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Zápis
z 16. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu,
která se konala dne 16. května 2011 v Praze
čtvrtek 26. května 2011
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin. Jednání zahájil v 10.00 hodin předseda
výboru, poslanec Pavel Suchánek. Přivítal hosty a předložil pořad jednání podle pozvánky. O takto
navrženém pořadu se hlasovalo (+10,0,0) a byl tedy schválen. Záznam o hlasování viz příloha č. 1
zápisu.
Jednání se řídilo tímto programem:
od 10.00 hodin
1. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010 – celek (tisk 332)
Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 10.15 hodin
2. Jednání k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 podle tisku 332 se zpravodaji výborů a příprava
návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
Přizvaní: zástupci MF
od 11.00 hodin
3. Návrh zvýšených výdajových rámců na léta 2012 a 2013
Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
od 11.30 hodin
4. Zprávy
4.1 Informace o pokladním plnění Státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
4.2 Zpráva České národní banky o inflaci II/2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. čtvrtletí 2011)
Uvede: zástupce ČNB
Zpravodaj: posl. M. Doktor
5. Rozpočtová opatření
6. Informace o činnosti podvýborů
7. Sdělení předsedy, různé
8. Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
***
1.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010 – celek (tisk 332)
Vládní návrh uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Návrh státního závěrečného účtu za
rok 2010 projednala vláda České republiky dne 20. dubna letošního roku a schválila usnesením č. 295.
Ve své úvodní části se materiál zabývá ekonomickým vývojem České republiky, souhrnnými údaji o
výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů (pozn. zejména hospodaření státního rozpočtu). V dalších
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částech je podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu. V samostatných pasážích
jsou v jednotlivých pasážích v souladu s rozpočtovými pravidly uvedeny informace o hospodaření
územních samosprávných celků, závěrečné účty státních fondů, správa o státních finančních aktivech,
pasivech a státních zárukách. Zpráva o řízení státního dluhu a přehled o stavech fondů organizačních
složek státu. Materiál rovněž obsahuje výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven a zhodnocení
výdajů na financování společných projektů Evropské unie a České republiky. Zařazena je rovněž
informace o postupu privatizace a stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech.
V makroekonomické části Státního závěrečného účtu k roku 2010 je hrubý domácí produkt (HDP)
uveden jako růstový reálně o 2,3% ve srovnání s předloňským výsledkem, kdy došlo k poklesu 4,1%.
Ekonomická úroveň České republiky měřená jako hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele při
přepočtu standardem kupní síly dle odhadu Eurostatu dosáhla zhruba 82% průměru Evropské unie.
Tím se opět potvrdil přibližovací trend k průměru Evropské unie. Z ostatních makroekonomických
indikátorů deficit veřejných rozpočtů vztažený na hrubý domácí produkt (HDP) v metodice dle
Maastrichtských kritérií dosáhl předběžně 4,71% oproti schválenému ukazateli ve výši 5,3%. Celkový
dluh veřejných rozpočtů v podílu na HDP dosáhl 38,52% ve srovnání s rokem 2009, kdy činil 35,29%.
Průměrná míra inflace v roce 2010 dosáhla výše 1,5% a byla tak o 0,5 procentního bodu vyšší než
v předloňském roce. Míra nezaměstnanosti v České republice činila 7,4%. V porovnání s
průměrem EU27 byla téměř o 2,0 procentní body nižší. Průměrná hrubá nominální mzda za rok 2010
dosáhla částky 23 951 Kč, v podnikatelské sféře 23 873 Kč a nepodnikatelské 24 289 Kč. Výsledek
hospodaření státního rozpočtu byl na rok 2010 schválen jako schodkový s navrženým a schváleným
deficitem 162,7 mld. Kč. Celkové příjmy byly stanoveny částkou 1 022,2 mld. Kč, výdaje částkou 1
184,9 mld. Kč. V průběhu roku 2010 došlo k poměrně výrazným změnám schváleného rozpočtu.
Rozpočet příjmů státního rozpočtu v průběhu roku vzrostl o 33,0 mld. Kč na 1 055,2 mld. Kč a
rozpočet výdajů o 33,2 mld. Kč na 1 218,1 mld. Kč. Došlo tedy ke změně i rozpočtovaného schodku
státního rozpočtu z 162,7 mld. Kč na 162,9 mld. Kč. Příjmy z daní a poplatků dosáhly 508,0 mld. Kč.
