Jourová: Vážený pane pøedsedající, dámy a
pánové, a už ten zákon kolegové nazývají jakkoli, já jej nazývám návrhem
služebního zákona. Zákona, který nespadl z nebe, který je platný, který novelizujeme, o kterém se hodnì dlouho hovoøí, že ho tato republika
potøebuje. Domnívám se, že je potøeba zdùraznit, že tento zákon potøebuje
Èeská republika nikoliv proto, že to chce Brusel, protože ten zákon má
pøinést nìkolik zásadních vìcí pro naši státní správu a pro kvalitní
fungování spoleènosti. Má pøinést stabilitu, má pøinést výkonnost, kvalitu
výkonu státní správy a také, a na to se nìkdy zapomíná, kontinuitu. Není
možné, aby pøi každé výmìnì politické garnitury docházelo k zásadní
výmìnì administrativy na ministerstvech a na státních organizacích.
Já se nenechám vtáhnout do pokraèování debaty o procedurálních okolnostech pøijímání tohoto zákona, resp. jeho návrhu na puštìní do dalšího
ètení. Nenechám se vtáhnout do debaty o lustraci, protože si myslím, že
bychom mìli být schopni se tady dnes soustøedit na tu materii, na služební zákon, tak jak je navržen. A prosím všechny, aby se aspoò na chvíli zamysleli nad tím, že je tady velká skupina lidí, kteøí chtìjí v rámci další práce
na tomto návrhu pøinést do dalšího ètení pozmìòovací návrh, který bude
pro praxi pøijatelný a který splní kritéria dobrého služebního zákona. Já se
k tomu procedurálnímu aspektu ještì vrátím závìrem své øeèi.
Myslím si, že hnutí ANO by mìlo v tuto chvíli mým prostøednictvím
sdìlit, jaké jsou naše návrhy, které budou projednávány bìhem legislativního procesu, jaká je naše filozofie.
Pøedevším je to ta, že se nechceme dívat dozadu, nechceme se
zabývat vìcmi kolem lustrací. My chceme pracovat a chceme øešit problém, kterým je špatnì fungující státní správa. Pøi práci na pozmìòovacím
návrhu, která probíhá na pùdorysu koalice, tzn. s kolegy ze sociální demo-

kracie a s KDU, se bavíme o nìkolika modelech, které fungují v Evropì.
Hnutí ANO se pøiklání k modelu, tak jak funguje v Nìmecku, tzn. že má
vzniknout v rámci státní správy silná administrativa na resortech speciálnì
v èele se státním tajemníkem, který bude první mezi rovnými, pokud se postaví vedle odborných námìstkù. (Hluk v sále.)
Vím, že tyto vìci nejvíce fascinují i média a nìkteré politiky, takže jenom
velmi krátce k tomu, jak budou fungovat podle našeho návrhu ty zásadní figury, které vlastnì instalujeme služebním zákonem do funkcí. Domníváme
se, že velmi dobrou analogií, kterou mùžeme používat z našeho právního
øádu, je ta, o které tady mluvil pan pøedseda Stanjura, a to zákon o obcích
a zákon o krajích. Je to nìco, co tady funguje celá léta. Dovolte mi tu
analogii pøedstavit.
Starosta je hlavou samosprávy a hlavou úøadu, ale pøitom tam má tajemníka, který je v pracovnìprávních vztazích a organizaèních vìcech
nadøízeným pracovníkùm úøadu. Starosta øídí samosprávné vìci pøímo nebo v rámci kolektivního orgánu, jako je rada a zastupitelstvo, a tajemník øídí
úøad. My chceme tuto analogii pøenést i na úroveò resortù a dalších institucí, na které má služební zákon dopadnout. Nechci teï zabíhat do dalších
detailù. Myslím si, že je ale dobøe, že se díváme do našeho právního øádu
a do praxe, tedy na vìci, jak fungují.
Ministr by novì nemìl zasahovat do správního rozhodování. Bude tam
státní tajemník, u kterého by napø. mìla konèit odvolávání v režimu státosprávních rozhodování.
Co se týèe dalších zásadních vìcí v zákonì – a je jich tam celá øada, o
nìkterých se vùbec napø. mediálnì nemluví právì proto, že jsme fascinováni tím, jaké osoby a obsazení budou ve služebním zákonu mít jakou roli
–, tak bych chtìla pohovoøit o zcela zásadní vìci, kterou je osobní
pùsobnost zákona, tzn. na koho dopadne. Tady se nìjakou dobu diskutovala varianta, že dopadne pouze na ministerstva, což by bylo 17 tisíc
zamìstnancù státu. My se domníváme – a tímto smìrem pracujeme v expertní skupinì – že by to mìlo dopadnout na státem zøizované organizace,
na které mùže být aplikována definice státní služby. Tato definice bude obsažena v zákonì. Myslím si, že toto bude ta køižovatka nebo ten pevný bod,
kterým mùžeme pohnout státní správou v tom smyslu, že na základì definice, co to je státní služba, se podíváme na státem zøizované organizace a
mùžeme udìlat inventuru, které mají a nemají právo na další existenci pod
hlavièkou státu. Možná vás to už nìkteré obtìžuje, že je to pøíliš technické,
ale pevnì vìøím, že si tohoto povšimnete, že my chceme skuteènì udìlat
inventuru na základì pevného kritéria, co to je státní služba a co to má být
státní služba. Takže to je osobní pùsobnost.
Je tam zásadní oblast vzdìlávání. To tady nikdy nebylo, aby pro funkce a pro odborné pozice ve státní správì byly stanoveny kvalifikaèní

pøedpoklady a aby v tìchto pøedpokladech se vzdìlávali ti konkrétní
úøedníci. Ale taky aby na základì tìchto pøedpokladù byly vedeny
konkursy na výbìr lidí do funkcí.
Já teï na sebe øeknu jednu nepøíjemnou vìc. Teï možná zpozorníte. Já
se etabluji dlouhá léta jako odborník na regionální rozvoj. Pracovala jsem v
rùzných funkcích a mùžu vám øíct, že se mì málokdy nìkdo u konkursu
ptal, co vím o regionálním rozvoji. Zkoušeli mì z angliètiny, zkoušeli mì z
toho, jestli budu mít èas na funkci. Zažila jsem i sexistické konkursy, kdy se
mì ptali, co na to øekne manžel. Nikdy jsem ale nebyla dotazována na odborné otázky z oblasti evropských fondù regionálního rozvoje atd. O ty
jsem si musela øíct, protože si troufám tvrdit, že tu materii znám. Myslím si,
že pokud toto je aplikováno na celou státní správu, tak je to špatnì a je
nutné tady zavést praxi, aby se lidé do vedoucích funkcí etablovali a dostali se do tìchto funkcí pøes svou odbornost.
Takže vzdìlávání by mìlo být ve znamení urèení kvalifikací
akreditovaných vzdìlávacích programù u vysokých škol. Nemìli bychom
tam pøipustit nìjaké divoké poskytování vzdìlávacích a rùzných
obskurních vzdìlávacích akcí mnohdy pro státní úøedníky. Mìl by to být
øízený proces a mìla by tady být jasnì stanovena kritéria pro zkoušky pro
úøedníky.
Odmìòování. Naprosto citlivá a ostøe sledovaná oblast, kterou má
zákon øešit. My budeme hledat takový systém odmìòování, aby byli kvalitní
a vzdìlaní lidé motivováni jít do státní správy, aby systém odmìnování nebyl zneužíván na nìjaké nerovnomìrné odmìòování pracovníkù ve státní
správì a zároveò abychom byli schopni odmìnit ty nejschopnìjší. To znamená, ano, já to považuji za nejcitlivìjší a možná nejnároènìjší èást služebního zákona.
Poèítáme s tím, že bude pøechodné období. Zatím hovoøíme o dvou letech, kdy by mìli úøednici ve vedoucích funkcích projít výbìrovými
øízeními. To znamená ten argument, že schválením služebního zákona,
resp. jeho uvedením v úèinnost zafixujeme stav, který tam je nyní, je lichý.
My budeme chtít, aby i námìstci, kteøí nyní budou nastupovat na své pozice, prošli výbìrovými øízeními. Nepoèítáme tedy s nìjakým automatickým
pøeklopením. Já osobnì, pokud se stanu ministryní, svoje budoucí
námìstky, které jsem si vybrala a se kterými jednám, na to jasnì
upozoròuji. Vìøím tomu, že tak dìlají i kolegové. Bìhem toho pøechodného
období tedy probìhnou konkursy a probìhne taky pøezkoušení úøedníkù,
zda jsou zpùsobilí vykonávat kvalifikovanì své práce.
Nyní k tomu, o èem je tady øeè primárnì dnes, a to k procedurálním okolnostem. Jsme si vìdomi toho, že takto zásadní zákon, a já použiji ten termín, se snažit protlaèit jako poslanecký návrh, je velmi odvážné, ale prosím
pojïme uvážit aspekt èasu. My potøebujeme, aby zákon byl v plné
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úèinnosti k 1. 1. 2015, a kdybychom nechali pøípravu zákona na vládu,
na tu, která pøijde, tak bychom se dostali do skluzu a zcela jistì by se nám
tenhle cíl nepodaøil.
Když jsem konzultovala vìc kolem služebního zákona s odborníky z
MPSV, bylo mi øeèeno, že tento zákon bude vyžadovat ještì tak ètyømìsíèní
pøípravu v rámci ministerstva. To byla informace, se kterou jsem zacházela v prosinci, takže mì samotnou pøekvapuje, že Rusnokova vláda ten
zákon vlastnì dala do projednávání, resp. schválila. Bylo to pøekvapení a
myslím si, že bychom mìli se nad tím pozastavit.
Služební zákon bude vyžadovat velmi širokou veøejnou a odbornou diskusi. Už zítra bude k tomu semináø na pùdì ústavnìprávního výboru. My
bychom velmi stáli o to, aby i opozice se zapojila do pøípravy služebního
zákona. Rádi bychom iniciovali vytvoøení pracovní skupiny na pùdorysu
celé Snìmovny, aby všechny strany nominovaly své experty, a samozøejmì
musíme do debaty vtáhnout všechny dotèené instituce, takto resorty a
státem zøizované organizace. Èeká nás v tomto obrovská práce nejenom
na poli legislativní pøípravy, ale zejména na poli komunikace a vysvìtlování.
Takže my jsme si tohoto vìdomi, bereme na sebe tímto obrovskou
odpovìdnost jako trojkoalice, ale znovu opakuji, považujeme za zásadní,
aby zákon co nejdøíve vešel v úèinnost a aby nastal zaèátek onoho
pøechodného období, kdy se kvalita státní správy bude postupnì mìnit, a
jak já doufám, k lepšímu.
Dámy a pánové, poslední poznámka k tomu èasovému aspektu a k
procesním vìcem kolem zákona, proè to dìláme takto narychlo. Já se domnívám, že pokud to neudìláme brzo, neøkuli hned, tak už to pùjde velmi
tìžko. Myslím si, že služební zákon pøedstavuje pøedevším výraznou míru
sebeomezení politické garnitury a pøedání pomìrnì velké pravomoci státní
správì, která má být stabilní, kvalitní, neúplatná. Zámìrnì neøíkám nezávislá. V tom souhlasím s panem Kalouskem ze vèerejší televizní debaty,
že nezávislost nemùže být dosažena. My nemùžeme dosáhnout absolutní
státní správy bez chuti a bez zápachu. Vždycky tam bude vnášen ten
politický smìr, který bude pøinášet ta která vláda.
Øekla jsem, že už to bude poslední, ale pøece jenom ještì jednu vìc.
Osobnì mám inspiraci pro práci na služebním zákonì z Velké Británie, kde
jsem hodnì stážovala v dobì, kdy jsem pracovala jako tajemnice na
Mìstském úøadu v Tøebíèi. Velmi mì zaráželo a pøekvapovalo a toto jsem
do sebe chtìla vstøebat, že ve Velké Británii na úøadech, kde jsem
pracovala bìhem stáže, politici, tedy volení pøedstavitelé, operovali termíny, jako byla strategie, vize, principy, kritéria. U nás politici operují termíny individuální schválení projektu, výjimka, protlaèení nìjakých pobídek
atd. Prostì u nás mají politici neustále tendenci ingerovat do rozhodování
úøedníkù, kteøí mají jet podle nastavených not a mají tak dìlat vlastnì
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neutrálnì. A to je to, co vadí Evropské komisi a proè bije na poplach a chce
schválení služebního zákona, aby právì toto bylo oddìleno a aby pro evropské fondy byly stanoveny strategie a kritéria a aby potom ta samotná
administrace byla na úøednících, kteøí nemají žádné politické zájmy a kteøí
jenom spolehlivì administrují. Já jsem si neodpustila tenhle závìr své øeèi,
pøestože jsem si øíkala, že neustále hovoøím o evropských fondech, že už
mùžu pùsobit jako fachidiot, který nic jiného nezná, ale myslím si, že i otázka tlaku Bruselu nebo dùvod tlaku Bruselu na nás, abychom služební
zákon (mìli), je právì tato, aby strukturální fondy byly administrovány nestrannou a kvalitní státní správou.
Dìkuji za pozornost. (Potlesk poslancù ANO 2011.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji paní poslankyni Vìøe
Jourové. Slova se ujme pan poslanec Martin Komárek, pøipraví... Pardon,
kolega Komárek ještì poèká. S faktickou poznámkou, pane pøedsedo?
(Ano.) Tak s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane
pøedsedo, máte slovo.

