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Z ápis
ze 6. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 29. listopadu a
pokračovala 1. a 6. prosince 2006 v Praze

Středa 29. listopadu 2006
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin.
Jednání zahájil ve 14.00 hodin předseda výboru posl. B. Sobotka. Přivítal přítomné a navrhl, aby
se schůze řídila následujícím 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 2008 a 2009 (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.
5.1
5.2

Zprávy
Zpráva o finanční stabilitě za rok 2005
Zpráva České národní banky o inflaci/říjen (měnovém vývoji za 3. čtvrtletí 2006)

6. Rozpočtová opatření
7. Informace o činnosti podvýborů
8.

Sdělení předsedy, různé

9.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
***
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
Zpravodaj posl. B. Sobotka přednesl procedurální návrh - doporučil společné projednávání
souvztažných bodů č. 1 a 2. programu. Proti tomu nebylo námitek.
Přizváni: zpravodajové výborů k rozpočtovým kapitolám.
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Ústavně právní výbor zastupoval posl. R. Chytka, který upozornil na nedostatečné financování
kapitoly ministerstva spravedlnosti. Dále výbor seznámil s usnesením rozpočtové kapitoly Ústavního
soudu. Usnesení k rozpočtovým kapitolám č. 304 Úřad vlády, 309 Kancelář veřejného ochránce práv a
343 Úřad pro ochranu osobních údajů komentoval zpravodaj posl. P. Hrnčíř. Zpravodaj kontrolního
výboru posl. V. Koníček seznámil výbor s usnesením ke kapitole č. 381 Nejvyšší kontrolní úřad.
Usnesení hospodářského výboru ke kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu, kapitoly 327
Ministerstvo dopravy, kapitoly 328 Český telekomunikační úřad, kapitoly 344 Úřad průmyslového
vlastnictví, kapitoly 349 Energetický regulační úřad, kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv a kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost přednesli posl. K. Korytář, M. Šimonovský, O. Vojíř, V. Jakubková a P. Hojda.
Zpravodajové kapitol výboru pro obranu a výboru pro evropské záležitosti se z jednání omluvili.
Usnesení výboru pro bezpečnost ke kapitolám 305 Bezpečnostní informační služba, kapitole 314
Ministerstvo vnitra a kapitole 336 Ministerstvo spravedlnosti – část vězeňství přednesl posl.
Z. Maršíček. Výbor pro sociální politiku zastupoval zpravodaj posl. J. Petrů, který přednesl usnesení
k rozpočtové kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výbor pro zdravotnictví projednával
kapitolu 335 Ministerstvo zdravotnictví. S usnesením seznámil výbor posl. D. Rath. Poslanci P. Pleva,
T. Hasil a W. Bartoš seznámili výbor s usneseními ke kapitolám 321 Grantová agentura, 333
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 334 Ministerstvo kultury včetně finančních vztahů ke
státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a ke Státnímu fondu kultury, dále kapitoly
361 Akademie věd a kapitoly 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Výbor pro veřejnou
správu a regionální rozvoj zastupoval zpravodaj posl. R. Martínek, který výbor seznámil s usneseními
ke kapitolám 314 Ministerstvo vnitra – část správní, kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj,
kapitola Ministerstva informatiky a s Finančními vztahy státního rozpočtu vůči rozpočtům krajů, Hl.
města Prahy a obcí. Poslanci V. Dlouhý a V. Aubrecht informovali o usneseních výboru pro životní
prostředí ke kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí (včetně vztahu ke státnímu fondu životního
prostředí a kapitole 348 Český báňský úřad. Zahraniční výbor zastupoval zpravodaj posl. P. Wolf,
který informoval o usnesení k rozpočtové kapitole 306 Ministerstvo zahraničních věcí. Posl. J. Papež
informoval o usnesení zemědělského výboru ke kapitolám 329 Ministerstvo zemědělství a 346 Český
úřad zeměměřičský a katastrální.

