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Z ápis
z první části 9. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala
15. března 2007 v Praze
Čtvrtek 15. března 2007
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 8.00 hodin předseda výboru posl. B. Sobotka. Přivítal přítomné a informoval,
že jednání výboru mimořádně svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny, kterým přikázala tisk
č. 144. Proto navrhl, aby se schůze řídila následujícím programem:
1.

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů
odkupovaných z trhu v roce 2007 (tisk 144)

2.

Sdělení předsedy, různé

Pořad jednání schůze byl přijat. Hlasování (+15, 0, 0), přehled hlasování je uveden v příloze
tohoto zápisu č. 1, str. 1.
***
1.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů
odkupovaných z trhu v roce 2007 (tisk 144)
Návrh novely zákona uvedl zástupce ministerstva financí náměstek E. Janota a zpravodaj
posl. V. Vilímec. Náměstek E. Janota zmínil, že operace s cennými papíry na trhu (prodej a nákup
státních dluhopisů) jsou nejmodernější nástroje řízení státního dluhu – obdoba evropských bank. Řekl,
že jde o technickou novelu, která slouží ke snížení nákladů a snížení rizika. Je nutné mít rámec, ve
kterém se Ministerstvo financí může pohybovat. Bylo zahájeno řízení státního dluhu na integrované
bázi, tj. včetně závazků plynoucích z krytí finančních potřeb v souvislosti s ukončením činnosti České
konsolidační agentury a krytím jejích závazků v dalších letech. Zpravodaj posl. V. Vilímec uvedl, že
doba splatnosti je 40 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a maximální rozsah státního
dluhopisového programu je 10 mld. Kč. Uvedl, že odkupy státních dluhopisů ze sekundárního trhu
jsou používány v zemích EU a OECD. Předseda posl. B. Sobotka otevřel rozpravu, do které se
přihlásil posl. M. Doktor, který vyzval opozici k neblokovávání dluhopisových programů. Posl.
J. Dolejš řekl, že návrh směřuje k zvýšení efektivnosti řízení státního dluhu. Předseda posl. B. Sobotka
zdůraznil, že čekal poděkování od vlády, že tato novela nebyla poslanci ČSSD zablokována a vyjádřil
překvapení, že se na ČSSD nikdo z vlády neobrátil, aby projednala možnost postupu podle § 90, ods. 2
zákona o Jednacím řádu, tj. ve zrychleném čtení. Náměstek E. Janota poté ujistil předsedu, že tuto
připomínku bude tlumočit ministru financí M. Kalouskovi.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 161 (+18, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu
č. 1, str. 1.
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2.
Sdělení předsedy, různé


Předseda posl. B. Sobotka se dotázal posl. M. Doktora, který se účastnil organizačního výboru a
který navrhl novelu zákona o České konsolidační agentuře ( tisk 139) k projednání
hospodářskému výboru, proč tak učinil. Posl. M. Doktor odpověděl, že v rámci rozpočtového
výboru by toto projednávání by mohlo být bráno jako střet zájmů a dodal, že rozpočtovému
výboru nic nebrání v tom, aby se návrhem novely zákona sám ze své vůle zabýval. V rámci tohoto
bodu předseda posl. B. Sobotka inicioval hlasování o projednávání této novely zákona. Tato
iniciativa nebyla výborem přijata. Přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 1. (+7, 0, -10).
Předseda posl. B. Sobotka dále udělil slovo náměstku ministra financí E. Janotovi, který by
preferoval u novely zákona věcnou stranu před politickou.



Posl. M. Doktor upozornil na stav dozorčí rady členů České konsolidační agentury (chybí
3 členové), současně připomněl svůj střet zájmu (je navržen na člena ČKA). Doporučil volbu,
nikoliv novelu, kterou se počet členů zužuje.



Tajemník výboru P. Jelínek informoval výbor, že vláda předá Poslanecké sněmovně Státní
závěrečný účet do 30. dubna. Rozpočtový výbor připraví harmonogram. V květnu SZÚ projednají
příslušné výbory Poslanecké sněmovny a v červnu již o Státním závěrečném účtu může jednat celá
Poslanecká sněmovna.



Posl. P. Braný upozornil, že ve čtvrtek 12. dubna se bude konat podvýbor rozpočtového výboru
pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů EU.

***
Předseda výboru posl. B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci a jednání této první
části 9. Schůze v 8.35 hodin ukončil. Zápis pokračuje 2. částí.
***
Dne 19. března 2007
Zapsali: D. Havlíčková, P. Jelínek

D. ROVAN
ověřovatel

v.r.

B. SOBOTKA v.r.
předseda výboru

