POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období

POZVÁNKA
na 33. schůzi
rozpočtového výboru,
která se koná dne 11. prosince 2019
dopoledne v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, v místnosti
č. 111/Sněmovna,
od 15 hod. v budově České národní banky, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 (hlavní
vchod)

NÁVRH PROGRAMU1/
středa 11. prosince 2019
9.00 hodin
1.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 580) – příprava na 2. čtení;
zahájení
Uvede: zástupce Ministerstva financí2/
Zpravodaj: posl. M. Vostrá

10.30 hodin
2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací
daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní
tisk 572) – příprava na 2. čtení; zahájení
Uvede: zástupce Ministerstva financí2/
Zpravodaj: posl. J. Dolejš

11.00 hodin
3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 501) – příprava na 2. čtení, zahájení
Uvede: zástupce Ministerstva financí2/
Zpravodaj: posl. P. Vrána

4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
1/

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření kapitoly 312 – Ministerstvo financí
Rozpočtové opatření kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí
Další zprávy a informace
Informace z podvýborů
Sdělení předsedkyně, různé

Předsedkyně výboru je zmocněna program upravit podle přikázání Poslaneckou sněmovnou a dalších
skutečností.

8.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

15.00 hodin
Výjezdní zasedání v České národní bance
9.
Zpráva o inflaci IV/2019 vč. hodnocení makroekonomické situace a jejího
předpokládaného vývoje v letech 2020 a 2021
Uvede: zástupce ČNB
Zpravodaj: posl. K. Rais
10.

Zadluženost domácností spojená s úvěry na bydlení a úvěry na spotřebu. Rizika
předlužování části domácností.
Uvede: zástupce ČNB

V Praze 6. prosince 2019
Ing. Bc. Miloslava VOSTRÁ v.r.
předsedkyně

