Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
6. volební období – 2011
rozpočtový výbor

Zápis
ze 13. schůze výboru,
která se konala dne 6. dubna 2011 v Praze

duben 2011

2
Zápis
ze 13. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu,
která se konala 6. dubna 2011 v Praze
středa 6. dubna 2011
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin. Jednání zahájil v 9.00 hodin předseda
výboru, poslanec Pavel Suchánek. Přivítal hosty a předložil pořad jednání podle pozvánky. O takto
navrženém pořadu se hlasovalo (+21,0,0) a byl tedy schválen. Záznam o hlasování viz příloha č. 1
zápisu.
Jednání se řídilo tímto programem:
od 9.00 hodin
1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 138) - pokračování
Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda
Přizváni: zástupci Ministerstva financí (MF)
2.

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 47) - pokračování
Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda
Přizváni: zástupci navrhovatelů, MF

3.

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 33) –
pokračování
Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda
Přizváni: zástupce navrhovatele, MF

od 10.30 hodin
4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 224) - pokračování
Rekapitulace: zpravodaj posl. M. Doktor
Přizváni: zástupce MF
od 11.00 hodin
5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 266)
Uvede: představitel Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. J. Cogan
od 11.30 hodin
6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 276)
Uvede: představitel Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. R. Fiala
od 12.00 hodin
7.
Zprávy
7.1
Zpráva České národní banky o inflaci – leden 2011 (Zprávu o měnovém vývoji za
2. pololetí 2010) (tisk 264)
Uvede: představitel ČNB
Zpravodaj: posl. M. Doktor
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8.

Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za
rok 2010 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu
státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání
Uvede: posl. P. Suchánek

9.
10.
11.
12.

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

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 138) – pokračování
Na úvod jednání zpravodaj posl. P. Svoboda uvedl, že problematika loterijního zákona je
velmi závažná a vyžaduje četné diskuze napříč spektrem politických stran. Navrhl projednávání
novely zákona znovu přerušit. Předseda výboru posl. P. Suchánek doporučil odložit proto
projednávání loterijního zákona na pořad příští schůze rozpočtového výboru a znovu stanovit termín
pro podávání pozměňovacích návrhů do 10. května t.r. Podané pozměňovací návrhy budou následně
zpracovány do jednoho komplexního pozměňovacího návrhu. Otevřel rozpravu. Do ní se přihlásil
posl. B. Sobotka. Nynější situace značně nahrává hazardnímu průmyslu, který nemá zájem na vyšším
zdanění a na zavedení přísnější regulace ze strany obcí. Celý proces by měl být maximálně urychlen
tak, aby byly co nejdříve schváleny pravomoce obcí pro regulaci hazardu. Posl. M. Doktor podpořil
