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Zápis
z 1. části 19. schůze výboru,
která se konala dne 18. října 2007 v Praze
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Zápis
z 1. části 19. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 18.
října 2007 v Praze
Čtvrtek 18. října 2007
Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 08:55 hod. předseda výboru B. Sobotka. Přivítal hosty, členy výboru a
poté navrhl, aby se schůze řídila následujícím pořadem:
9.

Rozpočtová opatření
-

Ministerstvo obrany
Technické změny v SR

11.

Sdělení předsedy, různé

18.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o
rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (tisk 319)

Navržený pořad byl schválen všemi přítomnými (16, 0, 0), přehled hlasování je uveden
v příloze zápisu č. 1.
9.
Rozpočtová opatření
Předseda výboru posl. B. Sobotka jako zpravodaj předložil následující žádost o rozpočtové
opatření:
- Ministerstvo obrany ČR - žádost o povolení změny závazného ukazatele státního rozpočtu ČR
kapitoly 307 ve výši. 2 741 100 tis. Kč;
bylo přijato usnesení č. 343 (14, 2, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu č.1.
Dále předseda výboru předložil následující žádost o technickou změnu ve státním rozpočtu:
- Město Hlučín – žádost o povolení změny účelu dotace;
bylo přijato usnesení č. 344 (14, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu č.1.
11.
Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. B. Sobotka upozornil členy výboru na materiál zpracovaný
Parlamentním institutem k problematice vývoje výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu za
posledních 8 let.

***
V 9:25 hod. předseda výboru přerušil jednání schůze do 15:00 hod.
***

18.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o
rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (tisk 319)
Úvodní slovo přednesl náměstek ministra financí E. Janota. Ve svém vystoupení
zrekapituloval průběh přípravy vládního návrhu zákona, popsal základní rozdíly od dosavadní právní
úpravy, včetně číselného vyjádření počtu obcí, které budou ve vztahu k příjmům ze sdílených daní
v důsledku nové právní úpravy ztrátové.
Předseda výboru posl. B. Sobotka ve své zpravodajské zprávě upozornil na změnu oproti
stávající právní úpravě, podle které se vzrůstající velikostí obce rostlo i množství peněz na jednoho
obyvatele, zatímco podle předloženého návrhu dochází k určité neopodstatněné bonifikaci nejmenších
obcí v rozmezí 0-100 obyvatel. Vznesl dotaz na zástupce MF E. Janotu, co bylo důvodem tohoto
zvýhodnění. Poté přivítal místopředsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj posl. R.
Martínka a následně otevřel rozpravu.
Vystoupil místopředseda výboru posl. P. Hrnčíř, který vyslovil rovněž pochybnost nad určitou
bonifikací nejmenších obcí, v důsledku čehož může návrh působit negativně ve smyslu rozdělování
malých obcí na ještě menší. Vládní návrh jako celek však považuje za přijatelný kompromis pro všechny
a podpoří jej.
Dále vystoupil posl V. Vilímec, pozitivně se vyjádřil k rozboru dopadů předloženého návrhu na
všechny obce v republice, který zpracovalo MF a neprodleně jej zveřejnilo na svých webových stránkách.
Upozornil členy výboru na svůj pozměňovací návrh, který byl všem členům výboru na počátku jednání
rozdán. Poté vystoupil místopředseda výboru posl. L. Šustr, který vyzval členy výboru ke schválení
předloženého návrhu bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Dále vystoupil posl. M. Doktor, upozornil
na problém sdílení daní, kdy tento pojem chápe nikoliv pouze jako sdílení vybraných daní v letech, ve
kterých se daně daří vybírat, ovšem i v letech, ve kterých výběr sdílených daní nedosahuje
rozpočtovaných předpokladů. Obce by tedy neměly požadovat dorovnání do částky, která byla při
sestavování rozpočtu predikována. Požádal zástupce MF náměstka E. Janotu o zpracování analytického
materiálu, který by vyjádřil saldo státního rozpočtu, rozpočtů obcí a krajů za posledních 10, resp. 15 let,
pokud by existovala pouze 100% garance, tzn. garantovaný výnos ve smyslu inkaso příjmů, státní
rozpočet, přerozdělení k obcím a krajům, případné dorovnání příjmů v letech, kdy příjmy nedosahují
předpokládané výše,.
Poté vystoupil posl. P. Braný, vyslovil pochybnost nad předpokladem, že do dvou let bude
komplexně zpracován zcela nový návrh zákona o rozpočtovém určení daní. V krátkosti prezentoval svůj
pozměňovací návrh, avšak vládní návrh považuje i bez pozměňovacích návrhů za přijatelný. Dále
vystoupil posl. R. Martínek, ocenil kvalitu vládního návrhu vzhledem ke krátké lhůtě, ve které byl
zpracován. Poté popsal zásadní změny svého pozměňovacího návrhu proti předloženému vládnímu
návrhu. Tento pozměňovací návrh si posléze osvojil předseda výboru posl. B. Sobotka. V rámci rozpravy
ještě vystoupil posl. L. Libý, který podpořil přijetí vládního návrhu.
Náměstek MF E. Janota vyjádřil stanovisko ke všem třem předloženým pozměňovacím návrhům,
o kterých bylo posléze hlasováno.
Výsledek je dán v posledně přijatém usnesení č. 345 (13, 1, 0), přehled hlasování viz příloha
zápisu č. 1.
***
Předseda výboru B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci. Schůze byla ukončena téhož
dne v 16:45 hod.
***
Dne 21. října 2007
Zapsal: Vojtěch Weis, Petr Jelínek
D. ROVAN v.r.
ověřovatel

B. SOBOTKA v.r.
předseda výboru