3.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52)
a vládní návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 (tisk 53)
- příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2007 pro PSP - dokončení
Návrh výdajového rámce na léta 2008 a 2009 uvedl náměstek ministra financí B. Hejduk:
(Střednědobý výhled státního rozpočtu a státních fondů na léta 2008 a 2009 zajišťuje snižování podílu
deficitu veřejných rozpočtů na HDP. V roce 2008 je předpokládán ve výši 3,5% a pro rok 2009 ve výši
3,2%. V metodice fiskálního cílení se příjmy státního rozpočtu v citovaném období předpokládají ve
výši 927,9 mld. Kč, resp 971,9 mld. Kč v roce 2009. Vývoj výdajů se předpokládá ve výši 1034,1 mld.
Kč v roce 2008 a 1076,3 mld. Kč v roce následujícím. Predikci výdajů ovlivňují především výdaje
mandatorní sociálního charakteru. Záporné saldo státního rozpočtu v roce 2008 vzroste na 106,2 mld.
Kč a v roce 2009 dosáhne výše 104,4 mld. Kč.
Zpravodaj posl. B. Sobotka konstatoval, že vláda, která nezískala důvěru zřejmě nepřipravuje
strategii činnosti na delší období. V rozpravě posl. M. Urban doporučil jako pojistku vázat výdajové
limity státních rozpočtů na růst hrubého domácího produktu. Posl. M. Kalousek konstatoval, že tuto
politiku stanovených limitů všechny strany různým dílem porušovaly. Proto je k ní skeptický. Posl.
J. Dolejš: (Je potřebné se dohodnout jak dosáhnout aby se střednědobé rozpočtové výhledy
dodržovaly).
***
Předseda, zpravodaj posl. B. Sobotka přerušil projednávání tohoto bodu před přijetím
usnesení do odpoledního pokračování jednání.
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***
4.
Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 398 – Všeobecná pokladní
správa - dokončení
Úvodní informace k rozpočtové kapitoly sdělil dle předloženého písemného materiálu
náměstek ministra financí B. Hejduk. Rekapitulaci dopadů do státního rozpočtu provedl zpravodaj
posl. B. Sobotka. Na závěr bylo přijato usnesení č. 101 (+21, 0, 0), přehled hlasování viz příloha
zápisu č. 1, str. 4.
***

V této chvíli předseda výboru posl. B. Sobotka přerušil jednání schůze do 16.00 hodin – na čas, kdy
jsou pozváni předkladatelé rozpočtových opatření a zpráv.
***
Po přestávce za omluveného předsedu výboru řídil jednání místopředseda posl. J. Dolejš, který
doporučil výboru záměnu bodů 6. a 5.pořadu schůze. Proti tomu nebylo námitek.
***
6.
Rozpočtová opatření
V rámci tohoto bodu byly předloženy k projednání následující žádosti o rozpočtová opatření:
1. Žádost o rozpočtové opatření Ministerstva obrany uvedl a odůvodnil náměstek ministra M. Barták.
Zpravodaj posl. J. Dolejš doporučil výboru žádost podpořit. Bylo přijato usnesení č.102
(+18, 0, 1), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1.
2. Žádost Ministerstva dopravy předložil náměstek ministra J. Kubínek. V rozpravě posl. P. Rafaj
označil navrhovanou změnu za nesystémovou a nepodpoří ji. Posl. P. Braný rovněž vyjádřil
nesouhlas s návrhem. Posl. L. Šustr poukázal na nesoulad potřeb finančního krytí údržby nových
komunikací, což návrh řeší. Proto změnu podpoří. Místopředseda posl. P. Hrnčíř: (Rozpočtový
výbor nemůže provádět finanční přesuny mezi kapitolami). Na závěr bylo přijato usnesení č. 105
(+8,-2, 9), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1.
3. Žádost Kanceláře prezidenta republiky uvedl a odůvodnil ředitel J. Mužák. Zpravodaj posl. J.
Dolejš změnu bez fiskálního dopadu podpořil. Bylo přijato usnesení č.103 (+18, 0, 1), přehled
hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1.
4. Žádost o rozpočtové opatření Ministerstva průmyslu a obchodu odůvodnil posl. M. Urban.
Zpravodaj posl. J. Dolejš jej doporučil výboru přijmout. Po diskusi bylo přijato usnesení č. 104
(+18, 0, 1), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2.
5. Žádost Ministerstva financí o rozpočtovou změnu v kapitole Všeobecná pokladní správa uvedl a
odůvodnil náměstek ministra B. Hejduk. Úprava je žádoucí z důvodu úpravy plateb zdravotního
pojistného za státní zaměstnance. Bylo přijato usnesení č. 98 (+18, 0, 0), přehled hlasování viz
příloha zápisu č. 1, str. 2.
6. Žádost ministerstva kultury uvedl náměstek ministra kultury A. Toman. Zpravodaj posl. J. Dolejš
žádost upřesnil a doporučil výboru ke schválení. Bylo přijato usnesení č. 99 (+19, 0, 0), přehled
hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2
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5.
Zprávy
V rámci tohoto bodu byly předloženy k projednání tyto 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)