návrh projednat novelu loterijního zákona na následující schůzi rozpočtového výboru tak, aby byla
plně způsobilá k projednání v Poslanecké sněmovně. Dále se do diskuze přihlásil posl. P. Bém. Za
komplexním pozměňovacím návrhem je obrovská snaha najít shodu mezi provozovateli hazardních
her, reálných byznysem a institucemi, které tento byznys regulují. V současné době Praha patří mezi
nejhezčí metropole světa. Své prvenství bohužel obhajuje i v oblasti hazardu. Proto je nejvyšší čas
přijmout rozumná pravidla pro regulaci rozbujelého hazardu a na příští schůzi rozpočtového výboru
schválit definitivní podobu novely loterijního zákona a předložit ji k projednání do Poslanecké
sněmovny. Posl. B. Sobotka řekl, že na Ministerstvu financí se již delší dobu připravuje zcela nový
loterijní zákon. Zajímal se, kdy bude tato novela předložena Poslanecké sněmovně. Náměstek ministra
financí T. Zídek odpověděl, že původní zákon č. 202/1990 sb. o loteriích je „stará“ norma plná
nedostatků, která svádí členy Poslanecké sněmovny k jejich okamžitému vyřešení. Strategií
Ministerstva financí je vyřešit v prvé řadě nejpalčivější otázku, tj. pravomoce obcí. Předpokládá se, že
do konce roku bude tato jedno paragrafová novela představena. Ministerstvo financí dále pokračuje
v práci na komplexně novém znění zákona o loteriích, který zavádí jinak definované postavení
hazardu v České republice, tj. z hlediska odvodů, definice, míry hazardu a podmínek zamezení
provozovat hazardní hry s vysokou mírou nebezpečnosti mimo herny a kasina. Ministerstvo financí
podporuje návrh zpracování komplexního pozměňovacího návrhu a plně i definitivní projednání
novely loterijního zákona na květnové schůzi rozpočtového výboru. Posl. P. Braný vyjádřil shodný
názor, aby projednání loterijního zákona na květnovém zasedání rozpočtového výboru bylo
definitivní. Náměstek ministra financí L. Minčič uvedl, že původním záměrem Ministerstva financí
bylo předložit novou úpravu regulace loterijního byznysu společně s návrhem zákona o přímých
daních. Záměr vychází z programového prohlášení vlády, ve kterém se předpokládá, že loterijní
byznys bude standardním způsobem zdaněn s datem nabytí platnosti od 1. ledna 2013. Byl vypracován
nový harmonogram, jehož konečnou podobu ministr financí představil na zasedání vlády. Nový
harmonogram úzce souvisí s úpravou daňových zákonů (zejména novelizace zákona o daních
z příjmů) a stávajícího zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích. Ministr financí M. Kalousek předkládá
k projednávané novele loterijního zákona pozměňovací návrh z důvodu co nejrychlejšího zavedení
pravidel umožňujících daňově zatížit veškeré odvody z hazardu již od začátku příštího roku.
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Předseda výboru posl. P. Suchánek zopakoval návrh na přesunutí projednávání novely
loterijního zákona na pořad příští schůze rozpočtového výboru. Výsledkem hlasování (+16,2,5) byl
tento návrh schválen pod usnesením č. 122. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 1.
***
2.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 47) - pokračování

