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Zápis z 10. schůze rozpočtového výboru, která se konala dne 20. června 2018 ve vile Amálii, Lesní
správa Lány.
Přítomni: poslanci: Dolejš J., Feranec M., Ferjenčík M., Hrnčíř J., Juránek S., Kovářová V., Kytýr J.,
Skopeček J., Volný J., Vostrá M.,
Omluveni: Blaha S., Farhan K., Foldyna J., Fridrich S., Hnilička M., Juříček P., Kalousek M.,
Nevludová I., Onderka R., Pošvář J., Rais K., Řehounek J., Stanjura Z., Vrána P.
***
Schůzi zahájila předsedkyně výboru posl. M. Vostrá v 9:00 hodin dle pořadu schůze.
Přivítala přítomné poslance. Navrhla v programu předřadit body č. 13., 14., 15. a 12. pozvánky.
***
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Zprávy a informace
Sdělení předsedkyně, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Rozpočtové opatření MPO
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 345 – Český
statistický úřad
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 312 –
Ministerstvo financí
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 397 – Operace státních finančních
aktiv
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 396 – Státní dluh
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, okruh hospodaření veřejných rozpočtů
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 301 – Kancelář
prezidenta republiky (celek)
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 301 – Kancelář
prezidenta republiky – investiční výdaje spojené s revitalizací svahů nádrže Klíčava; místní
prohlídka
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 302 – Poslanecká
sněmovna Parlamentu
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 303 – Senát
Parlamentu
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové
rady

Poslanci vyjádřili s programem všeobecný souhlas. Poté předsedkyně posl. M. Vostrá uvedla,
že ověřovateli této schůze budou posl. J. Dolejš a ad hoc posl. J. Volný. Poslanci s tím vyjádřili
všeobecný souhlas.
***
13.
Zprávy a informace
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo posl. J. Volnému jako předsedovi podvýboru pro
daně, cla a loterie. Podvýbor bude svolán na středu 27. června, 13:30 hodin a projednávat se bude zákon
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o daních tzv. daňový balíček, sněmovní tisk č. 206. Vyhodnocení účinnosti loterijního zákona by se pak
mohlo projednávat v září. Posl. M. Ferjenčík podotkl, že hráči pokeru mají určité potíže s tím, jak se
sejít a hrát. Pořadatel bere provize. Posl. J. Volný: Takto to zákon přikazuje. Jinak by hráči hru
nezdaňovali. Jednávání na toto téma přivítala i předsedkyně posl. M. Vostrá.
Předseda podvýboru RV pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy posl. J. Dolejš uvedl,
že podvýbor se sejde ve čtvrtek 28. 6. ve 13:00 hodin a bude jednat na téma hypoteční úvěry.
Místopředseda podvýboru RV pro financování územních samospráv posl. S. Juránek potvrdil,
že podvýbor se sejde v září na téma RUD.
14.
Sdělení předsedkyně, různé
Předsedkyně posl. M. Vostrá v tomto bodě neměla žádné sdělení.
15.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předsedkyně posl. M. Vostrá podala návrh termínu a pořadu další schůze výboru, která by se
měla, pokud nenastanou jiné skutečnosti, konat 5. září. Po přikázání sněmovních tisků RV z červnové a
červencové schůze vyhlásí termín na podání pozměňovacích návrhů v přípravě na 2. čtení
v rozpočtovém výboru, a to do 24. srpna 12:00 hodin na sekretariátu. Tato informace přijde poslancům
RV také e-mailem. Termín je vybrán i s ohledem na MF. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Bylo přijato usnesení č. 130 hlasováním (+8,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 2.
***
12.
Rozpočtové opatření - MPO
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci MPO M. Hrozovi, který požádal o souhlas
s navrženým RO. Prostředky budou určeny k financování projektů průmyslových zón v rámci programu
na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury se státní podporou. Posl. M. Ferjenčík: Jak je
možné, že částka 330 mil. Kč byla alokována mimo program? Zástupce MPO Z. Pokorný uvedl, že typy
výdajů se mění. Pravděpodobnou administrativní chybou se částka do programu nedostala, ale částka
ve SR uvedena je. Posl. M. Vostrá: A jak si tedy rezort nárokuje peníze ze SR? Odbory ministerstva si
přece dávají požadavky vzhledem ke SR. Asi se pozapomnělo na to, že RO vyšší než 10% závazného
ukazatele, schvaluje rozpočtový výbor. Posl. S. Juránek se dotázal na to, zda částka bude včas
proinvestována. Zástupce MPO Z. Pokorný uvedl, že všechna povolení jsou zařízena. Stavby jsou
rozestavěné a doufá, že vše proběhne včas. Po ukončené rozpravě nechala předsedkyně posl. M. Vostrá
o usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 131 hlasováním (+7,1,0). Jmenný seznam viz příloha č. 1
***
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1.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 345 – Český statistický
úřad
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci ČSÚ J. Sixtovi: Posláním ČSÚ je vytvářet
objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje ČR.
ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady. V oblasti obecné metodiky a registrů probíhaly práce
na posílení metodické podpory ostatním orgánům vykonávajícím státní statistickou službu. Registr
ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů jsou součástí soustavy statistických registrů
využívaných pro přípravu statistických zjišťování. V roce 2017 pokračovalo pravidelné plnění datového
skladu a datových tržišť relevantními údaji. Hovořil o poskytování technické asistence do zahraničí
s cílem napomoci další harmonizaci statistik v zemích nacházejících se v procesu ekonomické a
společenské transformace, např. v Ázerbájdžánu, v Arménii, Srbsku. Odůvodnil celkové příjmy i
celkové výdaje kapitoly. Zpravodaj posl. S. Juránek toto potvrdil a uvedl, že výše příjmů za rok 2017
byla překročena, výše výdajů byla nedočerpána. Výdaje na sčítání lidu v roce 2019 se budou muset
zohlednit při přípravě SR na rok 2019. Tajemník RV P. Jelínek připomněl novou metodiku projednávání
SZÚ. V září se sejdou zpravodajové všech výborů PSP. Po ukončené rozpravě zpravodaj posl. S.
Juránek podal návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 120 hlasováním (+8,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 2.
2.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 312 – Ministerstvo
financí
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci MF K. Tyllovi: Struktura kapitoly MF
obsahuje příjmy a výdaje i dalších organizačních složek státu, a to: Generálního finančního ředitelství,
Generálního ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech Majetkových, Kancelář finančního
arbitra, Finančního analytického úřadu. Odůvodnil příjmy a výdaje celé kapitoly. Příjmy se skládají
např. z příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů, příjmů sdílených s EU, ze splátek
z půjčených prostředků, příjmů z pronájmu majetku a dalších. V rámci přijatých transferů jsou např.
vykázány neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí a to na základě smluv mezi Celní správou ČR a
Celní správou Belgie. Výdaje se týkají jak kapitálových výdajů, běžných výdajů i výdajů na platy
zaměstnanců. Posl. M. Ferjenčík se dotázal na neobsazená místa v počtu cca 2 tis. zaměstnanců. Je to
tzv. rezerva na vyšší odměny? Nebo má MF nedostatek zaměstnanců? Zástupce MF K. Tyll: Rezerva
na odměny to není. MF se snaží místa obsadit, ale např. u celní správy je to velmi obtížné. Není kde
nabírat nové zaměstnance. MF dle návrhu vlády zruší na 439 míst. Po ukončené rozpravě předsedkyně
posl. M. Vostrá za určeného zpravodaje posl. J. Skopečka podala návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 121 hlasováním (+8,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 2.
3.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci MF K. Tyllovi, který odůvodnil příjmy a
výdaje kapitoly a uvedl, že příjmy nedoznaly žádných úprav a byly splněny na 121,3%. K příjmům
přispěly příjmy od nefinančních podniků a korporací, příjmy z úroků a realizace finančního majetku,
příjmy z dividend, čisté úrokové výnosy z finančního investování na jaderném účtu. Výdaje dosáhly
pouze 25,5% rozpočtu výdajů po změnách. Nedocházelo k reálným výdajům, ale k přesunům do jiných
rozpočtových kapitol. Tyto přesuny probíhaly pouze na základě požadavků příslušných rezortů. Do
otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto za omluveného zpravodaje posl. J. Pošváře podal návrh na
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usnesení posl. M. Ferjenčík.
Bylo přijato usnesení č. 122 hlasováním (+8,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 3.
4.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 396 – Státní dluh
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci MF K. Tyllovi: Od začátku roku 2014 do
konce roku 2017 došlo k poklesu státního dluhu v absolutním vyjádření i ve vyjádření v poměru k HDP.
