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Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období

ZÁPIS
ze 49. schůze
rozpočtového výboru,
která se konala ve dne 22. května 2013
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. 111/ Sněmovna

Zápis
ze 49. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne
22. května 2013 v Praze
Středa 22. května 2013
Přítomni: poslanci podle prezenční listiny.
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec zahájil schůzi výboru v 10:00 hodin, přivítal
členy výboru a doporučil, aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 345 – Český statistický úřad
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 312 – Ministerstvo financí
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 303 – Senát
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 301 – Kancelář prezidenta
republiky
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 397 – Operace státních finančních
aktiv
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 396 – Státní dluh
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní
tisk 934) – pokračování
Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a
o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004)
Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk 1003)
Návrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Jiřího Pospíšila a Františka Laudáta na vydání
zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (tisk 951)
Zprávy

Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012 (tisk 958)
14.
15.
16.
17.

Rozpočtová opatření
Informace o činnosti podvýborů
Sdělení předsedy, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Místopředseda výboru posl. V. Vilímec nechal o takto navrženém pořadu hlasovat. Pořad
byl schválen hlasováním (+10,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha zápisu číslo 1.
1.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 345 – Český statistický úřad
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo předsedkyni ČSÚ I. Ritschelové: ČSÚ
poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy,
podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací a představitelů široké
veřejnosti. V rámci ČR koordinuje státní statistickou službu. Základním přehledem o produktech,
které ČSÚ nabízí, je Katalog produktů. Katalog je zveřejněn na internetových stránkách úřadu.
U veřejné databáze internetových stránek je kladen důraz na tabulky s aktuálními údaji. ČSÚ
poskytuje statistické informace veřejnosti i prostřednictvím médií. V roce 2012 se konaly volby do
krajských zastupitelstev ve 13 krajích a volby 1/3 Senátu. U voleb bylo čerpání výdajů nižší než
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rozpočet stanovil. V minulém roce byly zahájeny přípravy na volbu prezidenta republiky. U projektu
sčítání lidu, domů a bytů bylo důležité zpracování definitivních výsledků. I tento projekt nečerpal
původně stanovený rozpočet. Rychlý postup práce umožnil s velkým předstihem opustit pronajaté
prostory pro skladování a archivaci sčítacích formulářů, a to přispělo k výraznému snížení výdajů.
Byla provedena obnova informačních technologií. Příjmy kapitoly ČSÚ činily 171 130,54 tis. Kč a
výdaje 1 205 632,54 tis. Kč. Posl. P. Braný zdůraznil, že SZÚ ČSÚ je dobře vypracován. Rád by se
dotázal na volby v roce 2014. Budou-li volby sdružené, tedy volby do Poslanecké sněmovny a do
Evropského parlamentu, budou ekonomicky výrazně úspornější? Předsedkyně ČSÚ I. Ritschelová:
jak vysoké úspory by sdružené volby přinesly, nelze dopředu odhadnout, 50% úspory to však
nebudou. Sdružené volby mohou být složitější pro občany pro sčítací komise. Např. urny pro
hlasovací lístky musí být oddělené. Zpravodaj posl. I. Svoják zrekapituloval stav projednávání a
přednesl návrh usnesení, které bylo přijato.
Bylo to usnesení č. 433 (+13,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 1 zápisu.
2.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 312 – Ministerstvo financí
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo nám. MF M. Matejovi: příjmy kapitoly
činily 4 813 756 tis. Kč a výdaje 18 577 274 tis. Kč. Uvedl, že generální finanční ředitelství
věnovalo velké úsilí projektu jednotného inkasního místa (dále JIM) a metodice spojené
s problematikou přípravy II. pilíře důchodového systému. Generální ředitelství cel přechází na
dvoustupňovou organizační strukturu, která se shoduje s krajským uspořádáním. Zároveň se
věnovalo mimořádným situacím. Kancelář finančního arbitra plnila úkoly spojené s projednáváním
sporů i zajištěním mimosoudních řešení sporů. Místopředseda a zpravodaj posl. V. Vilímec
zrekapituloval jednání a uvedl, že např. z rozpočtu kapitoly 396 státní dluh byly do této kapitoly
přesunuty peněžní prostředky např. na náhradu škody investiční společnosti AKRO, a.s., a to
v částce 1 700 tis. Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnance MF činil 27 787 Kč, tj. 101,1%
rozpočtovaného průměrného platu. Řekl, že po rozpravě navrhne, aby byla tato kapitola MF
schválena. Posl. A. Michalík uvedl, že mu vadí, že MF pokračuje ve snižování počtu úřadů daňové
správy. Zdůraznil, že výběr daní by se měl zvýšit. MF nejde správným směrem. Avizoval, že ČSSD
nepodpoří přijetí návrhu této kapitoly SZÚ. Posl. J. Dolejš hovořil o částce 1 mld. Kč na JIM.
