Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
4. volební období - 2005

rozpočtový výbor
686
USNESENÍ
z 53. schůze dne 16. listopadu 2005
k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 (tisk 1128)
k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2006 a k návrhu Střednědobých
výdajových rámců na léta 2007 a 2008 (tisk 1129)
Po úvodním slově náměstka ministra financí E. Janoty, zpravodajské zprávě předsedy
výboru posl. M. Krause a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona
o státním rozpočtu na rok 2006, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky
na rok 2006 a k návrhu Střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 přijala
následující usnesení:

„Poslanecká sněmovna
I.

vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2006 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na
rok 2006 podle sněmovního tisku 1128 ve znění schválených pozměňovacích
návrhů podle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení;

II.

stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2007 ve výši 985,6 mld. Kč a na
rok 2008 ve výši 1022,5 mld. Kč;

III.

upozorňuje vládu, že návrh rozpočtu - kapitola 374 Správa státních hmotných
rezerv - neumožňuje dodržování přijatých závazků ropné bezpečnosti dle
nařízení Evropské unie, ani naplnění úkolů z přijatých zákonů;

IV.

žádá vládu, aby
a) zabezpečila v roce 2006 Státnímu fondu rozvoje bydlení částku 497 mil. Kč
na realizaci programu Podpora bydlení, který do roku 2005 spravovalo
Ministerstvo pro místní rozvoj;

2.
b) zajistila dofinancování položky přímé platby v kapitole 329 Ministerstvo
zemědělství na rok 2006 do výše, kterou umožňuje smlouva o přistoupení
ČR k EU;
c) se zabývala zvýšením výdajů v souvislosti se zabezpečením zákona
č. 27/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
d) projednala v rozpočtovém výhledu na léta 2007 a 2008 navýšení
rozpočtové základny Bezpečnostní informační služby;
e) se neprodleně zabývala kritickou situací ve financování českého vězeňství;
f) nesnižovala počet systemizovaných míst v kapitole 306 - Ministerstvo
zahraničních věcí pod stavy platné pro rok 2005;
V.

II.

žádá rozpočtový výbor, aby posoudil zařazení schválených pozměňovacích
návrhů podle přílohy č. 2 tohoto usnesení do programů ISPROFIN a formou
povolení rozpočtových opatření provedl eventuální korekce.“;

zm o c ň u j e
předsedu výboru - zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Jaroslav GONGOL v.r.
ověřovatel

Michal KRAUS v.r.
předseda-zpravodaj

Příloha 1 k usnesení PSP č....
Pozměňovací návrhy k textové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006
podle sněmovního tisku 1128 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2006

1.

V příloze č. 4 str. 49 se do tabulky „Ukazatele kapitoly 397 OSFA, specifické ukazatele –
výdaje doplňuje položka „Výdaje státu na sociální politiku“ s částkou 0 Kč.“.

2.

V příloze č. 4 str. 49 v poznámce pod čarou č. 8 se v názvu zákona slova „vodní
zákon“ nahrazují slovy „o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 20/2004 Sb.“.

3.

V příloze č. 10 str. 81 v poznámkách pod čarou č. 28 a 29 se v názvu zákona vypouštějí
slova „o ochraně přírody a krajiny“.

4.

V příloze č. 11 (Závazná pravidla poskytování finanční prostředků v oblasti vod v roce
2006 a způsobu kontroly jejich užití)
- V poznámkách pod čarou se na str. 98 doplňuje:
„13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 13) se označuje jako poznámka pod čarou č. 14)
a v důsledku toho dojde k přečíslování dosavadních poznámek pod čarou č. 14) až
č. 17) na č. 15) až č. 18).
Dosavadní poznámka pod čarou č. 18) se zrušuje bez náhrady.
Zároveň v textu na stranách 98 až 123 závazných pravidel dochází k úpravě
číslování odkazů na poznámky pod čarou č. 13) až č. 18) s ohledem na výše uvedené
přečíslování poznámek pod čarou.
- V částech 1 až 2 C a v části 3 se v celém textu nahrazují konkrétně uváděné
formuláře S 05a V 05 vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na
financování programů pořízení a reprodukce majetku, a dále poznámky pod čarou
uvádějící tuto vyhlášku, nebo poznámky pod čarou uvádějící jednotlivá ustanovení
této vyhlášky, konkrétními formuláři RA vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, respektive poznámkami
pod čarou uvádějícími tuto vyhlášku, respektive poznámkami pod čarou uvádějícími
jednotlivá ustanovení této vyhlášky.
Zároveň se v části 2 A na str. 99 a v části 2 B na str. 102 bez náhrady zrušuje vždy
odstavec X. Přechodná ustanovení a dále v části 2 C v odstavci X. Přechodná
ustanovení se bez náhrady zrušuje text třetí věty.
- V části 2 C na str. 106 v odst. IX. Podmínky přiznání podpory se v poslední odrážce
mění kvantitativní vymezení „1000 ha“ na „100 ha“ v celém textu odrážky.

Příloha 2 k usnesení PSP č....
Pozměňovací návrhy k tabulkové části zákona a k číselným položkám v návrhu zákona
o státním rozpočtu a v návrhu státního rozpočtu na rok 2006

viz příloha ve formátu Excel jako samostatný dokument ve složce na adrese
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/uv/rv?686

