Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
5. volební období – 2007
rozpočtový výbor

Zápis
z 18. schůze výboru,
která se konala dne 10. října 2007 v Praze

říjen 2007

Zápis
z 18. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 10. října
2007 v Praze
Čtvrtek 27. září 2007
Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 09:10 hod. předseda výboru B. Sobotka. Přivítal zástupce ministerstev,
členy výboru a poté navrhl předřadit bod 6 před bod 3 za předpokladu, že se předkladatelé tisku
242 dostaví do 10:00 hod. Dále navrhl vypustit bod 4, a to z důvodu, že se ministr financí omluvil
z jednání rozpočtového výboru. Poté navrhl, aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.

Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních a úvěrových
rizik za období leden červen 2007 (tisk 302)

2.

Informace České exportní banky o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 (tisk 303)

6.

Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 242/

3.

Příprava návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k jednání o vládním návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2008 (tisk 299) a k postupu projednání návrhu střednědobých
výdajových rámců na léta 2009 a 2010 (tisk 300)

5.
7.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení
Další zprávy (individuálně nezařazené)

8.

Rozpočtová opatření
-

MPSV
MD
technické změny ve státním rozpočtu

9.

Informace z podvýborů

10.

Sdělení předsedy, různé

11.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Pořad schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru (18, 0, 0); výsledky hlasování
viz příloha zápisu č. 1.
1.
Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za
období leden červen 2007 (tisk 302)
Úvodní informaci přednesl náměstek MF E. Janota: [Předložená zpráva charakterizuje
výsledky hospodaření EGAPu, složení jejích statutárních orgánů, účasti jednotlivých ministerstev na
hospodaření, výši základního kapitálu. Co se týká struktury její činnosti, nabízí devět produktů, z

čehož dva produkty jsou zaměřeny na úvěrové aktivity, další na investiční celky a dále záruky. EGAP,
ačkoliv podle zákona může dostávat finanční prostředky ze státního rozpočtu, od roku 2000 hospodaří
pouze s prostředky z vlastních zdrojů. EGAP vykazuje účetní zisk 454 mil. Kč a očekává kladný
hospodářský výsledek i za celý rok 2007. V I. pololetí bylo uzavřeno 172 pojistných smluv v celkové
hodnotě 28 mld. Kč, což je více než 50% nárůst proti stejnému období minulého roku. Celková
hodnota kontraktů, které mohly být díky EGAP uzavřeny, dosahovala 74 mld. Kč k 30. 6. 2007. ].
Zpravodaj posl. P. Suchánek doporučil vzít tisk 302 na vědomí. Poté byla otevřena rozprava,
v rámci níž nikdo nevystoupil. Zpravodaj přednesl návrh na usnesení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 326 (19, 0, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu
č. 1.
2.
Informace České exportní banky o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 (tisk 303)
Úvodní informaci přednesl rovněž náměstek MF E. Janota: [ Základní kapitál České exportní
banky činí 1,85 mld. Kč, 73% akcií České exportní banky je v držení České republiky a 27% je v držení
Exportní garanční a pojišťovací pojišťovny. Za první pololetí byly Českou exportní bankou podepsány
smlouvy o poskytnutí úvěru a vystavení záručních smluv v celkové hodnotě téměř 10 mld. Kč. Celkový
stav úvěrů k 30. 6. 2007 dosáhl celkem 22.5 mld. Kč. Česká exportní banka čerpá prostředky na krytí ztrát
z podpořeného financování ze státního rozpočtu, a to ve výši 165 mil. Kč za první pololetí roku 2007.
Z celkového objemu zdrojů jsou vlastní zdroje zastoupeny 8,3%, cizí zdroje 91,7%. Vynaložené náklady
na provoz České exportní banky za první poletí dosáhly 100 mil. Kč. ].
Zpravodaj posl. P.Suchánek doporučil vzít tisk 303 na vědomí. Poté byla otevřena rozprava.
Posl. V. Vilímec vznesl dotaz, jaký je stav čerpání prostředků ze státního rozpočtu Českou exportní
bankou. Zástupce ČEB Ing. Tauber odpověděl, že ke sledovanému datu 30. 6. 2007 se čerpání
nacházelo v dolní polovině částky alokované ve státním rozpočtu.
Zpravodaj přednesl návrh na usnesení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 327 (17, 0, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu
č. 1.
3.
Příprava návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k jednání o vládním návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2008 (tisk 299) v 1. čtení a k postupu projednání návrhu
střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 (tisk 300)
Úvodní informaci přednesl opět náměstek MF E. Janota: [Od poloviny devadesátých let byly
rozpočty konstruovány jako deficitní a navzdory příznivému vývoji HDP, inflace, nezaměstnanosti i
obchodní bilance nedošlo ke snížení deficitů veřejných rozpočtů. V důsledku přijetí celé řady
legislativních změn v prvním pololetí roku 2006 s účinností od 1.1. 2007 došlo k dalšímu zhoršení
situace. Návrh státního rozpočtu byl zpracován již s ohledem na odsouhlasený tisk 222, který obsahoval
celou řadu ekonomických nástrojů směřujících ke stabilizaci veřejných rozpočtů. V rozpočtu jsou
zapojeny i příjmy z Evropské unie, které jsou rozpočtovány na 76 mld. Kč. Deficit veřejných rozpočtů
dosahuje v metodice ESA 95 pro rok 2008 2,95% HDP a pro rok 2009 2,6% HDP. Příjmy státního
rozpočtu by měly dosáhnout 1 036 mld. Kč, výdaje 1 107 mld. Kč. Výdaje se meziročně zvyšují o 67 mld.
Kč. Deficit státního rozpočtu v roce 2008 by tedy měl činit 70,8 mld, což je o 20,5 mld. méně, než
v případě rozpočtu pro letošní rok. Z celkových výdajů činí 52,7% mandatorní výdaje. Valorizace
důchodů bude provedena v minimální zákonem přípustné výši. Výdaje na dávky dosáhnou 46 mld. Kč,
což je o 6 mld. Kč méně než v roce 2007. Výdaje na vědu a výzkum budou proti roku 2007 navýšeny o
1,5 mld. Kč. Vládní rozpočtová rezerva byla standardně rozpočtována ve výši 0,3% výdajů, což činí
3,4 mld. Kč. Růst státního dluhu nelze zcela jednoznačně předpovědět, neboť se předpokládá další
zvyšování úrokových sazeb.].

