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Zápis z 12. schůze rozpočtového výboru, která se konala dne 18. května 2022 v Praze v budově 

Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4. 

 

 

Přítomni: poslanci: Bernard J., Feranec M., Havránek J., Hrnčíř J., Jakob J., Knechtová L., Kuchař J., 

Kukla M., Levko J., Munzar V., Nacher P., Naiclerová H., Nový M., Síla J., Štolpa D., Turek L., 

Urbanová B., Volný J. 

 

 

Omluven: posl. Balaštíková M., Bureš J., Fialová E., Kohajda M., Navrátil J., Schillerová A., 

Zborovský M. 

 

*** 

 

Schůzi výboru zahájil předseda výboru posl. J. Bernard v 9:00 hodin a uvedl pořad schůze 

dle pozvánky. Přivítal přítomné poslance. 

 

 

*** 

 

1. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky 

(dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) – zahájení 

2. Konvergenční program České republiky (duben 2022) a Rozpočtová strategie sektoru veřejných 

institucí ČR na léta 2023 - 2025 

3. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022 

4. Výroční zpráva Národní rozpočtové rady a Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2021 

5. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové 

rady (dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

6. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 303 – Senát Parlamentu (dle § 8, 

odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

7. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna 

Parlamentu (dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění), zahájení 

8. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (dle 

§ 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

9. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023 kapitola 309 – Kancelář veřejného ochránce 

práv (dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

10. Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 358 – Ústavní soud (dle § 8, odst. 

3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

11. Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2021 (sněmovní tisk 187) 

12. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021 (sněmovní tisk 191) 

13. Sdělení Komise Radě - Pokyny v oblasti fiskální politiky pro rok 2023, COM (2022) 85 final, číslo 

Rady 6778/22, doručeno 8. března 2022, včetně rámcové pozice ze dne 5. dubna 2022 

14. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 909/2014, pokud 

jde o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, 

poskytování doplňkových služeb bankovního typu a požadavky na centrální depozitáře cenných 

papírů ze třetích zemí, COM (2022) 120 final, číslo Rady 7374/22, doručeno 8. března 2022, včetně 

rámcové pozice ze dne 29. dubna 2022 

15. Rozpočtové opatření v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

16. Sdělení předsedy, různé 

17. Návrh termínu a pořadu další schůze výboru 

 

*** 
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 Předseda výboru posl. J. Bernard navrhl za ověřovatele  schůze posl. B. Urbanovou a posl. 

J. Havránka. Proběhlo hlasování č. 1 s výsledkem (+15,0,0). Jmenný seznam viz příloha. Dále 

uvedl program dle pozvánky a nechal o programu hlasovat. Proběhlo hlasování č. 2 s výsledkem 

(+15,0,1). Jmenný seznam viz příloha. Program byl schválen. 

 

 

*** 

 

 

1. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky 

(dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) – zahájení 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo zástupci Kanceláře prezidenta republiky P. Mužákovi: 

který kapitolu uvedl. Hlavním zdrojem příjmů kapitoly budou příjmy z poskytování služeb a výrobků. 

U výdajů částka odpovídá střednědobému výhledu. Kapitálové výdaje budou směřovat k příspěvkovým 

organizacím, tj. Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu. Výdaje Kanceláře prezidenta republiky 

je potřeba zajistit dodatečnými finančními zdroji pro činnosti spojené s výkonem zákonných pravomocí 

nově nastupujícího prezidenta republiky a s jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností 

v prvním roce jeho funkčního období. Do návrhu tedy nebyl promítnut požadavek MF na snížení 

celkového objemu výdajů o částku 4,4 mil. Kč. Problém mimo další je, že Kancelář Hradu nemůže dobře 

zaplatit kvalitní nové zaměstnance. Toto potvrdil zpravodaj posl. J. Volný a uvedl, že ani v minulých 

letech nepodporoval snížení rozpočtu této kapitoly. Navrhuje přerušení jednání o této kapitole tak, aby 

Kancelář mohla s MF vyjednávat. Navrhuje tedy přerušit bod do 8. června t.r. S tím souhlasil i posl. 

