Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období

ZÁPIS
z 35. schůze
Kontrolního výboru,
která se konala ve čtvrtek 11. dubna 2013
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha 1
místnost č. 206 / 2. patro
___________________________________________________________________________
Přítomni:

posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl. JUDr. V. Filip,
posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček,
MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. J. Štětina, posl.
Ing. V. Votava

Omluveni:

posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. Mgr. Z. Horníková, posl. Ing.
H. Orgoníková, posl. Bc. J. Schejbalová, posl. Ing. P. Zgarba

Hosté:

dle prezenční listiny, která je přiložena k písemnému vyhotovení zápisu

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip zahájil schůzi výboru v 9.30 hodin a přivítal
přítomné poslance a hosty. Navrhl program jednání 35. schůze Kontrolního výboru dle
pozvánky:
1. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí
za rok 2012
2. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky
2006 až 2011
3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 – Peněžní
prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu
zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/07 – Majetek a
peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické
léčebny
5. Sdělení předsedy, různé
6. Návrh termínu a programu 36. schůze výboru.

Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění
některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým programem ( 6 ; 0 ; 0 ).
Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl. JUDr. V. Filip,
posl. RNDr. V. Koníček, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1,
str. 1/.

1.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2012
Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček.
Uvedl, že k 31. 12. 2012 bylo dle písemné informace Ministerstva vnitra registrováno v ČR
184 politických stran a politických hnutí (pozn. v současné době se řeší zda u politického
hnutí Pro sport a zdraví došlo pouze k přejmenování či je to nové hnutí, které bylo dle údaje
na webových stránkách MV registrováno dne 21. 12 . 2012 – pak by bylo k 31. 12. 2012
registrováno celkem 185 politických stran a politických hnutí). V zákonném termínu (tj. do
1. dubna 2013) předložilo Poslanecké sněmovně svou výroční finanční zprávu (dále jen
„VFZ“) 102 politických stran a hnutí, z toho je 83 VFZ úplných. V předložených VFZ jsou
následující nedostatky či nejasnosti:
 ANO 2011 – nejsou předloženy přehledy o nabytí dědictví a příspěvky členů s příspěvkem
větším než 50 000 Kč, v darech od právnických osob dva různí dárci se stejným IČ,
 B10 – předložena byla pouze zpráva auditora a účetní výkazy, nic z formuláře vyhlášky
č. 273/2005 Sb.,
 Česká strana národně sociální – jedna strana A4, ale nic, co předepisuje zákon,
 Česká strana regionů – chybí darovací smlouva od ANO 2011 na 300 000 Kč,
 Demokratická strana zelených – předložili pouze zprávu auditora a účetní výkazy, nic
z formuláře vyhlášky č. 273/2005 Sb.,
 Konzervativní strana – chybí zpráva auditora,
 Liga spořádaných lidí – chybí zpráva auditora a účetní výkazy,
 Národní socialisté – levice 21. století – chybí datum narození u dárců – fyzických osob,
v adrese uvedeno jen město, ulice neuvedena,
 Nezávislí demokraté – výrok auditora s výhradou,
 politické hnutí Změna – ověřená kopie auditu (pozn. bude konzultováno s legislativou
PS),
 Sdružení nestraníků – chybí darovací smlouva na 100 000 Kč,
 Starostové a nezávislí – rodná čísla místo dat narození dárců, darovací smlouva Polčák
56 000 Kč, ale slovy uvedeno padesát tisíc korun,
 Strana demokratické obnovy – chybí zpráva auditora a účetní výkazy,
 Strana práv občanů Zemanovci – chybí přehled darů od fyzických osob nepeněžní plnění,
 Strana rovných příležitostí – chybí zpráva auditora a účetní výkazy, v přehledu dar
1 500 Kč, ale neuveden dárce,
 Strana soukromníků České republiky – chybí údaje u daru FAULH, chybí darovací
smlouva Kutný na 90 000 Kč,
