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v Praze
Středa 16. ledna 2008
Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 09:10 hod. předseda výboru B. Sobotka. Přivítal hosty, členy výboru a
dotázal se, zdali má někdo návrh na doplnění programu. Nebyl předložen žádný návrh. Poté navrhl,
aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.

Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů (zákon o
nabídkách převzetí) (tisk 358)

2.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o přeměnách obchodních společností a družstev (tisk 360)

3.

Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně
investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze (tisk 356)

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy
americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007 (tisk 313)

5.

Zprávy

6.

Rozpočtová opatření

7.

Informace o činnosti podvýborů

8.

Sdělení předsedy, různé

9.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Pořad schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru (8, 0, 0); výsledky hlasování
viz příloha zápisu č. 1.
1.
Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách
převzetí) (tisk 358)
Úvodní slovo přednesl náměstek ministra spravedlnosti F. Steiner : [Předkládaný
materiál, ačkoliv je výsledkem několikaleté práce, není zcela v souladu s implementovanou
směrnicí 2004/25/ES, a v dohledné době bude nutné, v případě jeho schválení, zpracovat
novelu. Lhůta pro implementaci uplynula 20. 5. 2006. Materie bude i nadále upravena
v Obchodním zákoníku, ovšem již pouze rámcově. Návrh se bude týkat pouze kótovaných
společností.].
Zpravodaj posl. D. Rovan vyzval členy výboru, aby k tomuto návrhu nepředkládali
žádné pozměňovací návrhy, neboť v případě včasného neschválení hrozí ČR sankce ze strany
EU. Případné pozměňovací návrhy bude možné uplatnit při projednávání nejbližší novely.
V rozpravě vystoupila posl. M. Vostrá s dotazem, proč došlo k takovému časovému

prodlení při zpracování návrhu. Dotaz zodpověděl náměstek F. Steiner. Poté přednesl zpravodaj
návrh usnesení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 398 (12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č.1.
2.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
přeměnách obchodních společností a družstev (tisk 360)
Úvodní slovo přednesl opět náměstek ministra spravedlnosti F. Steiner. Uvedl pouze, že se
jedná o změnový zákon s velmi širokým dopadem a pozměňovací návrhy, které byly k tomuto tisku
v předstihu předloženy členy rozpočtového výboru, Ministerstvo spravedlnosti akceptuje.
Zpravodaj P. Svoboda konstatoval, že prostřednictvím předloženého návrhu dochází
k implementaci evropského práva do českého právního řádu. Doporučil návrh schválit.
V rámci rozpravy nikdo nevystoupil. Zpravodaj zrekapituloval předložené pozměňovací
návrhy místopředsedy L. Šustra a dále legislativně technické změny zpracované Legislativním
odborem Poslanecké sněmovny. O těchto návrzích bylo kladně hlasováno.
K bodu bylo přijato usnesení č. 399 (12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu
č.1.
***
Předseda výboru B. Sobotka navrhl a následně schváleno předřazení bodů 5, 6, 7, 8, 9.
Zápis k těmto bodům je uveden v pořadí podle schváleného pořadu
***
3.
Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná
dne 15. října 2007 v Praze (tisk 356)
Úvodní slovo přednesl náměstek ministra financí T. Zídek: [Expertní jednání k uzavření této
smlouvy započala již v roce 2001, vzhledem k vstupu ČR do EU v roce 2004 musela být jednání znovu
otevřena a v souladu s právem ES muselo dojít k úpravě několika ustanovení. Investice budou podle této
smlouvy uskutečňovány v souladu s právním řádem hostitelského státu. Konečný text po sedmi letech
upravování (odchylnosti plynou z islámského práva Šaríja) obsahuje zásady a záruky, které jsou
standardní, slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu a současně je v souladu s
komunitárním právem.]
Zpravodajka posl. M. Vostrá doporučila předloženou smlouvu schválit. V rozpravě nikdo
nevystoupil, poté přednesla zpravodajka návrh usnesení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 406 (9, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 4.
4.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva
o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne
7. září 2007 (tisk 313)
Úvodní slovo přednesl náměstek ministra práce a sociálních věcí P. Šimerka: [Předložená
smlouva se týká důchodového pojištění osob, resp. určení právního řádu, kterému bude migrující osoba
podléhat, a tedy platit pojištění. Sjednání smlouvy a její realizace si vyžádá výdaje na výplatu důchodů do
Spojených států, neboť smlouva založí důchodové nároky osobám, které v minulosti pracovaly v ČR

nebo bývalém Československu, ale nezískaly zde nezbytnou dobu pojištění 15 let. Jejich nároky budou
podle smlouvy posouzeny a s přihlédnutím k dobám pojištění, které získaly v USA, potom zhodnoceny.
Dopady této smlouvy na důchodový systém by měly dosahovat asi 150 mil. Kč za rok.]
Zpravodaj posl. P. Červenka doporučil výboru předloženou smlouvu schválit. V rozpravě nikdo
nevystoupil. Zpravodaj přednesl návrh usnesení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 405 (9, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 3.
5.
Zprávy
V rámci tohoto bodu nebyly žádné zprávy předneseny.
***
Předseda výboru B. Sobotka předal řízení schůze místopředsedovi J.Dolejšovi.
***
6.
Rozpočtová opatření
Místopředseda výboru posl. J. Dolejš předložil následující žádosti o technické změny ve
státním rozpočtu.
a) Město Břeclav – žádost o povolení změny názvu akce;
bylo přijato usnesení č. 403 (7, 1, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu č. 2;
b) Obec Bartošovice – upřesnění adresy příjemce dotace;
bylo přijato usnesení č. 400 (7, 1, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu č.2;
c) TJ – Bohunice – upřesnění adresy příjemce dotace;
bylo přijato usnesení č. 401 (7, 1, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu č. 3;
d) Nemocnice Chomutov - změna názvu příjemce dotace;
bylo přijato usnesení č. 402 (7, 1, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu č.3.
7.
Informace o činnosti podvýborů
V rámci tohoto bodu nikdo nevystoupil.
8.
Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. B. Sobotka sdělil členům výboru, že mu byla doručena odpověď
Legislativního odboru Poslanecké sněmovny ve věci možného vyplacení odchodného bývalému
finančnímu arbitrovi. Podle tohoto stanoviska odchodné finančnímu arbitrovi automaticky nenáleží.
Přiznáno by mohlo být pouze usnesením Poslanecké sněmovny, ve kterém by byl současně i stanoven
způsob určení jeho výše. Předseda výboru navrhl ponechat tuto záležitost otevřenou a ještě jednou se
k ní vrátit na příští schůzi rozpočtového výboru.
Dále upozornil členy výboru na materiál označený jako „Návrh legislativních úkolů vlády na
rok 2008 v oblasti zájmu rozpočtového výboru“. Tajemník výboru P. Jelínek oznámil, že příští týden
přicestuje do ČR delegace Vietnamské republiky. Požádal členy výboru, kteří se účastnili cesty do
Vietnamské republiky, aby se zúčastnili společného jednání s touto delegací.

9.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. B. Sobotka předložil návrh na usnesení, podle kterého by se schůze
měla konat ve dnech 19. – 21. února 2008, a to formou výjezdního zasedání v Mostu.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 404 (12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 2.
***
Místopředseda výboru J. Dolejš poděkoval přítomným za spolupráci. Schůze byla ukončena
téhož dne v 12:00 hod.
***
Dne 21. ledna 2008
Zapsal: Vojtěch Weis, Petr Jelínek

D. ROVAN v.r.
ověřovatel

B. SOBOTKA v.r.
předseda výboru

