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Zápis
z 18. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu,
která se konala dne 24. srpna 2011 v Praze
středa 24. srpna 2011
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin. Jednání zahájil v 09.00 hodin předseda
výboru, poslanec Pavel Suchánek. Přivítal hosty a předložil pořad jednání podle pozvánky. O takto
navrženém pořadu se hlasovalo (+15,0,0) a byl tedy schválen. Záznam o hlasování viz příloha č. 1
zápisu.
Jednání se řídilo tímto programem:
9:00 hodin
1. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření (tisk 412)
10:00 hodin
2. Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření (tisk 413)
11:00 hodin
3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (tisk 414)
11:30 hodin
4. Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 (tisk 400)
12:00 hodin
5. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 (tisk 402)
12:30 hodin
6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května
2011 (tisk 417)
12:45 hodin
7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti
Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 (tisk 422)
13:00 hodin
8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2012 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích
orgánech
9.
10.
11.
12.

Rozpočtová opatření
Informace o činnosti podvýborů
Sdělení předsedy, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
***
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***
Vládní návrhy důchodových zákonů (vládní návrh zákona o důchodovém spoření, vládní návrh zákona
o doplňkovém penzijním spoření, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření) předložené
v souladu s usnesením vlády ze 6. dubna t.r. v rámci pokračování důchodové reformy spolu velmi úzce
souvisejí. Náměstek ministra financí J. Gregor proto požádal rozpočtový výbor, aby společná
rozprava proběhla až po uvedení bodu číslo tři. S tím byl vysloven obecný souhlas.
***
1.
Vládní návrh zákona o důchodovém spoření (tisk 412)
Vládní návrh uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Návrh je předkládán v souvislosti
s reformou důchodového systému a upravuje podmínky pro vyvázání části pojistného z 1. pilíře do
fondů spravovaných penzijními společnostmi. Vstup pro účastníky pilíře bude zcela dobrovolný a
bude umožněn všem osobám do dosažení věku 35 let. Rozhodnutí bude však nevratné. V přechodném
období se učiní výjimka a vstup bude umožněn i osobám starším 35let. Zákon vychází
z nejmodernějších principů regulace institucí působících na finančním trhu. Penzijní společnosti budou
mít povinnost vytvářet důchodové fondy a Česká národní banka bude schvalovat jejich statut. Za
hospodaření s penzijními prostředky bude penzijním společnostem náležet zákonem stanovená
provize. Návrh zákona komplexně reguluje přístup penzijních společností a zprostředkovatelů
důchodového spoření k zájemcům a účastníkům. Ukládá povinnost poskytovat rozsáhlé informační
povinnosti jak ve fázi před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření, tak i v průběhu samotného
spoření. Účast ve fondovém pilíři vznikne až registrací smlouvy o důchodovém spoření v centrálním
registru smluv. Vrcholným orgánem bude generální finanční ředitelství a dávky v podobě důchodů
budou poskytovat životní pojišťovny.
Zpravodaj posl. V. Vilímec navrhl sloučit rozpravu ke všem třem bodům, neboť jsou
vzájemně velmi provázané. Předseda výboru posl. P. Suchánek zahájil hlasování o sloučení rozpravy
k tiskům č. 412, 413 a 414. Výsledkem hlasování (+19,0,0) rozpočtový výbor schválil sloučení obecné
rozpravy.
Zpravodaj posl. V. Vilímec uvedl, že cílem je vytvořit vícesložkový systém důchodového
zabezpečení oproti současnému systému, který je založen převážně na průběžném financování. Zákon
o důchodovém spoření umožní potenciálním účastníkům (do dosažení věku 35 let nebo do 6 měsíců
od nabytí účinnosti zákona, tj. do 30.6.2013) vstoupit do druhého pilíře důchodového systému. Zákon
neumožňuje z důchodového systému vystoupit protože se jedná o dlouhodobé spoření, nikoliv o
krátkodobé ukládání aktiv. V návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření jde o úpravu již
existujícího třetího pilíře. K návrhům důchodových zákonů byly předloženy pozměňovací návrhy posl.
