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Z ápis
ze 7. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 17. ledna 2007
v Praze

Středa 17. ledna 2007
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 9.00 hodin předseda výboru posl. B. Sobotka. Přivítal přítomné a navrhl, aby

se schůze řídila následujícím rozšířeným programem:
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) - dokončení

2.

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)

2a. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci
Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou
o partnerství AKT- ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se
vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (tisk 67)
3.
4.
5.
6.
7.

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

S takto doplněným pořadem schůze vyslovili poslanci souhlas. Hlasování (+15, 0, 0). Přehled
hlasování je uveden v příloze zápisu č. 1, str. 1.
***
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) - dokončení
Přehled ke stavu projednávání předlohy zákona podal zpravodaj posl. J. Smýkal. Informoval,
že rozprava byla uzavřena, uzávěrka pro podávání pozměňovacích návrhů byla 10. Ledna 2007. Jejich
přehled včetně stanoviska Ministerstva financí obdrželi poslanci v písemné formě. Na návrh posl.
P. Braného rozhodl výbor hlasováním umožnit v diskusi vystoupit prezidentu Asociace družstevních
záložen P. Marsovi. Ten požádal poslance o podporu pozměňovacích návrhů, kterými budou
zohledněny specifika družstevních záložen. Za prvé sníží požadavky ČNB na vlastní jmění a
kapitálovou přiměřenost a za druhé umožnit malým družstevním záložnám využívat vlastního
auditora, aniž budou muset akceptovat drahé velké auditorské firmy z rozhodnutí ČNB. Navržené
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znění vládního návrhu nezahrnuje majetkové podíly členů a tím znevýhodňuje členy Asociace
družstevních záložen.

Náměstek ministra financí M. Šimáček sdělil v reakci na předřečníka, že kapitál družstevních
záložen je nutné považovat spíše za virtuální realitu. Člen bankovní rady ČNB M. Singr
doplnil, že pokud by v návrhu zákona byla přijata metodika předsedy Asociace družstevních
záložen, pak by bylo nutné i do majetku bank započítávat privátní majetek členů správního
orgánu. To není reálné. Proto navrhovaný stav nelze považovat za znevýhodnění Asociace
družstevních záložen. Po vyčerpání přihlášených k diskusi byla tato uzavřena a následovalo
hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Na závěr bylo přijato doporučující
usnesení č. 125 (+ 20, 0, 0 ), přehled o hlasování je uveden v příloze zápisu č. 1, str. 1.

2.
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)
Návrh smlouvy uvedl náměstek ministra financí M. Šimáček:(V současné době se ve
vzájemných vztazích mezi ČR a Gruzií neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění.
Možné dvojí zdanění je nežádoucí pro rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských
vztahů. Předložená smlouva je sjednána na základě vzorových modelů smluv OECD a OSN. Uzavření
smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů). Zpravodajka posl. M. Vostrá konstatovala, že
smlouva vytváří pro právnické i fyzické právnické osoby dobré předpoklady rozvoje obchodu mezi
oběma zeměmi. Dále se zeptala, proč je návrh Poslanecké sněmovně předkládán až nyní začátkem
roku 2007, když byla smlouva podepsána již v květnu minulého roku. Dotázala se rovněž kdo byl
pověřen podepsáním smlouvy. Další dotaz se dotýkal termínu projednání připravované smlouvy
stejného druhu s Tadžikistánem. Na dotazy zpravodajky odpověděl náměstek M. Šimáček a ředitel
odboru Ministerstva financí V. Zíka. Ke smlouvě s Tadžikistánem byly podklady předány 10. ledna
2007 a tato bude předmětem projednávání Sněmovnou v nejbližším termínu. Smlouvu s Gruzií
podepisoval z pověření vlády náměstek Brabec. Její projednávání bylo opožděno volbami do
Poslanecké sněmovny a následnou nepřehlednou situací. Na závěr bylo přijato doporučující usnesení
č. 124 (+20, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1.

2a.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu a ratifikací
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci
Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o
partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje
část čtvrtá Smlouvy o ES (tisk 67)
Návrh smlouvy uvedla náměstkyně ministra zahraničí H. Bambasová: (Evropský rozvojový
fond (EDF) je určen pro financování rozvojové spolupráce a pomoci, kterou EU realizuje vůči
skupině 79 zemí a území Afriky, Karibiku a Tichomoří. Funguje od roku 1959 a jeho prostřednictvím
je podporován hospodářský rozvoj. V politickém rozvoji pak podpora oblasti trestního soudnictví,
boje proti terorismu a na kontrolu zbraní hromadného ničení. Každý EDF je uzavírán na pětileté
období. V současnosti je 9. EDF realizován pro období let 2002 – 2007. Česká republika přistoupila
k dohodě o partnerství mezi ES a citovanou skupinou zemí na základě čl. 6 odst. 4 Aktu o přistoupení.
Dohoda byla podepsána 25. června 2005 v Lucemburku. Ta je předložena Parlamentu ČR k vyslovení
souhlasu s ratifikací). Zpravodajkou byla posl. M. Vostrá, která doporučila smlouvu přijmout, nicméně

4
se pozastavila nad faktem, že smlouva byla podepsána 12. července 2006 premiérem M. Topolánkem,
i když ten se stal premiérem v pozdějším termínu. Dále se zeptala jak jsou finanční prostředky
rozdělovány a jaký je mechanismu výpočtu příspěvku ČR? V odpovědi náměstkyně ministra zahraničí
H. Bambasová sdělila, že projednání vládou proběhlo skutečně 12. července 2006, ale podpis premiéra
se mohl uskutečnit dle platné metodiky až po konzultaci a odsouhlasení smlouvy v EU. Příspěvek ČR
ve výši 0, 51% je v porovnání s příspěvkem Polska 1,3% a Maďarska je nízký, což bylo cílem. Po
diskusi bylo přijato usnesení č. 126 (+18,-1, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2.
3.
Zprávy
V rámci tohoto jednání nebyla projednávána žádná zpráva.
4.
Rozpočtová opatření
Rozpočtovému výboru nebyla předložena žádná žádost o rozpočtové opatření.