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane pøedsedající, dámy a pánové, já
bych mohl reagovat na spoustu vìcí, ale aby nezapadlo to nejpodstatnìjší,
øeknu jenom jednu poznámku a vrátím se ke svému vèerejšímu pøíkladu,
který byl, jak jsem pochopil, pro vìtšinu z vás srozumitelný.
Paní poslankynì Jourová po nás chce, abychom se vìnovali tomu, jaký
je objem motoru jednotlivých aut, ale my se tady máme vìnovat dopravním
pøedpisùm. Ty jsou dùležité pro bezpeènost lidí, ty jsou dùležité pro to,
abychom nìkam dojeli. Takže my odmítáme v tuto chvíli se soustøedit pouze na materii, jak jste øekla, ale budeme pøipomínat politické souvislosti,
které jsou pro politickou kulturu v této vìci nebezpeèné. My se s vámi rádi
budeme bavit o služebním zákonu, ale až tehdy, až bude jasné, že úèelem
debaty není jenom to, aby se jeden konkrétní èlovìk dostal do vlády. Tohle
nemùžete po nás v tuto chvíli chtít. To, co nyní pøedkládáte, a v podobì, v
jaké to pøedkládáte, a v èase, v jakém to pøedkládáte, má jeden jednoduchý cíl: dostat pana Babiše do vlády a splnit absurdní podmínku pana prezidenta. Nic jiného v tom není a my to budeme pøipomínat! (Potlesk
poslancù ODS.)

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji za dodržení èasu. Nyní tedy
øádnì pøihlášený... Ještì pan pøedseda klubu ODS. S faktickou
poznámkou, pane pøedsedo, nebo s pøednostním právem? Dobøe, s
pøednostním právem. Prosím.
Poslanec Zbynìk Stanjura: Paní poslankynì Jourová tady kritizovala,
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že politici používají ve svém slovníku výjimka. Já s tím souhlasím, nemìli
bychom to používat. Ale celý vèerejšek a dnešek je kvùli tomu, že
potøebujete vyrobit výjimku pro vašeho šéfa, jak øíkáte. Vy ani neøíkáte
pøedseda. Pro vašeho šéfa. Takže jsme se sešli, abychom vyrobili výjimku,
a vy pak souèasnì kritizujete, prostøednictvím pana pøedsedajícího, že
nìkdo jiný øíká výjimka. A nesuïte nás podle vás! Pøed chvilkou tady stál
pøedseda Obèanské demokratické strany. Øeknìte nám, kolik vymìnil
úøedníkù, když pøišel na Ministerstvo školství, a kolik tam pøinesl stranických nominantù a svých kamarádù! Øeknìte mi, když jsem byl na
Ministerstvu dopravy, kolik jsem vymìnil úøedníkù a kolik jsem tam pøivedl
buï stranických, nebo osobních kamarádù! Takové ty obecné... Vy jste
øíkala, jestli jsem to dobøe pochopil, že nìjaká personální agentura vám bude vybírat námìstky?
Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Pane pøedsedo, prosím, mým
prostøednictvím.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Prostøednictvím pana pøedsedajícího, moc
se omlouvám. Nic špatného jsem tím nemyslel.
Ten návrh na pracovní skupinu je opravdu pokrytecký. On by byl vážnì
mínìný, kdyby to bylo pøedtím, než tøeba spoleènì podáme poslanecký
návrh zákona. Tomu já rozumím. A myslím si, že bychom se toho i úèastnili.
Ale my dneska se tváøíme, že nìco projednáváme, vy zejména, vy jste se
zase pokusila odvést pozornost tím, že tady jsme šli: detail, detail, detail, a
souèasnì jsme tady slyšeli vèera i dneska, že existuje nìjaká expertní
koalièní skupina, èemuž rozumím, která už to pøepisuje. Ale už ode dneška
nám pobìží èas, kdy máme návrh zákona projednat ve výborech a kdy
nejpozdìji se tím musíme zabývat znova na plénu. A my nevíme, kdy vaše
expertní skupina... Takže pokud to myslíte vážnì, tak to spolu s námi
zamítnìte, vytvoøme pracovní skupinu. Když se shodneme, v té pracovní
skupinì mùže být spoleèný poslanecký návrh, nebo pøijde vládní návrh,
který pùjde standardnì pøes výbory, ke kterému budeme dávat – takhle
nevíme, k èemu tu debatu máme vést, co platí a co neplatí z toho, co máme
ve svých poèítaèích.
A jestli jste si všimla, my jsme stejnì razantnì odmítli návrh Rusnokovy
vlády. Není to tak, že jsme si vybrali jeden z tìch dvou a o jednom øíkáme,
to je výborné, že za tøi dny už bude možné projednávat. To je špatnì.
Souhlasím s tím, že neprobìhl øádný legislativní proces ani v jednom, ani
ve druhém pøípadu, ale pøípad Rusnokovy vlády vy kritizujete a ten svùj
materiál hájíte. Takže buï myslíte vážnì nabídku na nìjakou spolupráci s
opozicí, pak to má smysl pøed podáním návrhu, a ne až vy se domluvíte, a
pak nás pøizvete, abychom to vzali buï na vìdomí, nebo pøipomínkovali.
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My ten materiál chceme vidìt a pak na nìm mùžeme spolupracovat.
Takhle to prostì fakt nejde a já to hodnotím, nebo my to hodnotíme jako pokryteckou nabídku. Takových pracovních komisí se nezúèastníme.
Úplnì stejnì jste rozhodli, že nebude komise pro práci Poslanecké
snìmovny. Legitimní rozhodnutí vìtšiny, abych pak dostal dopis jednoho z
místopøedsedù Poslanecké snìmovny, že vzhledem k tomu, že jsme se
rozhodli zrušit komisi, ustavuje si svùj poradní sbor, abych do tehdy a tehdy oznámil nominanta za ODS. Tak takhle to fakt nejde, to je další pøíklad
toho pokrytectví.

Místopøedseda PSP Vojtìch Filip: Dìkuji. Ještì požádám pana kolegu Komárka o strpení, protože mám dvì faktické poznámky – nejdøíve pan
kolega Daniel Korte a pøipraví se pan poslanec Jiøí Zlatuška. Pane
poslanèe, máte slovo.
Poslanec Daniel Korte: Dìkuji, pane pøedsedo. Paní kolegynì Jourová
zde mluvila jako kniha, jenže na mì to pøesto pùsobí jako zapøahání konì
za vùz, z jednoduchého dùvodu. Mìsto Tokio má bezmála 20 milionù obyvatel, obhospodaøuje ho 50 tisíc úøedníkù. Èeská republika má 10 milionù
obyvatel a máme pùl milionu státních zamìstnancù. Já se domnívám, že
veškeré úvahy o pøípadném služebním zákonu, o státní službì, by mìly
zaèít od úvahy, zdali tento pomìr je adekvátní.
Nebudu navrhovat redukci. Dnes se tady chystá koalice, to je její práce.
Pøeji vám mnoho zdaru.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Kortemu. S
faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jiøí Zlatuška: Nevystupoval bych s tím, kdyby pan poslanec
Stanjura nedal pøímou otázku. Takže bych si dovolil, pane pøedsedající,
vás poprosit o vyøízení odpovìdi panu Stanjurovi. V okamžiku, kdy byl pan
souèasný pøedseda ODS na Ministerstvu školství, tak na ty úøedníky, kteøí
byli bráni bez výbìrového øízení – staèí se podívat na to, kteøí s ním odešli,
zejména první námìstek Nantl, neúspìšný student, bez výbìrového øízení.
To je pøíklad obsazovaných postù, které by nemìly být v rámci služebního
zákona. Ptal jste se, máte odpovìï.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Zlatuškovi.
Aniž bych mohl jakkoli ovlivnit odpovìï, tak to pøišlo samo. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Petr Fiala: Pane pøedsedající, dámy a pánové, budu reago- 175 -

vat vaším prostøednictvím pøímo na pana poslance Zlatušku. Zaznìlo
tu jméno Jiøího Nantla, který se nemùže bránit. Jiøí Nantl byl námìstkem na
Ministerstvu školství v dobì, kdy jsem já nastoupil, a já jsem ho v této funkci ponechal. Není to neúspìšný student, já jsem ho znal jako svého studenta a jsem rád, že moji studenti jsou úspìšní i ve státní správì a že si je
i jiní politici vybírali do tak odpovìdných funkcí, jako jsou námìstci.
Nevystupoval bych na svou obhajobu, ale zdálo se mi to nekorektní vùèi
panu kolegovi Nantlovi, proto jsem se takto ozval.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Fialovi. Pan
poslanec Stanjura stahuje svoji žádost o faktickou poznámku. S faktickou
poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jiøí Zlatuška: Já bych jen øekl, že v okamžiku, kdy se taková
vìc pøipraví s mírným pøedstihem, tak to potom mùže vypadat, že už tam
pan Nantl jako námìstek byl. V tom pøípadì vezmu jiný pøíklad z pùsobení
vlády premiéra Neèase. Odborná skupina organizace výzkumu Jednoty
èeských matematikù a fyzikù bombardovala zhruba dva roky všechny ministry dotazy, jak je možné, že se místa ve vládní Radì pro výzkum, vývoj
a inovace obsadila zèásti v rozporu se zákonem. Zákon øíká maximálnì
dvì funkèní období, v pøedsednictvu je dneska jeden èlovìk, který je tam
tøetí funkèní období, druhá èlenka, výkonná místopøedsedkynì, dokonce
páté funkèní období. Tohle je nedodržování zákona, které na jedné stranì
nevadí, na druhé stranì se zde vybírají údajné vìci, které jsou více než 25
let staré a které vadit mají.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Zlatuškovi. Už
tu nemám další faktickou poznámku a poprosím øádnì pøihlášeného pana
poslance Komárka. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Martin Komárek: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Dámy
a pánové, já tu nestojím proto, abych týral pana zpravodaje, který skuteènì
pùsobí smutnì z tìchhle øeèí. Možná není sám, protože dost èasto odbíháme od tématu. Já jsem trošku nerad, že se mezi paní poslankyni
Jourovou a mì vklínilo nìkolik øeèníkù. Byla to velice zajímavá debata o
Ministerstvu školství, ale já jsem chtìl navázat tak trošku na její vìcný obsah.
Ale z té druhé stránky. Já jsem dneska vùbec nechtìl vystupovat,
kdyby se mì v prùbìhu jednání pár lidí neptalo s tím, že pøijalo urèitou
zkreslenou interpretaci tohoto jednání, kterou tu opakovanì slyšíme. Ona
nejen opakovaná lež se stává pravdou, ale opakované zkreslení se stává
tím, jak se to šíøí – já nebudu kritizovat média, to po mnì nechtìjte – ale šíøí
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se to tady a stává se to jakousi pravdou. Èili já beru námitky opozice,
budoucí opozice, protože je tu budoucí koalice, budoucí opozice, možní
budoucí ministøi atd., já beru tu námitku velmi vážnì a vùbec si myslím, že
opozice a koalice v takto malé zemi, kde se nerozhoduje o nesmrtelnosti
chrousta, ale jenom o tom, aby se tu lidi mìli pokud možno dobøe, abychom byli takovou tou normální zemí, jakou chtìl pan prezident Václav
Havel, že opozice a koalice by se nemìly tolik zuøivì hádat.
Èili já taky nejsem rád, že Snìmovna reaguje na podmínku pana prezidenta Miloše Zemana. Jsem pøesvìdèen, že jsme parlamentní demokracie,
a prezident má pravomoci, které vyplývají z ducha Ústavy. Leè tu podmínku tu máme, a jak se øíká – „zde je Rhodos, zde skákej“. Já to nebudu øíkat
latinsky, abych si nehrál na chytrého, ale my té podmínky se mùžeme zbavit jak? Máme možnost spolu se Senátem omezit pravomoci prezidenta,
donutit ho jmenovat vládu a bohudík, nebo bohužel, jak chcete, zprava nebo zleva nebo ze støedu, je to jediná možná vláda, která dává po volbách
smysl. Èili mùžeme jít do støetu s prezidentem Zemanem, mùžeme se ho
pokusit nìjakým zpùsobem ponížit.
Druhá možnost, a já neøíkám, že ideální, je vyhovìt této podmínce. A
když už jí vyhovujeme, tak rovnou schválit nebo pøipravit zákony, které po
nás lidi skuteènì chtìjí. Já jsem si naprosto jistý, že služební zákon nebo
zákon o registru smluv je v zájmu volièù. A nejen v zájmu volièù ANO, kteøí
si o to øíkali na všech mítincích. Je to v zájmu obèanù této zemì.
Prosím vás, pojïme si postesknout, že pan prezident klade podmínky
suverénní Snìmovnì, a já toto postesknutí pronáším, ale dìlejme to, co
dìláme, a to, co øeknìme vìcnì shrnula Vìra Jourová: pojïme pracovat na
služebním zákonu a dalších. Tìch možností, jak je v prodloužené lhùtì upravit tak, aby byly skuteènì funkèní, je mnoho. A nepodceòujme sami sebe, že nedokážeme za tøi mìsíce udìlat dobrý zákon. My tìch zákonù
musíme udìlat pro to, abychom opravili špatné fungování této zemì, ještì
mnoho. Takže pokud to bude rozmyslný spìch a práce sice kvapná, ale
platná, tak je to dobøe. Èili pojïme pøestat ideologizovat, pojïme, prosím
vás, se bavit vìcnì. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S pøednostním právem pan
pøedseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.
Prosím, pane pøedsedo, máte slovo.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji. Promiòte, že zdržím, ale opravdu jenom chvilku. Já jsem chtìl trochu pomoci panu kolegovi Komárkovi,
protože on se tady snažil vìcnì a poctivì øíct, jaké jsou varianty vùèi podmínce pana prezidenta. Myslím si ale, že na tu tøetí jste zapomnìl a že by
bylo potøeba, aby ten výèet byl úplný.
- 177 -