Zástupce MF ředitel generálního finančního ředitelství J. Knížek: ze 199 finančních úřadů vzniklo 14
krajských finačních úřadů. Byla provedena analýza rozložení úřadů daňové správy. Tato analýza by
měla napomoci tomu, aby pracovní síly byly dobře rozloženy a akceschopnost úřadů se zvýšila.
Probíhá jednání o kontaktních kancelářích o podatelnách finačních úřadů. Výsledek analýzy u 32
územních pracovišť přinesl toto zjištění: u 29 úřadů je vše v pořádku a o 3 úřadech se bude znovu
rozhodovat. Nadále sám povede diskusi s finančními řediteli. Slíbil podat rozpočtovému výboru
informaci o svých zjištěních. Místopředseda posl. V. Vilímec: finanční úřady mají v obcích své
místo a je třeba posuzovat tyto orgány z různých hledisek. Posl. A. Michalík: ministr financí ve
Sněmovně vystupuje ve smyslu snižování počtu úřadů. Je potřeba finanční úřad přiblížit občanovi.
Posl. P. Braný: jak vážně bere vláda SZÚ? Místopředseda posl. V. Vilímec seznámil přítomné
s návrhem usnesení a nechal o něm hlasovat.
Bylo přijato usnesení č. 434 (+7,4,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 2 zápisu.
3.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo vedoucímu Kancléře Poslanecké
sněmovny P. Kynštetrovi, který uvedl, že celkové příjmy této kapitoly činí 16 309 tis. Kč a výdaje
1 079 288 tis. Kč. Celkové výdaje upraveného rozpočtu 2012 nebyly překročeny a byly dodrženy
veškeré podmínky dle směrnic a usnesení MF a rozpočtového výboru. Položka cestovné poslanců při
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zahraničních a tuzemských cestách včetně ostatních cestovních náhrad zahraničních delegací bylo
čerpáno na 87,83% ročního upraveného rozpočtu. Finanční výdaje na cesty jsou závislé na
konkrétním určení priorit zahraničních styků poslaneckého sboru. Místopředseda posl. V. Vilímec
otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Posl. a zpravodaj posl. P. Drobil zrekapituloval stav
jednání a seznámil poslance s návrhem usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 432 (+12,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 1
zápisu.
Tento bod byl předřazen bodu číslo 1.
4.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 303 – Senát
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo vedoucímu Kanceláře Senátu
J. Ukleinovi: hospodaření kapitoly s prostředky státního rozpočtu probíhalo v souladu se zákonem o
rozpočtových pravidlech. Seznámil přítomné s tím, že Kancelář Senátu např. financovala započatou
rekonstrukci areálu Valdštejnského paláce. Místopředseda posl. V. Vilímec otevřel rozpravu, do
které se nikdo nepřihlásil. Posl. J. Vandas zastupující zpravodaje posl. V. Votavu přednesl návrh
usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 435 (+9,2,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 1 zápisu.
5.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo zástupci Kanceláře prezidenta
republiky P. Mužákovi: Kancelář prezidenta republiky plní odborné, organizační a technické úkoly
související s výkonem pravomocí prezidenta republiky. Spravuje dva archivy a vykonává státní
správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Příspěvková
organizace Správa Pražského hradu zajišťuje provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány.