V. Munzar a posl. M. Feranec. Zástupce prezidenta republiky P. Mužák: Kapitola hledá úspory z 

provozu. Někteří zaměstnanci odešli, některé investice byly odloženy, byly uzavřeny i expozice (za 

dobu kovidu), i proto se snížily příjmy. Posl. J. Bernard: Výpadek příjmů v kapitole byl. Vyčká na 

jednání s MF. Po ukončené rozpravě nechal předseda posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Bylo přijato usnesení č. 76 hlasováním č. 3 s výsledkem (+18,0,0). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

2. 
Konvergenční program České republiky (duben 2022) a Rozpočtová strategie sektoru veřejných 

institucí ČR na léta 2023 - 2025 

 
 Předseda posl. J. Bernard předal slovo zástupci MF nám. K. Tyllovi: HDP zemí EU se snížil o 

6,1%, české ekonomiky pak o 5,8%. V loňském roce vzrostl objem mezd a platů přes 6%, tentýž vývoj se 

očekává i v roce 2022 a2023. Zadlužení na konci roku 2021 dosáhlo 41,9 HDP. Hospodaření státního 

rozpočtu v metodice hotovostních toků skončilo za celý rok 2021 deficitem 419,7 mld. Kč. Proces reálné 

konvergence cenové a mzdové úrovně nebyl dokončen. Vzhledem ke stárnutí obyvatel není také dořešen 

problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Konvergenční program vychází z již schválených 

zákonů či sválených zákonů vládou. Výdajové rámce jsou oproti původnímu rozhodnutí vlády zpřísněny o 

30 mld. Kč strukturálního deficitu na každý rok. Zpravodaj posl. J. Bernard: K přiblížení se k vyspělým 

zemím EU nám ještě hodně zbývá. Výkon ekonomiky je pod průměrem EU. Materiál je precizně zpracován. 

Posl. J. Jakob se ujišťoval, zda opravdu v roce 2025 bude strukturální deficit pod 3%. Platby za státní 

pojištěnce zdravotním pojišťovnám odpovídá podané novele zákona v PSP. Odp.: Ano, je to tak. U plateb 

za státní pojištěnce bude při projednávání zákona v PSP podán PN. V roce 2023 by maximální rámec pro 

strukturální deficit měl být 4,7%, v roce 2024 4,2%; v roce 2025 3,7%. Vláda však půjde rychleji. Posl. 

J. Volný se dotázal, zda je zapracován i dopad zvýšení schodku SR v důsledku pomoci Ukrajině. Zástupce 

MF nám. K. Tyll. Toto v materiálu MF zapracováno není. Posl. M. Feranec: Zpráva je standardně 

zpracována. Čísla jsou optimistická, avšak mnohé zákony se budou teprve schvalovat a život přinese možná 

další změny. Zástupce MF nám. K. Tyll: Oba materiály jsou zpracovány na základně březnových čísel. Po 

ukončené rozpravě nechal předseda posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení. 
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Bylo přijato usnesení č. 77 hlasováním č. 4 s výsledkem (+17,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

3.  

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo zástupci MF nám. K. Tyllovi: Schodek přijatého SR na rok 

2022 je o 100 mld. nižší oproti původnímu návrhu předchozí vlády. Jedná se o úspory na straně provozu 

státu. Aktualizace odhadu příjmů počítá s celkovými příjmy o 62 mld. Kč vyššími. Státní dluh se od 1. ledna 

2022 zvýšil o 128,1 mld. Kč resp. 5,2% na částku 2 593,9 mld. Kč. Vnitřní státní dluh vzrost o 132,8 mld. 

