Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
6. volební období

ZÁPIS
z 19. schůze
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ,
která se konala dne 27. - 29. ledna 2015
v provozním zařízení PSP ČR, Harrachov
Schůzi řídila: PaedDr. Milada Halíková, předsedkyně výboru.
Přítomni: p. posl. Adámek, Bendl, Fischerová, Halíková, Havíř, Horáček, Klán, Kořenek,
Kovářová, Koubek, Pleticha, Pražák, Sedlář, Uhlík, Zahradníček.
Úterý 27. ledna 2015:
15,00 hod.
Odjezd z Prahy (Valdštejnské náměstí) do Harrachova, provozní zařízení PSP ČR – Jedličkova
chata, ul. V Krkonoších 128, Harrachov, tel. 725 549 497 .
Po příjezdu ubytování, večeře.
Středa 28. ledna 2015:
09,00
Různé:
1) Karel Pražák, poslanec PSP ČR – Informace - Příprava zákona o podpoře sportu.
Postavení obcí v systému podpory sportu.
2) Jednání s představiteli obce. Prohlídka sklárny a muzea skla.
Halíková: Zahájení jednání. Hlasování o programu 19. schůze.
Hlasování: ANO 8
NE 0
zdržel 0
přítomno 8

přijato

Halíková: Uvítání hostů, předání slova paní starostce Zbrojové.
Zbrojová (starostka Harrachova): Děkuji za pozvání na vaše jednání. Informace o zastupitelstvu
Harrachova, hospodaření města, chystáme se na přestavbu a zateplení základní školy, převedení
na město Harrachov. Přestavba lesnické školy na dům seniorů. Harrachov má 1530 obyvatel.
Horáček: Problematika dotačních titulů na VPS. Jak se vyrovnáváte s odpadovým hospodářstvím?

Zbrojová: Přijali jsme novou vyhlášku o odpadech. Šli jsme velice tvrdě za tím, aby lidé dodržovali
obecní vyhlášku. Třídění odpadu zde funguje. Přijali jsme i opatření, že nám podnikatelé přispívají
na třídění odpadu.
Diskuse poslanců s p. starostkou na téma poplatky za psy, státní policie, spolupráce obce
a soukromých podnikatelů.
Halíková: Děkuji paní starostce. Prosím p. posl. Pražáka o informace ohledně přípravy zákona
o podpoře sportu.
Pražák: Informace ohledně sportu – vznik nového zákona. Sportovní kluby se dostaly do situace,
kdy neměly peníze. 2,9 mld. se rozdělovalo na MŠMT. Informace o svazech – střešní organizace
pro vyjednávání se státem. Otázkou je co by měl stát podporovat, kdo by měl být tím odpovědným došlo ke konfliktu mezi špičkami jednotlivých svazů. Navrhl jsem, abychom šli cestou západních
států, kde sportoviště vlastní obce. Navrhli jsme model – aby fin. prostředky tekly přes kraje a obce,
obec a kraj 50% a stát 50%. Obec by měla postupně přebírat odpovědnost za sportoviště. Obec by si
měla stanovit ty priority. Cílem by mělo být, abychom sport vrátili na školy. Informace o podvýboru
pro mládež a sport. Zákon měl být hotov do konce roku, bude se ale tvořit úplně nový zákon. Zákon
určitě bude spadat pod náš výbor. Zásadní je říci, jaké je postavení kraje a obce a sportovních klubů,
aby nedocházelo k daňovým nesrovnalostem. Myslím si, že novela neprojde a bude se tvořit zákon
nový.
Halíková: Děkuji. Tuto tématiku jsme zařadili proto, že se to dotýká obcí.
Valenta: Rád bych s Vámi spolupracoval, s podvýborem pro mládež a sport.
Horáček: Nedokážu posoudit převod toho majetku. Je nutné, aby ten zákon byl jasný, aby to nebyl
bič pro starosty. Pro sport určitě ano, ale kdo bude tím vrcholem? Bude to složité to vyřešit.
Zahradníček: Problém je s Českou obcí sokolskou – brání se převodu zařízení na obec.
Hamousová (senátorka): Informace z velkých měst – jsou požadavky, aby obec srovnávala
podmínky, to není možné. Těžko obec stanoví priority. Neuspokojíte všechny. Problematika
příspěvku na sport, na jejich činnost, příspěvek do 18 let. Otázka dotací – prokázání majetkových
vztahů, udržitelnosti projektu.
Uhlík: Informace ohledně Ratíškovic – příspěvky od sponzorů, od státu to jsou směšné částky.
Pražák: Informace ohledně majetku, např. stadionů – různé modely. Obce by se prioritně měly
zabývat vlastnictvím. Měli bychom tomu dát pravidla. Sokol a Orel – dva spolky. Obec by do toho
vstupovala investičními penězi. Měla by být veřejná kontrola ohledně peněz, když to půjde přes
obec, tak to zajištěné bude.
Valenta (senátor): Musíme se zeptat lidí, kterých se to týká. Sportovci by měli vědět, jaké peníze
tam přijdou. Měl by se řešit zákon o daních z příjmů. Část daně by mohla být nasměrována přímo
na obec.
Adámek: Novela nedopadne nejlíp a stát si musí peníze řešit, aby věděl, kam je dává. Kdo to bude
kontrolovat? Stát je povinen vytvořit takové podmínky, aby občané, co se sportem zabývají, věděli
na co přesně jsou peníze směřovány.

