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Z ápis
z 5. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala ve dnech 14. až 16.
listopadu 2006 ve Velkých Bílovicích, Rakvicích, Hustopeči a Břeclavi

Úterý 14. listopadu 2006
od 19.45 hodin v Rakvicích
1.
Jednání s představiteli místních samospráv se zaměřením na zjednodušování legislativy v ekonomické
oblasti v působnosti místních samospráv (Rakvice)
Výbor jednal za účasti starostů Rakvic, Velkých Bílovic, Hustopečí a zástupců vinařství
v Rakvicích o problematice ustavení samospráv po komunálních volbách, dále o jejich činnosti a o
financování správy svěřené v přenesené působnosti obcím.

Středa 15. listopadu 2006
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 10,00 hodin předseda výboru posl. B. Sobotka. Přivítal přítomné poslance a navrhl, aby
se schůze řídila následujícím programem:
2.

Zprávy
- Zpráva o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2006
- Zpráva o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2006

3.

Rozpočtová opatření

4.

Sdělení předsedy, různé

5.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

6.

Jednání s představiteli Regionu se zaměřením na zjednodušení legislativy v ekonomické
oblasti a na přípravu rozpočtu na rok 2007 – pracovní oběd (Velké Bílovice)

7.

Tisková konference (účast: vedení výboru)
Volný program (Bílovice)

8.

Setkání se zaměstnavateli se zaměřením na zjednodušení legislativy v hospodářské a správní
oblasti, která má ekonomické důsledky (Hustopeče)

Čtvrtek 16. listopadu 2006
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9.

Návštěva výrobního podniku- firma OTIS (eskalátory, výtahy) Břeclav
- jednání s představiteli firmy se zaměřením na zjednodušení legislativy v hospodářské a
správní oblasti, která má ekonomické důsledky
- prohlídka provozů

Takto upřesněný program byl schválen všemi přítomnými (+14, 0, 0).
Vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení jednací místnosti navrhl předseda výboru posl.
B. Sobotka, aby z jednání nebyl pořizován zvukový záznam. Návrh byl přijat. Hlasování (+14, 0, 0),
přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1.
***




2.
Zprávy
Zpráva o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2006
Zpráva o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2006

Po dohodě výboru přednesl náměstek ministra financí B. Hejduk úvodní slovo k oběma
zprávám současně. Zprávy jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 218/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech. Celkové příjmy za 1. - 3. čtvrtletí ve výši 673,5 mld. Kč představují 75,7% rozpočtu.
Meziroční nárůst je 39,4 mld. Kč. Z toho daňové příjmy dosáhly výše 344,1 mld. Kč, což při plnění
72,7% představuje meziroční nárůst o 3,2 mld. Kč. Pojistné a sociální zabezpečení vykazuje příjmy ve
výši 244 mld. Kč (72,5%). Nedaňové a ostatní příjmy ovlivňují plnění i meziroční růst celkových
příjmů. Jejich výše 85,4 mld. Kč představuje 107% rozpočtu. Celkové výdaje dosáhly v 1. – 3. čtvrtletí
2006 výše 672 mld. Kč při čerpání 69,7% rozpočtu a meziročním nárůstu o 63,7 mld. Kč. Běžné
výdaje ve výši 623,2 mld. Kč představují čerpání v rozpočtu na 71,7% meziroční nárůst o 50,4 mld.
Kč. Kapitálové výdaje činily 48,8 mld. Kč, tj. čerpání na 51,3% rozpočtu a meziročním růst 13,3 mld.
Kč. Vykázaný přebytek hospodaření státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč je vzhledem k jeho
rozpočtované výši relativně příznivý a je minimálně o 24,3 mld. Kč nižší než ve stejném období roku
2005. V průběhu posledního čtvrtletí lze však očekávat rychlejší čerpání výdajů a schodek
hospodaření státního rozpočtu by měl dosáhnout minimálně rozpočtované úrovně.
Zpravodaj: posl. B. Sobotka poděkoval za obsažné úvodní slovo a vyzval poslance k diskusi.
V ní se přihlásili poslanci: J. Dolejš: (Korelace HDP/daň z příjmů klesá a přesunem těžiště daní do
oblasti daní nepřímých může daňový výběr klesnout, aniž budou přijímány jakékoliv legislativní
úpravy. Důchodový účet vykazoval přebytek a mělo by tomu tak být minimálně dalších 15 let).
B. Sobotka: (Garance státu za Českou konsolidační agenturu se promítnou do výše schodku státního
rozpočtu. Příští rok nebudou klesat sazby daní. Růst zaznamená spotřební daň na cigaretové výrobky.
Daňová kvóta klesne v řádu desetin procenta). Posl. P. Rafaj se zeptal na dopad nižšího výběru daně
z přidané hodnoty. Posl. P. Suchánka zajímal vliv novinky v podobě společného zdanění manželů. Na
dotazy reagoval náměstek ministra financí B. Hejduk: (Inkaso daně z přidané hodnoty vykázalo plnění
na 83,3%. Loni za stejné období vykazovalo 79,2% a v závěru roku byl předpoklad výběru naplněn.
Pokles výběru daně z příjmu právnických osob byl vyrovnáván růstem ekonomiky a plátci z menších
firem. Společné zdanění manželů se promítlo dopadem 4 mld. Kč, z toho paušální platby byly ve výši
2 mld. Kč. K zápornému dopadu důchodů - vznikl rozdíl mezi náhledem Ministerstva financí a
Ministerstva práce a sociálních věcí schválením legislativních úprav v Poslanecké sněmovně a to s
průmětem 0,5 mld. Kč. Do důchodového systému přibylo proti předpokladu dalších 50 tis. občanů.
Rozdíl koncem roku byl řešen úvěrem od České Pošty. Ještě do konce roku bude problematika řešena
legislativně, a to vládním návrhem zákona ve zkráceném projednání podle §90 jednacího řádu
Poslanecké sněmovny).
Ke zprávě o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2006 bylo přijato usnesení č. 96 (+14, 0,
0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1. Ke zprávě o pokladním plnění státního rozpočtu za
1. až 3. čtvrtletí 2006 bylo přijato usnesení č. 97 (+14, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č.
1, str. 2.
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3.
Rozpočtová opatření
V rámci toho jednání byla předložena žádost Slezské nemocnice v Opavě o využití částky
k nákupu jiného druhu přístrojového nemocničního vybavení . Na základě souhlasného stanoviska
Ministerstva zdravotnictví a po doporučení zpravodaje posl. B. Sobotky bylo přijato usnesení č. 94
(+14, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2

