Z důvodu pokračujících opatření k zamezení šíření koronaviru „Covid-19“ bude
jednání výboru veřejnosti nepřístupné s výjimkou předkladatelů a přizvaných
osob uvedených na pozvánce.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

POZVÁNKA
na 46. schůzi – 2. část
rozpočtového výboru,
která se koná dne 4. listopadu 2020
v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1,
v místnosti č. 111/Sněmovna,

NÁVRH PROGRAMU1/
středa 4. listopadu 2020
9.00 hodin
1.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (sněmovní tisk 1067)
– příprava návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu pro 1. čtení
Uvede: ministryně financí A. Schillerová
Zpravodaj: posl. M. Vostrá
Přizváni: zástupce NRR

11.00 hodin
2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další
zákony (sněmovní tisk 910) – příprava na 3. čtení
Rekapitulace: zpravodajka posl. M. Vostrá
Přizváni: zástupce Ministerstva financí2/

12.00 hodin
3.

Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana, Mikuláše Ferjenčíka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk 978) – příprava na 2. čtení
Uvede: zástupce předkladatele
Zpravodaj: posl. M. Feranec
Přizváni: zástupce Ministerstva práce a sociálních
věcí2/ a Ministerstva financí2/

1/

předsedkyně výboru je zmocněna program doplnit a upravit podle přikázání Poslaneckou sněmovnou a dalších
skutečností
2/
zástupce na úrovni nejméně náměstek ministra

Z důvodu pokračujících opatření k zamezení šíření koronaviru „Covid-19“ bude
jednání výboru veřejnosti nepřístupné s výjimkou předkladatelů a přizvaných
osob uvedených na pozvánce.
12.30 hodin
4.

Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2019 (sněmovní tisk 1052)
Uvede: zástupce Národní rozpočtové rady
Zpravodaj: posl. M. Feranec

5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření v kapitole 334 – Ministerstvo kultury
Rozpočtové opatření v kapitole 362 – Národní sportovní agentura
Rozpočtové opatření v kapitole 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí
Další zprávy a informace
Informace z podvýborů
Sdělení předsedkyně, různé
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

V Praze 30. října 2020

Ing. Bc. Miloslava VOSTRÁ v.r.
předsedkyně výboru

