PS190080063
Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období

ZÁPIS
z 29. schůze
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj,
která se konala dne 14. listopadu 2019
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. B 211.

Schůzi řídil: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D, Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.
Přítomni: p. posl. Bartoš, Dolejš, Fialová, Janda, Jelínek, Kalous, Kohoutek, Kořanová,
Kovářová, Kubík, Kupka, Kytýr, Pojezný, Pour, Profant, Schiller, Štolpa, Mračková
Vildumetzová.
Bartoš: Zahájení projednávání, návrh na změnu programu - posunutí projednávání ST 525
na 11,30 hodin – žádost p. posl. Kupky. Hlasování o programu, hlasování č. 1:
Hlasování:
ANO 14
NE 0
zdržel 0
přítomno 14
přijato
09,00 hod.
Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o územně správním členění státu), sněmovní tisk 395 (jednání garančního výboru)
Předkladatel: Ministerstvo vnitra
Zpravodaj:
Mgr. Martin Baxa, poslanec PSP ČR
Bartoš: Zahájení projednávání ST 395, jednání garančního výboru. Pana zpravodaje Baxu,
který je omluven, zastoupí p. posl. Kupka.
Mlsna: Předkladatelská zpráva. Návrh navrhuje zrušit staré kraje, které jsou z roku 1960 a sladit
je s územním členěním státu po reformě. Informace o projednávání. Předložen PN na výboru
k Turnovsku, které se nyní rozkládá přes tři okresy. Informace o doprovodném usnesení.
Kupka: Zpravodajská zpráva. Jde o to, aby se sladily hranice okresů, jde o překryv okresů.
Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu.
Martínek: Děkuji, že došlo ke shodě. Prosím o podporu předložených návrhů.
Bartoš: Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou.
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Kupka: Návrh procedury pro Poslaneckou sněmovnu, výbor pro VS a RR:
doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu
zákona (podle sněmovního tisku 395/4) v následujícím pořadí:
1. hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího
řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny,
2. hlasovat o pozměňovacím návrhu garančního výboru
3. hlasovat o zákonu jako o celku
4. hlasovat o návrhu doprovodného usnesení
(poznámka LO: o návrhu doprovodného usnesení lze hlasovat pouze v případě přijetí
pozměňovacího návrhu garančního výboru)
Bartoš: Hlasování o proceduře, hlasování č. 2:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0

přítomno 15

přijato

Kupka: Pozm. návrh výboru pro VS a RR – souhlasné stanovisko.
Bartoš: MV souhlas, hlasování o souhlasném stanovisku, hlasování č. 3:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15

přijato

Kupka: Doprovodné usnesení – informace – souhlasné stanovisko.
Bartoš: MV souhlas, hlasování o souhlasném stanovisku, hlasování č. 4:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15

přijato

Kupka: Návrh usnesení č. 159.
Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 159, hlasování č. 5:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15

