Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období

ZÁPIS
z 6. schůze
kontrolního výboru,
která se konala ve středu 30. dubna 2014
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha 1
místnost č. 206 / 2. patro
___________________________________________________________________________
středa 30. dubna 2014
Přítomni:

posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl.
J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný,
posl. S. Pfléger, posl. A. Rykala, posl. Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl.
V. Votava

Omluveni:

posl. R. Kubíček, posl. J. Lorencová, posl. J. Štětina

Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. V. Koníček.
Předseda výboru posl. V. Koníček zahájil schůzi výboru v 8.00 hodin a přivítal
přítomné poslance a hosty.

1.
Schválení programu
Předseda výboru posl. V. Koníček navrhl program jednání 6. schůze kontrolního
výboru dle pozvánky:
1. Schválení programu
2. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí
za rok 2013 - přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru
3. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky
2009 až 2012 - přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru
4. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
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výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - přerušeno na 5. schůzi KV
5. Sdělení předsedy, různé
6. Návrh termínu a programu 7. schůze výboru.
Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění
některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým programem ( 9 ; 0 ; 0 ).
Hlasování se zúčastnili: posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. J. Lobkowicz, posl.
K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. S. Pfléger, posl. A. Rykala, posl. Š. Stupčuk, posl.
V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

2.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok
2013 - přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru
Zpravodaj - předseda výboru posl. V. Koníček uvedl, že tento bod byl přerušen na
5. schůzi kontrolního výboru dne 10. dubna 2014 a výbor si vyžádal stanovisko legislativního
odboru k nepeněžitému daru ve výši 5 mil. Kč uvedeného ve výroční finanční zprávě TOP 09,
k uvedení IČ v přehledu darů od fyzických osob, k úplnosti adresy v přehledu darů
a k předložení dvou výročních finančních zpráv politickým hnutím Severočeši.cz (jednu
zprávu předložilo staré vedení a druhou nové vedení politického hnutí). Toto stanovisko
obdrželi všichni členové výboru e-mailem.
Zpravodaj - předseda výboru posl. V. Koníček navrhl usnesení
následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance
Vladimíra Koníčka a po rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující
usnesení:
„Poslanecká sněmovna
I.
k o n s t a t u j e , že výroční finanční zprávy za rok 2013 předložené následujícími
politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění jsou úplné:
1. Aktiv nezávislých občanů
2. ALTERNATIVA
3. ANO 2011
4. B10.cz
5. Balbínova poetická strana
6. Bílinští sociální demokraté
7. COEXISTENTIA
8. Česká pirátská strana
9. Česká pravice
10. Česká strana národně socialistická
11. Česká strana regionů
12. Česká strana sociálně demokratická
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

České hnutí za národní jednotu
Československá strana socialistická
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED
Demokracie
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Doktoři (za uzdravení společnosti)
Evropská strana důstojného stáří
Folklor i Společnost
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Hnutí FAIR PLAY
Hnutí LEPŠÍ ŘEPY
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Hnutí O co jim jde?!
Hnutí pro Prahu 11
Humanistická strana
Iniciativa občanů
„JIHOČEŠI 2012“
„Jirkov 21. století“
JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE
Karlovarská občanská alternativa
Klíčové hnutí
Klub angažovaných nestraníků
Komunistická strana Čech a Moravy
Komunistická strana Československa
Konzervativní strana
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
LEV 21 - Národní socialisté
Liberálně ekologická strana
Lidé a Politika
Masarykova demokratická strana
MĚSTO LIDEM
Mimoňská obroda
Moravané
NÁRODNÍ PROSPERITA
NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
Nestraníci
Nezávislá iniciativa (NEI)
NEZÁVISLÁ VOLBA
NEZÁVISLÍ
Nezávislí pro Bílinu
Nový Impuls
Nový směr
OBČANÉ 2011
OBČANÉ.CZ
„Občané městu, město občanům“
"Občané pro Budějovice"
Občanská demokratická strana
Ostravak
PATRIOTI
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