H. Langšádlové a zpravodaje posl. V. Vilímce.
Předseda výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu ke všem třem návrhům zákonů (sněmovní
tisk č. 412, 413 a 414). Do ní se přihlásil posl. P. Braný. Pro vznik druhého pilíře bude třeba vynaložit
transformační náklady, do kterých je třeba započítat deficit díky výpadkům příjmů do prvního pilíře.
Otázka zní, jak vysoké transformační náklady bude nutné vynaložit na vznik druhého pilíře. Ocenil, že
novela zákona odděluje majetek penzijních fondů od majetku účastníků spoření. Posl. A. Michalík
uvedl, že ke všem třem zákonům bude podávat stanovisko na zamítnutí. Posl. F. Laudát se zajímal o
stadium přípravy zákona o kolektivním investování, který by umožnil vytvářet vhodné tržní prostředí
pro penzijní fondy. Náměstek ministra financí J. Gregor uvedl, že při dopadu transformačních nákladů
se vychází z analýz, které zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řádově se jedná o částku
ve výši 27 mld. Kč. V oblasti návrhu zákona o kolektivním investování je Ministerstvo financí ve
stadiu přípravy analytických materiálů a předpokládá se, že právní úprava bude spojena s transpozicí
Směrnice o správcích alternativních fondů kolektivního investování. Příprava je velmi rozsáhlá. Posl.
V. Votava uvedl, že zástupci levice nepodpoří vládní návrhy důchodových zákonů a budou se snažit o
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jejich zamítnutí. Zásadně nesouhlasí s vyváděním peněz z prvního do druhého průběžného pilíře.
Řádově se jedná ročně o částku ve výši 20 mld. Kč, která může vést až k destabilizaci státního
rozpočtu. Druhý pilíř považuje za zcela zbytečný v době, kdy je zavedeno fungující penzijní
připojištění s cca 4 mil. dobrovolných střadatelů. Prioritou by mělo být hledání forem motivace pro
navyšování částek spoření. Posl. J. Vandas se zajímal o to, zda byl proveden nějaký veřejný průzkum
zájmu o zavedení druhého pilíře důchodového spoření. Náměstek ministra financí J. Gregor
odpověděl, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí byla provedena vnitřní analýza, která
opodstatňuje vytvoření druhého pilíře důchodového spoření. Posl. H. Langšádlová považuje
důchodovou reformu za uvážlivou a rozumnou vzhledem ke změně demografického vývoje v naší
zemi. Zavedením druhého pilíře důchodové reformy bude umožněno stávajícím plátcům a mladým
lidem kumulovat a ukládat v kapitálových fondech určitou část svých prostředků. Jedná se o otázku
dlouhodobé generační solidarity ve společnosti. Posl. A. Michalík uvedl, že navýšení prostředků na
důchody prostřednictvím zvýšení sazby daně z přidané hodnoty považuje za velice negativní řešení.
Vyvádění prostředků ze státem kontrolovaného sektoru (první pilíř) do oblasti soukromého sektoru
(druhý pilíř) zásadně nepodporuje. Dále se přihlásil posl. V. Votava. Druhý pilíř bude výhodný pro
účastníky s měsíčním příjmem nad 40 tis. Kč. Většina mladých lidí (cca 90%) nedosáhne ani na
průměrnou mzdu (cca 23 tis. Kč). Proto odhaduje, že zájem vstupovat do druhého pilíře nebude nijak
závratný. Posl. F. Laudát uvedl, že produkt druhého pilíře důchodového spoření bude považován za
jakýkoliv jiný spořící produkt. Na základě předběžných výpočtů se předpokládá dosažitelnost i pro
skupiny obyvatel, které v České republice dosáhnou na průměrnou mzdu. Náměstek financí J. Gregor
uvedl, že přesun z prvního do druhého pilíře bude dle průzkumů výhodný pro 45% až 50% obyvatel.
Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí J. Král upřesnil, že český důchodový systém potřebuje
několik základních změn. Vyšší diverzifikaci zdrojů pro příjmy ve stáří, fiskální udržitelnost
důchodového systému a zvýšení ekvivalence. Dosavadní systém zatím neposkytuje adekvátní náhradu
pro vyšší a nadprůměrné příjmy. Proto koncept vlády, která přichází s možností spoluúčasti na
důchodovém spoření, je považován za velmi originální způsob lepšího zabezpečení se na stáří. Dále se
do rozpravy přihlásili: posl. A. Michalík, posl. P. Braný, posl. F. Laudát, posl. V. Votava, náměstek
ministra financí J. Gregor a místopředseda výboru pro sociální politiku posl. M. Opálka.
