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Z ápis
z druhé části 9. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala
21. března 2007 v Praze
Středa 21. března 2007
Přítomni: poslanci a hosté dle prezenčních listin.
Jednání zahájil ve 14.00 hodin předseda výboru posl. B. Sobotka. Přivítal přítomné a informoval,
že jednání výboru mimořádně svolal na základě svého rozhodnutí po konzultaci s místopředsedy výboru.
Navrhl, aby se schůze řídila následujícím programem:
1.

Podmínky převodu akcí z resortů do programu 298 220

2.

Sdělení předsedy, různé

Pořad jednání schůze byl přijat. Hlasování (+ 17, 1, 0), přehled hlasování je uveden v příloze
tohoto zápisu č. 1, str. 1.
***
1.
Podmínky převodu akcí z resortů do programu 298 220
Předseda B. Sobotka předal slovo posl. L. Šustrovi, který uvedl, že ze strany příjemců dotací
se neúměrně zvyšuje počet žádostí o převody mezi programy kapitol MŠMT a MMR do kapitoly VPS
do programu 298 220 – „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vlády ČR“ z důvodu
složité administrace ze strany odborných resortů. Bylo by proto vhodné, aby ministr financí společně
s ministrem pro místní rozvoj a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy rozpočtovým opatřením
převedli dotace, které byly zařazeny do státního rozpočtu na rok 2007 z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny a vlády ČR, do kapitoly 398 VPS do programu 298 220 při dodržení všech podmínek
tohoto programu. Doporučil z úrovně RV Poslanecké sněmovny nedělat převody položkově, ale
přijmout generální rozhodnutí. Zástupce ministerstva financí nám. E. Janota se zmínil nejdříve o
kontrole z NKÚ. Velký rozsah akcí, kterého se přeřazení týká, bude jistě cílem kontroly NKÚ. Zmínil i
malou kapacitu, to se týká počtu úředníků počtu a velkého nárůstu práce. Bude nutné přijmout
k tomuto problému opatření.
Předseda B. Sobotka otevřel rozpravu. Potvrdil, že ministerstvo financí prošlo v minulých
dvou letech auditem a nelze na něj brát stejný metr jako na ostatní resorty. Posl. L. Šustr ujistil, že
nárůst práce nebude tak dramatický. Práci náměstka E. Janoty pochválil. Ministerstvo financí je
zárukou dobrého výsledku. Pos. P. Hrnčíř, uvedl, že tlak na zařazení akcí může být i důsledkem
tvrdších podmínek jiných programů. Uvedl dále, že u rozjednaných akcí by mohl nastat problém
s přesunem do programu 298 220 a vyjádřil obavy, aby to nemělo negativní vliv. Posl. L. Libý se
dotázal na počet dotčených akcí a vyjádřil též obavy, aby nenastaly potíže u rozjednaných akcí. Dále
podpořil zachovat status quo zaměstnanosti ministerstva financí. Posl. M. Urban vyjádřil názor, že
některé resorty si vymyslely podprogramy, jejichž podmínky nebylo možné splnit a tím de fakto akce
zastavily. Je nutné eliminovat takové negativní postoje. Posl. M. Svoboda označil situaci na MŠMT za
špatnou. Žadatelé, kteří dotaci dostali, nedostávají od resortu informace. Buď je to neschopnost resortů
nebo záměr, aby resorty samy mohly dotace využít jinak. Potvrdil, že práce MF a nám. E. Janoty je
zárukou, že dotace dostanou ti, kteří o ni žádali. Posl. P. Suchánek zdůraznil, že v rozpočtu na příští
rok by se takovým potížím (počtu žádostí o převody mezi programy) mělo předejít. Je nutné již na
začátku projednávání státního rozpočtu přijmout závazná pravidla k zatřiďování akcí. Předseda
B. Sobotka dále zdůraznil, že diskuse o nových pravidlech programů je důležitá. Někteří žadatelé
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o dotaci nepočítali se spoluúčastí na akci. Posl. P. Braný chtěl stanovit hranice, které akce ještě budou
a které nebudou ještě převáděny. Předseda B. Sobotka upozornil, že ministři by se mohli dohodnout
sami a administrativně akce převést. Posl. V. Votava uvedl, že MŠMT má jiné podmínky, než jiné
resorty. Dotázal se, kolik dotací je pod hranicí 5. mil. Kč (většinou by to měly být tělovýchovné
jednoty – tedy neziskové organizace). Posl. L. Šustr odpověděl, že žádné. Posl. A. Michalík zmínil,
aby v případě, že resortům práce ubude, pracovní síly byly delimitovány na MF. Posl. L. Šustr:
opatření, které by měl rozpočtový výbor přijmout, je opatření pouze pro tento rok a bude v září 2007
nutné stanovit jasné podmínky dotací ze státního rozpočtu dopředu. Předseda B. Sobotka, nesouhlasil
s názorem A. Michalíka. Pracovní síly MF jsou věc samotného ministerstva. Nám. E. Janota
připomněl, že v době projednávání státního rozpočtu na rok 2007 nebyl na ministerstvu zaměstnán a
vyjádřil přání, aby usnesení RV bylo doplněno o větu, že akce budou dodržovat podmínky programu.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 162 (+21, 0, 0), přehled hlasování viz příloha zápisu
č. 1, str. 1.

2.
Sdělení předsedy, různé
Předseda posl. B. Sobotka připomněl, že výbor bude pokračovat ve své 9. schůzi ve středu 11. dubna
od 9.00 hod.

***
Předseda výboru posl. B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci a jednání této druhé
části 9. Schůze v 14.35 hodin ukončil. Zápis pokračuje 3. částí.
***
Dne 22. března 2007
Zapsali: D. Havlíčková, P. Jelínek

D. ROVAN v.r.
ověřovatel

B. SOBOTKA v.r.
předseda výboru