politické hnutí Změna
Pravá volba pro Plzeň
Právo a Spravedlnost
PRO
Pro Třebíč
Republika
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
„Sdružení nestraníků“
Sdružení nezávislých Holešovska
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13
Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru
a Kochánovice
74. Severočeši.cz
75. SNK Evropští demokraté
76. Spojení demokraté - Sdružení nezávislých
77. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
78. Starostové pro Liberecký kraj
79. Starostové pro občany
80. Starostové pro Prahu
81. Strana demokratického socialismu
82. Strana práce
83. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
84. Strana pro Evropu
85. Strana pro otevřenou společnost
86. Strana svobodných demokratů
87. Strana svobodných občanů
88. Strana Zdraví Sportu Prosperity
89. Strana zelených
90. SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové
91. SUVERENITA - STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA
92. Suverenita - Strana zdravého rozumu
93. Svobodná občanská samospráva
94. TOP 09
95. Unie svobody - Demokratická unie
96. Ústečané
97. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
98. Věci veřejné
99. VOLBA PRO KLADNO
100.Volba pro město
101.„Volím Orlovou“
102.Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků
a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet,
MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET,
kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a
hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI
SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát
VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni
a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU
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II.

vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a
jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o
volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí
změnit dnešní kriminální proměny, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý
opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT
NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši
podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše
kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo
města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi
Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a
dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO
ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte
Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha
103.VÝCHODOČEŠI
104.Zlín 21
105.Zlínské hnutí nezávislých
106.Ženy za Brod;
ž á d á vládu, aby podle § 14 zákona č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu
správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, jejichž
činnost je v rozporu s § 17 až § 19 zákona č. 424/1991 Sb., neboť své výroční finanční
zprávy za rok 2013:
a) předložily neúplné:
1. ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
2. Demokratická strana zelených
3. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
4. Liga spořádaných lidí
5. Národně demokratická strana
6. Národní sjednocení
7. Nestraníci pro Frýdek-Místek
8. NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
9. Nezávislí občané Prahy
10. Občané České republiky
11. POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT
12. Pro sport a zdraví
13. Strana Češi
14. Strana důchodců Františka Burdy
15. „Strana rovných příležitostí“
16. Strana soukromníků České republiky
17. Unie pro sport a zdraví
18. Victoria.cz;
b) nepředložily:
1. Alternativa pro občany
2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ
3. Česká strana selského rozumu
4. Demokratická regionální strana
5. Desítka pro domácí
6. Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
7. Hnutí pro Havířov
8. Hnutí pro Těšín
9. Hnutí Za Telefonování Zdarma
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

III.

IV.

HOZK - HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA KRAJE
Královopolští patrioti
LIDEM - liberální demokraté
NÁŠ HLUČÍN
Náš Prostějov
Nezávislé sdružení občanů Blanska
Nová budoucnost pro Liberecký kraj
Občanská sounáležitost
Pardubice pro lidi
Pražané za svá práva
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
Romská demokratická strana
SEMILÁCI
„SONOB - sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení“
Strana demokratické obnovy
Strana Globální Odpovědnosti
Strana občanské sebeobrany
Strana pro ekologii a zdraví
Strana přátel časopisu MAXIM a jejich přátel za maximální svobodu projevu,
za vybudování mocné armády a za život bez zbytečných omezení a zákazů
29. Středočeši2012.cz
30. Tábor 2020
31. Volba lidu 21.století
32. Volba pro Mladou Boleslav
33. Všeobecná občanská strana
34. za Morální Očistu Regionu
35. Zdravé Hradiště
36. Zelení
37. Zemští Demokraté
38. ZVUK 2012;
ž á d á vládu, aby podle § 13 odst. 6 zák. č. 424/1991 Sb., podala návrh
k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž
činnost již byla pozastavena a politické strany a politická hnutí své výroční finanční
zprávy za rok 2013 nepředložily:
1. Demokratická strana Československa
2. Lidové fórum
3. Naše Beskydy
4. Nezávislí pro Prahu
5. Nová budoucnost
6. Občanské hnutí pro Mimoň
7. OSMA - občané svému městu
8. Strakonická Veřejnost
9. Strana venkova - spojené občanské síly
10. „Viktor Kožený - Občanská federální demokracie“
11. 4 VIZE - www.4vize.cz
12. VLASTENECKÁ STRANA
13. ZVON;
k o n s t a t u j e , že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy
na zrušení (návrh výmazu nebyl dosud předložen) a nebo jsou v likvidaci, v konkursu,
v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2013:
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V.
VI.