Předseda výboru posl. P. Suchánek zahájil podrobnou rozpravu. Zpravodaj posl. V. Vilímec
navrhl hlasovat o podaném pozměňovacím návrhu posl. H. Langšádlové. Předsedající posl. P.
Suchánek zahájil hlasování. Výsledkem hlasování (+13,0,7) byl pozměňovací návrh přijat.
Zpravodaj posl. V. Vilímec předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+13,0,7) bylo
přijato usnesení č. 165. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 1.
***
2.
Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření (tisk 413)
Návrh zákona uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Návrh zákona představuje zásadní
reformu třetího pilíře důchodového systému. Podle terminologie EU tvoří třetí pilíř penzijní
připojištění se státním příspěvkem. Spočívá zejména v oddělení majetku akcionářů penzijních fondů
od majetku účastníků spoření. V dlouhodobém horizontu tento systém nahradí dosavadní systém. Až
vstoupí v platnost doplňkové penzijní spoření, dosavadní systém penzijního připojištění se státním
příspěvkem se uzavře a nebude možno uzavírat nové smlouvy. Nynější účastníci systému budou mít
možnost setrvat v tzv. transformovaném fondu, který zachová dosavadní podmínky nebo budou mít
volbu přejít do nového doplňkového penzijního připojištění na základě uzavření nové smlouvy se
zachováním dosavadní pojistné doby. Návrh zákona dosavadním účastníkům systému penzijního
připojištění neukládá povinnost přejít do nových fondů. Majetek současných penzijních fondů a
účastníků bude oddělen na základě transformačního projektu, který bude schvalovat podle zákona
Česká národní banka. Po splnění zákonných požadavků se z penzijních fondů stanou penzijní
společnosti, které budou spravovat účastnické fondy třetího pilíře a důchodové fondy druhého pilíře na
základě dodatečné licence. Ze zákona bude mít penzijní společnost povinnost vytvořit pouze jeden
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konzervativní účastnický fond. V novém doplňkovém systému bude zachováno poskytování státního
příspěvku a daňové motivační prvky. Novela navrhuje změnu v poskytování výše státního příspěvku
pro účastníky systému. Spoluúčastí účastníků spoření dojde k dostatečné akumulaci kapitálu a k
vytvoření doplňkového příjmu v období důchodového věku. Minimální měsíční vklad na účet spoření
ve výši 300 Kč/měsíc umožní účastníkovi spoření získání státního příspěvku v částce 90 Kč.
Rozhodne-li se účastník spoření měsíčně uložit částku ve výši 1 000 Kč, získá státní příspěvek
v částce 230 Kč.
- obecná rozprava viz bod 1
Předseda výboru posl. P. Suchánek zahájil podrobnou rozpravu. Zpravodaj posl. V. Vilímec
navrhl hlasovat o podaném pozměňovacím návrhu posl. H. Langšádlové a zpravodaje posl. V.
Vilímce. Předsedající posl. P. Suchánek zahájil hlasování o pozměňovacím návrhu posl. H.
Langšádlové. Výsledkem hlasování (+13,5,2) byl pozměňovací návrh přijat. Předseda výboru posl. P.
Suchánek zahájil hlasování o pozměňovacím návrhu posl. V. Vilímce. Výsledkem hlasování (+8,12,0)
nebyl tento návrh přijat.
Zpravodaj posl. V. Vilímec předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+13,0,7) bylo
přijato usnesení č. 166. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 1.
***
3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém
spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (tisk 414)

Návrh zákona uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. V souvislosti s předloženými návrhy
zákonů (vládní návrh zákona o důchodovém spoření, vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním
spoření) je nutné novelizovat i některé právní předpisy. Tyto nezbytné změny obsahuje doprovodný
změnový zákon označený jako tisk 414. V zákonech z oblasti sociálního zabezpečení se zohledňuje
nově zaváděný důchodový fondový pilíř a sazby pojistného. Novela zavádí i úpravu u daně z příjmů
fyzických a právnických osob a osvobození od daně u některých dávek. Upravuje osvobození od daně
u příspěvku od zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a stanoví nezdanitelnou část základu
daně u účastnického příspěvku. Plnění z pojistné smlouvy při pojištění důchodů podle zákona o
důchodovém spoření bude osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob obdobně jako je tomu u
důchodu z důchodového pojištění. Výplaty důchodů budou zahrnuty pod limit osvobození, který je
v současné době stanoven na třicetišestinásobek minimální mzdy. U doplňkových penzijních produktů
budou od daně osvobozeny doživotní penze a invalidní penze z penzijního připojištění a doplňkového
penzijního spoření.
