VI. volební období
-------------------------------------------------------------------------------------výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

ZÁPIS
z 5. schůze výboru
která se konala
ve středu 6. a ve čtvrtek 7. října 2010
ve Zlínském kraji
Přítomni: dle prezenční listiny.
Schůzi řídil p. předseda Polčák.
Středa 6. října 2010:
09,00
Odjezd autobusem od budovy PSP ČR, Valdštejnské náměstí.
12,30
Příjezd do Vlčnova.
14,30
Jednání výboru – obecní úřad ve Vlčnově.
Polčák: Zahájení jednání. Poděkování starostovi obce, panu Pijáčkovi, za pozvání.
Hlasování o programu 5. schůze výboru:
Hlasování: ANO 14
NE 0
zdržel 0
přítomno 14
přijato
Pijáček (starosta obce Vlčnov): Uvítání poslanců výboru.
Různé:
Volba předsedů podvýborů VSR.
Polčák: Hlasování o návrhu na veřejnou volbu:
Hlasování: ANO 14
NE 0
zdržel 0
přítomno 14
přijato
Došlo k dohodě mezi posl. kluby s tím, že klub ODS navrhuje na předsedu podvýboru pro VS
a IT p. posl. Krupku, na předsedkyni podvýboru pro cestovní ruch p. posl. Horníkovou a klub
TOP 09 navrhuje na předsedu podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy
p. posl. Horáčka.
Hlasování - volba předsedů podvýborů - usnesení č. 13:
volba předsedy podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy
- poslanec Ing. Jaroslav Krupka
Hlasování: ANO 9
NE 0
zdržel 5
přítomno 14

přijato

volba předsedy podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy
- poslanec Mgr. Václav Horáček
Hlasování: ANO 11
NE 0
zdržel 3
přítomno 14

přijato

volba předsedy podvýboru pro cestovní ruch
- poslankyně Mgr. Zdeňka Horníková
Hlasování: ANO 10
NE 0
zdržel 4

přijato

přítomno 14

Polčák: Otázka místopředsedů v podvýborech. Ti se oficiálně zřizovat nebudou, zástupce si
neformálně určí předseda podvýboru sám.
Setkání vedení výboru a resortů.
Polčák: Dalším bodem v bodě různé je schůzka vedení výboru s příslušnými resorty. Schůzky
s ministrem vnitra se zúčastní vedení výboru a p. posl. Horáček a schůzky s ministrem pro místní
rozvoj vedení výboru a p. posl. Horníková.
Žádost ministra ŽP o nominaci do MV OP ŽP.
Polčák: Obdržel jsem žádost ministra ŽP, pana Mgr. Pavla Drobila, na nominaci zástupce našeho
výboru do Monitorovacího výboru OP ŽP, včetně jeho náhradníka. Navrhuji p. posl.
Horníkovou, která již tuto funkci zastávala v minulém volebním období. Prosím o další návrhy náhradník p. posl. Krátký.
Hlasování - nominace do MV OP ŽP - usnesení č. 14:
Hlasování: ANO 14
NE 0
zdržel 0