Ta tøetí možnost je, že vládní koalice navrhne prezidentu republiky pouze
takové kandidáty na ministry, kteøí budou schopni pøedložit negativní
lustraèní osvìdèení. Takto to totiž tady bylo celých dvacet ètyøi let. Pak takové podmínky nejsou, ten problém neexistuje a již druhý den bychom tady
mohli øešit skuteènou práci, a nikoliv problém bývalého agenta Státní
bezpeènosti. To je skuteènì nìco nového. Takže prosím, kolegové, já vám
do toho nesmím mluvit samozøejmì, ale zkuste se nad tím zamyslet a
uvažte a øeknìte si: My, hnutí ANO, zkusíme navrhnout do vlády pouze ty,
kteøí mohou pøedložit èisté lustraèní osvìdèení. To je ta tøetí možnost, pane
poslanèe, a nemìla by být opomenuta. (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Jan Volný: Prosím vás, já dneska znovu zopakuji a
prostøednictvím pana pøedsedajícího bych chtìl k panu Kalouskovi. Kde
bere právo pøedjímat rozhodnutí soudu? A kde bere právo øíkat estébák a
ministr financí? Dìkuji.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Gabal s další faktickou poznámkou.
Poslanec Ivan Gabal: Nerad musím vaším prostøednictvím osvìžit kolegovi Kalouskovi pamì. Pøipomenu jméno Jana Kavana. (Hlasy z pléna.)
Jana Kavana.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Jestliže není žádná další – je faktická poznámka pana pøedsedy poslaneckého klubu pana Kalouska. Prosím.

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že je to správné pøipomenutí
a pojí se se stejným jménem: Miloš Zeman. (Potlesk nìkolika poslancù.)
Hovoøil jsem znovu o té podmínce a panu poslanci Volnému to osvìžím,
že pokud by zaznìlo: My, hnutí ANO, pøedložíme pouze takové nominanty
na èleny vlády, kteøí mohou disponovat negativním lustraèním osvìdèením,
jak je v této zemi a v této demokracii zvykem, pak takový problém by nebyl. To je jenom ta tøetí podmínka. Já jsem chtìl pomoci panu poslanci
Komárkovi, protože on øíkal pouze dvì varianty, a toto je nepochybnì
prùchodná varianta tøetí.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. S další faktickou poznámkou
pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanèe.
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Poslanec Jaroslav Zavadil: Dìkuji. Dobrý den, dámy a pánové.
Vážený pane pøedsedající, vážená demisní, nebo zbytku demisní vlády, kolegové a kolegynì. Víte, já když poslouchám nìkterá èísla, protože èísla
jsou mým oborem, tak se mi trošièku zvedá adrenalin. Tady bylo øeèeno
500 tisíc že je vlastnì úøedníkù, kteøí øídí tento stát. První stupeò hlouposti
je nevìdomost. A já bych chtìl prostøednictvím pana pøedsedajícího
napravit nevìdomost pana poslance Korteho v tom smyslu, že bych mu
øekl pøesná èísla. Tìch úøedníkù je zhruba 75 tisíc, z toho 18 tisíc je ve státních orgánech a ti všichni ostatní do tìch 500 tisíc zhruba, to jsou hasièi,
to jsou policajti, to je celní správa, to jsou nepedagogiètí pracovníci, to jsou
pedagogiètí pracovníci, to jsou pracovníci ve zdravotnictví, to jsou pracovníci... a teï už mì nenapadá ani kdo všechno. Takže jenom aby bylo jasno, když používáme èísla, tak je používejme, prosím vás, pøesnì. Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. S další faktickou poznámkou
paní poslankynì Válková, pøipraví se pan poslanec Korte.

Poslankynì Helena Válková: Já bych ráda jenom reagovala na tu tøetí
variantu, kterou zde pøednesl pøed chvilièkou pan poslanec Kalousek.
On ještì existuje také jiný výklad právní, který umožòuje výklad toho
pøíslušného ustanovení lustraèního zákona tak, že se nevztahuje na ministry. Objektivnì vzato, vìtšina našich odborníkù se spíše shoduje na
opaèném výkladu, to znamená, že lustraèní zákon se vztahuje i na ministry
právì s ohledem na ta správní øízení, která na pøíslušných ministerstvech
mohou bìžet. I to øeší potom ta budoucí právní úprava, o které se teï diskutuje. Nicménì v tomto ohledu asi právní výklad není tím podstatným, je
to spíše výklad politický. A já se nemùžu ubránit dojmu, že se èím dál více
odchylujeme od vìcné diskuse k výmìnì rùzných politických invektiv.
Chtìla bych jenom pana Kalouska poprosit, aby si vzpomnìl skuteènì
na to hlasování o zákonì v roce 2002, tuším, že to bylo na jaøe, já jsem si
našla i stenopis, i ten snìmovní tisk 794, a celá KDU-ÈSL v èele s ním tenkrát hlasovala i pro zmìnový zákon shodnì, èili hlasovala pro pøijetí. Takže
teï to odchýlení od pùvodního stanoviska vyjádøeného hlasováním mi
pøipadá velmi výrazné. Takže i v tomto smìru zøejmì hraje politika vìtší roli, než se na první pohled zdá.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni Válkové. Pan
poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

Poslanec Zbynìk Stanjura: Tak jedna vìc je právní názor a souhlasím,
že na všechno mohou být rùzné právní názory. Já myslím, že zejména ti,
kteøí jsou profesionálové v legislativì a v právu vìdí, že dùležité taky je, jak
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se postupuje, jaké jsou právní zvyklosti. Všichni ministøi všech vlád v Èeské
republice pøedkládali negativní lustraèní osvìdèení. A možná má nìkdo jiný právní názor. Ale vy mìníte zavedenou právní praxi. Nic víc, nic míò. A
tvrdíte, že nìkdo má jiný právní názor.
Ta praxe byla úplnì jednoduchá. V okamžiku, kdy jsem byl navržen do
vlády, mi zavolali – ne premiér, ne pøedseda strany – z Úøadu kanceláøe
prezidenta republiky a øíkali: Zítra, abyste mohl pøijet v 15 hodin na Hrad,
musíte dneska do deseti dodat tohle, tohle, tohle a taky negativní lustraèní
osvìdèení. A protože jsem byl v Opavì a ne v Praze, tak jsem si ho ještì
nechal vyøídit a pøinesl jsem tam tak, abych to splnil. Nikdo o tom nedebatoval, bylo to normální, bylo to jasné. Vám to nevyhovuje, tak øeknìte –
všichni to mìli, ale nìkdo má právní názor, že to všichni dìlali špatnì a nemuseli to mít. Jinak ale opravdu mìníte právní zvyklosti. A je až úsmìvné,
jak se snažíte tohle to zamlžit, rozpliznout, vykládat tady úplnì o nìèem
jiném. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. S faktickou poznámkou pan
poslanec Korte. Pøipraví se pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanèe.
Poslanec Daniel Korte: Dìkuji, pane pøedsedající. Já jsem chtìl reagovat na pana kolegu Zavadila. Dìkuji za pouèení, jež se mi dostalo. Jsem
velmi potìšen, že zjišuji, že nìkdo tady v tom sále poslouchá, co se øíká.
Ovšem problém je, že slyší jenom to, co chce slyšet. Já jsem prosím neøekl,
že máme 500 tisíc úøedníkù. Já jsem øekl, že je zde 500 tisíc státních
zamìstnancù.

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážený pane pøedsedající, vážené
kolegynì, vážení kolegové. Jsem poslanec za hnutí ANO a nejsem
zamìstnanec Agrofertu, jak to tady dva mìsíce poslouchám. Takže prosím
vás, nejsem zamìstnanec Agrofertu, jsem poslanec hnutí ANO a tamhle za
oknem je deset milionù obèanù, kteøí koukají na to, co tady dìláme. To je
první.
Za druhé. Protože jsem pracoval asi deset let jako státní zamìstnanec
na docela vysokých úøadech státní administrativy, ten zákon je potøeba
schválit. Je potøeba posílit profesionalitu státních úøedníkù a potøebují to i
obèané.
A tøetí vìc: lustrace. Víme všichni, že se tady spálily desetitisíce svazkù.
Možná pan Mrázek mìl nìkde nìjaké svazky, které jsou relevantní. To, co
je k dispozici a podle èeho vy posuzujete, kdo byl agent a kdo nebyl, je naprosto nerelevantní. Podle èeho to posuzujete? Navíc opravdu soud nerozhodl, tak prosím vás, vyvarujte se toho, je tady nìjaká presumpce
neviny.
A ještì poslední vìc. Tady se furt mluví o Státní bezpeènosti. Lidi, kteøí
to dìlali, tak berou dneska dùchody. To vám nevadí? Byla tady nìjaká vojenská kontrarozvìdka, kde se mluví o lidech, kteøí práskali v armádì a
dìlali zle. Ti opravdoví darebáci to už mají zlikvidované a vùbec nevíme, že
tady mezi nám jsou. Dìkuju. (Potlesk poslancù hnutí ANO.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuju, pane poslanèe. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím. (Poznámka z pléna.)

Poslanec Bronislav Schwarz: Já jsem ještì koukal na hodinky. Dobré
odpoledne, pane místopøedsedo.
Kolegynì a kolegové, já se musím zeptat ve faktické poznámce. Prosím
vás a k èemu bylo tìm ministrùm lustraèní osvìdèení, kam tu republiku dotáhli? Dotáhli ji tam, že tito doktoøi, co tady sedí, nebo policajti bývalí, jako
jsem já, nebo miliardáøi, jak nìkteøí øíkáte, museli jít do politiky, museli
udìlat hnutí a volièi jim dali hlas. Nezlobte se, ale fakt se upøímnì ptám, k
èemu tìm ministrùm to bylo. Co udìlali tak pøevratného? Dìkuji. (Potlesk
èásti poslancù.)

Poslanec Zbynìk Stanjura: Mùžete hodit, co chcete, stejnì se
pøihlásím. Já jsem nemluvil ani o agentech, ani o žádných svazcích, já jsem
mluvil o tom, jaké jsou zvyklosti a co se celou dobu Èeské republiky vyžadovalo po všech adeptech na ministerskou funkci. Takže kritizujte, pokud
budete kritizovat mì, to, co jsem øekl, a ne to, co jste slyšel. Ani slovo.
Mluvil jsem o negativním lustraèním osvìdèení, nemluvil jsem o tom, jestli
ten èi onen poslanec byl èi nebyl agentem. O tom nerozhoduji ani já, ani
vy, ale nìjaký soud. Nicménì jsou tady jasné zvyklosti a vy øíkáte: nebudeme dodržovat tento zákon. Jestli to je to, o èem si myslíte, že to zlepšíte
v Èeské republice, tak já tvrdím, že ne. Pokud chcete zákon zmìnit, tak ho
zmìòte, pokud ho chcete pøitvrdit a chcete tam zahrnout i pracovníky a
dùstojníky vojenské kontrarozvìdky, na tom se urèitì shodneme. My jenom
poukazujeme na to, že platí zákon, platí nìjaké zvyklosti. Ten výklad byl naprosto stejný více než dvacet let u všech vlád, u všech ministrù. Nic víc, nic
míò. A pokud to chceme zmìnit, je to legitimní, ale nejdøív se musí zmìnit
zákon, a pak se mùže postupovat jinak. Ne že protože mi to nevyhovuje.
Dneska to nevyhovuje proto, že nìkdo dal nìjakou podmínku, a pøíštì to
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. Prosím pana
poslance Schwarze.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
poslanec Chalupa. Prosím.

mùže být úplnì nìco jiného se stejným dùvodem: My jsme získali hlasy
volièù, to nikdo nezpochybòuje, proto nemusí pro našeho šéfa platit zákon.
No to je pøece špatnì!