Příspěvková organizace Lesní správa Lány zabezpečuje např. služby spojené s provozováním
myslivosti, rybolovu, zabezpečuje lesní a vodní hospodářství na svěřeném území. Celkové příjmy
činily 422,42 tis. Kč a celkové výdaje 359 176,25 tis. Kč. Do financování kapitoly byly zapojeny
nároky z nespotřebovaných výdajů za období let 2010 a 2011. Zpravodaj posl. R. Jirout
zrekapituloval stav projednávání kapitoly s tím, že doporučí rozpočtovému výboru návrh usnesení
přijmout. Posl. P. Bém: návrh SZÚ této kapitoly je dobře vypracován.
Bylo přijato usnesení č. 436 (+12,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 3
zápisu.
6.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo nám. MF J. Gregorovi: rozpočet příjmů
této kapitoly nebyl dodržen a to z titulu nulových transferů od veřejných rozpočtů. Byl splněn na
75,9%. Novela zákona o zrušení Fondu národního majetku vyřadila jmenovitý seznam konkrétních
vodohospodářských akcí určených na spolufinancování z výnosů z prodeje privatizovaného majetku.
Příjmy od nefinančních podniků a korporací (odvody od původců radioaktivních odpadů, příjem
z likvidace státních podniků) byly plněny na 76,1%. Příjmy z dividend byly naplněny na 108,7%.
Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na jaderném účtu a čisté úrokové výnosy
z finančního investování na účtu rezervy pro důchodovou reformu byly plněny na 102,4%. Výdaje
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dosáhly celkového objemu 307,7 mil. Kč. Zpravodaj a posl. A. Michalík hovořil o transferech a
upozornil na tabulku č. 7 účty státních finančních aktiv, kde došlo k navýšení celkové částky. Po
uzavření rozpravy podá návrh na usnesení RV. Nám. MF J. Gregor odpověděl k tabulce č. 7:
navýšení došlo u účtu rezervy pro důchodovou reformu. Poté nechal místopředseda posl. V. Vilímec
hlasovat o navrženém usnesení.
Bylo to usnesení č. 437 (+14,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 3 zápisu.
7.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 396 – Státní dluh
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo zástupci MF nám. J. Gregorovi, který
uvedl, že v roce 2012 pokračovalo zvyšování státního dluhu, které začalo v roce 1997. V roce 2012
se dluh zvýšil o 11,2%. Stát si půjčil prostřednictvím emisí státních pokladničních poukázek, sérií
emisí spořících státních dluhopisu, emisí a prodejů střednědobých a dlouhodobých státních
dluhopisů na domácím trhu i zahraničním trhu, čerpáním úvěrů od Evropské investiční banky a
prostřednictvím krátkodobých půjček na domácím trhu. Státní dluh se vlivem zhodnocení české
koruny snížil o 4 449 mil. Kč. Celkové příjmy kapitoly byly tvořeny výhradně úrokovými příjmy, a
to příjmy ze střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. V průběhu roku došlo k připsání
úroků z vkladů vzniklých na eurovém vkladovém účtu MF a na souhrnném účtu státní pokladny na
příjmový účet. Celkové výdaje kapitoly dosáhly 74,1% rozpočtu po změnách. Nižší plnění bylo
důsledkem nízkých úrokových sazeb. V úrokových výdajích dominují úrokové výdaje na vnitřní
dluh i na vnější (zahraniční) dluh. Např. úrokové výdaje na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od
Evropské investiční banky. Zpravodaj a posl. J. Dolejš: opozice nebude kapitolu státního dluhu
podporovat. Posl. A. Michalík hovořil o možnosti poslanců změnit SR, tedy i státní dotace.
Poslanecká sněmovna nerozděluje žádné státní dotace, rozděluje je pouze MF. Ve státním rozpočtu
v kapitole 396 je cca 20 mld. Kč rezervy. Plánovat rozpočet s tak velkou rezervou je snadné. To je
chyba. Zástupce MF nám. J. Gregor: je důležité rozlišovat čisté náklady na obsluhu státního dluhu a
hrubé náklady. Před 3 lety se úroky pohybovaly mezi 4-5%. MF pracuje s mnoha scénáři. Jsou
nabízeny dluhopisy krátkodobé i dlouhodobé, jsou zavedeny vnitřní úpravy obsluhy státního dluhu.
Je třeba být flexibilním. Místopředseda posl. V. Vilímec: rezerva v této kapitole nebude tak veliká.
Posl. J. Dolejš uvedl, že výdaje v roce 2011 a 2012 se liší o 2,5%. Rozdíl je v rozpočtované částce.