přítomno 14

přijato

Seminář "elektronizace veřejné správy"
Krupka: Navrhuji seminář na téma "elektronizace veřejné správy".
Projednání sněmovního tisku 24 - o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Polčák: Návrh na přikázání k projednání podvýboru pro územní rozvoj a financování VS.
Hlasování o usnesení č. 15:
Hlasování: ANO 14
NE 0
zdržel 0
přítomno 14
přijato
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, sněmovní tisk 81.
Předkladatel: Ministerstvo vnitra
Zpravodaj:
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec PSP ČR
Mráz (MV): Odůvodnění návrhu. Jedná se o technickou normu.
Krupka: Zpravodajská zpráva.
Polčák: Bylo mi doručeno stanovisko bankovní asociace - chtějí zachovat RČ i trvalý pobyt. Jde
o vymahatelnost a celkové fungování trhu. Otevírám obecnou rozpravu.
Krupka: Pro bankovní instituce je to jednoznačný identifikátor. Stát je pro ně garantem, aby oni
mohly podnikat. K pozměňovacím návrhům - první pozm. návrh je ČSÚ. Tento návrh si
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osvojuji. Druhý pozm. návrh je MV a týká se zpracování údajů při pobytu cizinců. Aby zde ale
nenastaly další skluzy, je přidáno doporučení pro PSP ČR, aby přijala doprovodné usnesení ve
znění: „Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., bezodkladně
stanovila svým nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření a úkonů
spojených s realizací základních registrů včetně dodržení termínu zprovoznění základních
registrů dnem 1.7.2012.”
Babor: RČ - není to jen o bankách, ale i o pojišťovnách, městech a dalších institucích.
Kaucký (MV): RČ se bude nadále přidělovat až do roku 2050. Přes elektronický OP se lze
přihlásit na terminálu na orgánech veřejné moci. Problémy se zrušením RČ mají především
podomní prodejci.
Chaloupka: V USA - tento systém funguje už desetiletí, RČ je soukromý klíč k osobním údajům.
Neubauer: RČ jsou ale na všech průkazech.
Kaucký: Systém jsme převzali z Rakouska.
Horáček: Je otázkou, jestli to nebude pro občany složitější.
Halíková: Nahrazujeme nějaké číslo a chceme ho nahradit nějakou jinou skupinou čísel, skrze
níž budou dosažitelné údaje pro různé instituce. Ekonomická otázka - co to bude stát?
Nekomplikujeme občanům život?
Mráz: Stát si vymyslel identifikaci občana, a to RČ. Nyní říká, že všichni používají tato čísla,
nejenom stát. Stát nyní říká - nebudete mít možnost používat cizí PINy.
Krupka: Reakce na p. posl. Halíkovou - systém se nemění, pouze je novelami posouváme
v čase. Systém základních registrů je o tom, že v jednom místě, v jednom čase bude
informace o změně (např. bydliště) přístupná pro všechny agendy a občan nemusí všem hlásit
změnu, např. na OP, ŘP atd.
Rada: Předkládám PN týkající se archivnictví a spisové služby, p. posl Petrů si ho osvojil.
Petrů: Diskuse k PN - předložený PN beru zpět, je nutné dopracování.
Polčák: Nepochybuji o tom, že RČ je zneužitelné. MV ČR však musí zabezpečit, aby občan
v určitých životních situacích, způsobených mu jiným občanem (např. škoda, přestupek)
anebo v určité životní situaci (potřebě se identifikovat) byl schopen jednoduše dosáhnout
jednoznačné identifikace jiného občana anebo prokázat svou identitu bez obzvláštních
administrativních dalších opatřeních. Otevírám podrobnou rozpravu.
Zástupce MV ČR: Tyto otázky jsou již dnes řešeny a budou reflektovány v následujících
doprovodných změnách.
Krupka: Navrhuji hlasovat postupně dle návrhů uvedených v pracovní verzi usnesení č. 12.
Polčák: Hlasování o bodech 1 - 5:

3

Hlasování: ANO 13
NE 0
Hlasování o bodech 6 - 10:
Hlasování: ANO 14
NE 0
Hlasování o usnesení č. 12:
Hlasování: ANO 13
NE 0

zdržel 0

přítomno 13

přijato

zdržel 0

přítomno 14

přijato

zdržel 1

přítomno 14

přijato

Polčák: Ukončení jednání.
19,00
Setkání se starosty mikroregionu.

Čtvrtek 7. října 2010:
09,00
Odjezd do Zlína.
10,00
Jednání s hejtmanem Zlínského kraje.
14,00
Odjezd zpět do Prahy.

Zapsala: Petra Čížkovská
Odpovídá: Mgr. Miroslav Wolf, organizační tajemník.

Mgr. Zdeňka Horníková v.r.
ověřovatelka výboru

JUDr. Stanislav Polčák v.r.
předseda výboru
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