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan
poslanec Fiala. Prosím, pane poslanèe. Pøipraví se pan poslanec Chalupa.
Poslanec Petr Fiala: Vážený pane pøedsedající, já skuteènì musím reagovat na slova pana poslance Schwarze a vaším prostøednictvím bych
mu chtìl øíct následující vìc. Já bych se tedy neodvážil ani ve vládách, ani
vùèi vládám, které mi nebyly sympatické, takto paušálnì hodnotit èinnost
všech ministrù. To je opravdu dehonestující.
Ale to podstatné jsem vám chtìl øíct. Já nevím, jaké byly motivy, že jste
šli do politiky. Nevím, jaké byly motivy hnutí ANO. Ale když vás tady pozoruji, tak mám dojem, že ten jeden motiv je jasný. A to je, aby pan Babiš obsadil Ministerstvo financí. Podle toho se totiž chováte! (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pan poslanec Bohuslav
Chalupa s faktickou poznámkou.

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážený pane pøedsedající, vážení kolegové, vážené kolegynì. My tady nejsme proto, abychom tady obhajovali
pana Babiše. Jsme tady proto, protože jsme nìco nabídli obèanùm, ti
obèané nás zvolili, a vy tady mluvíte o nìjakých poøádcích a zavedených
vìcech, které jste tady dvacet let dìlali. Uvìdomte se, že pravdìpodobnì
tohle to dvacetiletí nebo dvacetiètyøleté období skonèilo a teï to budeme
dìlat my podle toho, co nám dali volièi hlas a k èemu nám dali mandát.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuju panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec František Laudát: Pane místopøedsedo, dámy a pánové,
dìkuji, pan Schwarz tady øekl, o co jim jde. Mìl byste se stydìt a omluvte
se tìm lidem, kteøí sedìli v kriminále, mìli znièené kariéry! Kde berete
vùbec prostøednictvím pana pøedsedajícího tu drzost tady tohle to øíkat! Že
se nestydíte! (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní
poslankynì Nìmcová. Prosím, paní poslankynì.

osvìdèení byla, tak kupøíkladu proto, aby bylo zjevné, že mezi tìmi,
kteøí budou øídit náš stát, nebudou ti, kteøí se podíleli na akci, kterou si
mùžete najít, ètyøicetiletou akci na obnovu našeho národa, která se jmenovala komunistická éra.
A tady na Petøínì najdete desku Olbrama Zoubka, kde je pøesnì napsáno, co ta éra znamenala. Tak pánové: 205 486 odsouzeno, to jsou obìti
komunismu. 248 popraveno, 4 500 zemøelo ve vìznicích, 327 zahynulo na
hranicích, 170 938 obèanù emigrovalo. Tak proto tam nemùžou být, aby
nebyli spojeni s tím, co postihlo naši zemi v té naprosto nešastné etapì,
která nám znièila – mým rodièùm celý život, mnì dvì tøetiny. (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou se
pøipraví pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Bronislav Schwarz: Tak ještì jednou dobrý veèer. Já vím,
pane místopøedsedo, já vím, že je to ztráta èasu, ale já musím øíct, že
pøesnì se opìt hodilo to, co jsem øekl. A na tom trvám. I pro vás,
prostøednictvím pana místopøedsedy paní poslankynì Nìmcová. K èemu
jim bylo to lustraèní osvìdèení, jsem se zeptal, myslím v práci. Pokud ten
ministr odvedl práci, tak má každý svoje svìdomí. A je škoda, že jste si nezjistili, že také nejsem z Agrofertu jako kolega. To je jedna vìc.
A proto se opìt zeptám. Pøesnì se vám hodilo to, co je. Já mám zkušenost, paní Nìmcová, že z vaší strany – (Pøedsedající pøipomíná: Mým
prostøednictvím prosím.) Ano, vaším prostøednictvím – že váš hejtman opravdu si takového èlovìka pøivedl, øídil náš kraj Ústecký ten èlovìk a to
vám nevadilo.
Mnì teï opravdu nejde o to, jestli bude pan Babiš, nebo kde bude. Mnì
jde o tu vìc, o to, co prostì si tady každý øíká. Tak já vystupuji jenom z toho
dùvodu, aby lidi vìdìli, jak to tu ve skuteènosti je a že si každý nedìlá pro
lidi, jenom polovina nebo vìtší polovina pro štìstí tìch lidí se to snaží
udìlat. To je všechno, dìkuji. (Potlesk poslancù hnutí ANO.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji. S další faktickou poznámkou
pøedseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec
Kalousek. Prosím, pane poslanèe.

Poslankynì Miroslava Nìmcová: Já jdu také ještì napovìdìt panu
kolegovi Schwarzovi. Protože když se ptá, na co všechna ta lustraèní

Poslanec Miroslav Kalousek: Já zkusím panu poslanci Schwarzovi
odpovìdìt neemotivnì. Lustraèní osvìdèení jim bylo k tomu, aby dodrželi
zákon. Pùjèím-li si pøíklad pana kolegy Fialy, chci-li øídit auto, musím mít
øidièský prùkaz, abych dodržoval zákon. Chci-li být ministrem, podmínka
nutná, nikoliv však dostaèující, souhlasím, podmínka nutná je, abych mìl
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negativní lustraèní osvìdèení, protože podle souèasného zákona mì nelze
jinak jmenovat. Vy tady dnes ve spolupráci s panem prezidentem odsouhlasíte, že tato podmínka nutná, by je zákonná, pøestane platit. A to je ten
problém.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Jestliže nikdo nemá další faktickou
poznámku, tak mùžeme pokraèovat v øádnì pøihlášených. Prosím poslance Petra Bendla o jeho pøíspìvek. Prosím, pane poslanèe.

Poslanec Petr Bendl: Dìkuji za slovo. Pane pøedsedající, dámy a
pánové. Já bych chtìl v první øadì podìkovat panu poslanci Grebeníèkovi
za jeho projev zde. Ne snad za to, že pochválil pana Andreje Babiše a zastával se ho. To by mìl umìt sám, i když jsem ho tady dneska nevidìl. Ani
jednou nevystoupil, pøestože se o nìm bavíme 90 procent èasu. Ale za co
bych mu chtìl podìkovat, že férovì pøiznal, že bojuje proti lustraènímu
zákonu. Osobnì si ale tøeba neumím pøedstavit, že by v Nìmecku 25 let po
válce rehabilitovali fašisty nebo nacisty. A nevidím nejmenší dùvod, proè
my bychom mìli rehabilitovat lidi, kteøí byli motorem komunistického režimu
pøed rokem 1989. Nevidím jeden jediný dùvod.
Argumenty, které tady ještì nepadly k tomu služebnímu zákonu jako takovému. Myslím si, že je potøeba, aby když jsem zde slyšel øadu lidí z vládní nebo budoucí vládní koalice, nebo už existující vládní koalice, kteøí mají
pocit, že zlepšíme výkon státní správy, když budou naši úøedníci nezávislí,
tak bych tím chtìl upozornit na nìkolik vìcí. Jednak že tím významným
zpùsobem do budoucna mùžeme diskvalifikovat standardní politický demokratický souboj politických stran, protože to je systém, který u nás v
Èeské republice máme, kde jednotlivé politické strany, subjekty a hnutí
kandidující ve volbách nabízejí obèanùm svá øešení na jejich problémy a
slibují jim, že tak èi onak s tou zemí naloží. Dostanou mandát a mohou pak
rozhodovat o tom, kterým smìrem si obèané vybrali, aby zemì šla. Mohou
samozøejmì potom konkrétního politika vinit z toho, že tøeba dìlá nìkteré
chyby a podobnì.
V okamžiku, kdy se stanou státní správa nebo úøedník absolutnì nezávislými na tìchto, øeknu, politických rozhodnutích, považuji to za obrovsky nebezpeèné, a to nejen smìrem – mùže nìkdo øíci, že politici a politická reprezentace je jedna banda ošklivcù, nicménì oni se mohou stát i
nezávislými vùèi obèanùm jako takovým. Zùstanou tam zakuklení a nebudou se muset bavit témìø s nikým, pokud bychom z toho udìlali absolutní
nezávislost, a mìli bychom si toho být vìdomi. To je jedna poznámka.
Druhá. Témìø každý zákon, který je projednáván Poslaneckou
snìmovnou, je poznamenán tím, co si pøeje Brusel. Bruselští úøedníci nám
vnucují a my pøijímáme a zvedáme ruce pro øadu legislativních návrhù
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pøijatých uvnitø Evropské unie. Uèiníme-li významnì nezávislým úøedníka
na obèanech, stane se nám, že se staneme více závislými na úøednících
Bruselu. To já nepovažuji za dobrou cestu. Varoval bych pøed tím, protože
jsem sám zažil øadu debat absolutnì ztracených, kdy nám Evropa vnucovala a vnucuje vìci, které považujeme za zcela nadbyteèné, omezují konkurenceschopnost naší zemì, komplikují nám život zcela zbyteènì. V tento okamžik, budeme-li posilovat funkci úøedníka, oslabujeme tím demokracii v této zemi a vystavujeme se nebezpeèí, které nám Brusel obèas
pøináší.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Bendlovi.
Máme tu dvì faktické poznámky. Pan poslanec Matìj Fichtner. Prosím,
pane poslanèe. Pøipraví se paní poslankynì Semelová s faktickou poznámkou.
Poslanec Matìj Fichtner: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom
chtìl sdìlit, že toto jednání je strašnì neproduktivní. Já už tady sedím v
podstatì od rána a neudìlali jsme v podstatì nic. Argumenty, které tady
zaznìly, zaznívají stále poøád dokola.
Slyšeli jsme tady nìkolik poznámek o tom, jak to funguje v Nìmecku.
Dovolte jenom velice krátce, myslím, že to stihnu možná jen za minutu. Já
jsem se podíval na program jednání nìmeckého Bundestagu ze 16. prosince 2011. Tak napøíklad od 15.25 do 16.05 hodin se projednával zákon o
dìtech. Dále napøíklad zákon o zbraních je od 20.10 do 20.50 hodin.
Prosím, srovnejme produktivitu práce èeského a nìmeckého parlamentu.
Jistì nemùžeme obviòovat nìmecký parlament z toho, že pøijímá nekvalitní zákony, protože pokud by tomu tak bylo, tak by Nìmecko muselo být
nìkde na chvostu Evropy, což není. Je vepøedu, je to jedna z ekonomicky
nejvýkonnìjších zemí, prakticky možná po Lucembursku nejvýkonnìjší
zemì.
Takže prosím, buïme produktivní a mluvme pokud možno k vìci.
Dìkuji. (Potlesk ze støedu sálu.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Prosím paní poslankyni Semelovou
s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankynì.

Poslankynì Marta Semelová: Já bych chtìla pana poslance Bendla
prostøednictvím pøedsedajícího vyzvat a požádat ho, aby nesrovnával fašisty a komunisty. Vážený pane poslanèe prostøednictvím pana
pøedsedajícího, urážíte ty lidi, ty komunisty, kteøí tady bojovali proti fašismu,
kteøí šli do koncentráku, kteøí byli povìšeni a muèeni. Já vás upozoròuji, že
to byli komunisté, kteøí v prvé øadì byli v protifašistickém odboji, že to byli
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oni, kteøí vybudovali tuto zemi, kterou vy jste rozkradli. To je jedna
poznámka.
Druhá poznámka. Mluvíte tady neustále o lustraèním zákonu jako o
podmínce pro to, aby šli nìjací ministøi do vlády. Já si myslím, že v prvé
øadì by to mìla být podmínka odbornosti a vy se na lustraèní zákon akorát
vymlouváte. (Potlesk z øad komunistických poslancù.)