Myslí si, že rezerva byla spotřebována tzv. konsolidační politikou. Nejsou to peníze na rozdávání.
Přednesl návrh usnesení, které nebylo přijato.
Bylo to usnesení č. 438 (+7,7,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 3 zápisu.

8.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo zástupci MF nám. J. Gregorovi: příjmy
VPS jsou složeny např. z daně z přidané hodnoty, spotřební daně, daně z příjmů právnických a
fyzických osob, daně dědické, darovací, cla, odvodů z loterií. Rozpočet počítá i s nedaňovými a
kapitálovými příjmy. Celkové příjmy kapitoly byly o 3,4% nižší než rozpočtované příjmy.
Rozpočtované výdaje byly o 8 mld. Kč menší než byl schválený rozpočet. Rozpočtová rezerva ve
výši 3,569 102 tis. Kč byla použita na krytí nebytných a nepředvídaných výdajů. Objemově nejvíce
prostředků směřovalo do kapitoly Ministerstva životního prostředí, do kapitoly Ministerstva
spravedlnosti zejména na zvýšení rozpočtu vězeňské služby, do kapitoly MF, do Kapitoly Generální
inspekce bezpečnostních sborů a Ministerstva vnitra. Zpravodaj posl. M. Babák konstatoval, že
příjem této kapitoly byly naplněný na 96% a navrhl přijmout usnesení. Do otevřené rozpravy se
nikdo nepřihlásil.
Bylo přijato usnesení č. 439 (+7,6,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 4 zápisu.
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9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní
tisk 934) – pokračování
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo zástupci MF nám. T. Zajíčkovi, který
uvedl, že tento návrh zákona je předkládán v návaznosti na vnitřní zadání reflektující úkoly vlády
v oblasti konsolidace veřejných rozpočtů. Normy regulující základní principy hospodaření
s majetkem státu sledují účel preventivní kontroly majetkoprávních výstupů státu. Zpravodaj posl.
F. Laudát zrekapituloval stav projednávání a upozornil, že navrhne hlasování o komplexním
pozměňovacím návrhu včetně pozměňovacího návrhu posl. A. Michalíka. Poté navrhl usnesení ve
smyslu přijatých pozměňovacích návrhů.
Bylo přijato usnesení č. 445 (+12,0,0) kterým rozpočtový výbor doporučil komplexní
pozměňovací návrh. Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 4 zápisu.
10.
Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o
změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004)
Místopředseda výboru posl. V. Vilímec předal slovo zástupci MF nám. L. Minčičovi, který
uvedl, že kdyby nebyl tento zákon přijat, došlo by k značným výpadkům z veřejného rozpočtu.
V důsledku nové terminologie by bylo možné některá ustanovení vykládat jinak. Inkaso jednotlivých
daní by mohlo být ohroženo. Navrhovaná úprava má za cíl přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci
soukromého práva. Do tohoto zákona změny daňových zákonů nebyly začleněny a jsou předkládány
samostatně. Např. tzv. svěřenecký fond je nový právní institut vyžadující změnu prakticky všech
daňových zákonů. Mezi věcné změny zákona patří i integrace daně dědické a darovací do zákona o
daních z příjmu, daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Zásadní
změnu přináší v osobě poplatníka této daně, jímž má být zásadně nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věci. Veškeré příjmy fyzických a právních osob z nabytí dědictví je navrhováno
osvobodit od daně z příjmů. Výnos daně je velmi nízký a jeho výběr neekonomický. Specifickou
kategorii změn představují změny označované jako I. fáze jednoho inkasního místa. Je nutné vytvořit
podmínky pro spuštění společného portálu finační správy, orgánů sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven. Dále se jedná např. o osvobození od zdanění dividend, to by mělo přispět k
podpoře exportu, výzkumu a rozvoje. Místopředseda posl. V. Vilímec zastoupil omluveného
zpravodaje posl. P. Drobila a řekl, že účinnost zákona o změně zákonů související se zřízením JIM je
nutné přesunout z roku 2015 na rok 2014. Upozornil na vztah tohoto tisku k tisku 951 (tj. poslanecký
návrh o daních z příjmu). Důležité je vysvětlit status tzv. „veřejné prospěšnosti“. Celý tento zákon je
velmi obšírný, a proto bude navrhovat jeho přerušení do 6. 6. s termínem pro podávání
pozměňovacích návrhů do 31. 5. 12.00 hodin. Poté otevřel rozpravu, do které se přihlásil posl.