5.
Informace o činnosti podvýborů
Poslanec P. Rafaj pověřený řízením ustavující schůze podvýboru pro činnost daňové a celní
správy informoval výbor, že na ustavujícím jednání podvýboru dne 12. prosince 2006 přijal podvýbor
usnesení ve kterých, stanovil počet ověřovatelů dva a do těchto funkcí zvolil posl. A. Michalíka a
posl. D. Reisiegela. Dále zvolil jako kandidáta na funkci předsedy podvýboru posl. P. Rafaje a zvolil
místopředsedou posl. D. Rovana. Po diskusi výbor schválil ve funkci navrženého předsedu a vzal na
vědomí volbu místopředsedy podvýboru. K tomu přijal usnesení č. 127 (+19, 0, 0), přehled hlasování
viz příloha zápisu č. 1, str. 2.
Podvýbor pro finanční trhy a loterie jednal na ustavujícím zasedání dne 12. prosince 2006. Za
omluveného poslance M. Pateru pověřeného řízením ustavující schůze, informoval výbor
místopředseda výboru posl. P. Hrnčíř. Ten sdělil výboru, že podvýbor přijal usnesení, ve kterém
stanovil počet ověřovatelů podvýboru na dva a do těchto funkcí zvolil posl. L. Suka a posl.
A. Michalíka. Dále zvolil jako kandidáta na funkci předsedy podvýboru posl. M. Pateru. K tomu bylo
po diskusi přijato usnesení č. 128 (+19, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2. Na
návrh předsedy výboru posl. B. Sobotky byl za dalšího člena do podvýboru zvolen posl. P. Červenka.
K tomu bylo přijato usnesení č. 129 (18, 0, 1), přehled hlasování je uveden v příloze tohoto zápisu č.
1, na str. 3.
Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie
v mezidobí 6. a 7. schůze rozpočtového výboru nezasedal. O této skutečnosti Informoval výbor
předseda podvýboru posl. P. Braný. Dále sdělil výboru, že je připravován plán činnosti podvýboru na
první pololetí roku 2007. Požádal o pomoc při stanovení kompetenčních hranic tří podvýborů, které se
v Poslanecké sněmovně zbývají otázkami evropských fondů. Též vznesl dotaz na tajemníka výboru,
jaká je situace v obsazení pracovníka sekretariátu výboru, který se bude zabývat otázkami podvýborů.
Na otázku odpověděl tajemník P. Jelínek, že výběrově řízení zájemců o toto místo proběhne příští den
tj. 18. ledna 2007. Nástup pak bude možný, jakmile to umožní příslušné pracovně právní předpisy.

6.
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Sdělení předsedy, různé
Předseda výboru posl. B. Sobotka v rámci různého vyzval vedoucího kanceláře Poslanecké
sněmovny P. Kynštetra, aby uvedl návrh nového platového řádu. Navrhované úpravy vychází z novely
zákoníku práce a zvýšení platů ve státní sféře o 5% podle schváleného státního rozpočtu. K návrhu
platového řádu bylo po diskusi přijato usnesení č. 130 (+19, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu
č. 1, str. 3.
K zahraniční cestě do Vietnamu místopředseda výboru posl. P. Suchánek navrhl, aby čtveřici
poslanců tvořil vždy jeden poslanec stran zastoupených ve výboru a náhradníci z větších stran. K tomu
bylo přijato usnesení č. 131 (+ 19, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 3.
Předseda výboru navrhl dodatečně zařadit záměr recipročních návštěv se slovenskými partnery
v počtu cca 11 poslanců výboru. Po diskusi k tomu bylo přijato usnesení č. 132 (+ 19, 0, 0), přehled
hlasování je uveden v příloze zápisu č. 1, na str. 4.
Předseda výboru posl. B. Sobotka informoval, že výbor ve stanoveném termínu obdržel nominaci
5-ti kandidátů na místo člena Výboru pro finanční trhy s tím, že podklady v písemné formě poslanci
výboru obdrželi. Po jejich prostudování proběhne výběr formou hlasování na příští schůzi výboru 21.
února 2007.

7.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. B. Sobotka navrhl, aby se příští schůze výboru uskutečnila ve středu
dne 21. února 2007 s tímto programem:
1.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (tisk 107)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. B. Sobotka

2.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 124) - zahájení
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. M. Vostrá

3.

Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 85)
Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: posl. Petr Rafaj
Přizváni: představitelé MF

4.



Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tisk 86)
Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: posl. Petr Rafaj
Přizváni: představitelé MF
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5.

Návrh poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (tisk 100)
Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: posl. Michal Doktor
Přizváni: představitelé MF

6.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 99)
Uvede: zástupce Senátu
Zpravodaj: posl.
Přizváni: představitelé MF

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Volba člena výboru pro finanční trh
Návrh pravidel programu 298 220 kapitoly 398 - VPS státního rozpočtu na rok 2007
Zprávy
Rozpočtová opatření
Informace o činnosti podvýborů
Sdělení předsedy, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Bylo přijato usnesení č. 133 (+ 19, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 4.
***
Předseda výboru posl. B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci a jednání v 10.30 hodin
ukončil.
***

Dne 19. ledna 2007
Zapsali: J. Třebický, P. Jelínek

M. VOSTRÁ v.r.
ověřovatelka

B. SOBOTKA v. r.
předseda výboru