VII.

VIII.

II.

a) předložily neúplné:
1. Česká strana národně sociální (insolvenční řízení)
b) nepředložily:
1. Cesta změny
2. Československá strana Humanistické Internacionály
3. Demokratická unie zdraví a sportu
4. Helax - Ostrava se baví
5. Hnutí zemědělců
6. Liberálně demokratická strana
7. Liberálové.CZ
8. „Mírové hnutí 2007“
9. Moravská národní strana
10. Občanská demokratická aliance
11. Občanská společenská aktivita
12. Organizace nezávislých Rumunů
13. Permanentní opozicí za demokracii
14. Podnikatelsko živnostenská strana
15. Politická strana žen a matek Československa
16. Romská demokratická sociální strana
17. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
18. Strana demokratické levice
19. Strana evropského domu
20. Strana obrany kultury
21. Unie pro Evropu;
ž á d á vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2014 projednala výše uvedené návrhy
k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných
politických stran a politických hnutí;
k o n s t a t u j e , že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou
doloženy podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., u těchto politických stran a hnutí:
1. Nezávislí občané Prahy
2. Pro sport a zdraví
3. „Strana rovných příležitostí“
4. Strana soukromníků;
k o n s t a t u j e , že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou
v souladu s § 19 zákona č. 424/1991 Sb., u těchto politických stran a hnutí:
1. ANO 2011
2. Česká strana sociálně demokratická
3. Občanská demokratická strana;
p o v ě ř u j e předsedu Poslanecké sněmovny, aby
1. v souladu s § 19a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., seznámil s body VI. a VII.
tohoto usnesení příslušné finanční úřady
2. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991Sb., do 7. 6. 2014 s tímto usnesením
seznámil Ministerstvo financí
3. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra.“;
z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.

V rozpravě vystoupili: posl. V. Votava (Uvedl, že ČSSD se dopustilo předmětných
chyb neúmyslně a dodatečně je odstranilo. Dotázal se, zda to má vliv na výplatu státního
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příspěvku.) a posl. V. Koníček (Konstatoval, že výroční finanční zpráva za rok 2013 ČSSD je
úplná a konstatování v bodě VII. usnesení nemá vliv na výplatu finančního příspěvku
ze státního rozpočtu.).
S navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 38
( 12 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček,
posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger,
posl. A. Rykala, posl. Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1,
str. 1/.

3.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2009
až 2012 - přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru
Zpravodaj – předseda výboru posl. V. Koníček uvedl, že tento bod byl přerušen na
5. schůzi kontrolního výboru dne 10. dubna 2014 a navrhl usnesení následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance
Vladimíra Koníčka a po rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující
usnesení:
„Poslanecká sněmovna
I.
k o n s t a t u j e , že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými
stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění jsou úplné:
za rok 2009
STŘED
za rok 2010
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
Nezávislí občané Prahy
Pražané za svá práva
Sdružení nezávislých Holešovska
Strakonická Veřejnost
VOLBA PRO KLADNO
Zdravé Hradiště
za rok 2011
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
Královopolští patrioti
Nezávislí občané Prahy
Pražané za svá práva
Sdružení nezávislých Holešovska
Strakonická Veřejnost
Zdravé Hradiště
za rok 2012
Alternativa pro občany
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Bílinští sociální demokraté
Česká strana regionů
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
Hnutí O co jim jde?!
Hnutí pro Havířov
„Hnutí pro sport“
Iniciativa občanů
JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE
Královopolští patrioti
MĚSTO LIDEM
NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
Nezávislí občané Prahy
Nezávislí pro Bílinu
„Občané pro Budějovice“
PATRIOTI
Pražané za svá práva
Sdružení nezávislých Holešovska
Strakonická Veřejnost
Strana občanské sebeobrany
Strana svobodných občanů
Tábor 2020
Zdravé Hradiště;
II.
k o n s t a t u j e , že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými
stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění jsou i po doplnění
neúplné:
za rok 2010
Královopolští patrioti
Victoria.cz
za rok 2011
Victoria.cz
za rok 2012
Česká strana národně socialistická
Česká strana selského rozumu
„Jirkov 21. století“
Národně demokratická strana
„Strana rovných příležitostí“
Strana soukromníků České republiky
Unie pro sport a zdraví
Victoria.cz;
III.
p o v ě ř u j e předsedu Poslanecké sněmovny, aby:
1. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991Sb., do 7. 6. 2014 s tímto usnesením
seznámil Ministerstvo financí
2. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra.“;
II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.
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S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 39
( 12 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček,
posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger,
posl. A. Rykala, posl. Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1,
str. 1/.
Předseda výboru posl. V. Koníček navrhl předřazení bodu č. 5. Sdělení předsedy, různé
a bodu č. 6. Návrh termínu a programu 7. schůze výboru. S tímto návrhem byl vysloven souhlas
( 12 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček,
posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger,
posl. A. Rykala, posl. Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