- obecná rozprava viz bod 1
Předseda výboru posl. P. Suchánek zahájil podrobnou rozpravu. Zpravodaj posl. V. Vilímec
stáhl svůj pozměňovací návrh k tisku č. 414 pod bodem číslo 3, protože je již obsažený
v pozměňovacím návrhu posl. H. Langšádlové. V pozměňovacím návrhu posl. H. Langšádlové k tisku
č. 412 (v bodě 28) zpravodaj doporučil provést doplnění v bodě d. Druhé doplnění doporučil provést
v pozměňovacím návrhu posl. H. Langšádlové k tisku č. 413 v bodě 13.
Posl. A. Michalík požádal rozpočtový výbor o zamítnutí všech tří projednávaných
důchodových zákonů.
Předseda výboru posl. P. Suchánek uzavřel rozpravu a zahájil hlasování o zamítnutí všech tří
návrhů důchodových zákonů. Výsledkem hlasování (+7,0,13) nebyl návrh na zamítnutí přijat.
Předseda výboru zahájil hlasování o přerušení všech tří návrhů důchodových zákonů. Výsledkem
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hlasování (+7,0,13) nebyl návrh na přerušení přijat. Předseda výboru zahájil hlasování o tom, kdo
souhlasí s projednáváním podaných pozměňovacích návrhů. Výsledkem hlasování (+13,2,5) byl tento
návrh přijat.
Zpravodaj posl. V. Vilímec navrhl hlasovat o podaném pozměňovacím návrhu posl. H.
Langšádlové. Předseda výboru posl. P. Suchánek zahájil hlasování. Výsledkem (+13,6,1) byl návrh
přijat.
Zpravodaj posl. V. Vilímec předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+13,0,7) bylo
přijato usnesení č. 167. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
4.
Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 (tisk 400)
Zprávu uvedl zástupce České národní banky A. Geršl. Zpráva byla zveřejněna v polovině
letošního roku a pokrývá vývoj finančního systému a reálné ekonomiky v roce 2010/2011. Finanční
systém v České republice zůstává stabilní. Finanční instituce, podnikatelské subjekty, domácnosti i
vlády jsou opět vystaveny velmi vysoké míře nejistoty. Bilance rizik se ve srovnání s předchozím
vývojem příliš nezměnila zejména v důsledku nepříznivého fiskálního vývoje v eurozóně a jeho
potenciálních dopadů na domácí ekonomiku. Český finanční sektor byl krizí ovlivněn nepřímo
prostřednictvím oslabené ekonomické aktivity. Jeho výchozí pozice je silná, nicméně pro udržení
finanční stability v dalších dvou letech bude klíčový zejména vývoj v globálním prostředí. Klíčovou
částí finančního systému České republiky je bankovní sektor, který zůstává silný díky dostatečné
ziskovosti, adekvátní kapitálové přiměřenosti a dobré bilanční likviditě. Doznívající finanční krize a
hospodářská recese vytváří vysokou míru nejistoty, což vytváří řadu rizik, které by mohly v dalších
dvou letech finanční stabilitu narušit.
Zpravodaj posl. M. Doktor uvedl, že zpráva popisuje stabilitu vnitřního a vnějšího prostředí
České republiky. Zpravodaj ocenil informační kvalitu předloženého materiálu České národní banky a
velmi realistickou prognózu budoucího možného vývoje na finančních trzích.
Předseda rozpočtového výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. Do ní se přihlásil posl. F.
Laudát. Česká ekonomika je z 80% závislá na exportu. V souvislosti s tím se zajímal o to, zda se
sledují odvětvové propady vývozu zboží. Posl. P. Braný se zajímal o restrukturalizaci úvěrů. A. Geršl
upřesnil, že tým odborníků provádí analýzu exportu zboží každé čtvrtletí. Zaměřuje se na klíčové
země a vyhodnocuje tzv. subagregátní indikátory efektivní poptávky po produktech z České republiky.