Na meziročním růstu se podílela především DPH částkou 11,0 mld. Kč, spotřební daně částkou 10,0
mld. Kč. Na neplnění rozpočtu daňových příjmů se naopak podílely daně z příjmů právnických osob
výpadkem 14,0 mld. Kč a spotřební daně, kde došlo k neplnění rozpočtu o 10,0 mld. Kč. Příjmy
z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti dosáhly 356,0 mld. Kč.
Jejich výpadek oproti rozpočtu představoval 11,0 mld. Kč. Meziročně vzrostly tyto příjmy o 8,0 mld.
Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění vzrostlo meziročně o 7,6 mld. Kč. Na neplnění
rozpočtované výše se projevila vysoká míra nezaměstnanosti a snižování objemu mezd.
Konsolidovaná daňová kvóta zaznamenala v loňském roce růst o 0,4 procentního bodu na 32,7%
HDP. Projevilo se zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, zvýšení sazby
daně z nemovitostí a zvýšení sazeb daně z pohonných hmot, lihu, piva a tabákových výrobků. Celkové
skutečné výdaje státního rozpočtu v roce 2010 dosáhly 1 156,8 mld. Kč a byly o 61,3 mld. Kč pod
úrovní rozpočtu po změnách. Největší objem prostředků byl vynaložen v sociální oblasti. Výdaje na
sociální dávky dosáhly 9,0 mld. Kč a vzrostly tak o 1,6 mld. Kč. Největší část tvořily výdaje na
důchody 346,2 mld. Kč, které byly čerpány v rozpočtované výši a zaznamenaly meziroční zvýšení o
6,4 mld. Kč. Dávky na nemocenské pojištění byly čerpány ve výši 23,0 mld. Kč při meziročním
snížení o 3,2 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem byly celkové výdaje státního rozpočtu nižší o
10,0 mld. Kč. Podíl celkových výdajů na hrubém domácím produktu dosáhl v roce 2010 výše 31,5%,
v roce 2009 to bylo 32,2%. Vykázaný schodek státního rozpočtu České republiky za rok 2010 byl
schválen k vypořádání financujícími položkami, tj. vydanými státními dluhopisy ve výši 149,4 mld.
Kč, přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 10,0 mld. Kč a změnou stavů na účtech státních finančních
aktiv –3,0 mld. Kč. Vypořádání schodku státního rozpočtu vyplynulo ze zákona č. 487 z roku 2009.
V roce 2010 získala Česká republika od Evropské unie celkové prostředky ve výši 84,4 mld. Kč a do
rozpočtu Evropské unie odvedla 37,1 mld. Kč. Čistý zisk z členství představoval 47,3 mld. Kč.
Předseda výboru a zpravodaj posl. P. Suchánek uvedl, že informace o hospodaření státního
závěrečného účtu za loňský rok byla vyčerpávající. Otevřel rozpravu k přednesené rozpravě. Do ní se
s ohledem na následující bod č. 2 nikdo nepřihlásil.
***
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2.
Jednání k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 podle tisku 332 se zpravodaji výborů a příprava
návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu
Předseda výboru posl. P. Suchánek pokračoval v projednávání státního závěrečného účtu a
zahájil projednávání usnesení výborů se zpravodaji výborů Poslanecké sněmovny. Navrhl proceduru, a
to procházet jednotlivá usnesení výborů podle pořadí tak, jak je přikázala výborům Poslanecká
sněmovna. U výborů, jejichž zpravodajové se nedostavili, informoval o výsledcích jednání plénem
přikázaných sám předseda posl. P. Suchánek. Požádal přítomné zpravodaje jednotlivých sněmovních
výborů, aby přednesli usnesení k jednotlivým kapitolám osobně. Vystoupili posl. V. Koníček, jako
zpravodaj kontrolního výboru. Kontrolní výboru přerušil projednávání státního závěrečného účtu
kapitoly 381-Nejvyšší kontrolní úřad a vyžádal si podrobnější informace od prezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu k jednotlivým investičním aktivitám. S usnesením výboru pro obranu a bezpečnost
za kapitoly Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo vnitra (část bezpečnostní, požární ochrana a
souhrn celé kapitoly) a Ministerstvo spravedlnosti (část vězeňství) vystoupila posl. J. Černochová.