Kč a korunová hodnota se snížila o 4,7 mld. Kč. Mělo by dojít k meziročnímu zlepšení salda o 1,3 p. b. na 

-4,5% HDP. Ve strukturálním vyjádření jde o fiskální úsilí ve výši 0,9 p. b. Odhad výsledku hospodaření 

reflektuje doznívající epidemii a předpokládanou hospodářskou pomoc Ukrajině. Příjmy sektoru vládních 

institucí by měly růst o 7,9%. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda posl. J. 

Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  
 

 Bylo přijato usnesení č. 78  hlasováním č. 5 s výsledkem (+17,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

*** 

Předseda posl. J. Bernard požádal přítomné poslance o předřazení bodů č. 16., 17. Nechal o tomto 

návrhu hlasovat. Hlasováním č. 6 s výsledkem (+15,0,2) předřazení bodů bylo přijato. 

 

*** 

 

 

16. 

Sdělení předsedy, různé 

 

 Předseda posl. J. Bernard uvedl, že rozpočtový výbor v roce 1993 přijal usnesení č. 281, aby 

ministerstvo financí předkládalo rozpočtovému výboru přehled o udělených výjimkách z veřejné dražby 

převodu majetku státu na jiné osoby. V devadesátých letech se jednalo o velké množství majetku státu, 

který přecházel na jiné osoby. Toto opatření v současné době není aktuální. Navrhuje proto nevyžadovat 

informace o této problematice. Otevřel k tomu rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, proto nechal 

hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Bylo přijato usnesení č. 79 hlasováním č. 7 s výsledkem (+16,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 

 

*** 

 

 Předseda posl. J. Bernard uvedl, že rozpočtový výbor v roce 2004 přijal usnesení č. 426, kterým 

reagoval na problematiku povinného značení lihu. RV usnesením požádal o pravidelné čtvrtletní zprávy. 

Toto opatření není v současné době aktuální. Navrhuje proto jeho zrušení. Otevřel k tomu rozpravu, do 

které se nikdo nepřihlásil. Nechal hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Bylo přijato usnesení č. 80 hlasováním č. 8 s výsledkem (+16,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

17. 

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru 

 

 Předseda posl. J. Bernard podal návrh na usnesení. Další schůze RV by se měla konat ve středu 

8. června. Otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, a proto nechal hlasovat o navrženém usnesení. 
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Bylo přijato usnesení č. 81 hlasováním č. 9 s výsledkem (+17,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

*** 

 

 

4. 

Výroční zpráva Národní rozpočtové rady a Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2021 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo předsedkyni NRR E. Zamrazilové: Relativní uklidnění 

pandemie kovidu bylo narušeno vpádem ruských vojsk na území Ukrajiny. Válečný konflikt přinesl 

náhlou změnu geopolitické i bezpečnostní situace a znamená riziko pro vývoj ekonomiky i veřejné 

finance. Dopadá na ceny energetických surovin inflaci, která může vyvolat potřebu dodatečných 

kompenzací pro domácnosti či podnikatelský sektor. Rozsah dopadů na veřejné rozpočty nelze zatím 

seriózně vyčíslit. Zástupce Úřadu NRR J. Holas doplnil zprávu o plnění rozpočtu za rok 2021. Závazné 

ukazatele rozpočtu nebyly v průběhu roku měněny a byly dodrženy. Výdaje byly využity např. na 

pořízení analytických programů a nové webové stránky. Toto potvrdila zpravodajka posl. B. Urbanová 

a podala návrh na usnesení. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda posl. J. 

Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 82 hlasováním č. 10 s výsledkem (+15,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

5. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady (dle 

§ 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo předsedkyni NRR E. Zamrazilové, která návrh rozpočtu 

uvedla. Kapitola přistoupila k úsporám v rámci užších provozních a kapitálových výdajů. Aktuálně 

plánované investiční projekty jsme schopni pokrýt z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. 