Největší význam je kladen na poptávku Spolkové republiky Německo po českých produktech. Protože
export českých podniků je tvořen i meziprodukty, představuje ukazatel vývozu Německa do dalších
zemí světa další významnou roli. Výkon dohledu se zaměřuje na kontrolu úvěrů v bankách. Kontroluje
se, zda nedochází k zabalování/maskování špatných úvěrů formou restrukturalize do dalšího úvěru.
Česká národní banka je v rámci mezinárodního srovnání na tuto oblast velmi citlivá.
Restrukturalizovaný úvěr je veden, ale klasifikován alespoň po dobou dalších dvou let. Pokud se
ukáže, že po těchto dvou letech dlužník problémový úvěr řádně splácí, dojde k reklasifikaci úvěru na
správný. Dále se do rozpravy přihlásil posl. F. Laudát.
Zpravodaj posl. M. Doktor předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+19,0,0) bylo
přijato usnesení č. 163. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 3.
***
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5.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 (tisk 402)
Informaci uvedl zástupce České národní banky P. Hollmann. Po předchozích projevech
světové finanční a hospodářské krize došlo v České republice k obnovení ekonomického růstu.
Nepříznivý ekonomický vývoj z předchozího období ještě částečně ovlivňoval hospodaření institucí
podnikajících na tuzemském finančním trhu a schopnost podnikatelských subjektů i fyzických osob
splácet své závazky. K oživení ekonomického růstu došlo v návaznosti na zlepšení exportních
možností poté, co se světový obchod vymanil z finanční krize. Zpočátku byl hlavním činitelem růstu
čistý vývoz, později výrazné obnovení tvorby zásob. Z odvětvového pohledu došlo k oživení tvorby
hrubé přidané hodnoty v průmyslu, obchodu a peněžnictví. Česká národní banka reagovala na vývoj
ekonomického prostředí snížením základních úrokových sazeb v květnu 2010. Pro úvěrové instituce se
pravidelně provádějí stress testy.
Zpravodaj posl. M. Doktor uvedl, že zpráva obsahuje všechny podstatné části v oblasti
legislativních změn dohledu a uplatňování regulatorní části na finančních trzích. Dále obsahuje části
ve kterých popisuje vývoj v jednotlivých segmentech finančního trhu. Zpráva odráží zdraví
bankovního sektoru a údaje o vzrůstající důvěře klientů českých bank. Nadále roste objem vkladů při
meziročním nárůstu 3,4% v objemu 2,8 bil. Kč.
Předseda výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. Do ní se přihlásil posl. P. Braný a
zajímal se o to, jakým způsobem budou zajištěny prostředky uložené v penzijních fondech. Zástupce
České národní banky P. Hollmann upřesnil, že zde jde spíše o politickou otázku. Záleží především na
politické vůli do jaké míry bude stát ochoten garantovat penzijní spoření buď prostřednictvím záruk
nebo nastavením regulatorních možností v zákoně. Dále se do rozpravy zapojil posl. F. Laudát.
Zpravodaj posl. M. Doktor předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+19,0,0) bylo
přijato usnesení č. 164. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 3.
***
Předseda výboru posl. P. Suchánek navrhl hlasovat o změně zpravodaje k následujícím bodům
č. 6 a č. 7 z důvodu omluvené neúčasti posl. M. Vostré z jednání rozpočtového výboru. Náhradní
zpravodaj posl. J. Dolejš byl rozpočtovým výborem schválen výsledkem hlasování (+14,0,0).

***
6.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze den 24. května 2011
(tisk 417)
Návrh zákona uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Jedná se o standardní, komplexní
bilaterální smlouvu upravující nejen zdaňování, ale i vyloučení nežádoucího dvojího zdanění u všech
druhů příjmů. Smlouva podporuje obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Obrat obchodu mezi Českou
republikou a královstvím Bahrajn za rok 2010 činil zhruba 13,7 mil. USD. Předkládaná smlouva o
zamezení dvojímu zdanění byla sjednána na expertní úrovni na základě vzorových smluv OECD a
OSN. Kromě jiného zajišťuje rozdělení práva na vybrání daní mezi oběma státy a potřebnou výměnu
informací v daňové oblasti. Smlouva zlepšuje právní jistotu daňových subjektů obou smluvních států,
přičemž vyloučení dvojího zdanění upravuje smlouva za použití metody prostého zápočtu zahraniční
daně. Smlouva nestanoví daňovým poplatníkům žádné jiné povinnosti nad rámec daňových zákonů
platných ve smluvních zemích a nemá přímý dopad na státní rozpočet České republiky.