Ke konce roku 2013 to bylo 41,1% a v roce 2017 32,2%. K poklesu došlo v důsledku efektivního řízení
likvidity státní pokladny a v roce 2016 též v důsledku dosažení rekordního přebytku státního rozpočtu
ve výši 61,8 mld. Kč. Vnitřní státní dluh v roce 2017 vzrostl o 27,3 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího
státního dluhu se snížila o 16 mld. Kč. Zpravodaj posl. J. Dolejš zaznamenal trend snižování dluhu a
podílu na HDP. Rok 2016 byl mimořádný. Vnitřní státní dluh byl v roce 2017 ovlivněn ukončenou
intervencí ČNB. Rozdíl mezi realitou a plánem státního dluhu je 6 mld. Kč. Je to tzv. polštář peněz? Jak
se využije? Posl. J. Volný: Důležité jsou rozdíly v absolutních číslech. Posl. M. Ferjenčík: Půjčky
v cizích měnách klesly o 16 mld. Kč. Jsou tyto peníze tedy na účtu? Zástupce MF K. Tyll: Euro se
půjčuje za záporný úrok. SR tedy vydělává. Posl. J. Dolejš: Přepočet na české koruny je formální, dokud
se skutečně nerealizuje směna. Teprve pak vznikne ztráta nebo zisk. Posl. S. Juránek: A co podíl krajů
na závazcích vůči EIB? Zástupce MF K. Tyll: Podíl krajů je nulový, týká se to pouze SR. Po ukončené
rozpravě zpravodaj posl. J. Dolejš podal návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 123 hlasováním (+8,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 3.
5.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci MF K. Tyllovi: Rozpočet příjmů je
naplňován daňovými příjmy a to např. z DPH, z daní z kapitálových a majetkových převodů a dalších
daňových příjmů jako jsou příjmy z cel, odvodu z loterií, daně z hazardu, příjmy z kolků. Rozpočet
počítal i s nedaňovými příjmy, kapitálovými a přijatými transfery. Výdaje nebyly čerpány ve výši
4 425 241 tis. Kč. Zpravodajka posl. M. Vostrá se dotázala na nedočerpanou vládní rozpočtovou
rezervu, která nebyla dočerpána ani v minulých letech. Jsou to částky okolo 2 mld. Kč. Podívá se na
případné stanovisko NKÚ. Posl. M. Ferjenčík se dotázal, zda má MF statistiku příjmů lidí OSVČ,
především těch, jejichž podnikání je hlavním příjmem. Konstatoval, že daně z příjmů právnických osob
stagnují. Zástupce MF K. Tyll: Ve vládní rozpočtové rezervě rezervy nejsou. Případné rozdíly mohou
vznikat z odvodů peněz do EU. Odvádějí se až v září. Někdy peníze zbývají, někdy nezbývají. Při
přípravě se vychází z optimistické varianty. Zástupce MF J. Šimon: Kapitola vytváří nespotřebované
výdaje, ale vrací je na vrub vyrovnání deficitu. Zástupce MF K. Tyll statistiku OSVČ nemá.
Pravděpodobně existuje na Generálním finančním ředitelství. Proč stagnuje výnos daní právnických
osob, neví. Pravděpodobně podnikatelé investují. Náklady na provoz rostou. Posl. M. Vostrá:
Nezaměstnanost je téměř nulová, mzdy rostou, rostou tedy i náklady firem. Firmy daně optimalizují,
což zaměstnanci nemohou. Posl. M. Ferjenčík se dotázal, zda je v kapitole vytvořena tzv. „vata“ cca 14
mld. Kč? Zástupce MF K. Tyll: Nikoliv. Plánované transfery se převádí ve výši, v jaké byly plánovány.
Po ukončené rozpravě předsedkyně posl. M. Vostrá podala návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 124 hlasováním (+8,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 3.
6.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, okruh hospodaření veřejných rozpočtů
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo zástupci MF K. Tyllovi: V roce 2017 veřejné
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rozpočty meziročně snížily přebytek o 17,2 mld. Kč na 60,6 mld. Kč, tj. na 1,2% HDP. To bylo dáno
především zhoršením ukazatele čistého pořízení nefinančních aktiv. Podařilo se vybrat o 94,1 mld. Kč
více příjmů z provozní činnosti než v roce 2016 a současně vynaložit o 89,7 mld. více výdajů na
provozní činnost. U výdajů např. došlo ke zlepšení výdajů spojených s obsluhou dluhu veřejných
rozpočtů. Úrokové výdaje snížily o 1,3 mld. Kč. Zpravodaj posl. J. Dolejš toto potvrdil a hovořil o
státních fondech (Fondu bydlení, Fondu privatizace, SFDI, a další). Celková zadluženost je na 1,7
bilionu Kč, to odpovídá 33,7% HDP. Zadlužení územně samosprávných celků klesá, je na 90 mld. Kč.
Dluhy jdou pouze za velkými městy, jako je Praha, Brno. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil,
proto zpravodaj posl. J. Dolejš podal návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 125 hlasováním (+9,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 4.