-

viz bod č. 1
***
3.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 33) – pokračování

-

viz bod č. 1
***
4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 224) - pokračování

Zpravodaj posl. M. Doktor uvedl, že v současné době jsou připraveny k projednání dva
pozměňovací návrhy (návrh posl. M. Doktora a návrh posl. H. Langšádlové).
Předseda výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. O slovo požádal zástupce České národní
banky P. Řežábek a vyjádřil se ke druhému pozměňovacímu návrhu. Tento pozměňovací návrh
neupravuje zcela jasně podmínky pro vyčlenění odměňování finančního arbitra a jeho zástupce
z rozpočtu České národní banky. Financování finančního arbitra a jeho zástupce i nadále spadá do
kompetence rozpočtu České národní banky, a proto by bylo nutné tento bod konzultovat s Evropskou
komisí a Evropskou centrální bankou z důvodu, aby již nedocházelo ke střetu zájmů s evropskou
legislativou. Vzhledem k neustálé kritice dosavadního systému odměňování finančního arbitra a jeho
zástupce, který je podrobně popsán v konvergenčních zprávách, se již nyní dá předpokládat, že pro
Evropskou komisi bude takový postup nepřijatelný. Posl. M. Doktor upřesnil, že druhý pozměňovací
návrh upravuje část zákona, která navrhuje pouze přechodné řešení odměňování finančního arbitra.
Náměstkyně ministra financí K. Król podpořila stanovisko zpravodaje a upřesnila, že pozměňovací
návrh skutečně nezasahuje, ani nijak neovlivňuje podmínky financování finančního arbitra a jeho
zástupce z rozpočtu České národní banky.
Předseda výboru posl. P. Suchánek zahájil hlasování o pozměňovacích návrzích jednotlivě.
Pozměňovací návrh posl. M. Doktora byl přijat výsledkem hlasování (+14,7,0). Pozměňovací návrh
posl. H. Langšádlové byl také přijat výsledkem hlasování (+15,5,1).
Zpravodaj posl. M. Doktor předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování (+21,0,0) bylo
přijato usnesení č. 123. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 1.
***
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5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 266)
Vládní návrh zákona uvedl náměstek ministra financí L. Minčič. Jedná se o transpoziční
novelu, která reaguje na úpravy v celním informačním systému Evropské unie. Pro Českou republiku
se jedná o závazek, který vyplývá ze členství v Evropské unii. Nabytím účinnosti (27. května 2011)
pozbude platnosti dosavadní úmluva o celním informačním systému a její protokoly. Celní informační
systém je spravován centrálně Evropským úřadem pro boj proti podvodům a slouží všem členským
státům Evropské unie k efektivní spolupráci formou výměny informací při předcházení závažným
porušením celních předpisů. Oproti stávajícímu systému dochází k jistým kvantitativním i
kvalitativním změnám. Nově budou mít možnost sbírat údaje a využívat je i Evropský policejní úřad
(Europol) a Evropská jednotka pro justiční spolupráci (Eurojust). Celní informační systém bude
rozšířen o tzv. identifikační databázi celních spisů, která umožní rychlé zjištění aktuálního stavu
probíhajícího šetření, ať je kdekoliv na území členského státu Evropské unie. Navrhovaná novela
nepřináší žádné podstatné změny ve způsobu využití Celního informačního systému v České republice
a tudíž nemá žádný finanční a hospodářský dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a
podnikatelské prostředí.
Zpravodaj posl. J. Cogan upřesnil, že otázku data nabytí platnosti novely je možno vyřešit
během jednání Poslanecké sněmovny podáním pozměňovacího návrhu k termínové části novely
v průběhu druhého čtení. Novela by nabyla platnosti dnem vyhlášení.
Předseda výboru posl. P. Suchánek navrhl hlasovat o legislativně technickém termínu nabytí
platnosti novely zákona. Výsledkem hlasování (+21,0,0) byl tento návrh přijat.
Zpravodaj posl. J. Cogan předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování (+21,0,0) bylo
přijato usnesení č. 124. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 276)
Vládní návrh zákona uvedla náměstkyně ministra financí K. Król. Návrh zákona je převážně
implementačního charakteru. Odráží přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o
koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do
převoditelných cenných papírů. Návrh dále transponuje novelu tzv. prospektové směrnice a směrnice o
transparenci. V návaznosti na evropské právo nová právní úprava stanoví právní rámec pro
přeshraniční splynutí a sloučení standardních fondů, přeshraniční obhospodařování standardních fondů