5.1

Zpráva o finanční stabilitě za rok 2005

Zprávu uvedl člen bankovní rady České národní banky J. Frajt. Zpráva toho druhu je
projednávána poprvé od 1. dubna 2006 tj. od účinnosti novely zákona o bankách. Česká národní banka
sleduje problematiku finanční stability již druhým rokem, přestože neexistuje jednotná definice
finanční stability. Stabilita je charakterizována finančním trhem bez poruch a s odolností proti
finančním šokům. Prioritní je oblast úvěrování malých a středních firem. Zde je evidováno 4%
rizikových úvěrů. Kapitálová přiměřenost o čtvrtinu poklesla. Banky finanční šoky zvládají.
Zpravodaj posl. M. Doktor vyzdvihl správnost projektového cílení finanční stability. Růst
kvality podnikatelských projektů snižuje rizikovost úvěrů. Banky rizikovost indikují a proto i
kvalitněji úvěrují. Dynamický růst vykazují spotřebitelské úvěry. Avizuje do 3 let problém platební
kázně. V rozpravě posl. M. Urban uvedl, že průmysl za 40 měsíců vykazuje stálý výkonnostní růst.
Posl. J. Dolejš očekává rizika sociálního charakteru u zadlužených nízkopříjmových domácností. J.
Frajt reagoval na rozpravu a uvedl, že hypotéky jsou zatím velmi levné a zadlužení není výrazným
problémem. U spotřebních úvěrů je finanční nekázeň problémem výchovy. Ke zprávě bylo přijato
usnesení č. 106 (+19, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 3.
5.2

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

Zprávu uvedl člen bankovní rady ČNB J. Frajt: (Inflace na konci října 2006 vykazuje hodnotu
2,5%. V příštím roce dojde v důsledku 2% dopadů zvýšení ceny energií a tabákových výrobků ke
zvýšení inflace. Očekává hodnotu blížící se k hodnotě 4%. Tato výše inflace se pozvolna rozmělní
neboť základní tj. daňová inflace bude oscilovat kolem hodnoty 3%).
Zpravodaj posl. J. Dolejš se dotázal na prognózu růstu inflace v důsledku růstu ceny ropy a
dále na dopad vlivu přírůstku zásob na ukazatel hrubého domácího produktu, zejména dopadu růstu
objemu obchodního zboží a stavebnictví jako celku. Na dotazy reagoval J. Frajt: (Dle stovky
nejlepších světových analytických společností do roku 2008 nepřekročí ropa hodnotu 60 USD za
barel. Přírůstek zásob ke konci kalendářního roku je jev obvyklý a v průběhu následujících dvou
čtvrtletí se zpravidla promítne do kapitálu, nebo do spotřeby). Po diskusi bylo přijato usnesení č. 107
(+16, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 3.
***
Řízení schůze se opět ujal předseda výboru posl.B. Sobotka.
***
3.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52)
A vládní návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 (tisk 53)
-příprava návrhu usnesení ke 2. Čtení SR na rok 2007 pro PSP –pokračování přerušeného bodu
jednání a dokončení
Předseda výboru posl. B. Sobotka si formálně osvojil 1504 podnětů z řad veřejnosti a
upozornil, že to neznamená jejich automatickou podporu při hlasování. Je to formální krok k tomu,
aby o každém podnětu mohl výbor rozhodnout hlasováním. Před projednáváním předložených
písemných podkladů a to usnesení jednotlivých výborů ke kapitolám státního rozpočtu přikázaných