 Suverenita - Blok Jany Bobošíkové – v přehledu chybí dar ve výši 120 120 Kč,
 Volba pro Mladou Boleslav – chybí zpráva auditora,
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za Morální Očistu Regionu – vykázaný dar 1 000 Kč, není uveden v celkových příjmech,
nesouhlasí tedy formuláře s přehledem,
 Zelení – chybí formulář přehled o členech s vyšším členským příspěvkem než 50 000 Kč.
Zpravodaj dále uvedl, že v některých VFZ jsou drobné nesrovnalosti, které nemají
negativní vliv na úplnost VFZ, např.:
 Česká strana sociálně demokratická – vykazuje normální činnost, ale dle přehledu
z Ministerstva vnitra je v insolvenčním řízení,
 Nezávislá volba, Karlovarská občanská alternativa, KDU-ČSL, ODS - místo data
narození dárce je uvedeno IČ,
 strana TOP09 má ve výroční finanční zprávě uvedeny dary od právnických osob ve výši
16 654 998 Kč, v přehledech, kterými se chlubí na webu má ale uvedeno o 145 000 méně
tedy 16 509 998 Kč.,
 ODS – rozpor mezi částkou uvedenou v darovací smlouvě a slovním vyjádřením:
1 400 000 Kč miliončtyřistakorunčeských
1 500 000 Kč milionpětsetkorunčeských
400 000 Kč
čtyřistapadesáttisíckorunčeských
100 000 Kč
stopadesáttisíckorunčeských,
 LIDEM – rozpor mezi vykázanými dary a přehledem, je tam rozdíl 11 haléřů a ve zprávě
nebylo nalezeno vysvětlení toho rozdílu - 3 025 144,11 Kč v přehledu, součet darů
o 11 haléřů menší.
V rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že členům výboru byly VFZ
přiděleny ke kontrole dle abecedy. Poděkoval zpravodaji za pečlivou kontrolu předložených
VFZ.), posl. Ing. V. Votava (K VFZ ČSSD uvedl, že strana pracuje v režimu normální
činnosti. Dne 30. 10. 2012 byl podán k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh proti
ČSSD. Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 11. 2012 insolvenční návrh pro vady a pro
zjevnou bezdůvodnost odmítl. Usnesení nabylo podle insolvenčního zákona účinnosti
okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku – pozn. tj. dne 6. 11. 2012 v 15.38 hod.),
posl. MVDr. P. Bohatec (Konstatoval, že ODS má přísná pravidla pro přijímání
sponzorských darů a údaje ve VFZ jsou v pořádku.), posl. RNDr. V. Koníček (Uvedl, že ve
VFZ ODS se jedná pouze o drobný nesoulad, který není důvodem pro neúplnost VFZ.) a posl.
JUDr. V. Filip (Informoval poslance o tom, že včera vláda schválila návrh novely zákona,
který upravuje financování politických stran a hnutí. Vyslovil obavu, že přijetím některých
navržených změn by mohla být narušena svobodná soutěž politických stran a hnutí, která je
zakotvena v Ústavě.).
Zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl přerušit projednávání tohoto bodu
a přijmout usnesení následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance
RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě
I.
p ř e r u š u j e projednávání tohoto bodu;
II.
s t a n o v í termín pro kontrolu výročních finančních zpráv členy výboru
do 2. 5. 2013.
S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 181
( 7 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl.
JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl.
Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.
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2.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 až 2011
Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček.
Uvedl, že doplnění VFZ bylo předloženo za následující roky: 2006 – 1 VFZ, 2007 – 0 VFZ,
2008 – 0 VFZ, 2009 – 1 VFZ, 2010 – 6 VFZ, 2011 – 26 VFZ. Požádal členy výboru
o kontrolu předložených doplnění VFZ za roky 2006 – 2011.
Zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl přerušit projednávání tohoto bodu
a přijmout usnesení následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě
poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě
p ř e r u š u j e projednávání tohoto bodu.
S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 182
( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl.
JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček,
MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