A. Michalík: je to „bohatý“ zákon. Nesouhlasí se zkrácením lhůty o 30 dnů na jednání ve výboru,
které bylo přijato Poslaneckou sněmovnou. S přerušením bodu v rozpočtovém výboru souhlasí. Na
jedné straně návrh fiskálního ústavního zákona podporuje úsporná opatření a na druhé straně se v
tomto návrhu zákona zatěžuje rozpočet snížením daní. Posl. J. Dolejš též kritizoval zkrácení lhůty.
Otázkou je, jak podstatné korekce mají být v tomto vládním návrhu provedeny. Změní-li se daň
z dividend, vypořádání se objeví v rozpočtu až v následujícím roce. V září se bude pravděpodobně
projednávat další deregulační balíček, v kterém budou např. daňové úlevy pro živnostníky. Myslí si,
že dvě významné vládní politické strany, a to ODS a TOP09, se začínají přetlačovat. Pozměňovací
návrhy k zákonu by měly být racionální. Nakonec se dotázal, zda MF v tomto volebním období ještě
počítá se zrušením zaměstnaneckých benefitů. Posl. F. Laudát se dotázal v morální rovině: proč se
zachovává daň z převodu nemovitostí, když z Ústavy má každý občan právo „vlastnit“. Proč by stát
měl ze soukromého majetku vybírat daň? Posl. L. Šincl s tímto názorem souhlasí. Zástupce MF nám.
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L. Minčič odpověděl: problém zdanění veřejně prospěšných poplatníků: bude nutné vytvořit pro
daňové úlevy podmínky statu „prospěšných poplatníků“. Na získání tohoto statusu budou mít veřejně
prospěšní poplatníci dostatek času. Konvergenční program, který předpokládá vývoj v oblasti
veřejných rozpočtů schodkového kritéria v roce 2014 plnění 2,9% HDP, v roce 2015 2,8% HDP,
v roce 2016 2,8% HDP. Veřejný dluh se počítá dle evropské metodiky ESA 95, tj. akruálně. Dle
akruálního hlediska vychází po všech změnách snížení daní v roce 2014 odhadem o -0,05% nižší
výběr daní vůči HDP, v roce 2015 je to odhadem méně než -0,05% HDP a v roce 2016 je to o +0,1%
vůči HDP vyšší. V důvodové zprávě návrhu zákona jsou odůvodněny principy navrhované právní
úpravy (např. terminologické změny, věcné změny, přehled dotčených zákonů a další). Nemůže
potvrdit, že do konce svého mandátu vláda nebude již předkládat další daňové zákony. Zrušení
zaměstnaneckých paušálů zatím není předkládáno. O zrušení dani z převodů nemovitosti lze vést
debatu, ale kdyby tato daň byla zrušena, ohrozilo by to stabilizaci veřejných rozpočtů (na letošní rok
je tato daň rozpočtována na 9,3 mld. Kč). Místopředseda posl. V. Vilímec přednesl návrh usnesení,
tak jak avizoval. Bod byl přerušen do 6. 6. s termínem podání pozměňovacích návrhů do 31. 5. 12.
hodin.
Bylo přijato usnesení č. 441 (+11,1,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 4 zápisu.
11.
Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk 1003)
Místopředseda posl. V. Vilímec předal řízení schůze výboru místopředsedovi
A. Michalíkovi. Vládní návrh zákona uvedl zástupce MF nám. L. Minčič: daň z převodu nemovitostí
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva je měněna na daň z nabytí nemovitých věcí.
Nová právní úprava přináší změnu v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech
nabyvatel. Dalším cílem vládního návrhu zákona je snižování administrativní zátěže správců daně.
V rámci zákona byla přezkoumána jednotlivá ustanovení týkající se osvobození od daně z hlediska
jejich potřebnosti. Je navrhováno věcné osvobození u nových staveb všech prvních nabytích
vlastnického práva. Nabývací hodnotou je sjednaná cena, dále to může být srovnávací daňová
hodnota, zjištěná cena nebo zvláštní cena. Např. směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí
v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje
druh, poloha, účel, stav, stáří a stavebně technické parametry nemovité věci. Místopředseda posl.