Halíková: Je dobře, že se o této věci hovoří a že o ní hovoří lidé, kteří tomu rozumí. Tuto debatu
bych tímto ukončila.
Pražák: S panem tajemníkem Wolfem připravíme usnesení a příště předložíme.
Wolf: Představení dalšího programu.
Halíková: Děkuji a končím dopolední jednání.
13,30
Informace Ministerstva financí – auditní orgán, kontrolní systém – při čerpání finančních
prostředků v čerpacím období 2014 – 2020. Jednání budou přítomni senátoři Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.
Předkladatel: Ministerstvo financí
Halíková: Zahájení odpoledního jednání. Představení zástupců MF.
Wagenknecht (MF): Shrnutí celého systému. MF není poskytovatel, informace o funkcích MF, role
auditních orgánů. Role NKÚ - kontrola státní správy. Informace o nastaveném systému. Výzvou
je státní služba – nastavení systému odměňování, otázka zrušení platů. K OP – nově jich bude,
na úrovni ministerstev, 8. Proces se příliš nezjednoduší. Informace o auditech. Shrnutí stavu –
otázka chybovosti, kontrolní zprávy – rozdělení dle procentuální chybovosti. Mimořádně vyžádané
audity – audit např. v oblasti zdravotnictví, připravuje se audit v oblasti IT (tzv. tématické audity).
Problematika zadávání veřejných zakázek. MF nemůže zabránit kontrolám NKÚ ani kontrolám EK.
Oblast chybovosti a nesrovnalostí, zjištění kontrolních orgánů. Porovnání starého a nového období
– informace – nedojde ke zjednodušení. Auditů by z naší strany mělo být rozhodně méně, ale
postupy budou stejné. Oblast plnění projektů – informace z praxe. Máme návrh na zjednodušení
systému od nás, ale u evropských peněz ke zjednodušení bohužel nedojde.
Týfa (MF): Informace o kontrolních řešeních – certifikační orgán zaměřuje svoje kontroly
na poskytovatele dotací, jestli dostatečně kontrolují své příjemce.
Dědková (MF): Zkoumáme zákonnost, jestli nedošlo k porušení. Vycházíme z důkazných
prostředků, postupujeme podle daňového řádu, respektujeme stanovisko ústředních orgánů. Zpráva
o kontrole – zásadní dokument.
Mrázek (MF): Ke kontrolám – je těžké zjistit přesný počet kontrol. Auditujeme systém – kontroly
můžou trvat i dva roky. Problematika rozdílných názorů u kontrol. Informace o přípravě zákona
o kontrolách ve veřejné správě. Systém auditních orgánů – EK si prováděla sama audity.
Vystrčil (senátor): Existovala by i stopa kontrolního orgánu, že už kontrola proběhla?
Horáček: Jakou jinou dokumentaci získáváte?
Wagenknecht (MF): Odpovědi na dotazy.
Martínek (senátor): Bazíruje se na banalitách. Pro příští období bude nastaven auditní systém ještě,
než bude nastaveno čerpání? Budete notifikovat jednotlivé OP včetně auditních systémů? Hodláte