a zakotvuje strukturu řídícího standardního fondu a podřízených standardních fondů. Návrh rovněž
adaptuje český právní řád na evropské nařízení, které stanovuje strukturu a obsah tzv. sdělení
klíčových informací. Cílem je zlepšení způsobu informování investorů o rizicích, nákladech a
očekávaných výsledcích při investování do standardních fondů, kdy investorovi v každém členském
státě budou příslušné informace poskytovány ve stejném formátu a se stejným obsahem, pouze
v jiném jazyce, což usnadní možnost srovnání.
Zpravodaj posl. R. Fiala uvedl, že z navržené novely nevyplývá žádný nárok na státní
rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. Novela směřuje spíše k vytváření příležitostí pro investiční
společnosti. Předseda výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. Do ní se přihlásil posl. P. Braný.
Zajímal se o finanční vazby mezi fondem mateřským a fondem podřízeným. Podřízený fond nakupuje
prostředky od mateřského fondu až do výše 85%. Hrozí otevřené nebezpečí, že prostředky investované
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občany v jedné zemi do podřízeného fondu budou převedeny na výstavbu např. plynovodu v zemi
druhé. Tímto způsobem dojde k odlivu prostředků ze země investování. Náměstkyně ministra financí
K. Król upřesnila, že tomu tak není a zmiňované praktiky se objevovaly právě před přijetím novely
zákona především u špatně spravovaných investičních společností. Proto se Evropská komise rozhodla
strukturu mateřského fondu regulovat vydanou směrnicí.
Zpravodaj posl. R. Fiala doplnil, že z legislativně technického odboru Poslanecké sněmovny
byl k návrhu předložen legislativně-technický pozměňovací návrh. Výsledkem hlasování (+19,0,0) byl
tento pozměňovací návrh přijat. Zpravodaj posl. R. Fiala předložil návrh na usnesení. Výsledkem
hlasování (+19,0,0) bylo přijato usnesení č. 125. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
Zde předseda výboru posl. P. Suchánek navrhl předřazení bodů 8, 9, 10, 11, 12 pozvánky
z důvodu momentální neúčasti zástupce České národní banky. Pro zachování přehlednosti jsou body
řazeny dle pozvánky.
***
7.
Zprávy
7.1 Zprávy České národní banky o inflaci – leden 2011
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010) (tisk 264)
***
Předseda výboru posl. P. Suchánek předal řízení místopředsedovi výboru posl. A. Michalíkovi.
***
Zprávu uvedl zástupce České národní banky K. Janáček. Zprávu o inflaci předkládá Česká
národní banka dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně. Letošní první Zprávu o inflaci
schválila Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 10. února 2011. Zpráva slouží
jako hlavní prostředek komunikace centrální banky s veřejností o režimu cílování inflace se
zaměřením na hodnocení čtvrtletní makroekonomické prognózy České národní banky. Smyslem
zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní,
srozumitelnou a předvídatelnou. Předložená prognóza očekává, že celková meziroční inflace se bude
v letošním i příštím roce pohybovat poblíž 2% cíle. Měnověpolitická inflace (pozn. inflace očištěná o
primární dopady změn nepřímých daní) dále vzroste a bude se rovněž pohybovat poblíž cíle.
Hospodářský růst v roce 2011 zpomalí zejména v důsledku fiskální konsolidace, odeznění
přechodného investičního boomu a zpomalení růstu zahraniční ekonomické aktivity. Ke zřetelnému
zrychlení domácího hospodářského růstu by mělo dojít v roce 2012. Na trhu práce se předpokládá
pozvolné snižování míry nezaměstnanosti a zrychlování růstu mezd. Nominální měnový kurz bude
postupně posilovat. Úrokové sazby se předpokládají stabilní poblíž stávající úrovně následované
pozvolným růstem od konce roku 2011.
Předsedající posl. A. Michalík otevřel rozpravu, do které se přihlásil posl. J. Dolejš.
Zpravodaj M. Doktor předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování (+18,0,0) bylo přijato
usnesení č. 117. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 5.
***
8.
Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního
závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání
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Zpravodaj a předseda výboru posl. P. Suchánek představil návrh časového harmonogramu
projednání státního závěrečného účtu v orgánech Poslanecké sněmovny. Poté otevřel rozpravu. Do ní
se nikdo nepřihlásil. Předložil návrh na usnesení a výsledkem hlasování: (+19,0,0) bylo usnesení
přijato pod číslem 116. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
9.
Rozpočtová opatření