Příloha č. 1
přijato

Různé:
Bartoš: Zahraniční cesty – byly podány návrhy na zahr. cesty, na kterých jsme se dohodli
na minulém jednání výboru – informace.
Caletka (tajemník): Informace o pracovní koordinační schůzce, která proběhla k návrhům
výborů na zahraniční cesty. O Estonsko žádaly tři výbory, o Izrael je ze všech států největší
zájem. Je potřeba navrhnout další státy.
Bartoš: Ještě prodiskutuji Izrael s panem místopředsedou Filipem. Již jsme o něj žádali dvakrát.
Na konci jednání výboru, v bodě různém, bychom se k tomu ještě vrátili.
09,30 hod.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla
Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 554.
Předkladatel: Mgr. Barbora Kořanová, poslankyně PSP ČR
Zpravodaj:
Ing. Jiří Dolejš, poslanec PSP ČR
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Bartoš: Zahájení projednávání ST 554.
Kořanová: Předkladatelská zpráva. Informace o návrhu. Novela má podporu napříč politickým
spektrem. Návrh vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Představuje jednoduchou
a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i on-line službám soukromého sektoru,
pro přibližně 5 milionů občanů, kteří používají internetové bankovnictví - možnost přístupu
bank do základních registrů. Využívání nebude spojeno se žádným zpoplatňováním služeb.
Prostředkem pro využívání elektronické identifikace jsou OP s elektronickým čipem, které jsou
vydávány od 1. 7. 2018. Tyto OP sice umožňují přístup, ale nejsou mezi občany příliš rozšířené.
Na rozdíl od bankovních přístupů, které zajišťují bezpečný přístup.
Bartoš: Prosím pana poslance Dolejše o zpravodajskou zprávu.
Dolejš: Zpravodajská zpráva. Informace o projednávání tisku. Na minulé schůzi jsme přerušili
projednávání a stanovil se termín na podávání PN. KPN je akceptovatelný, byl předložen také
PN ke kompl. pozm. návrhu týkající se pojišťovnictví.
Bartoš: Otevírám obecnou rozpravu.
Kořanová: Informace o předloženém KPN (č. 3623) - upravena důvodová zpráva, nyní
je uložena pod č. 3659. Informace o KPN - doupravuje se zde terminologie, oprávnění,
akreditace, stanovení povinnosti zahraničních bank, zajištění důvěrnosti a ochrana proti
zneužití, atd. Informace o institutu evidenční ochrany údajů. Navrhuje se také odlišovat dva
režimy přístupů k údajům. Ve třetí části se počítá s odsunem účinnosti na 1. 1. 2021. Informace
o PN k pojišťovnám – návrh počítá s rozšířením přímého přístupu do IS VS pro pojišťovny
a Českou kancelář pojistitelů. Pojišťovny budou mít lepší přístup k informacím o občanech –
využívání základních registrů a vybraných agentových IS prostřednictvím třetí osoby.
Profant: Vítám zavedení dalších prostředků, které rozšíří kmen uživatelů, a doufám, že se to
podaří dobře implementovat na všech úrovních. Implementace protokolů není nyní
bezproblémová.
Kupka: Dnes budeme rozhodovat o výrazném kroku, kterým se znásobí počet lidí, kteří budou
mít přístup ke službám státu. Tohle je nejefektivnější cesta. Mohli jsme se poučit i od jiných
států. Stát bude spolupracovat se soukromým sektorem. Vítám, že se k zákonu o právu občana
na dig. služby přidává další krok.
Jelínek: Za nás vítáme tento krok. Problematika nasazení a malé propagace OP s čipem.
I datové schránky vyvolaly paniku. Nový OP – 5 pinů, je to složité. Otázka zneužití – bude
ošetřeno, aby autorizace a identifikace byla ad hoc, aby nebyla možnost zneužití např.
dálkovým systémem?
Kuchař: Národní identitní autorita byla od počátku budována jako on-line služba – informace.
Profant: Informace o EIDASu – ten to zabezpečuje. Česká implementace může být jiná, ale
obecně na to ten protokol pamatuje.
Bartoš: My máme vůli, jak zákon o bankovní identitě, tak digitální technickou mapu, dostat
přes třetí čtení do konce tohoto roku. Služby, které jsou na Portálu občana, nejsou prezentovány.
Pokud se nám podaří bankovní identitu zavést, tak má MV, ale možná i banky, v plánu nějakou
masivní kampaň? Otázka marketingu i pro starší občany.
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Strouhal: Marketing se chystá, je to vše o zdrojích. My, jako MV nedisponujeme
částkou, kterou bychom sanovali masivnější kampaň. Je vypsána veřejná zakázka na propagaci
e-Governmentu. Mediální kampaň se chystá.
Hlasování o vystoupení veřejnosti, hlasování č. 6:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0

přítomno 15

přijato

Štěpánek (ředitel Bankovní asociace): S medializací se počítá a připravujeme ji.
Bartoš: Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou.
Dolejš: Je přeložen KPN a PN k pojišťovnictví.
Kořanová: Přihlašuji se k předloženým návrhům – kompl. pozm. návrh pod č. 3659 a PN
k pojišťovnám č. 3591.
Dolejš: Navrhuji nejprve hlasovat o KPN.
Bartoš: Hlasování o KPN, stanovisko MV, MF, ČNB a FAÚ – souhlas, hlasování č. 7:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15
přijato
Dolejš: Hlasování o PN 3591 - pojišťovny.
Bartoš: Hlasování o PN 3591, MV souhlas, hlasování č. 8:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15