spolupracovat s ÚOHS? Měl by být stejný přístup u auditních orgánů tak, aby to bylo pro příští
období jednoznačné. K zákonu o kontrole – doufám, že dostaneme k dispozici návrh dřív, než to
půjde do legislativního procesu.
Wagenknecht (MF): Přístup auditních orgánů - informace – musíme dodržovat postupy. Chtěli jsme
snížit počet kontrol – máme zprávy od úředníků, že to funguje.
Kořenek: Peníze školám – informace z praxe.
Martínek (senátor): Zjišťuje MF jestli je naplněn účel? U evropských peněz je to jiné. Dotaz –
klíčová záležitost je princip přidělování dotací, kdo to dostane. Druhou otázkou je - pokud
ji dostane, tak bude mít k dispozici podmínky přidělení? Bude auditní orgán notifikovat tyto dvě
věci a poté se bude řídit tím, podle jakých pravidel byla přidělena dotace? Pokud toto budete
notifikovat předem, tak 60 – 70% problémů nebude. Bude to auditní orgán notifikovat?
Wagenknecht (MF): Ne. Auditní orgán nemůže říci, jen posuzuje, jestli to tak je. Vycházíme
z rozhodnutí poskytovatele. Jde o to, jak jsou stanoveny podmínky. Evropské směrnice neznají
pojem notifikace.
Martínek (senátor): Každý OP je notifikován. Toto je pouze součást.
Dlouhý (Generální fin. ředitelství): Přihlížíme k tomu, co stanoví poskytovatel ve svém rozhodnutí.
Informace k porušení rozpočtové kázně – v některých případech to nelze ani vyčíslit.
Tesařík (senátor): Otázka procenta chybovosti – z praxe – doložení falešné reference – budete
to měnit tak, aby se na to přišlo dříve? Otázka špatného vysoutěžení.
Vystrčil (senátor): Kdo má na starosti, kdo je v té komisi? Co to je, že systém vybírá náhodně? Jak
to funguje, když někdo náhodně vybírá zakázky? Otázka refundace mzdy pracovníků
kontrolovaných orgánů – zatěžuje to obce.
Wagenknecht (MF): Je to Evropský parlament, výkonně Generální ředitelství pro regionální rozvoj
– komisař. Hlavním odpovědným je generální ředitel. Software vybírá zakázky.
Seitlová (senátorka): Vypsán dotační program – je schváleno MF. Najednou se zjistí, že je výklad
špatný a odpovědná je obec. Odpovědnost by měla být na tom, kdo to vydá. Otázka systému kontrol
– systém by spíše měl být otočen na motivaci.
Wagenknecht (MF): Já nezměním evropské nařízení.
Horáček: Zítra se budeme MMR ptát kolik dotací žádaly obce – bojí se kontrol a obce do toho
nejdou. Situace na obcích.
Martínek (senátor): Problematika ÚOHS – jedná dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soudy
zatím nezrušily mnoho rozhodnutí ÚOHS. Čerpání – v minulém období bylo vyčerpáno. Otázka
spolupráce.
Diskuse mezi poslanci, senátory a zástupci MF.

Halíková: Návrh usnesení č. 93: Výbor pro VS a RR
a) b e r e n a v ě d o m í informaci ministerstva financí o kontrolních mechanizmech čerpání
finančních prostředků u schválených operačních programů.
b) ž á d á
Ministerstvo financí, aby předložilo senátorům a poslancům výsledky kontroly
připravenosti jednotlivých operačních programů na čerpání finančních prostředků v období 2014 –
2020, ihned po schválení Evropskou komisí.
c) ž á d á Ministerstvo financí o předložení připravovaného zákona o vnitřním řízení a kontrole
ještě před projednáním v Legislativní radě vlády.
d) p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala ministrovi financí.
Hlasování: ANO 14
NE 0 zdržel 0
přítomno 14
přijato
Příloha č. 1
Halíková: Děkuji a končím dnešní jednání.