Ministerstvo financí svým dopisem z 13. května potvrdilo soulad s předloženými údaji. Toto potvrdila 

zpravodajka posl. B. Urbanová a podala návrh na usnesení. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, 

nechal proto předseda posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 83 hlasováním č. 11 s výsledkem (+11,0,6). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

*** 

Předseda posl. J. Bernard požádal přítomné poslance o předřazení bodu č. 7. Nechal o tomto návrhu 

hlasovat. Hlasováním č. 12 s výsledkem (+16,0,1) předřazení bodu bylo přijato. 

 

*** 

 

 

7. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna 

Parlamentu (dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění), zahájení 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny M. Plíškovi, 

který kapitolu uvedl. Oproti střednědobému výhledu jsou příjmy rozpočtovány v nižší částce, protože 

v roce 2021 byly příjmy kapitoly nejnižší od roku 2013 z důvodu pandemických opatření. Výdaje 

kapitoly jsou navrhovány vyšší oproti výhledu o 54 mil. Kč. Jde o výdaje, které souvisejí s vybavením 

části prostor v novém sídle NKÚ, ve kterém bude mít Kancelář PSP část svého zázemí, depozitář 

knihovního fondu parlamentní knihovny, včetně studovny a badatelny a odborného restaurátorského a 
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digitalizačního zázemí. Prostředky na platy zaměstnanců jsou na rok 2023 navrhovány v souladu se 

střednědobým výhledem. V dubnu kapitola obdržela požadavek MF na snížení výdajů a to na platy 

zaměstnanců i na snížení provozních a kapitálových výdajů. Kapitola s tímto snížením nesouhlasí. Došlo 

by k dalšímu prohlubování platového ohodnocení a snižování konkurenceschopnosti Kanceláře jako 

zaměstnavatele na trhu práce. A v dalším roce by musela být omezena péče o objekty včetně vnitřního 

vybavení a nebylo by možné rozvíjet informační a komunikační systémy. Kancelář nepožaduje žádné 

mimořádné položky související s předsednictvím EU a na tyto náklady využije ušetřené nespotřebované 

výdaje ve výši 70 mld. Kč. Na rozpor mezi MF a kapitolou poukázal i zpravodaj posl. M. Nový a podal 

návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Kancelář PSP získá čas na další jednání s ministerstvem 

financí. Zároveň poslanci požádali o zaslání studie Parlamentního institutu, který zpracoval podklady, 

které srovnávají platy úředníků v Kanceláři PSP a Úřadu vlády. Platy jsou jednoznačně na nižší úrovni. 

Posl. J. Bernard uvedl, že návratnost investice do vybavení prostor knihovny v NKÚ je do 5 let, což je 

pro Kancelář výhodné. Posl. M. Feranec uvedl, že v tomto případě je na straně ministerstva financí, je 

důležité šetřit. Zástupkyně MF H. Doktorová uvedla, že MF zaslalo Kanceláři nový dopis ze dne 

13. května, kde snížení prostředků na platy nepožadují. Po ukončené rozpravě nechal předseda posl. 

J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 84 hlasováním č. 13 s výsledkem (+15,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

*** 

 

6. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 303 – Senát Parlamentu (dle § 8, odst. 

3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo vedoucí Kanceláře Senátu J. Vohralíkové, která návrh 

uvedla. Celkové výdaje jsou navýšeny o 622 tis. Kč. Kapitola je v souladu s požadavky MF. Kapitálové 

výdaje jsou plánovány na výměnu hlasovacího zařízení v jednacím sále. Nutná je obnova technologie 

měření a regulace, rekonstrukce trafostanice pro Valdštejnský palác. Nárůst cen zboží a služeb a energií 

bude zajištěn z rozpočtu nebo z nároků nespotřebovaných výdajů. Toto potvrdila zpravodajka posl. 