přijato

Dolejš: Návrh usnesení č. 160 – výbor pro VS a RR doporučuje Poslanecké sněmovně ST 554
projednat a schválit ve znění komplexního pozm. návrhu a k němu přijatého pozm. návrhu.
Bartoš: Hlasování o návrhu usnesení č. 160, hlasování č. 9:
Příloha č. 2
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15
přijato
Představení postupu následného projednávání u ST 554 a 525. Oba zákony – 26. listopadu 2019
druhé čtení na Poslanecké sněmovně, návrh na zkrácení lhůty ze 14 na 7 dní. 28. listopadu 2019
- mimořádné jednání výboru a 6. prosince by proběhlo 3. čtení na Poslanecké sněmovně.
11,30 hod.
Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní
tisk 525.
Předkladatel: Mgr. Martin Kupka, poslanec PSP ČR
Zpravodaj:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec PSP ČR
Bartoš: Zahájení projednávání ST 525. Vedení schůze předávám p. místopředsedkyni
Mračkové Vildumetzové, jelikož jsem zpravodajem.
Mračková Vildumetzová: Dávám slovo předkladateli, panu poslanci Kupkovi.
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Kupka: Předkladatelská zpráva. Návrh ustavuje existenci digitální technické mapy (DTM), jako
bezešvého celorepublikového mapového podkladu, který ponese informaci o území, existenci
sítí. Informace o projednávání, podařilo se zajistit i fin. prostředky. Představení KPN –
informace o projednávání – návrh doplňuje ke vzniku DTM všechny další nezbytné kroky
pro komplexní elektronizaci stavebního řízení, aby se zkrátilo a zjednodušilo. Informace o KPN
- vedle portálu stavebníka dochází na další pilíře - vedle DTM stojí datové úložiště projektové
dokumentace, v KPN je popsáno jako úložiště všech dokumentů, rozhodnutí, atd. Je zde také
IS identifikačního čísla stavby, jako nástroje, který by umožnil sledovat každé stavební dílo.
KPN zajišťuje existenci Národního geoportálu úz. plánování. Děkuji všem, kteří do toho
jednání vstoupili.
Mračková Vildumetzová: Předávám slovo zpravodaji.
Bartoš: Zpravodajská zpráva. Informace o projednávání a o předložených pozm. návrzích –
předložen kompl. pozm. návrh, dále jsou předloženy dva PN p. posl. Profanta. Obdrželi jsme
i stanoviska od MMR. Nejprve bychom hlasovali o kompl. PN, který by se stal jako nosným.
Mračková Vildumetzová: Otevírám obecnou rozpravu.
Pavlová (MMR): Předkladatelská zpráva. MMR podporuje vznik DTM. DTM pomůže všem.
S KPN souhlasíme, byli jsme u jeho přípravy.
Pour: Vyjádření ke KPN – jedná se digitalizaci stavebního řízení a čerpání fin. prostředků z EU.
Dotaz k vedení stavebního deníku, který by se měl vést elektronickou formou - jak
bude ošetřeno, aby se do něj nedalo dodatečně dopisovat? Jak to bude ošetřeno? Účinnost
k 1. 7. 2023, ale jsou tam i pasáže, které jsou s účinností ihned - požadavky na úz. pl.
dokumentaci – všichni projektanti splňují podmínky? Jak to bude případně řešeno?
Kupka: Ke vkládání dat – práva jsou určena v paragrafovém znění – informace k ochraně
autorských práv. Stavební deník - je to otázka opatření systému, aby se to dalo zamykat
(prováděcí předpis). Forma musí vyhovět současné legislativě – není to povinné, narazilo
by to na praxi, ale jde o to, aby to bylo možné. Jde o možnost nikoliv povinnost.
Profant: Stavební řízení je opravdu zdlouhavé a doufám, že se to změní. Zákon nejde dostatečně
daleko. Informace o předložených PN. První PN je o tom, aby se zrušila celá část neveřejné
mapy. Druhý PN – upravuje zveřejňování open dat. V podrobné rozpravě načtu i doprovodné
usnesení.
Jelínek: U DTM je zodpovědný za vedení a správu kraj. Na AKČR nebyl nějaký hlas ohledně
doprovodného usnesení, ohledně zajištění fin. prostředků pro kraje?
Kupka: Jednalo se i s komisí pro informatiku AKČR. Součástí řešení bylo nalezení fin.
prostředků zejména na pořízení dat - využití prostředků z evropských fondů. Hovořilo se o tom,
jak to udělat do budoucna – dohoda – významný podíl státu na financování, především u
provozní části. Reakce na p. posl. Profanta – veřejná a neveřejná část – proběhla ostrá debata,
aby bylo co nejvíce dat veřejných. Je potřeba, aby byl schopen prováděcí předpis najít dobré
řešení – uspokojení „síťařů“ a zajištění bezpečnosti – kompromisní řešení (veřejná a neveřejná
část). Je to důležitý bod pro obce a města, která budou dále provozovat portály. Je žádoucí, aby
DTM poskytovala obcím aktuální a otevřená data. Musí to tak být, pokud přijmeme pozm.
návrh, tak to není nic proti ničemu.
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Zajíček (ICT Unie): Na legislativním textu se podíleli i zástupci AKČR a krajských úřadů –
vztahovat se na ně budou pravidla standardní u přenesené působnosti – informace o navýšení
prostředků. Je to dobrý kompromis a přijatelné peníze, za které je možné správu DTM na krajích
vést.
Mračková Vildumetzová: Potvrzuji slova pana prezidenta ICT Unie. Kraje dostanou fin.
prostředky na pořízení DTM z evropských fondů. Z hlediska operačních programů budou ještě
probíhat jednání. Pracovníci by mohli být financováni i z OP technická pomoc. Problematika
financování přenesené působnosti - dělá se mnoho analýz. Administrativa je obrovská.
Problematika přenesené a samostatné působnosti.
Profant: K mému PN, který ruší neveřejnou část - tento PN by vedl ke značné finanční úspoře.
Mračková Vildumetzová: Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou.
Profant: Hlásím se ke svým PN. Doprovodné usnesení:
1) Vyzývá ČÚZK a MMR , aby navrhlo v rámci prováděcích právních předpisů takový
legislativní a věcný postup, který by postupně směřoval k co nejširší
1) úplnosti a přesnosti dat poskytovaných vlastníky dopravní a technické infrastruktury do
digitální technické mapy a
2) závaznosti dat v digitální technické mapě tak, aby mohla být omezena nebo úplně
zrušena povinnost získání vyjádření o existenci sítí od jejich vlastníků, správců nebo
provozovatelů.
2) Pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal ministryni pro místní rozvoj a předsedovi
ČUZK.
Kupka: Přihlašuji se ke KPN.
Bartoš: Navrhuji hlasovat postupně o předložených návrzích. Nejprve o KPN a následně o PN.
Mračková Vildumetzová: Hlasování o návrhu procedury, hlasování č. 10:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15