Čtvrtek 29. ledna 2015:
09,30
Informace Ministerstva pro místní rozvoj o stavu procesu schvalování OP pro období 2014 –
2020, stav příprav pro vyhlašování výzev atd. Jednání budou přítomni senátoři Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.
Předkladatel: Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
Halíková: Zahájení jednání, uvítání hostů.
Šlechtová: Představení nového složení ministerstva, jednotlivých sekcí. Informace ohledně
předložení novely zákona o veřejných zakázkách. Informace o prac. skupině k z. o veřejných
zakázkách. Ráda bych měla pracovní skupinu i pro stavební zákon. Stavební zákon se dával
dohromady 8 let, teď je připravena novela. Určitě proběhne velká debata. Oba dva zákony budu
předkládat – nový název u veřejných zakázek – směrnice se jmenuje také jinak, zatím ale nevím jak.
Toto jsou klíčové dva zákony, které postoupím na vládu do června. V únoru bude jednat pracovní
skupina, ráda bych pak zašla na poslanecké kluby a informovala bych vás o návrhu, který půjde do
meziresortu. Do 18. 4. 2016 musí vejít v platnost novela zákona o VZ. K novele stavebního zákona
– jejím cílem je zjednodušit a zrychlit řízení – informace o návrhu. Informace o zákonu o CR –
nedošlo k domluvě s pojišťovnami, odložili jsme to asi o 5 měsíců. Zákon má za cíl ochránit
spotřebitele.
Pleticha: Uvažujete o novele zákona o pohřebnictví?
Šlechtová: Ano, uvažuji o tom. MMR mi vypracovává analýzu, jak to nyní funguje.
Vystrčil (senátor): Jaký je přesný název směrnice ohledně z o VZ? Až bude materiál, zákon, bylo by
možné, aby v zákoně bylo zřejmé to, co vyplývá ze směrnice, co tam musí být? Může to být v této
formě? K zákonu jsme žádali stanovisko ÚOHS – stále ho tedy nemáte?
Šlechtová: Nemáme nic a je to pro nás problém. K zákonu o VZ – v únoru bude debatován po
částech, celý bude vložen až do meziresortního přip.řízení. Je to tak velký zákon, že to jinak není
možné. Směrnice o zadávání řízení – není to o VZ. Upřesní se podmínky pro In house výjimku.
Informace o interním auditu – interně musím na MMR nastavit mnoho věcí. Self cleaning –
dodavatel prokáže svoji důvěryhodnost – dodavatel se zaručí, že je důvěryhodný. V dosavadním

zákoně je to vypuštěno, nyní je to na zadavateli, jestli si to zadá do podmínek. Budou to nové
podmínky, informace o kritériích.
Vystrčil (senátor): K zákonu - pokud dodrží tento zákon, tak se nemůže stát, že se následně pak
dozví další nové podmínky a dojde k dalším kontrolám?
Letáčková (MMR): Přístup auditorů – jde o to, jak bude nastavena role auditorů, jak kvalitní lidé ti
auditoři budou. MF připravuje zákon o fin. kontrole, který je nyní v připomínkovém řízení.
Šlechtová: Budeme aktualizovat příručku k VZ. Informace k zákonu o VZ a k roli auditních orgánů.
Letáčková (MMR): Problém je v tom, jestli dodrží, nebo nedodrží zákon.
Seitlová (senátorka): Nezávislost auditora je důležitá, ale musí s sebou nést i odpovědnost Zdá
se mi, že tam ta odpovědnost není. K ÚOHS – zůstávají tam velké veřejné zakázky, které by se
mohly čerpat, ale leží tam i dva roky, nemůžeme čerpat. Problémem je zákon. To nám bylo včera
řečeno zástupci MF – systém spadá do správního řízení. Je podán samostatný podnět a ÚOHS se
musí zabývat tím problémem – ÚOHS je tím zahlcen. Jste závislí na tom, že vám ÚOHS pošle či
nepošle návrh? Nejste schopni sami připravit znění toho, co by měl ÚOHS zastupovat?
Šlechtová: ÚOHS je spolupředkladatelem zákona. Je to nevylučitelné. Já od nich chci paragrafové
znění jedné části zákona. Správní řád – dotace nejsou pod správním řádem, ale ÚOHS podléhá
správnímu řádu.
Letáčková (MMR): Jediný, kdo může říct ne dotaci, je poskytovatel.
Šlechtová: Musí se řídit rozhodnutím auditního orgánu, je na něm jestli rozhodne dle ÚOHS.
Bendl: K ÚOHS – otázka časových limitů. K zákonu o VZ – zvednutí z 20 % na 50%.
Šlechtová: Chceme tomu dát nějaké limity. K ÚOHS – existuje prac. skupina. ÚOHS je neustále
upozorňován na to, co zde zaznívá. Je to trochu zakonzervovaný úřad. Limity jsou nastaveny na 9
měsíců, kdy má rozhodnout. Vymahatelnost by se měla změnit v zákoně. Auditorů je několik skupin
– informace – auditní a certifikační orgán. Nařízení neříká, že musí být centrální koordinátor.
Martínek (senátor): ÚOHS si zase ztěžuje, že MMR nekomunikuje. Půjde dopis z ÚOHS na MMR
– komunikační nedostatky. Nemůžu souhlasit s tím, že zadáte ÚOHS, aby vytvořil paragrafové
znění, to nejde. Zákon je celek. Měli byste to řešit společně. Notifikace podmínek pro příjemce –
definitivní schválení podmínek. Problematika auditních orgánů.
Šlechtová: Vadí mi, že od vás mám neustále připomínky. Nevím, co odmítlo MF. Nevím, co zde
včera bylo sděleno. ÚOHS si sám vytvořil pracovní skupinu, to je nehoráznost. Jak komunikuje pan
Rafaj, to je nehorázné. Paragrafové znění půjde v březnu do vlády. Není pravda že MF a MMR
nekomunikuje.
Martínek (senátor): Jde mi o to, aby to dobře dopadlo a fungovalo.
Horáček: K zákonu o VZ - nešlo by bývalo, že by se přeložil celý zákon o VZ?
Šlechtová: Nešlo, musíme to transformovat do našeho systému. To, co je ve směrnici, nám všechno

