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rozpočtový výbor

Zápis
z 21. schůze výboru,
která se konala dne 30. listopadu 2007 v Praze

listopadu 2007

Zápis
z 21. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 30. listopadu
2007 v Praze
Pátek 30. listopadu 2007
Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 08:05 hod. místopředseda výboru P. Suchánek. Přivítal hosty, členy
výboru a poté navrhl, aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 338)

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o
lihu a o změně a doplnění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
(tisk 355) - zahájení

3.

Zprávy

4.

Rozpočtová opatření

5.

Informace o činnosti podvýborů

6.

Sdělení předsedy, různé

7.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Navržený pořad byl schválen všemi přítomnými (14, 0, 0), přehled hlasování je uveden
v příloze zápisu č. 1.
1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 338)
Místopředseda výboru posl. P. Suchánek požádal o úvodní slovo zástupce ministerstva financí
J. Kubínka, který konstatoval, že účelem předkládané novely je vytvoření legislativních předpokladů
pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Konkrétně se jedná o možnost převádění
nevyužitých finančních prostředků do rezervních fondů příspěvkových organizací zřízených územními
samosprávnými celky.
Zpravodaj R. Fiala uvedl, že se jedná o technickou novelu a přednesl pozměňovací návrh, na
základě něhož by mělo dojít k úpravě nabytí účinnosti předmětné novely. V rámci rozpravy dále
vystoupil posl. P. Braný. O předneseném pozměňovacím návrhu nechal místopředseda výboru posl.
P. Suchánek hlasovat. Poté přednesl zpravodaj návrh usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 397 (17, 0, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1.

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o
lihu a o změně a doplnění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
(tisk 355) – zahájení
Úvodní slovo přednesl náměstek ministra financí P. Chrenko. Zpravodaj posl. P. Braný navrhl,
aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do příští schůze rozpočtového výboru, která by se měla
konat 16. ledna 2008, současně navrhl stanovení termínu pro podávání pozměňovacích návrhů na
9. ledna 2008. V rozpravě vystoupili místopředsedové výboru posl. P. Hrnčíř, posl. V. Votava, dále
poslanci M. Svoboda a J. Hanuš. Místopředseda výboru posl. L. Šustr navrhl členům výboru
nepředkládat žádné pozměňovací návrhy a znovu navrhnout projednání tohoto vládního návrhu
zákona ještě v rámci 23. schůze Poslanecké sněmovny. V rozpravě dále vystoupil posl. P. Rafaj, který
předložil pozměňovací návrh. Další pozměňovací návrh předložil posl. R. Fiala, na základě něhož by
měla být stanovena účinnost návrhu zákona prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Místopředseda výboru posl. P. Suchánek nechal o jednotlivých předložených návrzích hlasovat.
Bylo přijato usnesení č. 396 (11, 6, 1); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3.

3.
Zprávy
V rámci tohoto bodu nebyla přednesena žádná zpráva.
4.
Rozpočtová opatření
Místopředseda výboru posl. P. Suchánek předložil následující technické změny ve státním
rozpočtu:
a) Karlovarská krajská nemocnice – žádost o povolení změny účelu dotace;
bylo přijato usnesení č. 393 (17, 0, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2;
b) Statutární město Chomutov – žádost o převod do kapitoly 398 VPS;
vzhledem k výsledku hlasování (0, 17, 0) bylo usnesení č. 395 formulováno jako nedoporučující;
přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2;
c) MŠMT - žádost o povolení ponechat v programu 233 510, případně převést do rezervního fondu,
nevyčerpané finanční prostředky na akce schválené v příloze č. 2 zákona o státním rozpočtu pro
rok 2007, které není možné realizovat již v roce 2007;
bylo přijato usnesení č. 394 (17, 0, 0); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2.
5.
Informace z podvýborů
V rámci tohoto bodu nebyla žádná informace přednesena.

6.
Sdělení předsedy, různé
Tajemník výboru P. Jelínek upozornil členy výboru na pozvání předsedy výboru
k slavnostnímu přípitku k ukončení rozpočtového roku 2007, který se bude konat dne 5. prosince od
18:00 hodin nebo po ukončení jednacího dne Poslanecké sněmovny.
7.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Místopředseda výboru posl. P. Suchánek navrhl svolání další schůze na 16. ledna 2008.

***
Místopředseda výboru P. Suchánek poděkoval přítomným za spolupráci. Schůze byla ukončena
téhož dne v 08:55 hod.
***
Dne 4. prosince 2007
Zapsal: Vojtěch Weis, Petr Jelínek

D. ROVAN v.r.
ověřovatel

P. SUCHÁNEK v.r.
místopředseda výboru