přijato

Hlasování o KPN, MMR – souhlas, hlasování č. 11:
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0

přijato

přítomno 15

Profant: PN č. 3643 – zrušení neveřejné části:
1. V části první Čl. I bodě 3 se v §4b odstavec 3 zrušuje.
Následující odstavce se přečíslují.
2. V části první Čl. I bodě 3 v §4b se slova “odstavce 4“ nahrazují slovy “odstavce 3“.
3. V části první Čl. I bodě 3 v §4b odstavec 9 včetně poznámky pod čarou x) zní:
“(9) Údaje digitální technické mapy kraje se zveřejňují jako otevřená data podle zvláštního
právního předpisux). Údaje digitální technické mapy kraje se dále poskytují každému ve
formách a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.”.
4. V části první Čl. I bodě 3 v §4c se slova “odst. 4“ nahrazují slovy “odst. 3“ a slova
“odst. 3 a 10“ se nahrazují slovy “odst. 9“.
5. V části první Čl. I bod 7 nově zní: “7. V § 20 odst. 1 písmeno i) zní:
„i)
obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b odst. 3 včetně zjednodušeného
způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, charakteristiky přesnosti a
strukturu digitální technické mapy kraje,“.”.
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6. V části první, Čl. II, bodě 1 se slova “4b odst. 4“ nahrazují slovy “4b odst. 3“, slova “4b
odst. 7“ se nahrazují slovy “4b odst. 6“ a slova “4b odst. 9“ se nahrazují slovy “4b odst.
8“.
Mračková Vildumetzová: MMR – nesouhlas. Hlasování o PN, hlasování č. 12:
Hlasování:
ANO 2
NE 8
zdržel 5
přítomno 15
nepřijato
Profant: PN 3645 – otevřená data: V části první Čl. I bodě 3 se v §4b odst. 10 za slova „se
poskytují každému“ vkládají slova „ a zveřejňují se jako otevřená data podle zvláštního
právního předpisu x)“.
Mračková Vildumetzová: MMR mění své stanovisko po schůze s p. posl. Profantem
na neutrální, hlasování č. 13:
Hlasování:
ANO 7
NE 1
zdržel 7
přítomno 15
nepřijato
Bartoš: Návrh usnesení č. 161 – výbor pro VS a RR doporučuje Poslanecké sněmovně projednat
ST 525 ve znění přijatého kompl. pozm. návrhu.
Mračková Vildumetzová: Hlasování o návrhu usnesení č. 161, hlasování č. 14:
Příloha č. 3
Hlasování:
ANO 15
NE 0
zdržel 0
přítomno 15
přijato
Hlasování o návrhu doprovodného usnesení č. 162, MMR – souhlas s návrhem usnesení,
hlasování č. 15:
Příloha č. 4
Hlasování:
ANO 13
NE 0
zdržel 2
přítomno 15
přijato
Různé
Bartoš: Příští jednání výboru ve čtvrtek 28. listopadu 2019 – mimořádné jednání, projednávání
ST 525, 554. Standardní výbor 12. prosince 2019.
Schiller: Informace k ST 484 – týká se stavebního deníku, je to již zapracováno v předloženém
KPN, v prvním čtení navrhnu zamítnutí ST 484. Pokud je v tomto KPN, tak je zbytečné to
projednávat.
Bartoš: Stálo by za to porovnat návrhy – nejsou pravděpodobně totožné. Můžeme vám zaslat
rozdíly v návrzích. Děkuji a končím dnešní jednání.
Ukončení jednání ve 12,30 hodin.
Zapsala: Bc. Petra Čížkovská
Odpovídá: Mgr. Stanislav Caletka Ph.D., tajemník výboru