nevyhovuje.
Vystrčil (senátor): Včera jsme hovořili s p. nám Wagenknechtem ohledně kontrol. Zazněl dotaz, zda
MF dohlíží a spolupracuje na tom, jaké budou nastaveny podmínky k čerpání. Odpověď – ano, MF
to jen zkontroluje, jak to bude nastaveno.
Šlechtová: Má reakce byla na p. Martínka ohledně ÚOHS – mám informace, že i členové LRV jsou
členové prac. skupiny ÚOHS, která tvoří zákon o VZ.
Letáčková (MMR): Příprava trvala 2 roky, auditní orgán seděl u všech jednání. Nyní se připravují
manuály a příručky. Řídící orgán to posílá na MMR i na MF. Poté, co řekneme ano, máte
to nastaveno dobře, poté to mohou řídící orgány vydat. Designace – procesy jsou nastaveny
v pořádku, bude spuštěna na jaře. Informace ke koordinaci kontrol.
Šlechtová: 2007-2013 – informace o programovém období. Informace ohledně přesunu fin.
prostředků (N+2), N+3 nebylo vyjednáno. Během dvou týdnů budu předkládat materiál na vládu
ohledně částky, která se nedočerpá. K ukončování program. období - strategie dočerpání byla v létě
schválena – informace. „Junckerův“ balíček – to, co nedočerpáme, tak se přesune tam. Spíše
to půjde do západních států. Materiál k fin. nástrojům – spolupracujeme s MF. Odhad řídících
orgánů, co nedočerpají - vloni 4,7 mld. Letos v lednu - sami řídící orgány odhadují 20 mld. Náš
odhad je daleko větší. Za r. 2015 to bude daleko vyšší částka. Projekty se za rok 2015 nestihnou.
Informace o ROPech. Vzniklo 80 tisíc prac. míst za léta čerpání. ČR by měla také říkat, co jsme
udělali dobře. Z celé EU jsme dostali skoro nejvíce peněz. Kritéria implementace vyhlašování
výzev – podmínky, které musí řídící orgány splnit – musí mít hotové příručky. Monitorovací systém
je hotový, čekáme až ho řídící orgány naplní. Informace k Dohodě o partnerství – na období 2014
nové, přísnější nařízení k oblastem, kam chce EK, aby ty finance šly. Kondicionality, které musí ČR
splnit do konce roku 2016, pokud to nesplní, peníze nedostane – 11 věcných oblastí. Informace
ohledně schválených strategií. Na nové období – 7 oblastí, které vůbec nechce financovat. Mnohem
složitější podmínky jsou stanoveny na nové období – cestovní ruch se v žádném případě financovat
nebude, financovat se budou pouze kulturní památky. V cest. ruchu byly zneužívány fin. prostředky.
probíhá audit na Czech tourismu. Informace o OP. Problematika služebního zákona – zaslán dopis
od EK, nesouhlasí s verzí schváleného zákona. Porovnala zákon s dohodou o partnerství – EK
zjistila, že to nekoresponduje. ČR nemá doposud prováděcí dokumenty ke služebnímu zákonu.
Budeme se snažit, aby programy byly schváleny nejpozději v dubnu, květnu. Řídící orgány,
ale mohou vyhlašovat výzvy.
Kovářová: Pokud výzvy budou vyhlášeny a nebudou schváleny OP, co se stane, když se pak změní
OP?
Šlechtová: Nemůže se to stát. Řídící orgán si musí být jist. Řídící orgán se musí zavázat, musí
to ošetřit. Vláda musí schválit výzvy, ještě než budou vyhlášeny.
Tesařík (senátor): Otázka příruček – je stanoven termín na zpracování příruček?
Šlechtová: Měli povinnost do 31. prosince 2014, do konce roku. EK poslala připomínky až za 3
měsíce, to je také nehorázné ze strany EK.
Letáčková (MMR): K příručkám a manuálům - první příručku jsme dostali těsně před vánoci. Je to
zájem gestora, kterému to předepisuje nařízení.