6
jim k projednání Poslaneckou sněmovnou a Přehledu podnětů z řad veřejnosti požádal posl.
B. Sobotka o samostatné hlasování o převodu 20 mil. Kč původně určených na rekonstrukci
nemocnice Milosrdných bratří v Brně a 40 mil. Kč z rozpočtové položky kapitoly VPS - Výdaje na
státní správu (celková navrhovaná částka je 1,880 mld. Kč). Posl. P. Suchánek požádal o samostatné
hlasování bodu 83/1 (viz přiložený materiál). Posl. L. Šustr chtěl samostatné hlasování bodu 16, posl.
J. Dolejš bodu 159/9, posl. J. Patera bodu 84/4, posl. J. Smýkal bodu 20/2 alternativně. Následovalo
hlasování o všech předložených návrzích v blocích navržených zpravodajem. Dále posl. L. Šustr
navrhl redukci částky bodu 418 z původní výše 200 mil. Kč na 150 mil. Kč (bylo schváleno), zrušení
pol. 1209 a posílení pol. 579 ze 3 mil. Kč o dalších 5 mil. Kč. Posl. V. Votava navrhl doplnění
rekonstrukce kulturní památky sv. Jana Křtitele obce Velečín a navrhl částku 1,5 mil. Kč, dále na
víceúčelové hřiště obce Hostoun okr. Domažlice navrhl částku 3 mil. Kč. Posl. P. Suchánek navrhl
částku 10 mil. Kč na rekonstrukci Nádražní ulice v J. Hradci, posl. J. Dolejš částku 10 mil.Kč na
víceúčelovou budovu (radnici s knihovnou) v obci Starý Jičín, posl. J. Smýkal navrhl částku 2 mil. Kč
na rekonstrukci obecního úřadu ve Stupavě a 0,5 mil. Kč pro obec Zlobice okr. Kroměříž na
rekonstrukci víceúčelového hřiště. Všechny tyto návrhy byly výborem podpořeny. Posl. M. Urban
navrhl částku 100 mil. Kč pro město Brno na rekonstrukci dráhy Masarykova závodního okruhu
v Brně. Tento návrh nezískal podporu výboru.
Část usnesení týkající se výdajových rámců na léta 2008 a 2009 tvoří součást v tomto bloku
přijatého usnesení č. 100 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007. Hlasování (+20, 0, 1 ),
jeho přehled je obsažen v příloze zápisu č. 1, str. 3.
7.
Informace o činnosti podvýborů
Tato část programu nebyla v této fázi schůze naplněna. Dosud všechny politické kluby
nenominovaly poslance do podvýborů.
8.
Sdělení předsedy, různé
V rámci různého místopředseda výboru posl. P. Suchánek navrhl kandidaturu posl. R. Fialy do
Rady Státního fondu životního prostředí české republiky. Hlasování o zástupcích výboru v Radě SF
ŽP ČR se uskuteční po doplnění nominací ještě v průběhu této schůze.
9.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda posl. B. Sobotka v tuto chvíli přerušil jednání schůze s tím, že se její pokračování
uskuteční v pátek 1. prosince 2006 od 8.00 hodin.