7.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 301 – Kancelář
prezidenta republiky (celek)
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky
V. Mynářovi: Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. U příjmů je index vyjadřující skutečnost roku
2017 proti skutečnosti roku 2016 na 118,48%. Příspěvková organizace Lesní správa Lány financovala
investiční akce, jako byla revitalizace vodních toků a meliorací IV. etapa, rekonstrukce provozních,
správních a pobytových objektů V. etapa, odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže
Klíčava. Příspěvková organizace Správa Pražského hradu financovala licenční vybavení ICT,
obvodovou ochranu areálu Pražského hradu, kamerový systém, detekční technologie aj. Zpravodaj posl.
J. Volný toto potvrdil. Posl. M. Ferjenčík se dotázal na to, zda Kancelář prezidenta republiky platí
vedoucímu Lesní správy advokáta. Odp.: Ne. Údaje v tisku byly zavádějící. Posl. J. Kytýr se dotázal na
kapitálové výdaje, zda byly realizovány dle plánu roku 2017. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
V. Mynář: Byly realizovány i investice, které byly přesunuty z roku 2016 díky zpoždění. Po ukončené
rozpravě zpravodaj posl. J. Volný podal návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 126 hlasováním (+7,1,0). Jmenný seznam viz příloha č. 4.
8.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 301 – Kancelář
prezidenta republiky – investiční výdaje spojené s revitalizací svahů nádrže Klíčava; místní prohlídka
Poslanci RV si prohlédli revitalizované svahy vodní nádrže Klíčava i Lánskou oboru a jednali
o investičních výdajích.
9.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 302 – Poslanecká
sněmovna Parlamentu
Předsedkyně posl. M. Vostrá předala slovo vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny
J. Morávkovi: Příjmy byly naplněny zejména díky vyšším příjmům z vlastní činnosti tj. příjmům
z poskytování služeb provozně-účelového zařízení v Harrachově a v Lipnici a příjmy z činnosti
jednotlivých gastronomických středisek a příjmům z pronájmu majetku. Výdaje byly čerpány na
96,38%. Došlo k úspoře v položce platy představitelů státní moci a povinné pojistné placené
zaměstnavatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří členové poslaneckého sboru byli v minulém roce
členy vlády, znamená, že plat a výdaje s tím spojené nehradila Kancelář PSP. Dále nebyla dočerpána
položka cestové a náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce, a to v souvislosti
s počátkem 8. volebního období. Zároveň nebyl dočerpán nákup vody, paliv a energie z důvodu
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realizace řady úsporných opatření. Na programové vybavení byly vynaloženy náklady např. na nákup
softwaru pro informační systém archivu. Za omluveného zpravodaje posl. K. Raise zpravodajskou
zprávu přednesl posl. J. Volný a doporučil navržené usnesení přijmout.
Bylo přijato usnesení č. 127 hlasováním (+9,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 4.
10.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, kapitola 303 – Senát Parlamentu
Předsedkyně posl. M Vostrá předala slovo vedoucímu Kanceláře Senátu J. Ukleinovi: Všechny
ukazatele stanovené pro tuto kapitulu byly dodrženy. U příjmů došlo k vyššímu naplnění oproti
schválenému rozpočtu a ve výdajích došlo k úsporám v částce 36 224,61 tis. Kč. Z rozpočtu bylo
investováno např. na bezpečnostní standard v jednacích místnostech Valdštejnského paláce. Proběhla
instalace nových hlásičů EPS. Byla vybudována nová plastová šachta u kašny Venuše ve Valdštejnské
zahradě a další. Zpravodaj posl. J. Hrnčíř zmínil příklad Chorvatska, které Senát zrušilo. Výši příjmů a
výdajů potvrdil. Poté podal návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 128 hlasováním (+9,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 5.
11.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady
Předsedkyně posl. M Vostrá předala slovo zpravodaji této kapitoly posl. M. Ferancovi, který
uvedl, že v roce 2017 nebyla tato kapitola rozpočtována, i když na základě zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti byla zřízena. Úřad nebyl personálně ani finančně obsazen. SZÚ
činí ve výši příjmů i výdajů nula. Finančně byla kapitola aktivována až v roce 2018.
Bylo přijato usnesení č. 129 hlasováním (+9,0,0). Jmenný seznam viz příloha č. 5.
***
Předsedkyně výboru posl. M. Vostrá poděkovala přítomným za spolupráci a ukončila jednání schůze ve
středu 20. června 2018 v 15:15 hodin.
***

Dne 26. června 2018
Zapsala: Darja Havlíčková, Petr Jelínek

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Miloslava VOSTRÁ v.r.
předsedkyně výboru
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