Kovářová: 3 OP jsou tedy odeslány a ostatní budou odeslány teď?
Vystrčil (senátor): Od kdy se počítá N+3? Jak máte promyšleno, že by se měnily příručky, když
se schválí ty dva nové zákony?
Šlechtová: K příručkám – zjednodušili jsme to. Jsou stejné pro příjemce i pro žadatele. Informace
k OP – OP výzkum a vývoj - v únoru 2015, OP technická pomoc – vložen do systému co nejdříve.
Monitorovací systém připraven na všechny fondy, je celý nový. IROP je připraven – visí tam trošku
památky UNESCO. Je zásadní, aby to bylo, z hlediska Úřadu Regionálních rad, řádně ukončeno.
Centrum pro RR – nemám prostředky, ani lidi. Je nutné dotáhnout IOP. K Praze – do systému
by měla být vložena v únoru. Program rozvoje venkova bude vložen v březnu.
Letáčková: Informace k územní dimenzi.
Šlechtová: Kondicionality - za MMR jde kondicionalita, co se týče VZ. Postup ÚOHS – měl by
konat do 9 měsíců. K veřejné podpoře - zpoždění ze strany EK. K EIA - stále může být problémem,
jestli spadne EIA jedná se o 90 mld. (180 projektů). Informace o kondicionalitách. Adaptační
strategie – informace. Regulace vodohospodářského trhu. Odpady – vláda schválila plán odpad.
hospodářství – informace o stanovisku EK. Doprava – dopravní sektorová strategie – problémy
se SEIou. Problém sociálního začleňování - začleňování romů. Chybí Strategie VS – je zpracován
Strategický rámec – MMR to rozporovalo. Všechny kondicionality jsou problém. EK po nás chce
strategie pro všechny oblasti. Akční plán pro konkurenceschopnost a pro růst – materiál vznikl
na základě dohody s odboráři. Není to, ale přímo strategie naší země. Máme strategii RR, kterou
budu aktualizovat.
Kovářová: EK se nechová moc „férově“. Jakým způsobem se ČR snaží pozitivně působit, aby se
k nám EK nechovala takovýmto způsobem?
Šlechtová: Teď sklízíme za minulé vlády. EK je na nás určitým způsobem i zasedlá. Gesce je na
úrovni řídících orgánů. Problém je i na naší úrovni, jak komunikujeme s EK.
Letáčková (MMR): ČR byla v minulých letech nečitelným partnerem.
Šlechtová: Informace o jednáních, stanoviskách vůči ČR. Jednala jsem s EK ohledně služebního
zákona. Informace o programech o fungování EK.
Pleticha: K VS a strategii.
Vystrčil (senátor): Chování EK nemůžeme změnit. Rozložení čerpání na 7 let.
Diskuse k danému tématu mezi poslanci, senátory a zástupci MMR.
Halíková: Děkuji paní ministryni a paní náměstkyni.
Horáček: Návrh bodu v usnesení:
Výbory konstatují a zároveň upozorňují Vládu ČR, že zneužívání odvolání podávání podnětů
a návrhů k ÚOHS a jeho dosavadní fungování blokují realizaci veřejných zakázek a mohou být
velkým problémem pro čerpání evropských fondů v období 2014-2020.