Poslanec Daniel Herman: Vážený pane pøedsedající, pane ministøe,
kolegynì a kolegové, pan místopøedseda Kalousek dnes dopoledne
vyslovil urèitou otázku, kterou adresoval mnì. Já chápu pozici pana
místopøedsedy, který je v roli opozièního politika a naplno ji rozehrává.
Tomu rozumím.
Dìkuji rovnìž za uznání mé práce na Ústavu pro studium totalitních
režimù. Je to poprvé, co z úst pana místopøedsedy takovéto hodnocení slyším. Vážím si toho, ale ještì více bych jej býval ocenil zhruba pøed rokem,
kdy jsem marnì pana místopøedsedu Kalouska opakovanì žádal o audienci, abych mu mohl vysvìtlit turbulence, které tehdy kolem Ústavu pro
studium totalitních režimù panovaly. Èas si tenkrát bohužel nenašel. Z øad
TOP 09 to byl jedinì pan pøedseda Schwarzenberg, který se k mé práci

pozitivnì vyjádøil. Z této strany zùstal bohužel osamocený. Mnohem vìtší
podporu jsem tehdy našel u nìkterých politikù ODS, ÈSSD a samozøejmì
i u vlastní KDU-ÈSL.
K jeho otázce, jak se cítím, panu místopøedsedovi Kalouskovi
prostøednictvím pana pøedsedajícího rád odpovím. Vždy jsem si vážil toho,
když za mnou jako za øeditelem ústavu pøicházeli lidé a chtìli spoleènì èíst
svou vlastní minulost. Jak asi pøedpokládáte, rukama mi prošla øada
svazkù. Je to vìtšinou dost smutné ètení. V Archivu bezpeènostních složek
je uchováváno zhruba 20 km materiálù z provenience bývalé Státní
bezpeènosti. Jen na základì tìchto svazkù se ale životopis èlovìka psát
nedá. Teprve ve chvíli, kdy vám dotyèná osoba sama otevøe svùj život a
sdìluje svoje zkušenosti s tím, jak bývalý komunistický režim lámal páteøe
a charaktery, se vám zaèíná skládat celková mozaika života. Sám jsem
ještì zažil estébácké vyhrožování, vyšetøování pohranièní stráží pod
namíøeným samopalem nebo pod hlavní pistole vojenské kontrarozvìdky.
Bylo to velmi nepøíjemné. A jsem vdìèný, že jsem se nedostal do tìžších
situací, než které bych byl schopen zvládnout.
Rozhodnì nejsem zastáncem nìjakých tlustých èar za minulostí, ale
také se mi líbí jedno indiánské pøísloví, které øíká: nevyjadøuj se k cestì
druhého, dokud neujdeš urèitý poèet mil v jeho mokasínech.
Lustraèní zákon pokládám za dùležitý prvek našeho právního øádu, který má zabraòovat tomu, aby bývalí pøíslušníci a vìdomí tajní spolupracovníci Státní bezpeènosti, jakož i vysocí funkcionáøi Komunistické strany
Èeskoslovenska, pracovali v øídících funkcích naší zemì. Jako klub KDUÈSL jsme jasnì deklarovali, že lustraèní zákon pro nás je nedotknutelný, a
pro jeho zrušení ruku nezvedneme. Naše angažmá v trojkoalici má mimo
jiné za cíl právì udržet v politice hodnoty, jako je slušnost, etika a morálka,
to je hodnoty, které stojí nad veškerými rozpoètovými opatøeními èi
finanèními toky.
Nechci se vyjadøovat k vìcem, o kterých zatím nejsem dostateènì informován. Vítám proto možnost osobního rozhovoru s panem pøedsedou
Babišem. Sice v tuto chvíli nevím, co se pøi našem rozhovoru dozvím, ale
na základì svých dosavadních zkušeností mohu øíci, že když je nìkdo ochotný o své minulosti mluvit, byl to vždy dobrý signál. Vìtší problémy se
skrývaly vìtšinou tam, kde tato ochota nebyla.
Rùznost politických názorù nesmí být na pøekážku lidské komunikace a
snaze pochopit se navzájem. I když spolu nemusíme zdaleka ve všem souhlasit. Neustálými útoky a vzájemným osoèováním se pouze prohlubují
pøíkopy, které dovedly politickou kulturu v naší zemi až k pádu vlády a k
pøedèasným volbám. Volební výsledky ukázaly, jak lidé smýšlejí, a je na
nás, vážené kolegynì a kolegové, abychom s tìmito výsledky odpovìdnì
pracovali. Jestli se nám to podaøí, ukáže teprve budoucnost.
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

Poslanec Petr Bendl: Dvì poznámky. Já jsem mluvil dùslednì o komunistickém režimu, o komunismu jako takovém, a za tím je víc mrtvých
než za fašisty a nacisty. Ad 1.
Ad 2. Pro pana kolegu, který pravdìpodobnì ještì v Bruselu nikdy nebyl – v bruselském parlamentu nìkteøí poslanci ani nesmìjí k jednotlivým
zákonùm vystupovat. Je pøedem urèeno, kteøí mohou vystupovat, mají
pøedem dané minuty, kolik mohou vystupovat apod. Toto si pøejete? Tak to
øeknìte nahlas.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní
poslankynì Semelová. Prosím, paní poslankynì.

Poslankynì Marta Semelová: Vážený pane poslanèe prostøednictvím
pana pøedsedajícího, nauète se dìjepis! (Potlesk z levé strany.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni. Jestliže není
žádná další faktická poznámka, žádnou nevidím, tak prosím pana poslance Daniela Hermana, øádnì pøihlášeného. Pøipraví se pan poslanec Jiøí
Koubek. Prosím, pane poslanèe Hermane, máte slovo.

Udìlám všechno pro to, aby politické klima v naší zemi bylo více
pøívìtivé a umožòovalo sèítat síly ve prospìch lidí, kteøí nás zvolili. Dìkuji
vám za pozornost. (Potlesk.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci Hermanovi. S
pøednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane pøedsedo.
Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci panu poslanci Hermanovi moc
podìkovat za odpovìï svého dotazu, by jsem zdùraznil, že tu odpovìï
nevyžaduji, protože jsem se domníval, že není možné, aby byla vìrohodná
a zveøejnitelná souèasnì. Je mi docela líto, že jsem se nemýlil.
Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout pøerušení tohoto bodu do zaèátku
øádné schùze 4. února.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Jedná se o procedurální návrh.
Pøivolám naše kolegy z pøedsálí. Je tady žádost o odhlášení. Pan poslanec
Seïa.

Poslanec Antonín Seïa: Jako místopøedseda poslaneckého klubu sociální demokracie dávám protinávrh k pøedloženému návrhu – pøerušit na
15 minut.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Máme tady dva návrhy. Já vás
všechny odhlásím. Prosím, abyste se pøihlásili svými hlasovacími kartami.
Dávám hlasovat nejprve o protinávrhu, o tom, aby naše jednání bylo
pøerušeno na 15 minut, pana poslance Sedi.
Zahajuji hlasování (èíslo 25). Kdo je pro, aby naše jednání bylo
pøerušeno na 15 minut, a zvedne ruku. Kdo je proti?
Pøihlášeno je 137 poslancù, pro 20, proti 42. Tento návrh byl zamítnut.

Pøikroèíme k dalšímu hlasování, to je návrh pana pøedsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Kalouska, aby jednání bylo pøerušeno do
4. 2.
Zahajuji hlasování (èíslo 26). Kdo je pro, a zmáèkne tlaèítko a zvedne
ruku. Kdo je proti?
Pøihlášeno je 155 kolegù, pro 31, proti 92. Tento návrh nebyl pøijat.

Dalším v poøadí pøihlášeným je pan poslanec Jiøí Koubek. Prosím, pane
poslanèe, máte slovo. Poprosím o klid v jednacím sále a o sledování pana
poslance. Prosím, pane poslanèe, Snìmovna se už snad uklidní.
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Poslanec Jiøí Koubek: Dìkuji, pane pøedsedající. Vážený pane
pøedsedající, vážení èlenové vlády v demisi, dámy a pánové, jako nováèek
také pozornì poslouchám tuto debatu. Jsem také zvyklý nìjakým
zpùsobem pracovat, a už jako starosta mìstské èásti, nebo i v minulosti v
jiných funkcích. A pozornì tady poslouchám i dobré rady pøípadnì pana
zpravodaje, které nám nováèkùm tady udílí, aby nás varoval, nebo aby nás
upozoròoval na to, jak to zde chodí. Dìkuji. Zas tak hrozné to není, chtìl
bych vás ubezpeèit.
Z dosavadní diskuse je naprosto zøejmé, že tento zákon je podmínkou
jmenování vlády, respektive jmenování pana kolegy Andreje Babiše.
Projednávání tohoto zákona. Zaznìla tu dokonce i citace slov pana prezidenta z prosince loòského roku, kterou nám tady citoval kolega poslanec
za ODS a kterou myslím, že pochopili naprosto všichni, vyjma snad
sociálnì demokratických poslancù, kteøí vytrvale odmítají to, že by
mimoøádná schùze byla svolána za úèelem získání podpory pana prezidenta pro jmenování Andreje Babiše do vlády.
Já musím ocenit prostøednictvím pana pøedsedajícího pana kolegu
Komárka za hnutí ANO, které do této chvíle v podstatì zarytì mlèelo k tomuto, a on byl první, který pøiznal, že ano, dneska se tady scházíme a jednáme proto, aby se kolega Andrej Babiš mohl stát ministrem, nebo nemá
šanci dosáhnout na èisté lustraèní osvìdèení. Dìkuji za tuto upøímnost. Od
rána jsem na to èekal.
Mì osobnì vèera zaujala i slova pøedsedy KDU-ÈSL pana Pavla
Bìlobrádka, dovolte mi odcitovat: Je to podmínka pana prezidenta a my
máme dvì možnosti: respektovat ji, nebo ji nerespektovat. V pøípadì, že ji
respektovat nebudeme, tak nám tady dál bude vládnout vláda pana premiéra Rusnoka. A pokud to chceme, tak je potøeba si uvìdomit, že kdo nebude hlasovat pro návrh v prvním ètení tohoto zákona, tak prostì øíká, že
je lepší, aby tady dále vládla Rusnokova vláda. Pøestože je tady nìjaká
vìtšina. Takže podle mì je to zcela jasné. Podmínka je tady a my máme
dvì možnosti. Buï ji splníme a bude pokraèovat situace, která tady je, nebo ji nesplníme. Tolik citace kolegy Pavla Bìlobrádka. Takže údajnì máme
pouze dvì možnosti: Rusnokova vláda, anebo schválení zákona v prvním
ètení, by celá koalice, nebo alespoò nìkteøí pøiznávají, že ten zákon je tak
špatný, že se bude muset v celé šíøi pøepracovat.
Já si dovolím položit jednu øeènickou otázku: Rodící se vládní vìtšino,
a kde máte jistotu teï, v tuto chvíli, že to je podmínka první a poslední?
Dneska si pan prezident zve jednotlivé kandidáty k sobì, a jak jsem mìl
možnost se pøed malou chvilkou podívat na zpravodajské servery, pan kolega Andrej Babiš do médií øekl: Pan prezident je tvrdohlavý, Stropnického
stále nechce. Kde máte jistotu, že si pan prezident, až dokonèí koleèko s
kandidáty na ministry, nestanoví nìjakou novou podmínku? Že tøeba
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neøekne, že ještì chce, aby mu nìkdo v lednu pøinesl èerstvé jahody. Nebo
aby mu vládní koalice zatanèila èastušku, jak tady vèera také zaznìlo. To
se opìt doèkáme toho, že vystoupí pøedseda koalièní strany Pavel
Bìlobrádek a z tohoto místa pokrèí rameny a opìt øekne jako vèera „no,
když to pan prezident chce, tak my tu podmínku prostì splníme“?
Chtìl bych si dovolit upozornit, že do této šlamastyky jste se dostali sami. Situaci na dvì varianty, buï Rusnokova vláda, nebo schválení zákona
v prvním ètení, služebního zákona v prvním ètení, to jste si vymysleli vy,
vážená rodící se koalice. Sami jste si zúžili svùj manévrovací prostor. Ty varianty nejsou opravdu jenom dvì, a jak už tady zaznìlo z úst mých
pøedøeèníkù, a omlouvám se, že se budu opakovat, ale mám to napsáno už
od vèerejšího veèera, takže nemluvím tady na základì toho, že bych od
nìkoho opisoval, ale aspoò to dokazuje to, jaká je tady spoleèná nálada.
Existuje i ta tøetí varianta a ta je taková, že budete jmenovat do vlády takové
ctìné kandidáty, jako je tøeba pan kolega Daniel Herman, kteøí prostì jsou
schopni se prokázat negativním lustraèním osvìdèením. Vždy je to velice
jednoduché.
Pokud byste tak uèinili, tak na tuto podle mého soudu naprosto nelogickou a nesouvisející podmínku pana prezidenta mùžete odpovìdìt
slušnì a dùraznì ne, nesplníme vám tuto podmínku. A tento návrh zákona,
se kterým se nejste schopni ztotožnit v této podobì, jak jej pøedkládáte,
mùžete stáhnout, pøipravit novou, lepší verzi hned od samého zaèátku a
mùžete pøedložit takovou variantu, se kterou se tady bude alespoò moci
vládní vìtšina ztotožnit. Dnes toho schopni nejste. A nutno podotknout, že
na tom vydìlají úplnì všichni. Obèané získají vládu, o kterou si ve volbách
øekli. Sociální demokracie bude mít svého premiéra. Èlenové KDU-ÈSL,
kteøí si za minulého režimu hodnì vytrpìli, nebudou muset dneska køivit
páteø. Pan prezident nebude mít prostor vymýšlet si nesouvisející podmínky, anebo ty podmínky budou tak hloupé, jako jsou napøíklad ty jahody, a
bude moci koneènì naplnit ústavní povinnost, pøed kterou dnes stojí, a to
je jmenovat vládu vìtšiny tohoto parlamentu.
Malou poznámeèku k produktivitì práce, která tady dneska zaznìla.
Myslím si, že velice úzce to souvisí s tím, že právì pøedkládáte zákon, se
kterým se ani vy sami nejste schopni ztotožnit. Ty dva zákony, které jste,
pane kolego prostøednictvím pana pøedsedajícího, citoval, pokud se
nemýlím, z nìmeckého parlamentu, byla pravdìpodobnì pøedloženy v takové variantì, že tam nikdo nevystupoval z vládní vìtšiny a neøíkal: My to
ale musíme totálnì pøepracovat. To asi v tomto pøípadì nebylo. Prostì do
té snìmovny pøišel takový návrh, který pak bylo možné projednat a bylo ho
možné projednat svižnìji.
Vážené kolegynì a kolegové z hnutí ANO prostøednictvím pana
pøedsedajícího, dovolte mi, abych se tímto k vám obrátil. Slíbili jste