***

Pátek 1. prosince 2006
Předseda výboru posl. B. Sobotka zahájil jednání a přivítal přítomné. Navrhl, aby se jednání
řídilo následujícím programem:
1.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky
na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. (tisk 90)
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2.

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu,
splatných v letech 2007 a 2008 (tisk 89)

3.

Sdělení předsedy, různé (rozšířeno o rozpočtové opatření)

4.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Návrh byl přijat, hlasování (+13, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2, str. 1
***

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na
rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. (tisk 90)
Návrh uvedl náměstek ministra financí B. Hejduk: (Návrh zajistí odpovídající množství
finančních prostředků pro zajištění výplaty důchodů v roce 2007. Nedostatek rozpočtu výdajů kapitoly
Ministerstva práce a sociálních věcí schváleného státního rozpočtu je způsoben kombinací několika
faktorů. Nejvýznamnější jsou zejména rozpočtem nepředpokládaný nárůst důchodců o 50 tis. osob,
nárůst vyvolaný tím, že nově přiznané důchody jsou výrazně vyšší než jsou dochody“starodůchodců“,
snížení výdajů o 500 mil. Kč na důchody v Poslanecké sněmovně při projednávání státního rozpočtu
na rok 2006, úhrada záloh České poště a. s. na výplatu důchodů v prvních lednových termínech roku
2006). Zpravodaj posl. B. Sobotka poděkoval za podrobnou úvodní zprávu a otevřel rozpravu.
V diskusi posl. L. Šustr upozornil na skutečnost, že odsouváním problému plateb ve vztahu k České
poště a.s. může docházet opakovaně i v následujících letech. Na závěr bylo přijato usnesení č. 108
(+9, 0, 6), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2, str. 1.
2.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných
v letech 2007 a 2008 (tisk 89)
Návrh uvedl náměstek ministra financí B. Hejduk: (Podstata návrhu je obsažena v názvu
zákona. Účelem státního dluhopisového programu je úhrada jistin státního dluhu, splatných v letech
2007 a 2008. Maximální rozsah dluhopisového programu je 132 982 740 000 Kč. Veškeré závazky
vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou spláceny nejpozději uplynutím 55 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona).
Zpravodaje posl. M. Doktora zastoupil předseda výboru posl. B. Sobotka, který doporučil
výboru návrh přijmout. Po diskusi bylo přijato usnesení č. 109 (+13, 0, 2), přehled hlasování viz
příloha zápisu č. 2, str. 1.
3.
Sdělení předsedy, různé
V rámci tohoto bodu byly projednány návrhy na zastoupení poslanců výboru ve Státním fondu
životního prostředí České republiky. Navrženi byli poslanci R. Fiala a V. Votava. Po diskusi bylo přijato
usnesení č. 112 (+13, 0, 1), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2, str. 2.
Dle schváleného rozšíření programu jednání byla následně projednávána upravená žádost
Ministerstva dopravy o rozpočtové opatření. Žádost uvedl ministr dopravy A. Řebíček. Zpravodaj
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posl. B. Sobotka navrhl výboru revokovat původní usnesení( viz zápis k bodu č. 6 str. 5.) a současně
žádost doporučil upravený návrh žádosti přijmout. Hlasování o revokaci (+11, 0, 2). Na závěr bylo
k rozpočtovému opatření ministerstva dopravy přijato doporučující usnesení č. 113 (+9, 0, 2), přehled
obou hlasování viz příloha zápisu č. 2.
K zahájení činnosti podvýborů bylo konstatováno, že Podvýbor pro finanční hospodaření
územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie má dostatečný počet zájemců z řad
poslanců. Výbor pověřil posl. P. Braného svoláním výboru a řízením ustavující schůze. K tomu bylo
přijato usnesení č.110 (+15, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2, str. 3.
Rovněž podvýbor pro činnost daňové a celní správy dosáhl dodatečnou přihláškou posl.
D. Rovana dostatečného počtu zájemců. Výbor pověřil řízením ustavující schůze posl. P. Rafaje.
K tomu bylo přijato usnesení č. 111 (+15, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 2, str. 3.
Počet členů podvýboru pro finanční trhy a loterie byl na místě doplněn poslanci P. Hrnčířem,
A. Michalíkem, L. Šustrem a L. Sukem. Posl. L. Šustr předem informoval o možném střetu zájmu.
Výbor s jeho nominací vyjádřil souhlas. Posl. M. Patera byl výborem pověřen svoláním a řízením
ustavující schůze podvýboru. K tomu bylo přijato usnesení č 112 (+15, 0, 0), přehled hlasování viz
příloha zápisu č. 2, str. 2
Posl. V. Vilímec informoval výbor, že ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu znovu otevře
možnost finančně posílit o 250 mil. Kč pro zabezpečení výkonu veřejné správy na krajích a navýšení
kapitoly Ministerstva vnitra o 50 mil. Kč na techniku ( hasičská auta) Hasičského záchranného sboru.
Posl. L. Šustr informoval, že skutečná výše příjmů krajů je mnohem vyšší než jsou udávaná čísla a to
již několik let. Údaje lze z jejich výkazů hospodaření za minulá léta zjistit. Posl. B. Sobotka uvažuje o
posílení zdrojů pro druhé čtení za navrhovaného příspěvku pro Českou exportní banku a u kapitoly
VPS – částky určené pro úhradu právních služeb. Po diskusi bylo revokováno původní usnesení
výboru ke druhému čtení SR 2007 a přijata změna - doplněk viz usnesení č. 114 (+16, 0, 0), přehled
hlasování viz příloha zápisu č. 2, str. 4.
Z iniciativy posl. P. Suchánka pověřeného výborem na organizaci a přípravu zahraničních
kontaktů výboru vzešlo po diskusi doporučení, aby se v prvním pololetí roku 2007 uskutečnily
výjezdy do Vietnamu a Turecka. Ve druhém pololetí jsou plánovány výjezda do Ruska a Irska. S tím
bude seznámen odbor mezinárodních vztahů Poslanecké sněmovny. Předseda posl. B. Sobotka vyzval
zástupce parlamentních klubů, aby do příští schůze navrhly klíč účasti poslanců výboru na zahraniční
cesty.
4.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Tento bod nebyl v tomto okamžiku projednáván. Předseda výboru posl. B. Sobotka po dohodě
jednání výboru v 9.00 hodin přerušil s tím, že druhé pokračování schůze se uskuteční ve středu 6.
prosince 2006.
*****
Středa 6. prosince 2006
Předseda výboru posl. B. Sobotka přivítal přítomné a navrhl, aby se jednání řídilo
následujícím programem:
1.
2.
3.
4.

Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových
požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce
elektronických peněz (tisk 94) – zahájení
Sdělení předsedy, různé
Rozpočtová opatření, technické změny v rozpočtu
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Návrh programu byl přijat (+ 18, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str. 1.
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***
1.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků
na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce
elektronických peněz (tisk 94) - zahájení
Návrh uvedl a odůvodnil náměstek ministra financí T. Zídek. Ministerstvo financí připravilo
návrh v souladu s legislativní činností vlády pro rok 2006. Jde o český koncept kapitálové
přiměřenosti (označovaný jako „Basel II“, jehož konečná verze byla publikována po odsouhlasení
guvernéry centrálních bank a představiteli dohledových orgánů zem G 10 Basilejským výborem pro
bankovní dohled). Gestory zavedení uvedených směrnic je Ministerstvo financí a Česká národní
banka. V oblasti bankovnictví nahrazují směrnice, ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti bank platí
pravidla obezřetného podnikání. V oblasti právní úpravy družstevních záložen byly směrnice
transponovány do zákona o spořitelních a úvěrových družstvech, v oblasti úpravy obchodníků
s cennými papíry pak do zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zpravodaj posl. J. Smýkal avizoval
podání souboru svých pozměňovacích návrhů. S ohledem na zkrácení projednávání návrhu zákona na
20 dnů - t.j. do doby, kdy již bude ukončeno právě probíhající jednání Poslanecké sněmovny navrhl,
aby po obecné rozpravě bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do nejbližšího jednání rozpočtového
výboru (17. ledna 2007) s tím, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů bude stanoven na 10.
ledna 2007, aby se k nim mohlo vyjádřit Ministerstvo financí i Česká národní banka. V otevřené
diskusi za účasti zástupců České národní banky se rozprava zabývala zejména problémy spojenými
s možným datem účinnosti zákona. Na závěr bylo projednávání tohoto bodu přerušeno. Hlasování
(+ 20, 0, 0), přehled viz příloha zápisu č. 3, str. 1.
2.
Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. B. Sobotka požádal posl. P. Braného pověřeného řízením ustavující schůze
podvýboru RV pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie, aby
seznámil výbor s jednáním podvýboru. Posl. P. Braný informoval, že byl podvýborem jednomyslně
zvolen kandidátem na předsedu podvýboru. Následovala volba výborem. Posl. P. Braný byl zvolen.
K tomu bylo přijato usnesení č. 120 (+20, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str. 3. Dále posl.
P. Braný informoval, že ve druhém kole tajných voleb podvýbor zvolil posl. V. Vilímce místopředsedou
podvýboru. Výbor vzal tuto skutečnost na vědomí. K tomu bylo přijato usnesení č. 121 (+ 20, 0, 0),
přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str. 3.
3.
Rozpočtová opatření, technické změny v rozpočtu
V rámci tohoto bodu byly projednány následující žádosti o rozpočtová opatření, resp. změn
technických parametrů investičních akcí financovaných ze státního rozpočtu. Změny Ministerstvo
financí provede pouze tehdy, umožní-li to v tomto pozdním termínu podání předpisy:
1. Žádost města Kralupy nad Vltavou uvedl a odůvodnil v roli zpravodaje předseda výboru posl.
B. Sobotka. K žádosti bylo přijato usnesení č. 116 (+20, 0, 0), přehled hlasování viz příloha
zápisu č. 3, str. 1.
2. Žádost města Vsetín o rozpočtové předseda výboru posl. B. Sobotka doporučil přijmout. Bylo
přijato usnesení č. 117 (+20, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str. 2.
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3. Žádost města Domažlice nebyla pro nevyjasněnost (rozpory v předložených žádostech)
projednávána. Nejnovější žádost se netýkala rozpočtového opatření.
4
5
6
7