Ing. Jiří D o l e j š v.r.
ověřovatel

PhDr. Ivan B a r t o š, Ph.D. v.r.
předseda výboru
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Příloha č. 1

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP
29. schůze
14.11.2019 - 9:13:41
Hlasování č. 5
Vl.n.zákona o územně správním členění státu

Přítomno: 15

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

ANO (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lenka Dražilová:

Eva Fialová: Pro

Barbora Kořanová: Pro

Jan Kubík: Pro

Milan Pour: Pro

Jan Schiller:

Adam Kalous:
Jaroslav Kytýr: Pro
David Štolpa: Pro

Jana Mračková: Pro

ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Juránek:

KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jiří Dolejš: Pro

Ivo Pojezný: Pro

ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Martin Baxa:

Jakub Janda: Pro

Martin Kupka: Pro

Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ivan Bartoš: Pro

Ondřej Profant: Pro

SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Jelínek: Pro

Jiří Kohoutek: Pro

STAN (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Věra Kovářová:

TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Dominik Feri:

ID hlasování: 5, schůze č. 29, čas 9:13:42
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Příloha č. 2

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP
29. schůze
14.11.2019 - 10:00:34
Hlasování č. 9
Novela zákona o bankách

Přítomno: 16

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

ANO (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lenka Dražilová:

Eva Fialová: Pro

Barbora Kořanová: Pro
Milan Pour:

Adam Kalous:

Jan Kubík: Pro

Jaroslav Kytýr: Pro

Jan Schiller: Pro

David Štolpa: Pro

Jana Mračková: Nehlasoval

ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Juránek:

KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jiří Dolejš: Pro

Ivo Pojezný: Pro

ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Martin Baxa:

Jakub Janda: Pro

Martin Kupka: Pro

Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ivan Bartoš: Pro

Ondřej Profant: Pro

SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Jelínek: Pro

Jiří Kohoutek: Pro

STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Věra Kovářová: Pro

TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Dominik Feri:

ID hlasování: 9, schůze č. 29, čas 10:00:35
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Příloha č. 3

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP
29. schůze
14.11.2019 - 12:17:41
Hlasování č. 14
Novela z. o zeměměřičství

Přítomno: 15

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

ANO (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lenka Dražilová:

Eva Fialová: Pro

Barbora Kořanová:

Jan Kubík: Pro

Jaroslav Kytýr: Pro

Jan Schiller: Pro

David Štolpa: Pro

Milan Pour: Pro

Adam Kalous:

Jana Mračková: Pro

ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Juránek:

KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jiří Dolejš: Pro

Ivo Pojezný:

ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Martin Baxa:

Jakub Janda: Pro

Martin Kupka: Pro

Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ivan Bartoš: Pro

Ondřej Profant: Pro

SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Jelínek: Pro

Jiří Kohoutek: Pro

STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Věra Kovářová: Pro

TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Dominik Feri:

ID hlasování: 14, schůze č. 29, čas 12:17:42
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Příloha č. 4

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP
29. schůze
14.11.2019 - 12:19:21
Hlasování č. 15
Novela z. o zeměměřičství - doprovodné usnesení

Přítomno: 15

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 2

ANO (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Lenka Dražilová:

Eva Fialová: Pro

Barbora Kořanová:
Milan Pour: Pro

Adam Kalous:

Jan Kubík: Zdržel se

Jaroslav Kytýr: Pro

Jan Schiller: Zdržel se

David Štolpa: Pro

Jana Mračková: Pro

ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Juránek:

KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jiří Dolejš: Pro

Ivo Pojezný:

ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Martin Baxa:

Jakub Janda: Pro

Martin Kupka: Pro

Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ivan Bartoš: Pro

Ondřej Profant: Pro

SPD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Jelínek: Pro

Jiří Kohoutek: Pro

STAN (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Věra Kovářová: Pro

TOP09 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Dominik Feri:

ID hlasování: 15, schůze č. 29, čas 12:19:23
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