Halíková: Návrh usnesení č. 94:
1) ž á d á Ministerstvo pro místní rozvoj o předložení operačního manuálu a příručky pro
žadatele k čerpání finančních prostředků z IROP Termín: do 30. června 2015
2) ž á d á Ministerstvo pro místní rozvoj o předložení implementační struktury Integrovaného
regionálního operačního programu ( IROP ).
Termín: do 30. června 2015
3) ž á d á Ministerstvo pro místní rozvoj o seznam rozdílů mezi operačním manuálem IOP
a IROP. Termín: do 30. června 2015
4) Výbory konstatují a zároveň upozorňují Vládu ČR, že zneužívání odvolání podávání podnětů
a návrhů k ÚOHS a jeho dosavadní fungování blokují realizaci veřejných zakázek a mohou být
velkým problémem pro čerpání evropských fondů v období 2014-2020.
Hlasování: ANO 10
NE 0
zdržel 0
přítomno 10
přijato
Příloha č. 1
Halíková: Návrh na usnesení č. 92 – navrácení titulu město obci Bělčice.
Hlasování: ANO 9
NE 0
zdržel 1
přítomno 10
přijato

Příloha č. 1

Halíková: Návrh usnesení č. 95 - zařazení poslanců do Rady vlády pro veřejnou správu – VSR
doporučuje ministrovi vnitra ustanovit členkou Rady vlády pro veřejnou správu poslankyni Výboru
pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR Ing. Věru Kovářovou.
Hlasování: ANO 10
NE 0
zdržel 0
přítomno 10
přijato
Příloha č. 2
Halíková: Děkuji a končím 17. schůzi Výboru pro VS a RR.
Ukončení jednání ve 13,00 hodin.
Zapsala: Petra Čížkovská
Odpovídá: Mgr. Miroslav Wolf, organizační tajemník.

PaedDr. Milada H a l í k o v á v.r.
předsedkyně výboru

Ing. Josef U h l í k v.r.
ověřovatel výboru

Příloha zápisu č. 1
Hlasování
19. schůze Výboru pro VS a RR PS PČR
/27. - 29. ledna 2015/

Usnesení č. 93

Usnesení č. 94

Usnesení č. 92

ano

ne

zdr

ano

ne

zdr

ano

ne

zdr

ADAM Vojtěch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADÁMEK František

/

-

-

-

-

-

-

BENDL Petr

-

-

-

/

BERDYCHOVÁ Martína

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BERKOVEC Stanislav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FISCHEROVÁ Jana

/

/

/

HALÍKOVÁ Milada

/

/

/

HAVÍŘ Pavel

/

/

/

HORÁČEK Václav

/

/

/

KLÁN Jan

/

-

-

-

-

-

-

KOŘENEK Petr

/

-

-

-

-

-

-

KOUBEK Jiří

/

/

/

KOVÁŘOVÁ Věra

/

/

/

OKLEŠTĚK Ladislav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PETRŮ Jiří

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLETICHA Lukáš

/

/

PRAŽÁK Karel

/

-

-

-

-

-

-

SEDLÁČEK Jan

-

-

-

-

-

-

-

SEDLÁŘ Martin

/

-

-

-

-

-

-

UHLÍK Josef

/

/

/

ZAHRADNÍČEK Josef

/

/

/
0

1

Celkem:

14

-

0

-

0

10

/

/

0

0

9

Příloha zápisu č. 2
Hlasování
19. schůze Výboru pro VS a RR PS PČR
/27. - 29. ledna 2015/

Usnesení č. 95
ano

ne

zdr

ADAM Vojtěch

-

-

-

ADÁMEK František

-

-

-

BENDL Petr

/

BERDYCHOVÁ Martína

-

-

-

BERKOVEC Stanislav

-

-

-

FISCHEROVÁ Jana

/

HALÍKOVÁ Milada

/

HAVÍŘ Pavel

/

HORÁČEK Václav

/

KLÁN Jan

-

-

-

KOŘENEK Petr

-

-

-

KOUBEK Jiří

/

KOVÁŘOVÁ Věra

/

OKLEŠTĚK Ladislav

-

-

-

PETRŮ Jiří

-

-

-

PLETICHA Lukáš

/

PRAŽÁK Karel

-

-

-

SEDLÁČEK Jan

-

-

-

SEDLÁŘ Martin

-

-

-

UHLÍK Josef

/

ZAHRADNÍČEK Josef

/
0

0

Celkem:

10

Usnesení č.
ano

ne

Usnesení č.
zdr

ano

ne

zdr