J. Levko a podala návrh na usnesení. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda 

posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 85 hlasováním č. 14 s výsledkem (+14,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

*** 

Předseda posl. J. Bernard požádal přítomné poslance o předřazení bodu č. 10. Nechal o tomto návrhu 

hlasovat. Hlasováním č. 15 s výsledkem (+14,0,2) předřazení bodu bylo přijato. 

 

*** 

 

 

10. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 358 – Ústavní soud (dle § 8, odst. 3 

zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo místopředsedkyni Ústavního soudu M. Tomkové, která 

rozpočet uvedla. Výdaje rozpočtu pokrývají zajištění běžných provozních potřeb a další výdaje spojené 

s prioritami ÚS. Rozpočet na rok 2023 je koncipován jako rozpočet bez rezerv. Připomněla náročnou 

rekonstrukci sídla, která probíhala za úplného provozu Ústavního soudu. V roce 2023 budou výdaje 

spojené se jmenováním sedmi nových soudců. Současně musí zajistit i veškeré agendy vrcholného 

orgánu státní správy. Zpravodaj posl. J. Kuchař toto potvrdil, poděkoval za úspory a uvedl, že tento 

navrhovaný rozpočet je v souladu se stanoviskem MF. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal 
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proto předseda posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 86 hlasováním č. 16 s výsledkem (+14,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

*** 

 

8. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (dle § 8, 

odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo prezidentovi NKÚ M. Kalovi, který návrh uvedl. Částka je o 

180 tis. vyšší, než je schválený rozpočet pro rok 2022. Rozdíl je způsobený změnou výdajů určených a 

realizaci výstavby a vybavení sídla NKÚ. Stěhování by mělo probíhat ve 2. čtvrtletí roku 2023. Uvedl, 

že předkládá úsporný rozpočet. Je ve shodě se stanoviskem MF. Toto potvrdil zpravodaj posl. V. Munzar 

a podal návrh na usnesení. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda posl. 

J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 87 hlasováním č. 18 s výsledkem (+15,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

9. 

Návrh základních údajů státního rozpočtu na rok 2023, kapitola 309 – Kancelář veřejného ochránce 

práv (dle § 8, odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo předsedovi Veřejného ochránce práv S. Křečkovi, který 

uvedl, že rozpočet je v souladu s MF. Je to rozpočet, který veřejný ochránce práv ne s nadšením, ale 

s pochopením přijímá. Zástupce KVOP P. Pořízek: Kancelář sníží objem provozních výdajů o 5 tis. Kč. 

Kancelář má problémy s požadovaným snížením částky na platy zaměstnanců, protože na pracovním 

trhu dlouhodobě existuje jen omezený počet vhodných pracovníků, kteří mohou činnosti pro 

ombudsmana na patřičné úrovni vykonávat. K pokrytí výdajů budou zapojeny nároky 

z nespotřebovaných výdajů. Zástupkyně MF H. Doktorová uvedla, že MF zaslalo Kanceláři nový dopis 

ze dne 13. května, kde snížení prostředků na platy nepožadují. Toto potvrdila zpravodajka posl. 

H. Naiclerová. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda posl. J. Bernard 

hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 88 hlasováním č. 19 s výsledkem (+15,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

*** 

Předseda posl. J. Bernard požádal přítomné poslance o projednávání bodů v následujícím pořadí 

č. 12, č. 15, č. 11, č. 13, č. 14. Nechal o tomto návrhu hlasovat. Hlasováním č. 20 s výsledkem 

(+13,0,0) předřazení bodů bylo přijato. 

 

*** 

 

12. 

Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021 (sněmovní tisk 191) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo finanční arbitryni (FA) M. Nedelkové: Nejčastějším 

předmětem sporů byly spory u spotřebitelského úvěru. Bylo zahájeno celkem 1709 nových řízení. Arbitr 

projednával 2819 sporů a vyřídil přes 5 tisíc dotazů od veřejnosti. Došlo tedy k nárůstu přijatých návrhů 

na zahájení řízení téměř o 40%. FA ukončil v sledovaném období 1723 řízení. Ve většině 

projednávaných sporů se daří dosahovat smírného řešení sporu, až 77% případů. 1318 řízení bylo 

zastaveno pro zpětvzetí návrhu navrhovatelem a 12 řízení bylo zastaveno pro bezpředmětnost. 
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Zpravodaj posl. P. Nacher uvedl, že FA je organizační složkou sátu. Příjmy a výdaje jsou pod kapitolou 

MF. Zpráva je standardní. Zpětvzetí návrhu by nebral za smírné řešení sporu. Hovořil o délce řízení. 

Dotázal se na to, jak zefektivnit chod instituce. Posl. V. Munzar: Většina sporů končí jako smírných, ale 

které opravdu jsou smírné, tedy končí uzavřením dohody narovnáním, a které končí jen zpětvzetím 

návrhu, se nepozná. Poprosil pro příště rozlišit. Zpráva nevyznívá tak příznivě, jak se na první pohled 

zdá. FA M. Nedelková: FA má nedostatek pracovníků, ale požadavek zapracuje. Délku řízení většinou 

ovlivňují sami spotřebitelé, když nepředkládají návrhy na zahájení řízení bez chyb. Průměrná délka 

řízení činí 238 dnů. Po ukončené rozpravě podal zpravodaj návrh na usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 89 hlasováním č. 21 s výsledkem (+13,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

15. 

Rozpočtové opatření v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo zástupci MPSV nám. S. Klikovi: Rozpočtové opatření je 

podáváno z důvodu potřeby zabezpečit finanční prostředky na výplatu humanitární dávky v rámci dávek 

pomoci v hmotné nouzi a na realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o skutečnosti 

spojené s pomocí Ukrajině. Toto potvrdil zpravodaj předseda posl. J. Bernard. Posl. M. Feranec se 

dotázal, zda nebudou peníze jinde chybět. Odp.: Ano budou chybět. Bude se to řešit později. 

K současnosti bylo vyplaceno 2,6 mld. Kč. Posl. M. Feranec: Takže RO je technickým řešením. Jaká 

pravidla pomoci budou platit pro výplatu druhé dávky? Zástupce MPSV nám. S. Klik: Druhá dávka je 

ve fázi úvah. Řeší ji kolegové, a to především to, jak zabránit zneužívání dávek. Neměly by se vyplácet 

těm lidem, kteří před válkou neutíkají. Po ukončené rozpravě podal předseda posl. J. Bernard návrh na 

usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 90 hlasováním č. 22 s výsledkem (+14,0,0). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

11. 

Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2021 (sněmovní tisk 187) 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo viceguvernérovi ČNB V. Bendovi, který zprávu uvedl. 

V roce 2021 ČNB uzavřela své hospodaření ztrátou 37,7 mld. Kč. Pramenilo to z posílení měnového 

kurzu domácí měny. Růst základních úrokových sazeb negativně dopadá do hospodaření. Zvyšuje se 

nákladnost měnových operací. Objem sterilizace volné likvidity finančního sektoru se v zásadě 

nezměnil. To ale neplatilo o výši úročení. Hlavním zdrojem příjmů jsou devizové rezervy. Nejvýnosnější 

třídou aktiv se stalo akciové portfolio. Dluhopisová část devizových rezerv ale zaznamenala souhrnný 

záporný výnos. Klesla cena dluhopisů. Kapitálové ztráty částečně eliminovala úroková složka. Zatím se 

však nepodařilo uhradit účetní ztrátu z dřívějších let. Toto potvrdila zpravodajka posl. B. Urbanová a 

uvedla, že má připravený návrh usnesení. Posl. M. Feranec: Jak velký může být záporný kapitál? 