Předseda výboru posl. B. Sobotka jako zpravodaj upozornil, že z celkového deficitu státního
rozpočtu za rok 2006 97,6 mld. Kč činila cca 17 mld. Kč úhrada vládní garance poskytnuté ČNB vládou
v roce 1997. Celkový deficit rozpočtu v roce 2006 by tedy dosahoval cca 80 mld. Kč. Vzhledem
k přijatým reformám nepovažuje rozpočtovaný deficit ve výši 70,8 mld. Kč za jakkoliv ambiciózní.
Deficit státního rozpočtu bude navzdory přijatým reformám v příštích letech mírně stoupat.
Předpokládaný růst HDP bude výrazně ovlivněn nižší kupní silou domácností, způsobenou zvyšování
DPH a spotřebních daní. Za negativní považuje i avizovaný nárůst inflace v roce 2008 a letech
následujících. Přebytek finančních prostředků na účtu sociálního pojištění by podle jeho názoru měly být
použity na vyšší valorizaci důchodů. Za velmi problematický považuje při predikované výši inflace
navrhovaný nárůst platů ve veřejné sféře.
Poté byla otevřena rozprava, v rámci níž vystoupili místopředseda výboru posl. J. Dolejš,
poslanci P. Braný, M. Urban, M. Doktor, V. Vilímec, místopředseda výboru posl. L. Šustr.
Vhledem k výsledku hlasování (10, 0, 10) navržené usnesení nebylo přijato; přehled hlasování
viz příloha zápisu č. 2. Předseda výboru posl. B. Sobotka upozornil členy výboru na možnost
předložit oponentní zprávy.
5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (tisk 293) - prvé čtení
Úvodní informaci přednesl zástupce MF náměstek E. Janota který řekl, že se jedná o vesměs
technickou novelu. Zpravodaj B. Sobotka byl stejného názoru jako náměstek Janota a potvrdil, že
takový vládní návrh zákona vítá. V rozpravě dále vystoupili posl. P. Braný, V. Vilímec, ten zmínil
otázku týkající se provádění kontroly dotací ze SR a následných schvalování rozhodnutí v odvolacím
řízení na MF. Dotázal se, zda by Ministerstvo financí část svých pravomocí nemohlo převést přímo na
finanční úřady. Posl. B. Sobotka považuje za správné, že Finanční úřady provádějí kontrolu
přidělených dotací tvrději než samotné Ministerstvo financí jako poskytovatel dotace.
K tomuto bodu byl přijat pozměňovací návrh posl. L. Šustra v usnesení č. 329 (18, 0, 0);
přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2.
6.
Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 242)
Úvodní informaci přednesl předkladatel posl. M. Hašek, návrh charakterizoval jako apolitický,
požádal členy výboru o podporu předloženého návrhu, neboť v důsledku nutnosti účtovat podvojně by
byla ohrožena existence velkého množství občanských sdružení, která nejsou založena za účelem
generování zisku, ale podpory veřejně prospěšných činností.
V rámci rozpravy vystoupil místopředseda výboru posl. L. Šustr, který vyslovil nesouhlas
s délkou navrhované výjimky. Posl. V. Vilímec upozornil, že předložený návrh diskriminuje občanská
sdružení, která vznikla po roce 2004 a musí již obligatorně účtovat v režimu podvojného účetnictví.
Pokud má být poskytnuta výjimka, tak všem občanským sdružením. Tento návrh podpořil i posl.
M. Doktor. Předseda výboru posl. B. Sobotka předložil pozměňovací návrh, o kterém se po ukončení
rozpravy hlasovalo.
Vhledem k výsledku hlasování (8, 2, 8) byla přijata pouze zpráva o projednání č. 330; přehled
hlasování viz příloha zápisu č. 2.