3.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 – Peněžní prostředky
poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. MVDr. P. Bohatec.
Uvedl, že tuto kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr.
Z. Profeldová. Kontrolovanými osobami bylo: Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“),
agentury pro zemědělství a venkov (dále jen „AZV“) a 14 příjemců dotací. Tento kontrolní
závěr byl schválen Kolegiem NKÚ dne 20. 7. 2011 na svém XII. zasedání usnesením
č. 4/XII/2001. Vláda tento kontrolní závěr projednala dne 28. 3. 2012 a přijala usnesení
č. 211, ve kterém vzala na vědomí KZ NKÚ č. 10/21 a stanovisko MZe ke KZ NKÚ č. 10/21.
Dále vláda uložila ministrovi zemědělství realizovat opatření k odstranění nedostatků
uvedených v kontrolním závěru a informovat vládu do 31. 3. 2012 o jejich splnění.
Ministerstvo zemědělství předložilo vládě informaci s přijatými nápravnými opatřeními. Dále
uvedl, že z národních zdrojů bylo na dotace vyplaceno v roce 2008 1 215 874 tis. Kč, v roce
2009 1 077 680 tis. Kč a v roce 2010 1 056 880 tis. Kč. Celková suma za tyto roky činila
3 350 434 tis. Kč. Konstatoval, že na základě 2 240 kladně vyřízených žádostí byla
prostřednictvím AZV vyplacena částka 1 068 975 tis. Kč z nichž NKÚ zkontroloval u AZV
dotace v objemu 605 406 tis. Kč. Dále konstatoval, že kontrole na Ministerstvu zemědělství
byly podrobeny zejména zásady, kterými jsou stanoveny podmínky pro poskytování dotací,
sestavování rozpočtů a vyhodnocování dotačních programů, realizace dotačních programů,
koordinace kontrolovaných dotací, atd. Ke kontrole bylo vybráno 14 příjemců dotací
z různých dotačních programů s různým právním postavením. Kontrolovaný objem peněžních
prostředků činil 501 242 tis. Kč. Kontrolována byla též pravdivost údajů, dodržení termínů,
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plnění podmínek, účtování, apod. Konstatoval, že ve většině případů byla zjištění málo
závažná a nedostatky byly v mnoha případech již odstraněny.
V rozpravě vystoupil posl. JUDr. V. Filip (Jedním z kontrolovaných příjemců dotací
byl i Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Tento hřebčín je unikátní a potýká se s řadou
problémů. Domnívá se, že by bylo vhodné, aby poslanci tento hřebčín navštívili osobně a
seznámili se podrobně s problematikou jeho činnosti.).
Zpravodaj výboru posl. MVDr. P. Bohatec navrhl usnesení následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance
MVDr. Pavla Bohatce a po rozpravě
I.
bere na vědomí
a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 – Peněžní
prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu
zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dále jen
„Kontrolní závěr č. 10/21“),
b) Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru č. 10/21, obsažené
v části IV materiálu vlády č.j. 936/11,
c ) Informaci ministra zemědělství o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním
uvedeným v Kontrolním závěru č. 10/21, obsaženou v materiálu vlády č.j. 326/12;
II.
z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra zemědělství
a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.
S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 183
( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl.
JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček,
MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. J. Štětina, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu
č. 1, str. 2/.

