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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2017 
8. volební období 

Z Á P I S  
z 1. schůze 

hospodářského výboru, 

která se konala dne 29. listopadu 2017 

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1 

místnost č. 306 

Přítomni: Ivan Adamec, Jan Bauer, Jiří Bláha, Petr Dolínek, Milan Feranec, Radim Fiala, Martin Jiránek, 
Pavel Juříček, Jiří Kohoutek, Martin Kolovratník, Roman Kubíček, Helena Langšádlová, Leo 
Luzar, Květa Matušovská, Vojtěch Munzar, Patrik Nacher, Monika Oborná, Zuzana Ožanová, 
Ondřej Polanský, Pavel Pustějovský, Pavel Staněk, Marek Výborný 

Omluveni: Jan Birke 

P R O G R A M :  

1) 
Zahájení, schválení pořadu ustavující schůze 

Schůzi výboru zahájil a řídil posl. Ivan Adamec, který byl pověřen předsedou Poslanecké 
sněmovny řízením ustavující schůze. Krátce seznámil nové členy výboru s elektronickým hlasovacím 
zařízením. Rovněž představil pracovnice sekretariátu hospodářského výboru. K navrženému programu 
nebylo připomínek a byl schválen všemi přítomnými – 17 pro. Poté se krátce představil a vyzval členy 
výboru, aby se také krátce představili. 

2) 
Určení počtu ověřovatelů výboru 

Navrhl, aby vzhledem k vysokému počtu politických subjektů v PS měl výbor šest ověřovatelů – za 
každou stranu jeden zástupce a za Demokratický blok také jeden. Nebylo námitek, v rozpravě nikdo 
nevystoupil.  

Hlasování o počtu ověřovatelů: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl schválen. 

3) 
Volba ověřovatelů výboru 

Požádal jednotlivé kluby o nominace, navrženi byli: Patrik Nacher, Vojtěch Munzar, Květa 
Matušovská, Jiří Kohoutek, Ondřej Polanský, Petr Dolínek.   

Hlasování o navržených kandidátech: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Návrh usnesení: 

Podle § 35 a dalších ustanovení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 
hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

I. s t a n o v í  počet ověřovatelů na šest;  

II. v o l í  ověřovateli hospodářského výboru poslance 
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1. posl. Petra DOLÍNKA 
2. posl. Jiřího KOHOUTKA 

 3. posl. Květu MATUŠOVSKOU 
 4.  posl. Vojtěcha MUNZARA 
 5.  posl. Patrika NACHERA 
 6.  posl. Ondřeje POLANSKÉHO 

Hlasování o usnesení: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 1. 

4) 
Volba členů volební komise 

Navrhl, aby se členy volební komise stali již zvolení ověřovatelé. K tomuto návrhu nebylo 
připomínek, nechal o něm hlasovat: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  

Poté si volební komise na krátkém jednání zvolila předsedkyní komise posl. Květu Matušovskou. 

Návrh usnesení: 

Podle § 35 a dalších ustanovení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 
hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

I. vo l í  volební komisi ve složení:  

posl. Petra DOLÍNKA 
posl. Jiřího KOHOUTKA 

 posl. Květu MATUŠOVSKOU 
 posl. Vojtěcha MUNZARA 
 posl. Patrika NACHERA 
 posl. Ondřeje POLANSKÉHO 

II. be re  n a  vě do mí ,  že volební komise zvolila ze svého středu předsedkyní komise   

posl. Květu MATUŠOVSKOU. 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – usnesení č. 3. 

5) 
Volba předsedy výboru 

Seznámil členy výboru s tím, jak bude probíhat tajná volba. Dále uvedl, že na základě dohody 
předsedů poslaneckých klubů je jediným kandidátem na předsedu HV posl. Radim Fiala. Jiný kandidát nebyl 
navržen. Poté proběhlo rozdávání volebních lístků a tajná volba. 

Předsedkyně volební komise Květa Matušovská informovala přítomné o výsledku volby předsedy 
hospodářského výboru: 

 počet vydaných hlasovacích lístků    22 
 počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 22 
 počet neodevzdaných hlasovacích lístků   0 
 počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta 20 

V 1. kole byl zvolen předsedou hospodářského výboru posl. Radim Fiala. 

Ivan Adamec upozornil, že volba předsedy HV musí být ještě potvrzena plénem PS a poté předal 
slovo nově zvolenému předsedovi HV. 

Radim Fiala – poděkoval za silný mandát; členové HV jsou odborně zdatní; podvýbory budou 
odborně na výši; diskuse na výborech nebývá tak politicky vyostřená jako na plénu – bude rád, když toto 
bude platit i na HV. 
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6) 
Různé 

Ivan Adamec informoval o projednávání jednotlivých kapitol státního rozpočtu na r. 2018 na příští 
schůzi výboru a uvedl zpravodaje jednotlivých kapitol. K tomuto proběhla krátká diskuse. 

Dále proběhla diskuse na další témata:  

Pavel Juříček – nabídl výjezdní zasedání do jeho firmy v Hradci nad Moravicí – průmysl 4.0 –  
digita-lizace a robotizace průmyslu v praxi; 

Martin Kolovratník – zmínil výjezdy v minulém volebním období; dotaz na posl. Radima Fialu  
ve věci vymezování se SPD vůči EU – bude tento postoj rezonovat při jednáních s Bruselem?; 

Radim Fiala – euroskeptický postoj SPD vychází ze současné situace EU; osobně ale nechce 
separaci ČR; změna politického systému a EU; vnímá současnou politickou realitu; nikdy by si nedovolil 
připravit ČR  
o výhody plynoucí z EU;  

Ivan Adamec – zbytečný dotaz posl. Kolovratníka; prioritou EU v minulosti byl boj proti válkám;  

Jiří Bláha – malé a střední podnikání – zahájit jednání, již obeslal podnikatelské svazy; 

Ivan Adamec – zřizování podvýborů – toto by mohlo být tématem jednoho z nich; 

Milan Feranec – vítá, jak proběhla volba – respektují se dohody; nepochybuje o tom, že předseda 
Fiala bude respektovat vůli a názory výboru; 

Ivan Adamec – předseda výboru neurčuje odborný směr výboru – organizuje diskusi;  

Patrik Nacher – podklady a dotaz na termín příští schůze výboru. 

7) 
Návrh termínu příští schůze výboru 

Příští schůze výboru proběhne ve středu 6. prosince 2017 od 9 hodin, případně i ve čtvrtek 7. 
prosince 2017 – pokud bude dohoda na volbě místopředsedů aklamací, bude schůze výboru jen ve středu. 
Na příští schůzi bude prostor pro diskusi k podvýborům. 

Dále proběhla diskuse k praktickým otázkám týkajícím se jednání výboru – co je spojeno s funkcí 
místopředsedy (Martin Jiránek); budoucí termíny schůzí HV (Pavel Staněk) a další;  

Na tyto otázky odpověděl posl. Ivan Adamec, který na závěr ustavující schůze konstatoval, že v PS 
se nemá nikam spěchat, lhůty se nedají obejít, vše je nutné vydiskutovat; legislativní proces jednoho 
zákona je cca jeden rok. 

 Vojtěch MUNZAR v. r. Radim FIALA v. r. 
 ověřovatel výboru předseda výboru 

Zapsala: Dana Vosátková 
Dne: 1. prosince 2017 

Za správnost: Kateřina Tarant, tajemnice výboru 