Viceguvernér ČNB V. Benda: Pro centrální banku není rozhodující velikost záporného jmění. Pro 

centrální banku je lepší, když dělá svou politiku správně. Dobré je posilování koruny místo navyšování 

platů a udržovat inflaci v mezích. Posl. P. Nacher hovořil o platech zaměstnanců ČNB. Podával příklady. 

Viceguvernér ČNB V. Benda: V kolektivní smlouvě je opravdu historicky uvedené zvýšení platů o 2% 

nad inflaci. Vedení bude  s ohledem na výši současné inflace s odborovou organizací jednat. Posl. 

J. Volný hovořil o zlatě. Viceguvernér ČNB V. Benda uvedl, že zlato není pro ČNB klíčové aktivum, tak 

jak je to např. v jiných zemích (Rusko, Maďarsko). Zlato není správným nástrojem k boji proti inflaci. 

Dluhopisy i akcie jsou jednodušší k obchodování. Zlato levně nenakoupíme. Po ukončené rozpravě 

podala zpravodajka posl. B. Urbanová návrh na usnesení. 

 

 Bylo přijato usnesení č. 91 hlasováním č. 23 s výsledkem (+13,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 
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13. 

Sdělení Komise Radě - Pokyny v oblasti fiskální politiky pro rok 2023, COM (2022) 85 final, číslo 

Rady 6778/22, doručeno 8. března 2022, včetně rámcové pozice ze dne 5. dubna 2022 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo zástupci MF nám. J. Georgievovi: Komise poskytuje vodítka 

fiskální politiky pro rok 2023, jež budou sloužit pro vypracování konvergenčních programů a programů 

stability. Jsou založena na pěti principech: 1) koordinace hospodářských politik; 2) dluhové udržitelnosti 

s postupnou fiskální konsolidací a podpory ekonomického růstu; 3) podpory investic a udržitelného 

růstu; 4) střednědobého přístupu k fiskální konsolidaci a nástroje pro oživení a odolnost; 5) rozlišování 

fiskální strategie dle míry zadlužení. Nejedná se o legislativní dokument. Projednávaná problematika 

může mít vliv na životní prostředí, hospodářské i sociální. Toto potvrdil posl. J. Volný, zastupující posl. 

A. Schillerovou jako zpravodajku. Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda 

posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 92 hlasováním č. 24 s výsledkem (+11,0,2). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

14. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 909/2014, pokud jde 

o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, 

poskytování doplňkových služeb bankovního typu a požadavky na centrální depozitáře cenných papírů 

ze třetích zemí, COM (2022) 120 final, číslo Rady 7374/22, doručeno 8. března 2022, včetně rámcové 

pozice ze dne 29. dubna 2022 

 

 Předseda posl. J. Bernard předal slovo zástupci MF nám. J. Georgievovi, který návrh uvedl. Návrh 

navazuje na balíček pro oblast digitálních financí a souvisí s režimem pro tržní infrastrukturu vedenou 

na technologii sdíleného registru. Zefektivňuje režim pasportizace (přeshraniční poskytování služeb), 

upravuje se i regulace centrálních depozitářů ze třetích zemí a bankovní doplňkové služby. Toto potvrdil 

zpravodaj posl. L. Turek a uvedl, že v EU má povolení 26 centrálních depozitářů. Do otevřené rozpravy 

se nikdo nepřihlásil, nechal proto předseda posl. J. Bernard hlasovat o navrženém usnesení.  

 

 Bylo přijato usnesení č. 93 hlasováním č. 25 s výsledkem (+11,0,1). Jmenný seznam viz příloha. 

 

 

 

*** 

 

 

Předseda výboru posl. J. Bernard poděkoval přítomným za spolupráci a ukončil jednání schůze 

ve 14:35 hodin. 

 

 

*** 

 

 

Dne 24. května 2022 

Zapsala: Darja Havlíčková, Petr Jelínek 

 

 

 

 

 

Jiří  HAVRÁNEK  v. r.       Josef  BERNARD  v. r. 

     ověřovatel        předseda výboru 