opakovanì, že nebudete lhát a krást. Já vám to vìøím. Nemám dùvod vám
to nevìøit. Mnozí z vás jste pøišli s èerstvým vìtrem, se svými zkušenostmi
a chcete opravdu této zemi pomoci. Nemám dùvod to jakkoli
zpochybòovat. Prosím, tak buïte alespoò féroví. Když už nemùžete být
úplnì pravdiví, buïte féroví. Tak prostì souhrnnì pøiznejte, že jste tady
kvùli této podmínce dneska, že jste kvùli tomu svolali mimoøádnou schùzi.
Že jste to, v uvozovkách, ještì zaplevelili nìjakými návrhy zákonù, které s
tímto vùbec nesouvisely. Mimoøádná schùze, která ovšem urèuje ètení
tìchto zákonù nebo dobu projednání ve výborech, natahuje se to, jako bychom toto nemohli projednávat až od 4. nebo 5. února. Za tu produktivitu
práce, která tady dneska je, vážení kolegové a kolegynì z hnutí ANO
prostøednictvím pana pøedsedajícího, si mùžete úplnì sami.
Dìkuji vám za pozornost. (Potlesk poslancù TOP 09.)
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. S faktickou
poznámkou pan poslanec Fichtner. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Matìj Fichtner: Dìkuji. Já to jenom v rychlosti opìt do
nìkolika sekund dopøesním. To, co jsem citoval, byl plán práce
Bundestagu. To znamená, tam je vždycky k tomu zákonu k rozpravì
urèena pøedem doba, která se nìjakým zpùsobem podle nìjakého klíèe
rozdìlí mezi jednotlivé parlamentní frakce, a následnì probíhá diskuse.
Diskuse je pøesnì èasovì omezena. To znamená, argument, že zákon je,
nebo není kvalitní, s tím nemá nic spoleèného. Dìkuji.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: A jsme zpátky u jednacího øádu, který jsme probírali vèera. Nicménì teï je øádnì pøihlášený pan poslanec
Herbert Pavera. Pane poslanèe, prosím, máte slovo.

Poslanec Herbert Pavera: Vážený pane místopøedsedo, vážení
èlenové vlády v demisi, vážené kolegynì a kolegové, i já jsem tady
nováèek a nebudu vás dlouho zdržovat, protože chci jenom pár postøehù.
Nevím, jestli služební zákon je dùležitý, nebo nedùležitý. Jsem starostou obce Bolatice se 4 400 obyvateli už šestnáctým rokem. Dìlal jsem tam
i místostarostu i èlena rady. Žádný zákon k tomu, aby tam úøedníci
pracovali dobøe, a je jich tam celkem deset, jsme nepotøebovali. Možná ve
státní správì musí být dána nìjaká pravidla. Pokud se na tom shodneme,
že služební zákon ano, tak samozøejmì rádi se na tom budeme podílet i my
z TOP 09 a Starostové.
Ale co mì velice mrzí a co je mi strašnì líto, protože jsem sem šel s
nìjakým odhodláním, že se tady bude èestnì pracovat, ale musím se
zklamáním øíct, že spousta øeèníkù, které znám a kterých si vážím a mys-

lím si, že jsou èestní lidé, tady vìdomì nebo nevìdomì nìjakým
zpùsobem nemluvila pravdu. Neøíkám, že lhali, ale nemluvili pravdu.
Protože když už musíme projednávat rychle služební zákon, tak to klidnì
šlo poèkat do 4. záøí (myšleno února), kdy je øádné zasedání Poslanecké
snìmovny, a nemuselo to být v mimoøádném jednání. A mám za to, jak už
tady zaznìlo, že to je jenom z jednoho prostého dùvodu. Oceòuji pana
Bìlobrádka i pana Martina Komárka, že otevøenì øekli, z jakých dùvodù to
je. A mám obavy, velké obavy, i když neznám až tak dalece vysokou politiku, setkávám se s tím poprvé, že nová vláda pod novým premiérem bude
velice slabá, když si už nechá diktovat od pana prezidenta podmínky, za
jakých bude jmenována nebo nebude jmenována vláda. To jenom tady takovou informaci.
A pak bych chtìl prostøednictvím pana místopøedsedy jenom vzkázat
panu kolegovi Faltýnkovi, který vèera øíkal, že se i díky Rekonstrukci státu
rychle projednávají zákony, že zrovna vèera jsme dostali mail od
Rekonstrukce státu, že se ohrazují proti rychlému projednávání zákonù, že
to není z jejich popudu, ale že všechny zákony se mají øádnì a dùkladnì
pøipravit.
A jenom poznámku k lustraènímu zákonu. Možná že nìkteøí už ho považují za vyèpìlý. Souhlasím s tím, že nìkteré ryby díky skartování
osobních spisù asi utekly z toho seznamu, ale myslím si, že lustraèní zákon
je i takovou úctou ke všem tìm, kteøí za minulého režimu zemøeli, byli
muèeni, týráni a perzekvováni.
A poslední dvì jenom informace, které se už netýkají toho: Moc vás prosím, milí kolegové, asi jste si všimli, že ve foyer jsou odpadkové koše na
tøídìní odpadu. Zkusme jej tøídit, a jsme trošku kulturnìjší.
A úplnì poslední na odlehèení. Dneska kvùli mimoøádnému zasedání
nemohu slavit se svou manželkou její narozeniny, takže ji tímto zdravím a
pøejí jí všechno nejlepší. Dìkuji. (Potlesk a oživení v sále.)

Poslanec Jiøí Zlatuška: Vážený pane pøedsedající, dámy a pánové, já
jsem tady taky nováèek stejnì jako mùj pøedchozí kolega, ale mám jistou
zkušenost ze døív, ze Senátu. A tady bych si pøipomnìl to, co jsem tam
zažil 18. záøí roku 2008. Tam vystupoval tehdy za Topolánkovu vládu ministr práce a sociálních vìcí Petr Neèas, který sliboval, že ještì
Topolánkova vláda pøipraví nový služební zákon, a tímto odùvodòoval da-

lší odkládání úèinnosti toho zákona, který je dodnes platný, nicménì nikoli
úèinný. Toho zákona, kde v doprovodném zákonì k nìmu i pan poslanec
Kalousek hlasoval pro zrušení lustraèního zákona pro tyto pracovníky.
Pokud se øíká: dalo se poèkat do 4. záøí (února), nebo pokud se na tom
shodneme, mùžeme projednávat služební zákon, tak bych rád pøipomnìl,
že už tehdy se øíkalo: ještì poèkejme, už to pøipravíme. A shoda nad tím,
že máme mít služební zákon, zde panuje od té doby, co jsme vstoupili do
Evropské unie. Bylo to souèástí našich podmínek vstupu do Evropské unie.
Když mì tehdy toho 18. záøí 2008 v Senátu tehdejší ministr práce a
sociálních vìcí, pozdìjší premiér, odpovídal na otázku, proè znovu
odkládá úèinnost v okamžiku, kdy tvrdí, že napíší zcela nový zákon, tak odpovídal, že to je všechno kvùli Evropské unii, protože bychom za to byli
trestáni, protože jsme to slíbili. Èili shoda nad tím, že potøebujeme služební zákon, tady byla, je, potøebujeme ho a potøebujeme ho proto, aby naše
státní, veøejná správa byla kvalitní.
Domnívám se, že ani tento dùraz není vìcí, která by nìjakým zpùsobem
opravòovala vznášet v souvislosti s lustraèním zákonem nebo s hodnocením rizika prostøednictvím lustraèního zákona. Lustraèní zákon byl pøijat na
zaèátku 90. let z toho dùvodu, že nebyly k dispozici jiné nástroje. Dnes
jsme v situaci, že podle tohoto pøístupu èlen vlády nebo vrcholný státní
úøedník musí mít lustraèní osvìdèení a èestné prohlášení, které se týká
dávné minulosti, minulosti, která je více než 24 let stará, minulosti, která je
od nás vzdálena delší dobu, než trvala celá první republika, ale pøitom nemusí mít bezpeènostní zpùsobilost podle jiného zákona, podle zákona o utajovaných skuteènostech, protože všechno, oè se tady jedná, jsou jenom
fiktivní hrozby minula, nikoliv reálné hrozby vyplývající z bezpeènostních rizik.
Když se podíváme na zákon è. 412/2005 Sb., o ochranì utajovaných
informací a bezpeènostní zpùsobilosti, tak v § 14 najdeme bezpeènostní
spolehlivost, kde se øíká, že podmínku bezpeènostní spolehlivosti splòuje
fyzická osoba, u níž není zjištìno bezpeènostní riziko, a v bezpeènostním
riziku se v odst. 3 také øíká: a) zaøazení do složky bývalé Státní
bezpeènosti s rozvìdným nebo kontrarozvìdným urèením atd. Èili není
pravda, že v okamžiku, kdy nebudeme uplatòovat v rámci nového služebního zákona lustraèní zákon, nemáme nástroje, jak toto zabezpeèit.
Jen jediný rozdíl je v tom, že to, co spadá do lustraèního zákona v minulosti, nemusí být nutnì pokaždé v okamžiku, kdy se to individualizuje
podle tohoto zákona, bezpeènostním rizikem, protože na rozdíl od zákona z roku 1991 se jedná o individuální posouzení pøípadu. Bezpeènostní
rizika se zjišují individuálnì v pøíslušných termínech a mimo jiné se tøeba
zjišují proto, když vysíláme naše zástupce do orgánù NATO. I èlovìk,
který nemá lustraèní osvìdèení a èestné prohlášení, nebo je má negativ-
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci a paní
poslancové pøejeme také vše nejlepší.
Další øádnì pøihlášený je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane
poslanèe, máte slovo. Prosím o klid v jednacím sále a peèlivé naslouchání
panu poslanci Zlatuškovi!

ní, nemusí být bezpeènostním rizikem a mùže být bezpeènostnì
zpùsobilým v pøítomnosti. A to je stav, který platí dnes podle souèasného
právního stavu. Máme nástroje, jak to dìlat, a není pravda, že se je chystáme tímto zrušit.
Debata, která probíhá kolem uplatòování parametrù èisté evidence pro
zpùsobilost vrcholných státních úøedníkù, a nedomnívám se, že je to záležitost kteréhokoliv ze souèasných ministrù, myslím si, že je to jenom koincidence jistých vyjádøení, která padla na veøejnost, ale že primárnì chceme, aby platil služební zákon, tak debata, která zda probíhá, mi tìmi
pøedpoklady, které jsou víceménì jen politické, populistické, pøipomíná
starou debatu, která probìhla na pøelomu 19. a 20. století v souvislosti s
takzvanou hilsneriádou. Tomáš Garrigue Masaryk se tehdy støetl právì s
uplatòováním pøedsudkù, o kterých lidé mìli naprosto jasno. Mìli jasno,
kdo je Žid, kdo jaksi èerpá krev nebohých panen. Byla zajímavá debata,
která v té dobì probìhla mezi studenty a Tomášem Masarykem. Ta mi
velice pøipomíná argumenty, pseudoargumenty a víceménì jen mediální
klišé, která se používají dneska. Masarykùv student, shodou okolností jménem Fiala, ale není to ten, co ho máme zde ve Snìmovnì, øíkal: „Namítáme
Masarykovi, že v tak pohnutých dobách, kdy je nutné, aby národ stál
sevøenì proti nepøátelské vládì, chce kvùli jednomu Židovi rozštìpit celý
národ a oslabit ho tak. Pracuje do rukou expanzivnímu germanismu. Dále
namítáme, že tvrdí: Musím mít pravdu, i když to, co tvrdím, není pravda. Z
nìho by žádný Hilsner nedostal ani kapku èeské krve.“
Toto byly argumenty, které se opíraly o jasné vìdomí toho, co
Masarykovi protivníci považovali za morální, bezesporné a co nechtìli
zkoumat korektními zpùsoby soudního procesy. Masaryk na to tehdy reagoval: „Tak pohnuté èasy máme stále, protože zkorumpovaná žurnalistika
vede do útoku èást inteligence, která je líná myslet. Žádám fakta, ne fráze.“
Lenost myšlení mi pøipadá, že je to, co je za námitkami proti služebnímu
zákonu, které se zde ozývají. (Potlesk z øad poslancù ANO.)

to pravidlo øíká: lex dura sed lex – špatný zákon, ale zákon. Protože zákon,
a už si o nìm my myslíme, že je v poøádku, nebo vy si myslíte, že není v
poøádku, je zákonem této zemì. (Potlesk zprava.)