4.
Sdělení předsedy, různé
V rámci tohoto bodu předseda výboru posl. B. Sobotka navrhl, aby výbor revokoval své
původní rozhodnutí k počtům poslanců v podvýborech a doporučil minimální počet poslanců stanovit
na devět s tím, že počet členů z rozpočtového výboru bude nadpoloviční. Ke změně usnesení č. 37 ze
dne 4. října 2006 o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro finanční hospodaření územních
samospráv a pro využívání fondů Evropské unie bylo přijato usnesení č. 91 (+14, 0, 0), přehled
hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2. Ke změně usnesení č. 36 ze dne 4. října 2006 o zřízení
podvýboru rozpočtového výboru pro finanční trhy a loterie bylo přijato usnesení č. 92 (+14, 0, 0),
přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 3. Ke změně usnesení č. 35 ze dne 4. října 2006 o zřízení
podvýboru rozpočtového výboru pro činnost daňové a celní zprávy bylo přijato usnesení č. 93 (+14,
0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 3.
5.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. B. Sobotka navrhl, aby se příští schůzka rozpočtového výboru
uskutečnila ve středu dne 29. listopadu 2006 s tímto programem:
1.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 – kapitola 398
Všeobecná pokladní správa - zahájení

2.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52) a státní
rozpočet České republiky na rok 2007 (dle dokumentace k návrhu zákona) – společné jednání
se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2007 pro PSP

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52)
a vládní návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 (tisk 53)
- příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2007 pro PSP - dokončení

4.

Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 398 – Všeobecná
pokladní správa - dokončení

5.

Zprávy
5.1 Zpráva o finanční stabilitě za rok 2005
5.2

Zpráva České národní banky o inflaci/říjen (měnovém vývoji za 3. čtvrtletí 2006)
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6.

7.
8.

Rozpočtová opatření

rozpočtové opatření v kapitole Ministerstva kultury
Informace o činnosti podvýborů
Sdělení předsedy, různé

9. Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Po diskusi bylo k návrhu pořadu příští schůze přijato usnesení č. 95 (+14, 0, 0), přehled hlasování viz
příloha zápisu č. 1, str. 3

6.
Jednání s představiteli Regionu se zaměřením na zjednodušení legislativy v ekonomické oblasti a na
přípravu rozpočtu na rok 2007 – pracovní oběd (Velké Bílovice)
Pracovní oběd se uskutečnil ve vile Jarmila hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích. Omluven
byl primátor města Brna i hejtman Jihomoravského kraje. Diskuse se týkala problémů spojených
s technickou přípravou a správním řízení návrhu dálniční trasy procházející oblastí Pálavy směrem
k Rakouským hranicím.
***
Předseda výboru posl.B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci a jednání výboru
ve 13.30 hodin ukončil.
***
7.
Tisková konference (účast: vedení výboru)
Od 15.00 hodin se uskutečnila ve vile Jarmila tisková konference. Rozpočtový výbor
zastupoval předseda a přítomní místopředsedové výboru.
8.
Setkání se zaměstnavateli se zaměřením na zjednodušení legislativy v hospodářské a správní oblasti,
která má ekonomické důsledky (Hustopeče)
Od 18.00 hodin se v Hustopečích uskutečnilo setkání výboru se zástupci města ( starosta a
zástupci starosty). Pozváni byli představitelé a zástupci významných podniků regionu.
***

Čtvrtek 16. listopadu 2006
***
Za omluveného předsedy výboru (jednání organizačního výboru v Praze) vedl delegaci výboru
místopředseda posl. P. Suchánek.
***
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9.
Návštěva výrobního podniku - firma OTIS (eskalátory, výtahy) (Břeclav)
jednání s představiteli firmy se zaměřením na zjednodušení legislativy v hospodářské a
správní oblasti, která má ekonomické důsledky
prohlídka provozů

Po prohlídce provozů následoval návrat do Prahy.

Dne 29. listopadu 2006
Zapsali: J. Třebický, P. Jelínek

M. VOSTRÁ v. r.
ověřovatelka

B. SOBOTKA v . r.
předseda výboru