5.
Sdělení předsedy, různé
V rámci tohoto bodu předseda výboru posl. V. Koníček informoval členy výboru
o tom, že:
•

obdržel od prezidenta NKÚ informaci, že Kolegium NKÚ rozhodlo o využití návrhu
podnětu kontrolního výboru při přípravě plánu kontrolní činnosti na rok 2015 (viz
usnesení kontrolního výboru č. 23, kterým výbor požádal o provedení kontroly nákupu
zdravotnických přístrojů do zdravotnických zařízení, zejména přístrojů pořizovaných
z IOP a ROP, a ze státních prostředků z období let 2006 - 2013 a nákupů Lexellova
gama nože do nemocnice Na Homolce a kybernetického nože do Fakultní nemocnice
Ostrava),

•

členům výboru byla rozdána tabulka s aktuálním přehledem kontrolních závěrů NKÚ
a požádal zpravodaje o vypracování zpravodajských zpráv,

•

pos. J. Lorencová požádala o zařazení bodu ve věci ostravských lagun na některou
z příštích schůzí výboru,

•

posl. S. Pfléger požádal o zařazení bodu ve věci problematiky Integrovaného systému
nakládání s odpady na některou z příštích schůzí výboru,

•

pozvánky na schůze kontrolního výboru a podkladové materiály jsou ukládány
do systému Agenda KV, který je členům výboru dálkově přístupný.

6.
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Návrh termínu a programu 7. schůze výboru
Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. V. Koníčka a po
rozpravě kontrolní výbor stanovil, že se 7. schůze výboru bude konat ve
dnech 28. - 29. května 2014 v areálu státního zámku Štiřín a zmocnil předsedu
výboru, aby stanovil program 7. schůze výboru.
S tímto návrhem byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 40 ( 11 ; 0 ; 0 ).
Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl.
J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl.
Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