S usnesením výboru pro obranu a bezpečnost za kapitolu Ministerstvo obrany vč. okruhu civilní
ochrany vystoupil posl. A. Seďa. Za kapitolu Národní bezpečnostní úřad výboru pro obranu a
bezpečnost vystoupil posl. Z. Boháč. S usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ke
kapitole Ministerstvo vnitra (část správní), ke kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj (souhrn celé
kapitoly), ke kapitole výsledky hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků „svazku obcí a
regionálních rad regionů soudržnosti se zaměřením na finanční vztahy vůči státnímu rozpočtu“, ke
kapitole Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení. Předseda výboru posl. P. Suchánek dále
upozornil členy výboru, že výbor pro zdravotnictví, jako jediný výbor, navrhl doprovodné usnesení.
Jde však o usnesení vůči resortu, nikoliv vůči vládě a není třeba jej přednášet na úrovni Poslanecké
sněmovny. Proto navrhl, aby se o tomto doprovodném usnesení nehlasovalo.
Následovalo hlasování o návrhu usnesení jako celku. Předseda výboru předložil návrh na
usnesení. Hlasováním (+10,2,0) bylo přijato usnesení č. 147. Přehled hlasování je uveden v příloze č.
1.
***
3.
Návrh zvýšených výdajových rámců na léta 2012 a 2013 (tisk 350)
Návrh uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Při projednávání návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2011 byly usnesením Poslanecké sněmovny č. 235 z 9. schůze 15
prosince 2010 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013. Pro rok 2012 ve výši
1 142,3 mld. Kč a pro rok 2013 ve výši 1 166,6 mld. Kč. Střednědobé výdajové rámce neobsahují
výdaje na dotace na obnovitelné zdroje, protože zákon č. 402/2010 Sb. byl uveřejněn ve Sbírce zákonů
koncem loňského roku (28.12. 2010) a z časových důvodů nebylo možné tyto výdaje do rámců
zapracovat. Vzhledem k tomu, že vláda má zájem pokračovat i v dalších letech v poskytování dotací
ze státního rozpočtu provozovatelům přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav, je
navrženo střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013 zvýšit o 11,7 mld. Kč každoročně.
V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byla schválena změna zákona 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České
republiky na rok 2011 z důvodu dopadů zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005
Sb., o podoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o
podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Ve výdajích se o tuto částku zvýšily výdaje kapitoly
Ministerstvo průmyslu a obchodu na specifickém ukazateli „Dotace na obnovitelné zdroje energie“ a
v příjmech se o tuto částku zvýšily daňové příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa. Dotace slouží
na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených
provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy. Toto řešení bylo
přijato z důvodu, aby se konečná cena elektřiny nemusela tak výrazně zvýšit.
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Zpravodaj a předseda výboru posl. P. Suchánek uvedl, že návrh je způsobilý k projednání
v rozpočtovém výboru a že návrh na usnesení byl podán písemně. Poté otevřel rozpravu. Do ní se
přihlásil posl. F. Laudát. Zajímal se o to, zda Ministerstvo financí disponuje nějakými náznaky, že by
částka 11,7 mld. Kč nemusela být dostatečná. Náměstek ministra financí J. Gregor upřesnil, že při
navrhování novely zákona byly zvažovány i takové alternativy. Ministerstvo financí však bylo ujištěno
ze strany Energetického regulačního úřadu, že částka je dostatečná a nepředpokládá se její další
navyšování.
Zpravodaj a předseda výboru posl. P. Suchánek předložil návrh na usnesení. Výsledkem
hlasování (+10,2,0) bylo přijato usnesení č. 148. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 1
***
4.
