Zápis
z 1. schůze podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy, která se
konala dne 18. 1. 2007
Přítomni:
Omluveni:

posl. P. Wolf, P. Krill, R. Kufa, M. Soušek
posl. J. Schwippel, D. Šeich

Pořad schůze:
1.
Volba místopředsedy podvýboru
2.

Informace o činnosti podvýboru ve 4. volebním období

3.

Hlavní okruhy témat jednání podvýboru v 5. volebním období

4.

Harmonogram zasedání podvýboru

5.

Různé

Předseda podvýboru posl. Petr Wolf zahájil schůzi ve 13.30 hodin. Seznámil poslance
s návrhem pořadu schůze, poslanci s návrhem souhlasili (4 :0:0).
1.
Volba místopředsedy podvýboru
Poslanci zvolili místopředsedou podvýboru posl. Jana Schwippela. Bylo přijato
usnesení č. 1 (4:0:0) následujícího znění:
Podvýbor zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy
v o l í posl. Jana S c h w i p p e l a místopředsedou podvýboru zahraničního výboru
pro vnější ekonomické vztahy.
2.
Informace o činnosti podvýboru ve 4. volebním období
Předseda podvýboru posl. P. Wolf seznámil poslance s činností podvýboru
ve 4. volebním období. Poslanci obdrželi zápisy ze schůzí tohoto podvýboru konaných
ve 4. volebním období.
3.
Hlavní okruhy témat jednání podvýboru v 5. volebním období
Předseda podvýboru posl. P. Wolf navrhl, aby se podvýbor v 5. volebním období
zabýval následujícími tématy:
-

ekonomická diplomacie (jednání s organizacemi, které se zabývají vnějšími ekonomickými
vztahy – CzechTrade, CzechInvest, Správa českých center, Česká exportní banka);

-

hodnocení zastupitelských úřadů ČR z hlediska cílů a činnosti zastupitelských úřadů v roce
2006, které by obsahovalo zejména:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

prioritní cíle jednotlivých zastupitelských úřadů stanovené pro rok 2006, a to
v oblasti politické diplomacie, prosazování zájmů České republiky v Evropské
unii a ekonomické diplomacie
stručné a přehledné vyhodnocení dosažení těchto cílů jednotlivými
zastupitelskými úřady
srovnání úspěšnosti jednotlivých zastupitelských úřadů v dosahování prioritních
cílů a informace o opatřeních přijatých v návaznosti na toto hodnocení
počet zaměstnanců a místních sil na jednotlivých zastupitelských úřadech a jejich
služební zařazení k 31. 12. 2006
přímé a nepřímé náklady na jednotlivé zastupitelské úřady
a)
mzdové náklady
b)
cestovné
c)
provozní náklady
d)
výdaje na aktivity zastupitelských úřadů
e)
výdaje na propagaci
f)
výdaje na podporu obchodu České republiky
návrhy na zlepšení propagace České republiky
návrhy na zlepšení ekonomických, obchodních a hospodářských ukazatelů.

-

ekonomická spolupráce ČR se významnými ekonomicky zajímavými zeměmi (Ruská
federace, ČLR, Indie, Brazílie, Ukrajina);

-

možnosti českých firem při obnově Afghánistánu, Iráku a Balkánu, což jsou oblasti, ve
kterých působí příslušníci Armády České republiky.

Posl. M. Soušek navrhl, aby se podvýbor zabýval činností a kontrolou činností
organizací, které působí v oblasti vnějších ekonomických vztahů.
Po rozpravě poslanci s přednesenými návrhy souhlasili.
4.
Harmonogram zasedání podvýboru
Poslanci se shodli na harmonogramu zasedání podvýboru, tj. že podvýbor bude
pravidelně zasedat v tzv. výborovém týdnu ve středu po jednání zahraničního výboru.
5.
Různé
Poslanci pověřili předsedu podvýboru posl. P. Wolfa, aby svolal příští schůzi
podvýboru v termínu, který bude v souladu s harmonogramem zasedání podvýboru a navrhl
pořad schůze podvýboru.
Zapsala:

Stanislava Mikšová – tajemnice zahraničního výboru
Petr W o l f, v. r.
předseda podvýboru
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