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Zpravodaj posl. J. Dolejš doporučil rozpočtovému výboru mezinárodní smlouvu ke schválení.
Předseda výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. Do ní se nikdo nepřihlásil.
Zpravodaj posl. J. Dolejš předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+18,0,0) bylo
přijato usnesení č. 161. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
7.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské
lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 (tisk 422)
Návrh zákona uvedl náměstek ministra financí J. Gregor. Vzájemný obchodní obrat mezi
Českou republikou a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
činil v roce 2010 zhruba 410 mil. USD. Podíl vývozu dosáhl výše 78%. Teritorium je pro Českou
republiku velmi důležité, neboť české podnikatelské subjekty část exportu do Hongkongu dále
reexportují do ostatních okolních zemí. Smlouva byla připravena na základě vzorových smluv OECD
a OSN. Smlouva zlepšuje právní jistotu daňových subjektů obou smluvních států, přičemž vyloučení
dvojího zdanění upravuje smlouva za použití metody prostého zápočtu zahraniční daně. Smlouva
nestanoví daňovým poplatníkům žádné jiné povinnosti nad rámec daňových zákonů platných ve
smluvních zemích.
Zpravodaj posl. J. Dolejš doporučil mezinárodní smlouvu schválit a postoupit k projednání do
Poslanecké sněmovny. Předseda výboru posl. P. Suchánek otevřel rozpravu. Do ní se nikdo
nepřihlásil.
Zpravodaj posl. J. Dolejš předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování: (+18,0,0) bylo
přijato usnesení č. 162. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 2.
***
8.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2012 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
Předseda výboru posl. P. Suchánek informoval rozpočtový výboru o návrhu časového
harmonogramu projednávání státního rozpočtu České republiky na rok 2012. Výsledkem hlasování
(+18,0,0) byl harmonogram schválen pod usnesením číslo 168.
***
9.
Rozpočtová opatření
Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Bartůňková uvedla, že Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrh na změnu závazných ukazatelů své rozpočtové
kapitoly. Z nerealizovaných investičních akcí se 300 mil. Kč přesouvá na splátky úvěrů za výstavbu
Národní technické knihovny, dále jde o podporu sportu a další drobné změny. Jednání se za
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zúčastnil též náměstek ministra školství J. Kocourek.
Změny jsou zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011. Zvýšené nároky na výdaje ze
státního rozpočtu přímo ani nepřímo nevznikají.

9
Zpravodaj a předsedající posl. P. Suchánek předložil návrh na usnesení. Výsledkem hlasování:
(+10,7,0) bylo přijato usnesení č. 169. Přehled hlasování je uveden v příloze č. 3.
***
10.
Informace o činnosti podvýborů


v tomto bodě nebylo nic k projednání.
***
11.
Sdělení předsedy, různé

Tajemník výboru P. Jelínek informoval rozpočtový výbor o tom, že prostřednictvím senátora
V. Kubaty byla rozpočtovému výboru zaslána pozvánka na V. Konferenci o rozpočtech a financování
územních samospráv. Konference se bude konat v pondělí 22. září t.r. roku v hotelu Crowne Plaza, ul.
Koulova 15, Praha 6. V rámci tohoto bodu bylo přijato usnesení č. 170.
***
12.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. P. Suchánek informoval rozpočtový výbor, že následující řádná schůze
rozpočtového výboru bude (podle již schváleného usnesení č. 160) svolána po 5. září letošního roku
podle přikázání Poslanecké sněmovny a podle dalších skutečností.
***
Tím byl naplněn pořad 18. schůze výboru, jejíž jednání ukončil předsedající posl. P. Suchánek
ve 12 hodin 45 minut.
***

Zapsal: J. Vlna, P. Jelínek

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda výboru