7.

Další zprávy (individuálně nezařazené)
K tomuto bodu neměl předseda žádné sdělení.

8.
Rozpočtová opatření, MPSV, MD, technické změny ve státním rozpočtu
K rozpočtovému opatření MPSV v úvodu vystoupil zástupce ministerstva náměstek
Ing. M. Jeník. Poté předseda posl. B. Sobotka otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil.
K tomuto rozpočtovému opatření bylo přijato usnesení č. 331 (17, 0, 0), přehled hlasování viz
příloha zápisu č. 3.
Ke dvěma rozpočtovým opatřením Ministerstva dopravy otevřel předseda posl. B.Sobotka
rozpravu, do které se též nikdo nepřihlásil.
K těmto rozpočtovým opatřením byla přijata usnesení č. 332 a 333 (15, 0, 0), přehled
hlasování viz příloha zápisu č. 3.
K žádosti o rozpočtové opatření Kanceláře Poslanecké sněmovny po otevření rozpravy
předsedou posl. B. Sobotkou vystoupil v zastoupení vedoucího kanceláře PSP tajemník výboru
P.
Jelínek, zmíněné rozpočtové opatření odůvodnil.
Poté k tomuto rozpočtovému opatření bylo přijato usnesení č. 334 (15, 0, 0), přehled hlasování
viz příloha zápisu č. 4
Následovalo projednání technických změn ve státním rozpočtu, tzv. malá rozpočtová opatření.
Předseda výboru posl. B. Sobotka otevřel rozpravu, nikdo se do ní však nepřihlásil.
K technickým změnám byla přijata následující usnesení č. 339, 340, 341 (15, 0, 0), usnesení
č. 337 (15, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 5. Proběhlo též hlasování o usnesení č. 335,
které nebylo přijato (2, 13, 0), přehled hlasování viz příloha č. 4.
9.
Informace z podvýborů
K tomuto bodu neměl předseda ani nikdo z přítomných poslanců žádné sdělení.
10.
Sdělení předsedy, různé
V tomto bodě dospěli poslanci k dohodě o návrhu na změnu programu 298220.
Bylo přijato usnesení č. 342 (13, 2, 0), přehled hlasování viz příloha č. 5.

11.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda posl. B. Sobotka k tomuto bodu otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil.
Bylo přijato usnesení č. 338 (15, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 6.
***
Předseda výboru B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci. Schůze byla ukončena téhož
dne v 14:45 hod.
***

Dne 14. října 2007
Zapsal: Vojtěch Weis, Petr Jelínek

D. ROVAN v.r.
ověřovatel

B. SOBOTKA v.r.
předseda výboru