Zprávy
4.1 Informace o pokladním plnění Státního rozpočtu České republiky za 1. čtvtletí 2011
Informaci uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen
Poslaneckou sněmovnou v polovině loňského roku zákonem č. 433/2010 Sb., který stanovil příjmy ve
výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč. Z časových
důvodů nebyl v zákonu o státním rozpočtu zapracován dopad zákona č. 402/2010 Sb. (zákon, kterým
se mění zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie), protože
nebyl před jeho předložením do Poslanecké sněmovny účinný, tj. vyhlášen ve sbírce zákonů. Ke konci
března 2011 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 253,4 mld. Kč (24,3% schváleného rozpočtu) a
výdaje 278,6 mld. Kč (23,6% schváleného rozpočtu). Vykázané saldo hospodaření státního rozpočtu (25,2 mld. Kč) představovalo výsledek o 20,7 mld. Kč příznivější než ve stejném období loňského
roku. Příjmy z daní a poplatků dosáhly 119,6 mld. Kč, což představuje 22,5% schváleného rozpočtu a
meziroční pokles o 6,2 mld. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 88,6 mld. Kč,
což představuje 23,7% rozpočtu a meziroční růst o 3,3 mld. Kč. Ostatní příjmy 45,2 mld. Kč. Na
meziročním růstu celkových příjmů se podílely především transfery přijaté od Evropské unie a
převody z Národního fondu, které meziročně vzrostly o 8,6 mld. Kč a celkem dosáhly výše 35,3 mld.
Kč (plnění dosáhlo 33% ročního předpokladu). Inkaso pojistného na sociální zabezpečení vzrostlo o
3,3 mld. Kč. Inkaso daňových příjmů vykázalo meziroční pokles o 6,2 mld. Kč. Největší podíl na tom
mělo inkaso daně z přidané hodnoty o 2,9 mld. Kč, inkaso daně z příjmů právnických osob o 1,9 mld.
Kč a inkaso spotřebních daní včetně energetických daní, které pokleslo o 1,2 mld. Kč. Meziroční
pokles celkových výdajů ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných
obcemi a kraji. Objemově nejvýznamnější část výdajů ve výši necelých 113,0 mld. Kč směřovala do
sociální oblasti při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč a čerpání rozpočtu na 25%. Z toho byly největší
výdaje na důchody, a to necelých 92,0 mld. Kč, při meziročním růstu o 5,2 mld. Kč a při čerpání
rozpočtu na 25,2%. Výdaje kapitoly státní dluh činily 5,0 mld. Kč při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč.
Na odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie bylo poukázáno 11,8 mld. Kč, což představuje
meziroční růst o 0,1 mld. Kč. Vykázané saldo hospodaření státního rozpočtu – 25,2 mld. Kč. V prvním
čtvrtletí letošního roku došlo ke zvýšení státního dluhu o 60,4 mld. Kč z 1 344,1 mld. Kč na 1 404,4
mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2011 se dluh zvýšil o 4,5% (vnitřní státní dluh se zvýšil
o 63,6 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího státního dluhu se snížila o 3,2 mld. Kč. Státní půjčky
spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 8 emisí státních pokladničních
poukázek v objemu 49 mld. Kč. Objem splátek státních pokladničních poukázek činil 24,8 mld. Kč.
Půjčky prodejem střednědobých a dlouhodobých dluhopisů dosáhly výše 39,0 mld. Kč. Ve sledovaném
období nebyly rovněž čerpány půjčky od Evropské investiční banky). Výsledky pokladního plnění ke
konci dubna byly následovné. Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci dubna činily 326,0 mld. Kč a
celkové výdaje byly čerpány ve výši 393,5 mld. Kč. V průběhu dubna se zhoršil výsledek hospodaření
státního rozpočtu na schodek ve výši 67,5 mld. Kč. Oproti dubnu loňského roku je tento výsledek
příznivější díky transferům z rozpočtu Evropské unie, nižšímu čerpání kapitálových výdajů a nižšímu
příspěvku státu na stavební spoření.
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Zpravodaj a předseda výboru posl. P. Suchánek uvedl, že návrh je způsobilý k projednání
v rozpočtovém výboru a otevřel rozpravu. V rozpravě vystoupili: posl. A. Michalík a posl. F. Laudát.