4.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 23/ - přerušeno na 5. schůzi KV
Zpravodaj výboru posl. Š. Stupčuk uvedl, že bylo projednávání tohoto návrhu
přerušeno a výbor požádal ministryni spravedlnosti, aby do 25. dubna 2014 předložila
kontrolnímu výboru statistiku a návrh řešení, které Ministerstvo spravedlnosti připravuje
k lepšímu vymáhání regresních náhrad. Avizoval, že bude navrhovat, aby výbor přijal usnesení
s doporučením Poslanecké sněmovně, aby poslanecký návrh schválila a dále doprovodné
usnesení se žádostí na ministra financí, aby předložil kontrolnímu výboru celkový přehled
vyplacených náhrad podle zákona č. 82/1998 Sb. v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu
a kolik činí celkový příjem státního rozpočtu z uplatněných regresních postihů v jednotlivých
kapitolách státního rozpočtu v letech 2011, 2012 a 2013.
V obecné rozpravě vystoupili: posl. L. Hovorka (Uvedl, že má obavy z toho, že když se
přijme tato novela, tak budou soudy zahlceny žádostmi o regresní náhrady. De facto ale mohou
být skoro všechny žádosti prominuty, protože definice „důvodu zvláštního zřetele“ je velice
nejasná. Prominutí regresní náhrady z důvodu zvláštního zřetele je tedy velice široké a lze pod
něj schovat skoro všechno. Dotázal se, zda vůbec někdy byly regresní náhrady požadovány. Jde
o to, že dříve ta možnost existovala, ale nebyla pravděpodobně využívána. Tato novela navrhuje
povinnost všechny případy oznámit a předat soudu. Otázkou je, zda nebudou úředníci pod tím
tlakem rozhodovat jenom formálně a zda se nebudou vyhýbat rozhodnutím. Obává se, že
úředníci nebudou ochotni činit rozhodnutí, za která by jim mohly hrozit postihy.), posl.
Š. Stupčuk (Uvedl, že současný stav je, že „může“ a předložená novela zákona to mění na
„musí“ a ukládá povinnost konat a v rámci toho konání se musí posoudit, zda tam existují
důvody zvláštního zřetele či ne. Zákon po novele bude komplexní v tom, že vytváří i vodítko
k tomu, co jsou důvody zvláštního zřetele a tím i chrání osoby aplikující právo, zejména v oblasti
trestního nebo civilního řízení, kde je nyní mnohdy otázka právního výkladu velmi složitá
a setkáváme se s různými soudními výklady od různých instancí.), posl. V. Koníček (Uvedl, že
na základě usnesení výboru Ministerstvo spravedlnosti dodalo písemný materiál, který obsahuje
několik desítek stránek čísel bez zpracování do statistiky, bez popisu i vysvětlivek, dokonce ani
stránky nejsou očíslované. Je to materiál bez vypovídací hodnoty. Kontrolní výbor chtěl
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souhrnné statistické údaje, což jasně zaznělo při projednávání na výboru.), náměstek ministryně
spravedlnosti P. Jäger (Uvedl, že se omlouvá za zaslané materiály. Konstatoval, že během roku
2013 bylo u MS uplatněno 4 084 žádostí o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci.
Odbor odškodňování vyřídil do dnešního dne celkem 4 109 podání. Z toho bylo celkem 385
žádostem vyhověno zcela, 1 188 žádostem bylo vyhověno částečně a 2 536 žádostem nemohlo
být vyhověno. Z celkového počtu vyřízených mimosoudních žádostí bylo úspěšných 38 %.
Žadatelům MS během roku 2013 mimosoudně proplatilo náhradu v celkové výši 112,707 mil.
Kč, z čehož největší část připadla na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou
nepřiměřenou délkou soudního řízení. Dále uvedl, že v roce 2013 MS vzneslo požadavek na
regresní náhradu ve 13 případech. Celkově nyní MS vymáhá regresní náhradu ve 27 případech z toho 2 po soudcích, 12 po soudních úřednících, 1 po policistovi, 2 po notářích a 10 po
exekutorech. Celková hodnota vymáhaných regresních náhrad dosahuje cca 3,5 mil Kč.
Domnívá se, že předložená novela nepřinese žádný efekt.) a posl. Š. Stupčuk (Uvedl, že zákon
říká, že nárok na regresní náhradu se promlčí za 3 roky ode dne, kdy byla zaplacena náhrada
škody.).
Zpravodaj výboru posl. Š. Stupčuk navrhl usnesení následujícího znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu
zástupce předkladatelů poslance Petra Gazdíka, stanovisku náměstkyně
ministryně spravedlnosti Hany Marvanové, stanovisku náměstka ministryně
spravedlnosti Petra Jägera, zpravodajské zprávě poslance Štěpána Stupčuka
a po rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh poslanců
Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 23/ s c h v á l i l a v předloženém znění;
II.
z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem
Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy;
III.
p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR;
IV.
z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.
S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 41
( 8 ; 0 ; 3 ). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček,
posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger,
posl. Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.
Zpravodaj výboru posl. Š. Stupčuk dále navrhl doprovodné usnesení následujícího
znění:
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.
ž á d á ministra financí, aby do 30. května 2014 předložil kontrolnímu výboru celkový
přehled vyplacených náhrad podle zákona č. 82/1998 Sb. v jednotlivých kapitolách
státního rozpočtu a kolik činí celkový příjem státního rozpočtu z uplatněných
regresních postihů v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu v letech 2011, 2012 a
2013;
II.
z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí.
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S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 42
( 11 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček,
posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger,
posl. Š. Stupčuk, posl. L. Toufar, posl. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.
Předseda výboru posl. V. Koníček poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil
šestou schůzi kontrolního výboru.
Schůze výboru byla ukončena v 8.55 hodin.
Zapsala: M. Hálková – tajemnice výboru

Ludvík Hovorka v.r.
ověřovatel kontrolního výboru

Vladimír Koníček v.r.
předseda kontrolního výboru
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