Poslanec Martin Novotný: Pane pøedsedající, dámy a pánové, já se
pøiznám, nevím, jestli je to nìjakým defektem mé inteligence, že tu analogii
na hilsneriádu jsem nepochopil. Já skuteènì musím øíci, že existuje, a tím
se vracím k historickému exkurzu pana profesora Zlatušky, ještì daleko
starší a jednoznaènì funkèní analogie k tomu, co se tady dneska odehrává.
Je to základní pravidlo práva, které stanovili staøí latiníci už ve starém Øímì
a které odpoví na tu otázku i tìm, kteøí jsou odpùrci lustraèního zákona. A

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. S pøednostním
právem se hlásí pøedseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan
poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanèe.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. S faktickou
poznámkou se pøihlásil pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane
poslanèe, máte slovo.
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Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Zatím posledním pøihlášeným je pan
poslanec Gabal. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Ivan Gabal: Dìkuji, pane pøedsedající. Dámy a pánové, budu velmi struèný. Všechny poznámky k tomu, co udìlat se služebním zákonem, aby k nìèemu vypadal, si nechám do té komise a nebudu je tady
pøednášet. Chtìl jsem øíct jenom jednu historickou poznámku. Patøím možná v tomto sále k jednomu z mála, kdo pomáhal lustraènímu zákonu na
svìt, a dokonce taky byl obèas nucen ho uplatòovat. Chci øíci, že lustraèní
zákon mìl jednoznaèný cíl, a to bezpeènostní ochranu státu, nikoliv postih
jednotlivcù nebo jejich morální posuzování.
Tady bych se vrátil k tomu, co øíkal kolega Daniel Herman, protože jsem
mìl možnost nìkolikrát vidìt lidi, kteøí v tom masivním vytlaèování z ministerstev, ze zahranièní služby, zahranièního obchodu, policie a podobnì
rozprávìli o svých historiích, a nepovažoval bych to za úplnì ideální.
Pøedpokladem uplatnìní lustraèního zákona bylo, že bude co nejdøíve
pøijat služební zákon, který ho nahradí, rozvine, dá pozitivní pøedstavu o
tom, jak by lidé, kteøí pracují pro stát, mìli být kvalifikováni atd. Lustraèní
zákon jenom øíká, na kterých pozicích nemají být lidé s nìkterými
vlastnostmi. On neøíká, jak ty lidi máme morálnì soudit. To je velmi dùležité
si uvìdomit. A protože jsme mezitím nedokázali zákon o státní službì zpracovat, dodat a nahradit lustraèní zákon, tak se nám stalo to, co se stalo, že
jaksi volby pøedbìhly jakoby morální hlediska, která jsou z lustraèního
zákona odvozovaná. Ten lustraèní zákon nemá žádnou morální formuli a
jeho uplatnìní v tehdejší dobì bylo rozhodnì bezpeènostní, nikoliv, øekl
bych, individuální.
Poslední vìc, kterou si dovolím øíct – k efektivitì. Hodina jednání tohoto
ctihodného sboru stojí 538 658 korun. Mùžeme si spoèítat, zda jsme za
dnešních 7 krát 538 658 korun udìlali pro ty státní zamìstnance a pro
daòové poplatníky dost, anebo ne. Dìkuji.

Poslanec Miroslav Kalousek: Dìkuji za slovo. Vážené paní
poslankynì, vážení páni poslanci, vedli jsme dva dny usilovnou debatu.
Mùžeme se sami dohadovat o tom, jak moc byla èi nebyla efektivní, ale
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urèitì nebyla neužiteèná. Nìkteøí z nás se tady z tohoto místa snažili
pøesvìdèovat veøejnost, že projednáváme služební zákon, nìkteøí z nás
jsou a byli pøesvìdèeni, že se tu nedìlalo nic jiného, než že se naplòovala
podmínka pana prezidenta, na základì které zítra pøestane být aplikován
platný a úèinný lustraèní zákon vùèi ministrùm èeské vlády.
V každém pøípadì já si za tìch mnoho let, co jsem v Poslanecké
snìmovnì, nepamatuji, že by se jednomu jejímu èlenovi nìjaká diskuse
vìnovala tak dlouhou dobu. Jméno Andrej Babiš tady bylo skloòováno v
každém druhém èi tøetím vystoupení. Já bych si proto na závìr této diskuse dovolil velmi zdvoøile požádat pana pøedsedu hnutí ANO, pana poslance Babiše, samozøejmì prostøednictvím pana pøedsedajícího si dovoluji
požádat pana poslance Babiše, zda by nevystoupil, zda by nás,
Poslaneckou snìmovnu, neoslovil, zda by nám nesdìlil své stanovisko.
Jistì mu za to Poslanecká snìmovna, jejímž je èlenem, stojí. A my všichni
si ho jistì rádi velmi pozornì vyslechneme. Dìkuji. (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu pøedsedovi Kalouskovi.
Ptám se, jestli ještì nìkdo se chce pøihlásit do rozpravy. Ano, s faktickou
poznámkou pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanèe, máte slovo.

Poslanec Igor Nykl: Dobrý veèer, pane místopøedsedo, vážené
kolegynì, kolegové, v této zemi se krade. To ví veøejnost, ví to každý a byl
to i jeden z dùvodù, proè jsme nìkteøí z nás šli do politiky. (Velký smích a
delší potlesk zprava.) Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Prosím o klid v jednacím sále.

Poslanec Igor Nykl: A najednou se objevil èlovìk, který byl ochoten s
tím nìco udìlat, a je to èlovìk, za kterým stojí už nìjaké výsledky, na rozdíl
od tìch lidí, kteøí tady vystupovali u pultíku. Dokonce tady vystupují u pultíku a moralizují lidé, kteøí jsou tøeba uvedeni Evropskou komisí jako symbol
korupce, napø. ve zdravotnictví. Mì fascinuje, že tito lidé dojdou sem k pultíku a budou nám kázat.
Èili já chápu oprávnìné obavy kolegù z TOP 09 a ODS, že musí mít
jakousi hrùzu z toho, že se tu objeví nìkdo, kdo s tím mùže nìco udìlat. A
já vìøím, že to tak pùjde dál a že se skuteènì podaøí zmìnit tu situaci. A
pak si za rok povíme úplnì nìco jiného. Dìkuji. (Potlesk ze støední èásti
sálu.)

Poslanec Josef Hájek: Pane pøedsedající, dámy a pánové, já jsem to
vydržel dva dny. Jsem také nováèek. Celý život jsem makal na šachtì. Já
v dobì, kdy jsem mìl pìt tisíc horníkù pod sebou a obrovské starosti, kdy
jsem nespal, jsem si ve dvì ráno pustil ÈT 24 a díval jsem se na zasedání
Snìmovny. Øíkám si: Kriste pane, za co ty lidi platí? To není možný!
(Dùraznì a velmi hlasitì:) Pøece na šachtì je tým lidí, tým manažerù, kterým ti horníci vìøí. My se takhle chovat jako manažeøi, tak nás ti horníci vyženou lopatama. Pøípadnì tìma násadama zasunutýma do análních
otvorù. (Reakce v sále.)
Já jsem šel do té politiky proto, protože... Opravdu já jsem si to už na té
šachtì mohl dožít. Mohl jsem si to dožít. Ale opravdu mì ty televizní debaty, to sledování natolik namíchlo, že když jsem byl osloven a øekli odborníci:
Pojïte tady do toho Parlamentu, abyste zmìnili tu kulturu, abyste opravdu
zaèali dìlat nìco, na co ti lidi èekají... Já jsem za Moravskoslezský kraj. Ti
lidé, horníci – jedu tam ve støedu na Dùl Paskov – ti horníci èekají, co my
tady udìláme, kdy bude vláda, kdy zaènete plnit ty pøedvolební programy,
kdy nám dáte místa. A my tady teï øešíme poøád, jestli ano Babiš, ne Babiš
atd. To ty lidi vùbec nezajímá!
Já vám øeknu takový pøíklad. Tady vzpomínáte ty pohádky atd. Já vám
øeknu situaci ze života. Já jsem byl závodní dolù. Mìl jsem havárii. Dole zasypaní horníci. Ti horníci èekali na pomoc. Oni se neptali, jestli ten doktor
mìl pionýrský šátek nebo nemìl. Oni èekali na to, jestli pøijde doktor a
pomùže je zachránit. A to i ten náš národ. Ten národ èeká na nás, abychom my jim šli pomoci. Protože proto jsme šli my „AÒÁCI“ do voleb. To je
proto.
Jinak bych taky zareagoval... (Pøedsedající upozoròuje na èas.)
Moje manželka má taky dneska narozeniny, takže tím tì zdravím.
Dìkuji. (Burácivý smích a potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Gratulujeme paní poslancové.
S faktickou poznámkou se pøihlásil pan poslanec Kalousek. (Šum v
sále.) Prosím o klid!
Poslanec Miroslav Kalousek: Já nevyèítám panu poslanci Babišovi,
že zjevnì nevyslyšel moji zdvoøilou prosbu. Oba dva mí pøedøeèníci, kteøí
za nìj zaskoèili, byli dùstojnou a vìrohodnou substitucí. (Smích a potlesk
zprava.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji panu poslanci. S faktickou
poznámkou se hlásí pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanèe.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou se
pøihlásila paní poslankynì Chalánková. Prosím, paní poslankynì, máte slovo.
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Poslankynì Jitka Chalánková: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající.
Chtìla jsem zareagovat na pøedøeèníka, který vystoupil již dvì vystoupení
pøed.
Chtìla jsem se krátce pøedstavit. Jsem v politice již deset let a vzpomínám na mnohá pøemýšlení, na mnohá rozhodování, na tìžké chvíle, kdy
bylo nutné vyøešit rozhodnutí ve prospìch tìch nejchudších, pøi péèi o dìti
apod. A dovolila bych si vyzvat prostøednictvím pana pøedsedajícího pana
kolegu, který øíkal, že my poslanci TOP 09 máme strach z toho, co pøijde
ze strany ANO. (Ticho v sále. Paní poslankynì pokraèuje tichým a klidným
hlasem.) Mohu vám øíct, já se vás vùbec nebojím. A všechna svá rozhodnutí vám mohu a dokážu obhájit. Vùbec se vás nebojím. (Potlesk zprava.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Dìkuji paní poslankyni za faktickou
poznámku. Dívám se v sále, jestli se ještì nìkdo hlásí. Jestli se nikdo nehlásí, tak konèím obecnou rozpravu. (Potlesk ze støední èásti sálu.) Chci se
zeptat pana zpravodaje èi pana navrhovatele, jestli si pøejí závìreèná slova. Pan poslanec Tejc. Prosím o jeho závìreèné slovo.

Ministerstva práce v období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Vrchní øeditel
2 mìl tehdy plat vèetnì odmìn mìsíènì 150 tis. Kè, vrchní øeditel 3 – 131
tis. Kè, øeditel odboru 1 – 104 tis. Kè, øeditel odboru 5 – 89 tis. Kè, øeditel
odboru 9 – 91 tis. Kè. Tohle by se v pøípadì pøijetí služebního zákona stát
nemohlo, protože tohle je zákonem zapovìzeno a odmìòování musí probíhat podle standardních pravidel, tedy žádné smluvní platy, žádné
nepøimìøené odmìny.
Podle mého názoru strach z toho, že bude pøijat tento zákon, vede TOP
09 a možná celou pravici k tomu, že vytváøí pseudotéma, kterým chce
zakrýt skuteèný dùvod pøijetí tohoto zákona, protože podobné praktiky už
do budoucna, pokud tento zákon pøijmeme, a já vás prosím, abyste ho propustili do druhého ètení, možné nebudou. Dìkuji za pozornost. (Potlesk
poslancù ÈSSD a ANO 2011.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana zpravodaje, jestli má
zájem o závìreèné slovo. (Ano.) Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane pøedsedající, vážené kolegynì
a kolegové, já vìøím, že byste nebyli rádi, kdybych teï reagoval na všechna vystoupení a opìt tu debatu zopakoval. Proto si to své vystoupení nechám spíše do druhého a tøetího ètení a na jednání ve výborech, pøípadnì
na zítøejší semináø.
Já bych chtìl k té debatì øíct jediné. Mám pocit, že zejména ze strany
TOP 09 je tady snaha vytvoøit jakousi clonu, vypustit jakousi mlhu, která má
zakrýt to, proè ten zákon skuteènì má pøijít a co má zmìnit. Do budoucna
totiž nebude možné to, co se dìlo zejména na ministerstvech pravicové
vlády a zejména na ministerstvech TOP 09, konkrétnì na Ministerstvu
práce a sociálních vìcí pana Drábka. Myslím, že už je legendární to, co se
dìlo z hlediska obsazování jednotlivých pozic a nakonec toho dùsledku, že
lidé, kteøí byli politicky dosazeni na toto ministerstvo, nakonec skonèili pøi
vyšetøování orgánù èinných v trestním øízení.
Možná kdyby tady platil služební zákon, nic takového by se nestalo.
Pan námìstek Šiška by nemìl vliv na personální obsazení ministerstva a
úøedníci, kteøí by mìli možnost se odvolat proti pøíkazùm, které by
nepochybnì mohly být pochybné, by zabránili tomu, co se na Ministerstvu
práce a sociálních vìcí dìlo.
To, co by se také nemohlo stát, je, že by jednotliví vysocí úøedníci tohoto ministerstva získávali odmìny a platy, které neodpovídaly jejich
výkonu. Chtìl bych pouze poukázat na informace, které jsme získali pøímo
od Ministerstva práce a sociálních vìcí v rámci interpelace z minulého období, a to na pøehled vyplacených platù vybraných zamìstnancù