A. Michalík otevřel rozpravu, do které se přihlásil zpravodaj posl. R. Jirout, který navrhl přerušit
projednávaný zákon do 6. 6. s termínem podání pozměňovacích návrhů do 31. 5. 12. hodin.
Bylo přijato usnesení č. 443 (+9,1,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 5 zápisu.
12.
Návrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Jiřího Pospíšila a Františka Laudáta na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (tisk 951)
Místopředseda posl. A. Michalík předal slovo předkladateli tohoto návrhu zákona
F. Laudátovi: návrh si klade za cíl motivovat firmy poskytující školám své prostory, personál,
vybavení a finance při vzdělávání, a to formou zvýšených daňových odpočtů z majetku pořízeného
pro účely vzdělávání a paušálních odpisů za studenty připravující se na povolání. V ČR je nevhodná
struktura absolventů odborného vzdělávání. Zaměstnavatelé si stěžuji na kvalitu absolventů a na
oborovou strukturu. Tento problém je pociťován i v institucích zabývajících se fyzikou, softwarovým
inženýrstvím, elektrochemií, strojírenstvím a dalších. Technická základna především středních
odborných škol zastarává a nemůže držet krok s technologickým vývojem výroby. Návrh posiluje
význam odečitatelné položky na stipendia zvýšením současných limitů a návrh zákona by mohl
vymezit množství studentů, na které budou firmy odepisovat paušální částku ve výši 80 tis. Kč.
Zpravodaj posl. P. Bém s tímto návrhem zákona souhlasí, je potřeba vyřešit připomínky
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legislativního procesu tak, aby byl zákon koordinován s již projednávaným návrhem zákona
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (sněmovní tisk č. 1004). Tento návrh zákona je
zároveň projednáván výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ve kterém je též
členem. Zástupce MF nám. L. Minčič připomněl, že účinnost zákona by mohla být problémem (tj.
rok 2015). Celý tento návrh zákona by mohl být autonomním pozměňovacím návrhem k tisku č.
1004. Zákon má návaznost nejen na ministerstvo financí, ale i na ministerstvo obchodu a průmyslu a
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Důležité je legislativně upravit např. problém pořízení
zařízení na leasing a jak naložit se základním školstvím. Novela je společensky zajímavá. Posl.
F. Laudát: s tím, aby se tento návrh zákona stal pozměňovacím návrhem k tisku č. 1004, nesouhlasí.
Nemá k tomu ani mandát k rozhodnutí od všech zbývajících předkladatelů novely. Navrhl přerušil
tento bod do 6. 6. s termínem podávání pozměňovacích návrhů do 31. 5. 12. hodin. Zpravodaj posl.
P. Bém: tato novela zákona pomůže rozvoji vzdělávání mládeže. S návrhem na přerušení souhlasí.
Poté přednesl návrh na usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 444 (+11,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 5 zápisu.
13.