4.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/07 – Majetek a peněžní
prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny
Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. MUDr. J. Štětina.
Uvedl, že tuto kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Z. Brandt.
Kontrolovanými osobami byly: Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), Dětská
psychiatrická léčebna Opařany, Psychiatrická léčebna Bohnice, Psychiatrická léčebna Brno,
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, Psychiatrická
léčebna Jihlava, Psychiatrická léčebna v Dobřanech a Psychiatrická léčebna v Kroměříži.
Tento kontrolní závěr byl schválen Kolegiem NKÚ dne 26. 11. 2012 na svém XXII. zasedání
usnesením č. 7/XXII/2012. Vláda tento kontrolní závěr projednala dne 13. 3. 2013 a přijala
usnesení č. 181, ve kterém vzala na vědomí KZ NKÚ č. 12/07 a stanovisko MZ ke KZ NKÚ
č. 12/07. Dále vláda uložila ministrovi zdravotnictví realizovat opatření k odstranění
nedostatků uvedených v kontrolním závěru a informovat vládu do 30. 6. 2013 o jejich splnění.
Konstatoval, že v kontrolovaných oblastech MZ nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Kontrolní zjištění týkající se nedostatků u vybraných psychiatrických léčeben MZ, které jsou
samostatnými subjekty a účetními jednotkami, spočívala převážná většina zejména
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v účetnictví, v oblasti veřejných zakázek, nastavení vnitřního kontrolního systému,
inventarizace, zaúčtování do správného období a při nakládání s dočasně nepotřebným
majetkem. Dále konstatoval, že zjištění NKÚ neobsahuje skutečnosti, že by bylo shledáno
v resortu MZ porušení rozpočtové kázně, ani jiné závažné porušení právních norem, které by
zakládalo podezření z trestné činnosti. K zjištěným nedostatků zaujalo MZ stanovisko a byla
přijata příslušná nápravná opatření.
V rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Obává se, že vláda nevěnuje dostatečnou
pozornost reformě psychiatrické péče. Termín provedení reformy by měl být zkrácen z roku
2015 na rok 2014.), posl. MUDr. J. Štětina (Minulé vlády se vůbec nevěnovaly problematice
psychiatrické péče. Ministerstvo nemá vypracovanou koncepci pro tuto oblast. Současná vláda je
první, která se touto problematikou zabývá a doufá, že provede změny, které povedou ke
zlepšení péče v této oblasti.), posl. JUDr. V. Filip (Má obavu, že vzhledem k termínu voleb
současná vláda tuto problematiku již řešit nebude a spadne to na nového ministra. Z tohoto
důvodu by bylo lepší tento termín zkrátit na rok 2014.) a posl. MUDr. V. Němeček, MBA
(Chápe obavu předsedy výboru, ale nedoporučuje zkrácení termínu, aby se z časových
důvodů neudělaly zbytečné chyby. Doporučil usnesením KV požádat ministra zdravotnictví
o předložení průběžné zprávy o plnění jednotlivých kroků reformy psychiatrické péče.).
Na návrh zpravodaje výboru posl. MUDr. J. Štětiny a doplnění posl. MUDr.
V. Němečka, MBA bylo navrženo usnesení následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance
MUDr. Jiřího Štětiny a po rozpravě
I.
bere na vědomí
a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/07 – Majetek a
peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické
léčebny (dále jen „Kontrolní závěr č. 12/07“),
b) Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru č. 12/07, obsažené
v části IV materiálu vlády č.j. 125/13;
II.
ž á d á ministra zdravotnictví, aby do 31. 12. 2013 předložil Kontrolnímu výboru
průběžnou zprávu o plnění jednotlivých kroků reformy psychiatrické péče;
III.
z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra
zdravotnictví a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.
S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 184
( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl.
JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček,
MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. J. Štětina, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu
č. 1, str. 2/.

5.
Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip informoval členy výboru o tom, že:


obdržel dopis generálního ředitele CPI s nabídkou prodloužení nájmu kancelářských
prostor v budově TOKOVO pro Nejvyšší kontrolní úřad. Návrh obsahuje nabídku platnou
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až na 10 let s celkovým ročním nájemným 17 mil. Kč. Dále uvedl, že vláda neschválila
nákup budovy SAZKA. V diskusi vystoupili: posl. Ing. V. Votava (Cena pronájmu se
radikálně snížila a je na zvážení, zda v současném nájmu nepokračovat. Je obava, aby
majitel budovy nájem nezvýšil.), posl. Ing. M. Bernášek (Dotázal se, na jak dlouho je
nová nájemní smlouva uzavřená a jaká je skutečná výše nájemného.), posl. Mgr.
R. Sklenák (Nová nájemní smlouva není ještě uzavřená. Na předložených nabídkách
bylo uvedeno, že nabídka není právně závazná. Obává se, že rozhodnutí vlády, že
nekoupí budovu SAZKA jako sídlo NKÚ, může poškodit vyjednávací pozici NKÚ
o prodloužení nájmu.), posl. Ing. V. Votava (VDK špatně pracuje a neplní svou funkci.),
posl. JUDr. V. Filip (Otázkou je, zda Ministerstvo obrany potřebuje tak rozsáhlé
administrativní prostory, které by mohly být využity například pro NKÚ.), posl. Ing.
F. Laudát (Doporučil, aby KV nechal v platnosti své usnesení č. 173 z 34. schůze,
kterým doporučil koupi budovy SAZKA.), posl. Mgr. R. Sklenák (Systém CRAB již
funguje a tlumočil nabídku generálního ředitele ÚZSVM na prezentaci tohoto systému.)
a posl. JUDr. V. Filip (Doporučil problematiku dislokace NKÚ projednat na jednání
KV.).
S tímto návrhem vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se
zúčastnili: posl. Ing. M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl. JUDr. V. Filip, posl.
RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl.
Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. J. Štětina, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1,
str. 3/.


obdržel dopis od předsedy politického hnutí Královopolští patrioti se žádostí
o informování členů KV o skutečnosti, že hnutí obdrželo návrh na zahájení řízení
o pozastavení činnosti z důvodu nedodání některých zákonných dokumentů. Dopis dále
obsahuje informaci, že předloží VFZ dodatečně a žádají o přerušení pozastavení činnosti.



obdržel doporučenou korespondencí dopis o možném zneužívání služebních automobilů
k soukromým cestám vedením a pracovníky odboru auditu a kontroly MV ČR. Požádal
členy výboru o zmocnění požádat jménem Kontrolního výboru ministra vnitra o prošetření
této záležitosti.
S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing.
M. Bernášek, posl. MVDr. P. Bohatec, posl. JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček,
posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl.
MUDr. J. Štětina, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.

Posl. Ing. F. Laudát uvedl, že v médiích zaznamenal informaci o tom, že soud
vyhověl žalobě bývalého prezidenta NKÚ na nečinnost Poslanecké sněmovny. Dotázal se, zda
je předseda výboru podrobněji informován o této věci.
Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip konstatoval, že má informace také pouze
z médií a je nutné vyčkat do obdržení písemného rozhodnutí soudu. Poté bude Poslanecká
sněmovna a Kontrolní výbor konat.
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6.
Návrh termínu a programu 36. schůze výboru
Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip navrhl, aby se 36. schůze Kontrolního výboru
konala v úterý 7. 5. 2013 od 19.10 hodin (případně 10 minut po ukončení jednacího dne
Poslanecké sněmovny) v Poslanecké sněmovně s tímto programem:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí
za rok 2012 – přerušeno na 35. schůzi Kontrolního výboru
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky
2006 až 2011 – přerušeno na 35. schůzi Kontrolního výboru
Sdělení předsedy, různé
Návrh termínu a programu 37. schůze Kontrolního výboru.

S takto navrženým termínem a programem 36. schůze Kontrolního výboru byl
vysloven souhlas, viz přijaté usnesení č. 185 ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. MVDr.
P. Bohatec, posl. Ing. M. Bernášek, posl. JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl.
Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr.
J. Štětina, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.
Dále Kontrolní výbor stanovil, že se 37. schůze Kontrolního výboru bude konat
ve čtvrtek 30. 5. 2013 a v pátek 31. 5. 2013 v areálu státního zámku Štiřín a zmocnil předsedu
výboru, aby stanovil program 37. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru,
viz přijaté usnesení č. 186 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. MVDr. P. Bohatec, posl.
JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček,
MBA, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. J. Štětina, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu
č. 1, str. 3/.
Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil
třicátou pátou schůzi Kontrolního výboru.
Schůze výboru byla ukončena v 11.00 hodin.
Zapsala: Ing. M. Hálková – tajemnice výboru

Ing. Miroslav Bernášek v.r.
ověřovatel
Kontrolního výboru

JUDr. Vojtěch Filip v.r.
předseda
Kontrolního výboru
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