Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období
210

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 20. schůze
ze dne 18. března 2015
k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu
České republiky za rok 2014 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech,
k návrhu na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům výborům
k projednání a
k ukončení projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012
v Poslanecké sněmovně

Po zpravodajské zprávě předsedy výboru posl. V. Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:
„Poslanecká sněmovna
I.

s t a n o v í harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu
České republiky za rok 2014 a jeho kapitol včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
státních fondů v roce 2014 (dále státní závěrečný účet) takto:

1.

Vláda předloží státní závěrečný účet Poslanecké
sněmovně

do 30. 4. 2015
(čtvrtek)

2.

Výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního
závěrečného účtu včetně státních fondů

do 11. 6. 2015
(čtvrtek, 2. výborový týden)

3.

Výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru

do 12. 6. 2015 do 12:00
hod.
(pátek)

4.

Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů
usnesení výborů resp. oponentní zprávy menšin

5.

Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké

25. 6. 2015 od 10:00 hod.
(čtvrtek, výborový týden)

sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu
6.

Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu
a o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru

II.

nejpozději do 3. 7. 2015
(pátek)
na schůzi od 7. 7. 2015

p ř i k a z u j e k projednání

1.

Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 včetně
souhrnu kapitol rozpočtovému výboru a stanovisko NKÚ k vládnímu návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 kontrolnímu výboru;

2.

Kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
státních fondů v roce 2014 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny takto:
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Výbor Poslanecké sněmovny

přikázaná kapitola (okruh) SZÚ

petiční výbor

304 – Úřad vlády
309 – Kancelář Veřejného ochránce práv
343 – Úřad pro ochranu osobních údajů

rozpočtový výbor

301 – Kancelář prezidenta republiky
302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu
303 – Senát Parlamentu
312 – Ministerstvo financí
345 – Český statistický úřad
396 – Státní dluh včetně okruhu „Řízení
státního dluhu a likvidity státní pokladny“
(sešit E)
397 – Operace státních finančních aktiv
398 – Všeobecná pokladní správa

kontrolní výbor

381 – Nejvyšší kontrolní úřad

výbor pro evropské záležitosti

398 – Všeobecná pokladní správa – v tom:
– okruh výdajů SR na programy
spolufinancované z prostředků EU bez SZP;
výdaje na projekty finančních mechanismů
EHP a Norska a na Program švýcarskočeské spolupráce; výdaje na platy a ostatní
platby za provedenou práci v rámci čerpání
výdajů na společné programy ČR a EU/FM;
výdaje na odvody vlastních zdrojů EU do
rozpočtu EU, čistá pozice ČR vůči EU (bez
spol. zemědělské politiky) (viz sešit C)

hospodářský výbor

322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
327 – Ministerstvo dopravy
328 – Český telekomunikační úřad
344 – Úřad průmyslového vlastnictví
349 – Energetický regulační úřad
353 – Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže
374 – Správa státních hmotných rezerv
375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
– Finanční vztahy SR k Státnímu fondu
dopravní infrastruktury (sešit F)

ústavně právní výbor

336 – Ministerstvo spravedlnosti
– část správní (a souhrn kapitoly)
355 – Ústav pro studium totalitních režimů
358 – Ústavní soud

výbor pro obranu

307 – Ministerstvo obrany
– okruh civilní ochrany
308 – Národní bezpečnostní úřad
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výbor pro bezpečnost

305 – Bezpečnostní informační služba
314 – Ministerstvo vnitra - část bezpečnostní,
požární ochrana a souhrn celé kapitoly
336 – Ministerstvo spravedlnosti – část vězeňství
376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů

výbor pro sociální politiku

313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

výbor pro zdravotnictví

335 – Ministerstvo zdravotnictví

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

321 – Grantová agentura České republiky
333 – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
334 – Ministerstvo kultury
– Finanční vztahy SR k Státnímu fondu kultury
(sešit F)
– Finanční vztahy SR k Státnímu fondu pro
podporu a rozvoj české kinematografie
(sešit F)
361 – Akademie věd
377 – Technologická agentura České republiky

volební výbor

372 – Rada ČR pro rozhlasové a televizní
vysílání

výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

314 – Ministerstvo vnitra – část správní
317 – Ministerstvo pro místní rozvoj
–Výsledky hospodaření rozpočtů územních
samosprávných celků, svazku obcí a
regionálních rad regionů soudržnosti se
zaměřením na finanční vztahy vůči státnímu
rozpočtu (sešit F)
– Finanční vztahy SR k Státnímu fondu rozvoje
bydlení (sešit F)

výbor pro životní prostředí

315 – Ministerstvo životního prostředí
– Finanční vztahy SR k Státnímu fondu
životního prostředí (sešit F)
348 – Český báňský úřad

zahraniční výbor

306 – Ministerstvo zahraničních věcí

zemědělský výbor

329 – Ministerstvo zemědělství
– Finanční vztahy SR k Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F)
346 – Český úřad zeměměřický
a katastrální
– výdaje na Společnou zemědělskou politiku
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EU s dopady na státní rozpočet
(přímé platby, Program Rozvoj venkova,
národní zdroje k provádění tržních opatření
v rámci Společné organizace trhu);

III.

a) b e r e n a v ě d o m í , že Poslanecká sněmovna v VI. volebním období neuzavřela
státní závěrečný účet České republiky za rok 2012, i když její výbory projednaly všechny
přikázané kapitoly a rozpočtový výbor společně se zpravodaji všech výborů projednávání
ukončil a doporučil Poslanecké sněmovně tento závěrečný účet schválit a vzniklé saldo
vypořádat;
b) k o n s t a t u j e , že nynější Poslanecká sněmovna se věcně státním závěrečným účtem
České republiky za rok 2012 zabývat nebude;
c) d o p o r u č u j e vládě, aby provedla všechny potřebné operace k účetnímu uzavření
roku 2012 a vhodným způsobem státní závěrečný účet České republiky za rok 2012
zveřejnila.“;

II.

d o p o r u č u j e předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního
závěrečného účtu České republiky za rok 2014 do návrhu pořadu červencové schůze
Poslanecké sněmovny;

III.

z m o c ň u j e zpravodaje posl. V. Votavu, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
předseda - zpravodaj
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