v rámci tohoto bodu nebylo nic k projednání.
***
10.
Informace o činnosti podvýborů

Posl. H. Langšádlová informovala rozpočtový výbor o jednání podvýboru pro bankovnictví,
pojišťovnictví a finanční trhy, které proběhlo dne 24. března 2011. Podvýbor přijal usnesení ve kterém
vzal na vědomí informaci Fondu pojištění vkladů o Fondu pojištění vkladů a informaci České asociace
pojišťoven o vývoji v pojišťovnictví.
***
11.
Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. P. Suchánek odůvodnil a předložil návrh na přijetí doprovodného
usnesení k částečné kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou
působností. Výsledkem hlasování: (+19,0,0) bylo usnesení přijato pod číslem 118. Přehled hlasování
je uveden v příloze č. 3.
Předseda výboru posl. P. Suchánek informoval rozpočtový výbor o dopise předsedy Nejvyšší
rady Ukrajiny Volodymyra Lytvyna adresovaném předsedkyni Poslanecké sněmovny M. Němcové.
Ukrajinská strana by ráda obnovila spolupráci na všech úrovních, včetně výborů, skupiny přátelství a
parlamentních orgánů. Obzvlášť velký zájem má o zkušenosti v otázkách úpravy vnitrostátní
legislativy dle norem Evropské unie a také o to, jak Česká republika uskutečnila hospodářské reformy.
Předseda výboru posl. P. Suchánek informoval, že v písemné podobě byly vypracovány
podkladové materiály ze semináře na téma: „Dopady předpokládaných legislativních aktů Evropské
unie na český rozpočtový proces“, který se uskutečnil v Harrachově počátkem března tohoto roku.
Předseda výboru posl. P. Suchánek informoval rozpočtový výbor, že organizační výbor
Poslanecké sněmovny schválil záměry zahraničních pracovních cest pro první a druhé pololetí
letošního roku. Předložil návrhy na usnesení ke konkrétním cestám delegací rozpočtového výboru
v prvním pololetí 2011 na Slovensko a do Španělska. K cestě na Slovensko bylo výsledkem hlasování:
(+19,0,0) přijato usnesení č. 121. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 3. Výsledkem hlasování:
(+19,0,0) bylo přijato usnesení č. 119. Přehled hlasování pro cestu do Španělska je uveden v příloze č.
3. Dále předseda výboru posl. P. Suchánek předložil návrh na usnesení k zahraniční pracovní cestě
delegace rozpočtového výboru ve druhém pololetí 2011 do Irska. Výsledkem hlasování: (+19,0,0)
bylo přijato usnesení č. 120. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 4.
***
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12.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. P. Suchánek předložil následující pořad 14. schůze rozpočtového
výboru, která se bude konat dne 28. dubna 2011 a 15. schůze rozpočtového výboru, která se bude
konat ve dnech 18. a 19. května 2011.
čtvrtek 28. dubna
od 8.00 hodin
1.
Vládní návrh Konvergenčního programu České republiky
Uvede: představitel Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 8.30 hodin
2.
Zprávy
2.1
Roční zpráva o hospodaření České národní banky (tisk 298)
Uvede: představitel ČNB
Zpravodaj: posl. M. Doktor
3.
Sdělení předsedy, různé
středa 18. května
od 9.00 hodin
1.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 345 – Český statistický úřad
Uvede: představitel ČSÚ
Zpravodaj: posl. I. Svoják
od 9.30 hodin
2.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 312 - Ministerstvo financí
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. V. Vilímec
od 10.00 hodin
3.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 301 - Kancelář prezidenta
republiky
Uvede: vedoucí KPR
Zpravodaj: posl. M. Doktor
od 10.30 hodin
4.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 303 – Senát
Uvede: představitel Senátu
Zpravodaj: posl. V. Votava
od 11.00 hodin
5.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna
Uvede: představitel PS
Zpravodaj: posl. R. Fiala
od 11.30 hodin
6.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 397 - Operace státních
finančních aktiv
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. B. Sobotka
od 12.00 hodin
7.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010 kapitola 396 – Státní dluh
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. J. Dolejš
od 12.30 hodin
8.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 398 – Všeobecná pokladní
správa
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. J. Škárka
od 13.00 hodin
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9.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda
mezi ČR a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi ČR a Irskem o podpoře a
vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána
formou výměny nót (tisk 288)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. M. Vostrá
od 14.15 hodin
10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk 287)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 14.45 hodin
11.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
(tisk 209)
Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: posl. V. Vilímec
Pozn: Tento bod bude projednán za předpokladu, že návrh zákona propustí PSP na své dubnové
schůzi do 2. čtení.
od 15.15 hodin
12.
Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa,
Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějších předpisů (tisk 247)
Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
13.
Zprávy
13.1. Informace o připravované reformě daňové a celní správy
Uvedou: představitelé MF, Ústředního finančního a
daňového ředitelství a Generálního ředitelství cel
Zpravodaj: posl. M. Váňa
14.
Rozpočtová opatření
15.
Informace o činnosti podvýborů
16.
Sdělení předsedy, různé
17.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
čtvrtek 19. května
od 9.00 hodin
18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 138) - pokračování
Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda
Přizváni: zástupci MF
19.

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 47) - pokračování
Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda
Přizváni: zástupci navrhovatelů, MF

20.

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 33) –
pokračování
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Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda
Přizváni: zástupce navrhovatele, MF
Předseda byl zmocněn učinit nezbytné úpravy. S takto navrženým programem 14. a 15. schůze
rozpočtového výboru včetně zmocnění souhlasili všichni momentálně přítomní poslanci: (+19,0,0), viz
usnesení č. 126 a usnesení č. 127. Záznam hlasování viz příloha č. 4.
***
Tím byl naplněn pořad 13. schůze výboru, jejíž jednání ukončil předsedající posl. A. Michalík
ve 12 hodin 10 minut.
***

Zapsal: P. Jelínek, J. Vlna

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda výboru