Zprávy
Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012 (tisk 958)
Místopředseda posl. A. Michalík předal řízení schůze posl. V. Vilímcovi. Zprávu o výsledku
hospodaření ČNB uvedl zástupce ČNB M. Šebesta: hlavním úkolem České národní banky je
zajišťování cenové stability. V souladu s tímto cílem banka určuje měnovou politiku, vydává
bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Banka vykonává dohled nad
finančním trhem, pečuje o bezpečné fungování finančního systému v ČR a ve vymezené oblasti
dohlíží na ochranu spotřebitele u subjektů působících na finančním trhu. ČNB rovněž spravuje
devizové rezervy. V roce 2012 bylo uzavřeno hospodaření ČNB se ziskem 2 846 mil. Kč. Např. v
oblasti emise a správy oběživa pak došlo k významnému zvýšení tržeb z prodeje numismatického
materiálu v souvislosti s větším zájmem o zlaté pamětní mince. Byl zaznamenán pokles celkových
nákladů ve všech oblastech provozních činností banky. Nižší vynaložené osobní náklady byly
projevem snížení počtu zaměstnanců v důsledku provedené reorganizace. V současné době má ČNB
1396 zaměstnanců. Posl. P. Braný hovořil o kumulované ztrátě 123 mld. Kč od roku 1992 vlivem
kurzových ztrát, tato ztráta je vyšší než vlastní majetek ČNB. ČR se zbavila svého zlata, má
minimální zásoby. Německo má až 60% rezerv ve zlatě a Itálie až 70%. Dotázal se na pamětní
mince. Zástupce ČNB M. Šebesta odpověděl, že v jiných zemích se pamětními mincemi oproti ČR
zabývají jiné instituce. Počet vydaných pamětních mincí roste, provozní zisk pak činí 10-20 mil. Kč
ročně. Záleží na poptávce. Držba zlata je též nákladná a vystavena stejným kurzovým rozdílům jako
jiné druhy cenných papírů. Dále zdůraznil překvapivou věc, a to přestože je běžný bezhotovostní
platební styk, potřeba oběživa se zvyšuje a roste počet bankomatů. Posl. F. Laudát se dotázal na
objem oběživa v oběhu. Zástupce ČNB M. Šebesta: je to těžké uvést. Fyzický objem v zásobách je
cca 1,5 vyšší než oběživa v oběhu. Posl. F. Laudát se znovu dotázal na počet vytištěných peněz i na
bezpečnost měny. Odpověď je asi složitější a bude tedy rád, když bude otázka zodpovězena na
některém dalším jednání rozpočtového výboru s ČNB. Zpravodaj a posl. R. Jirout zrekapituloval
jednání a navrhl přijmout usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 442 (+11,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 5 zápisu.
14.
Rozpočtová opatření
Místopředseda posl. V. Vilímec uvedl, že nebyla doručena žádná žádost o rozpočtové
opatření.
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15.
Informace o činnosti podvýborů
K tomuto bodu neměl místopředseda posl. V. Vilímec žádnou informaci o činnosti
podvýborů.
16.
Sdělení předsedy, různé
Místopředseda posl. V. Vilímec podal návrh na určení stálých zpravodajů k návrhu
základních údajů rozpočtu samostatných kapitol na rok 2014 (předkládá se podle zákona č. 218/2000
Sb.). Otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Poté navržení poslanci R. Jirout, P. Drobil,
V. Votava, L. Šincl, P. Bém, J. Schejbalová byli zvoleni zpravodaji hlasováním (+12,0,0). Jmenný
seznam hlasujících viz příloha číslo 2 zápisu.
***
Místopředseda posl. V. Vilímec předal slovo tajemníkovi RV P. Jelínkovi, který připomněl
výjezdní zasedání RV na Slovensko, a to od 29. – 31. května, kde bude probíhat jednání ve
Slovenské národní radě s výborem NR SR pro finance a rozpočet.
***
Místopředseda posl. V. Vilímec předal slovo posl. M. Babákovi, který upozornil, že
rozpočtový výbor pod jeho záštitou pořádá seminář, a to ve čtvrtek 23. května od 12.00 hodin na
téma: „Spotřební daň z pohonných hmot v České republice“.
Tento bod byl předřazen bodu číslo 5.

17.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Místopředseda posl. V. Vilímec navrhl program následující 50. schůze rozpočtového výboru.
Otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, nechal poté hlasovat o předloženém usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 440 (+11,0,0). Jmenný seznam hlasujících viz příloha číslo 6
zápisu.
***
Místopředseda posl. V. Vilímec předal slovo tajemníkovi P. Jelínkovi, který výbor informoval o
předběžném návrhu termínu 51. schůze výboru, kde se bude projednávat SZÚ. Výbor by měl jednat ve
čtvrtek 6. června.
***
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Místopředseda výboru posl. V. Vilímec poděkoval přítomným za spolupráci. Schůze byla
ukončena v 15:00 hod.
***
Pozn.: Přílohy k zápisu jsou uvedeny pouze v analogové (písemné) podobě a jsou k dispozici v archivu
Poslanecké sněmovny
***
Dne 11. června 2013
Zapsal: Darja Havlíčková, Petr Jelínek

Jiří DOLEJŠ v. r.
ověřovatel

Vladislav VILÍMEC v.r.
místopředseda výboru

10