Zpravodaj a předseda výboru posl. P. Suchánek předložil návrh na usnesení. Výsledkem
hlasování (+12,0,0) bylo přijato usnesení č. 149. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
4.2 Zpráva České národní banky o inflaci II/2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. čtvrtletí 2011)
Zprávu uvedl zástupce České národní banky T. Holub. Bankovní rada České národní banky na
svém zasedání dne 12. května 2011 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Prognóza popsaná
v kapitole II této zprávy očekává, že celková meziroční inflace i měnově-politická inflace, tj. inflace
očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se budou v letošním i příštím roce nacházet poblíž
2% inflačního cíle. Hospodářský růst v letošním roce podle prognózy zpomalí zejména v důsledku
konsolidace veřejných rozpočtů, odeznění investic do zásob a krátkodobého zpomalení růstu
zahraniční ekonomické aktivity. Hlavní příspěvek k růstu bude mít čistý vývoz při celkově utlumené
domácí poptávce. Na trhu práce nedojde v tomto roce k výraznému zlepšení situace. V roce 2012 by
měl domácí hospodářský růst s odezněním uvedených faktorů a s přispěním všech složek domácí
poptávky výrazně zrychlit; příspěvek zahraničního obchodu by měl naopak mírně snížit. Na trhu práce
pak prognóza předpokládá, že oživení ekonomické aktivity se v roce 2012 projeví ve znatelném
snižování míry obecné i registrované nezaměstnanosti a opětovném zrychlení růstu mezd. Nominální
měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních
úrokových sazeb v nejbližším období a jejich postupný růst počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011. Vedle
základního scénáře prognózy byl sestaven i alternativní scénář, který zachycuje možná rizika plynoucí
z vládou avizovaného zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14% od počátku příštího roku. Za
předpokladu dobře ukotvených inflačních očekávání se trajektorie úrokových sazeb v této alternativě
výrazně neliší od základního scénáře prognózy.
Zpravodaj posl. M. Doktor uvedl, že zpráva obsahuje vše podstatné a doporučil její projednání
v rozpočtovém výboru.
Předsedající posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. V rozpravě vystoupili: posl. F. Laudát, posl.
M. Svoboda, posl. R. Chlad, T. Holub.
Zpravodaj posl. M. Doktor předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování (+10,0,0) bylo
přijato usnesení č. 150. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2
***

5.
Rozpočtová opatření


Žádné rozpočtové opatření nebylo předloženo.
***
6.
Informace o činnosti podvýborů



V rámci tohoto bodu nebyla podána žádná informace.
***
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7.
Sdělení předsedy, různé


V rámci tohoto bodu nebylo nic k projednání.
***
8.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Předseda výboru posl. P. Suchánek předložil následující pořad 17. schůze rozpočtového
výboru, která se bude konat dne 29. června 2011.
Středa 29. června 2011
9:00 hodin
1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 377)
Uvede: zástupce Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
9:45 hodin
2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 341)
Uvede: zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí
Přizváni: zástupce Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. V. Vilímec
10:15 hodin
3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které
jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o
změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 366)
Uvede: zástupce Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. V. Vilímec
10:45 hodin
4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze (tisk 330)
Uvede: zástupce Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. M. Vostrá
11:00 hodin
5. Informace o předpokládaném vývoji energetického odvětví výroby elektřiny v regionu střední
Evropy a přístup společnosti ČEZ k těmto otázkám.
Uvede: předseda představenstva ČEZ
Zpravodaj: posl. P. Suchánek
Přizváni: zástupci MPO
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11:45 hodin
6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře
stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
ČNR č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů (tisk 378)
Uvede: zástupce Ministerstva financí
Zpravodaj: posl. A. Michalík
12:15 hodin
7. Senátní návrh 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
Poznámka: Body 6. a 7. budou projednávány pouze za předpokladu, že je Poslanecká sněmovna po
druhém čtení přikáže rozpočtovému výboru.
8.
9.
10.
11.

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

Předseda byl zmocněn učinit nezbytné úpravy. S takto navrženým programem 17. schůze
rozpočtového výboru včetně zmocnění souhlasili všichni momentálně přítomní poslanci: (+10,0,0), viz
usnesení č. 151. Záznam hlasování viz příloha č. 2.
***
Tím byl naplněn druhý den pořadu 15. schůze výboru, jejíž jednání ukončil předsedající posl.
P. Suchánek ve 12 hodin 05 minut.
***

Zapsal: J. Vlna, P. Jelínek

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda výboru