Poslanec Jan Chvojka: Dìkuji za slovo, pane pøedsedající. Byl to krásný den, bylo to krásné odpoledne. Slyšeli jsme spoustu zajímavých vystoupení, byla zde spousta dobrého humoru, dozvìdìli jsme se, že dvì
manželky mají narozeniny. Myslím, že ten den nebyl ztracený.
Já bych chtìl reagovat nejprve, protože jsem nechtìl rozvíjet tu debatu
na to, co – prostøednictvím samozøejmì vás (obrací se k pøedsedajícímu) –
na paní bývalou pøedsedkyni Snìmovny Nìmcovou, která nepochopila to,
co jsem øíkal. Já jsem ve svém úvodním vystoupení pøece nemluvil o tom,
že nerad dìlám zpravodaje nebo že si toho nevážím. Vy jste mnì tady dala takovou malou osobní pøednášku o tom, jaká by to mìla být èest. Pro mì
to je èest. Já nedìlám zpravodaje poprvé a vìøím, že ani naposledy. Vážím
si toho, že mùžu dìlat zpravodaje zrovna tohoto velmi dùležitého zákona v
oblasti, ve které vy jste, myslím tím pravicovou koalici, za sedm let
neudìlali vùbec nic. Takže to je snad první vyvrácení vašeho omylu.
A to druhé vyvrácení – pardon, teï jsem trošku pozapomnìl, co chci
øíct. (Pobavení.) Už toho bylo dneska opravdu hodnì. Omlouvám se.
Paní Nìmcová samozøejmì – i mì mrzí, že se pøiznala, že ten zákon
neèetla. To je vlastnì to, co se stalo, co se dìlo celý dnešní den. Poslanci
ÈSSD, poslanci ANO, poslanci KDU-ÈSL, poslanci Úsvitu a poslanci
KSÈM mluvili o tom zákonì tak, jak byl pøedložen, mluvili o principech, na
kterých by mìl stát, a pøípadnì i reagovali na rùzné výtky a na to, že ten
zákon samozøejmì není bez chyb a že by se mìl upravit. Takže my jsme
mluvili o voze, kdežto poslanci ODS a TOP 09 samozøejmì mluvili o koze,
protože ti neøíkali nic jiného, než že jde o zmìnu lustraèního zákona, kdežto tady jde o zmìnu služebního zákona. Dùvod, proè je pøedložen, je jas-
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ný. My chceme prostì kvalitnìjší státní správu, chceme, aby tady státní
správa fungovala lépe, a já jsem neslyšel jediný konkrétní návrh poslance
ODS nebo TOP 09, jak by mìla státní správa vypadat lépe, co by se mìlo
udìlat lépe. Slyšel jsem jenom celý den o lustraèním zákonì, slyšel jsem o
lex Babiš, ale neslyšel jsem jediný konkrétní návrh na to, jak by mìla vypadat státní správa, jak by mìla vypadat státní služba v tomto státì. A já
se pøiznám, že jsem ten návrh neslyšel ani za minulé funkèní období, kdy
jsem tady sedìl také, v zásadì neslyšel jsem to ani za to minulé funkèní období, kdy jsem parlamentní Snìmovnu sledoval jenom z televize jako politik
ve mìstì Chrudim a ètenáø novin. Takže mì by zajímalo, co vy chcete
udìlat, aby státní správa byla lepší, abychom se pohnuli z místa, aby nebyla závislá na politických vlivech a byla kompetentní. Neslyšel jsem toto
od jednoho jediného poslance bývalé vládní koalice. Slyšel jsem jenom o
lex Babiš a o lustraèním zákonì. Já si myslím, že by stálo za to, kdybyste
se vyjádøili nìjak vìcnì k tomu zákonu. A mrzí mì, že nìkteøí z vás
dokonce øekli, že ten zákon neèetli. Prostì vy jste ten zákon neèetli, ale víte,
o èem je! To je zajímavé! Dìkuji.
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Pøestože obecná rozprava byla
ukonèena, tak s pøednostním právem se hlásil nejprve pan pøedseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím.

Poslanec Miroslav Kalousek: Nezlobte se, já už opravdu nechtìl
zdržovat, ale musím. Vymìòujeme si tady v diskusi nìkdy i pichlavé
poznámky, nìkdy se sebou velmi ostøe nesouhlasíme, ale dìláme to v rámci obecné rozpravy. Poté, co je rozprava uzavøena a paní poslankynì
Nìmcová nemùže reagovat na to, že ji nìkdo napadne, tak je to
mimoøádnì nefér. A je to mimoøádnì nefér a odporné od zpravodaje, jehož
úkolem, kterým jsme ho povìøili, není nic jiného, než pøednést zpravodajskou zprávu, a ne nás tady mentorovat poté, co byla diskuse uzavøena.
To jste mìl, mládenèe poslanèe Chvojko prostøednictvím pana
pøedsedajícího (pobavení), uèinit v rozpravì, když byla otevøena, aby bylo
možné v rozpravì na vás reagovat! Zneužít pro to pozici zpravodaje je
zbabìlé a není pravda, že si této pozice vážíte! (Potlesk poslancù TOP 09
a ODS.)

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: S pøednostním právem jménem poslaneckého klubu ODS místopøedsedkynì poslaneckého klubu paní
poslankynì Èernochová. Prosím, paní poslankynì.

Poslanecké snìmovnì nezneužívaly vìci, které probíhají v politické
rozpravì, a nemíchaly se se zpravodajskou zprávou. Vy jste tady øekl,
prostøednictvím pana pøedsedajícího, že v této Snìmovnì zasedáte už
nìjaký týden, takže vy byste to mìl, pane kolego, vìdìt úplnì z nás tady nejlépe! Pokud jste pyšný na to, že pøedkládáte tento zákon, tak se
prosím chovejte podle jednacího øádu této Poslanecké snìmovny!
(Potlesk poslancù ODS a TOP 09.)
Místopøedseda PSP Petr Gazdík: (O slovo se hlásí posl. Chvojka.)
Podle § 58 jednacího øádu kdykoliv zpravodaj požádá o slovo, musí mu být
udìleno. Udìluji slovo panu zpravodajovi. Prosím.
Poslanec Jan Chvojka: No právì, že jo! (Pobavení.) Prostì takový je
zákon a je smutné, skoro bych øekl až drzé, že nejvíc se jednacím øádem
ohánìjí ti, kteøí ho v minulém volebním období nejvíc poškozovali a nejvíc
zneužívali. Tím mluvím o stranách bývalé vládní koalice TOP 09 a ODS.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Nevidím nikoho dalšího pøihlášeného, obecnou rozpravu jsme ukonèili, závìreèná slova probìhla, a proto budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí pøedloženého návrhu, který pøedložil
pan poslanec Stanjura z Obèanské demokratické strany. Padl návrh na zamítnutí. Já o tomto návrhu... Pøivolám kolegy poslance z pøedsálí. Je tady
žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se pøihlásili svými
hlasovacími kartami. Pan poslanec Kott se hlásí? (Ne.) V poøádku.
Takže zahajuji hlasování (èíslo 27) o zamítnutí pøedloženého návrhu.
Kdo je pro zamítnutí, a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí?
Pøihlášeno je 166 poslancù a poslankyò, pro 36, proti 96. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

Budeme se tedy zabývat návrhem na pøikázání výborùm k projednání.
Pøedseda Poslanecké snìmovny svým rozhodnutím navrhl pøikázat
pøedložený návrh k projednání ústavnìprávnímu výboru. Má nìkdo jiný návrh? Prosím pana zpravodaje. Pane poslanèe.
Poslanec Jan Chvojka: Omlouvám se, ale myslím, že to zaznìlo jako
návrh v obecné rozpravì, že by mìla být prodloužena lhùta na projednání
ve výborech na 90 dnù.

Poslankynì Jana Èernochová: Pan pøedseda poslaneckého klubu
TOP 09 øekl to, co jsem chtìla øíci já. Prosím, aby se na této

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Ano, to je pravda, pane zpravodaji,
nicménì nejprve se budeme zabývat návrhem na pøikázání a pak návrhem
na prodloužení lhùty. Prosím, paní poslankynì, váš návrh?
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Poslankynì Jana Èernochová: Navrhuji pøikázání do výboru pro
veøejnou správu a do petièního výboru.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Takže do dvou výborù. Chcete o tom
hlasovat najednou, nebo zvláš prosím? Zvláš, takže petièní výbor a výbor
pro veøejnou správu a regionální rozvoj. Další návrh? Prosím pana poslance.
Poslanec Jan Klán: Navrhuji pøikázat tento tisk rozpoètovému výboru.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Rozpoètový výbor. Prosím, paní
poslankynì Chalánková.
Poslankynì Jitka Chalánková: Navrhuji pøikázat tento tisk do výboru
kontrolního.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Kontrolní výbor. Pan poslanec
Laudát má návrh. Prosím, pane poslanèe.
ru.

Poslanec František Laudát: Dìkuji. Navrhuji do hospodáøského výbo-

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Hospodáøský výbor. Má ještì nìkdo
prosím nìjaký návrh na pøikázání? Pan poslanec Korte, prosím.
Poslanec Daniel Korte: Navrhuji pøikázání bezpeènostnímu výboru.

Místopøedseda PSP Petr Gazdík: Bezpeènostní výbor. Jestliže je to
všechno, budeme hlasovat o pøikázání. Nejprve návrh pana pøedsedy
Poslanecké snìmovny.
Zahajuji hlasování o pøikázání tohoto návrhu ústavnìprávnímu výboru.
Kdo je pro? Kdo je proti?
V hlasování èíslo 28 je pøihlášeno 167 poslankyò a poslancù, pro 167,
proti nikdo. Návrh byl pøijat.

Dále tady padl návrh na pøikázání tohoto zákona výboru pro veøejnou
správu a regionální rozvoj.
Zahajuji hlasování (èíslo 29) o pøikázání tohoto návrhu výboru pro
veøejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti?
Pøihlášeno je 167 poslancù, pro 161, proti 3. Návrh byl pøikázán výboru
pro veøejnou správu a regionální rozvoj.
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Dále padl návrh na pøikázání petiènímu výboru.
Zahajuji hlasování (èíslo 30) o pøikázání petiènímu výboru. Kdo je pro,
a zvedne ruku a zmáèkne tlaèítko. Kdo je proti?
Pøihlášeno 167 poslancù a poslankyò, pro 68, proti 74. Návrh nebyl
pøijat.
Dále máme návrh na pøikázání rozpoètovému výboru.
Zahajuji hlasování (èíslo 31) o pøikázání rozpoètovému výboru. Kdo je
pro? Kdo je proti?
Pøihlášeno 168 poslancù a poslankyò, pro 75, proti 73. Návrh nebyl
pøijat.

Dále tu mám návrh na pøikázání kontrolnímu výboru.
Zahajuji hlasování (èíslo 32) o pøikázání kontrolnímu výboru. Kdo je pro?
Kdo je proti?
Pøihlášeno 168 poslancù a poslankyò, pro 81, proti 76. Ani tento návrh
nebyl pøijat.
Dále máme návrh na pøikázání hospodáøskému výboru.
Zahajuji hlasování (èíslo 33) o pøikázání hospodáøskému výboru. Kdo je
pro? Kdo je proti?
Pøihlášeno 168 kolegù a kolegyò, pro 57, proti 79. I tento návrh byl zamítnut.
Posledním návrhem na pøikázání je návrh na pøikázání bezpeènostnímu
výboru.
Zahajuji hlasování (èíslo 34) o pøikázání bezpeènostnímu výboru. Kdo je
pro? Kdo je proti?
Pøítomno je 168 poslankyò a poslancù, pro 42, proti 106. I tento návrh
byl zamítnut.
Pøikázali jsme tedy tento návrh ústavnìprávnímu výboru a výboru pro
veøejnou správu a regionální rozvoj.

Dále ze strany navrhovatelù bylo navrženo panem pøedkladatelem
Jeronýmem Tejcem prodloužení lhùty o 30 dnù. Dávám hlasovat o
prodloužení lhùty pro projednání o 30 dnù.
Zahajuji hlasování (èíslo 35). Kdo je pro, a zvedne ruku. Kdo je proti?
Pøihlášeno je 167 poslankyò a poslancù, pro 165. Tento návrh byl pøijat.
Konstatuji tedy, že tento návrh jsme pøikázali ústavnìprávnímu výboru
a výboru pro veøejnou správu a regionální rozvoj.
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Vážené kolegynì poslankynì, vážení kolegové poslanci, to byl poslední bod této schùze. Já vám pøeji hezký veèer a konèím jednání této schùze.
(Schùze skonèila v 17.36 hodin.)
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