4. Žádost FC Pálava Mikulov byla zpravodajem posl. B. Sobotkou doporučena. Výbor přijal
usnesení č. 118 (+20, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str. 2.
5.
Žádost o rozpočtové opatření obce Horní Blatná byla zpravodajem posl. B. Sobotkou
doporučen. Bylo přijato usnesení č. 119. (+20, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str.
2.

6. Žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o rozpočtové opatření komentované
místopředsedou posl. P. Suchánkem, upřesněné pos. M. Doktorem bylo výboru doporučeno
přijmout. Po diskusi bylo přijato usnesení č. 123 (+17, 0, 0 ), přehled hlasování viz příloha
zápisu č. 3, str. 3

4.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda posl. B. Sobotka navrhl, aby se příští schůze výboru uskutečnila ve středu 17. ledna
2007 s tímto navrženým programem:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových
požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce
elektronických peněz ( tisk 94) - dokončení
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 (tisk 78)
Zprávy
Rozpočtová opatření
Informace o činnosti podvýborů
Sdělení předsedy, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Bylo přijato usnesení č. 122 (+17, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 3, str. 4.
***
Předseda výboru posl. B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci a jednání v 9.00 hodin
šestou schůzi výboru ukončil.
***

Dne 11. prosince 2006
Zapsali: J. Třebický, P. Jelínek
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M. VOSTRÁ v.r.
ověřovatelka

B. SOBOTKA v. r.
předseda výboru

