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Zpráva o projednání rozpočtového výboru č. 340 ze dne 10. října 2012
k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2013

Předkladatel: Rozpočtový výbor
Doručeno poslancům: 11. října 2012 v 14:15

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2012

rozpočtový výbor
340
ZPRÁVA O PROJEDNÁNÍ
z 37. schůze dne 10. října 2012
vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 (tisk 812) pro prvé
čtení v Poslanecké sněmovně a způsobu projednání návrhu střednědobých výdajových rámců na
léta 2014 a 2015 (tisk 813)
Na základě rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny č. 41 ze dne 27. září 2012, po
vyslechnutí úvodního výkladu 1. náměstka ministra financí L. Minčiče a po zpravodajské zprávě
přednesené posl. P. Suchánkem rozpočtový výbor
I.

projednal
1.

vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 (tisk 812) pro
prvé čtení v Poslanecké sněmovně;

2.

návrh usnesení Poslanecké sněmovny pro prvé čtení státního rozpočtu předložený
předsedou rozpočtového výboru včetně návrhu přikázání kapitol (viz příloha této
zprávy);

3.

způsob projednání návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015
(tisk 813) – viz příloha této zprávy
a
nepřijal usnesení;

II.

z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s touto zprávou seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda - zpravodaj
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Příloha ke Zprávě o projednání RV č. 340/10.10.2012
Nepřijatý návrh
předsedy rozpočtového výboru posl. P. Suchánka na usnesení rozpočtového výboru,
kterým se doporučuje Poslanecké sněmovně přijetí usnesení k prvému čtení státního rozpočtu
v Poslanecké sněmovně podle tisku č. 812
Rozpočtový výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:
„Poslanecká sněmovna
I.

schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
podle sněmovního tisku 812, kterými jsou:

A.
Výše příjmů stanovená částkou

1 084 877 630 000 Kč,

výše výdajů stanovená částkou

1 184 877 630 000 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo)
stanovený částkou

- 100 000 000 000 Kč,

B.
Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše

99 932 924 000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše

1 630 276 000 Kč,

c) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv,
a to zvýšením o

1 563 200 000 Kč,

C.
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou
hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši

1 035 651 000 Kč,

D.
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou
hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích,
a to dotace a příspěvky v celkové výši

7 429 750 100 Kč,
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E.
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy,
a to příspěvky v celkové výši
813 410 000 Kč,
F.
Zmocnění ministru financí v §2 odst. 1, 2 a 3 (včetně možnosti změnit výši celkových příjmů,
celkových výdajů a dalších ukazatelů zde uvedeným postupem a v daném rozsahu), zmocnění
Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým
obcím a hlavnímu městu Praze podle §1 odst. 10 (příloha č. 8), dále zmocnění výkonným
orgánům v §3 (příloha č. 9) a v §4 (příloha č. 10), vše ve vládním návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2013 podle sněmovního tisku 812;
II.

bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2013
a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu
Evropské unie v celkové výši 99 074 304 000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie
v celkové výši 36 100 000 000 Kč,
b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se
stanoví ve výši 270 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění
pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se stanoví ve výši
1 000 000 000 Kč;

III.

přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok
2013 takto:

4
Výbor Poslanecké sněmovny

přikázaná kapitola (okruh) vládního návrhu
SR

petiční výbor

304 – Úřad vlády
309 – Kancelář Veřejného ochránce práv
343 – Úřad pro ochranu osobních údajů

rozpočtový výbor

301 – Kancelář prezidenta republiky
302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu
303 – Senát Parlamentu
312 – Ministerstvo financí
345 – Český statistický úřad
396 – Státní dluh
397 – Operace státních finančních aktiv
398 – Všeobecná pokladní správa
– Hospodaření veřejných rozpočtů (viz
sešit H)

kontrolní výbor

381 – Nejvyšší kontrolní úřad

výbor pro evropské záležitosti

398 – Všeobecná pokladní správa - v tom:
– odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu
EU
– financování společných programů EU a
ČR ze státního rozpočtu a projektů
finančních mechanismů (viz sešit B)

hospodářský výbor

322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
327 – Ministerstvo dopravy včetně vztahu
k SFDI (viz sešit H)
328 – Český telekomunikační úřad
344 – Úřad průmyslového vlastnictví
349 – Energetický regulační úřad
353 – Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže
374 – Správa státních hmotných rezerv
375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

ústavně právní výbor

336 – Ministerstvo spravedlnosti
– část správní (a souhrn celé
kapitoly)
355 – Ústav pro studium totalitních režimů
358 – Ústavní soud

výbor pro obranu

307 – Ministerstvo obrany
– okruh civilní ochrany
308 – Národní bezpečnostní úřad
336 – Ministerstvo spravedlnosti – část
vězeňství
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výbor pro bezpečnost

výbor pro sociální politiku

305 – Bezpečnostní informační služba
314 – Ministerstvo vnitra - část bezpečnostní,
požární ochrana a souhrn celé kapitoly
376 – Generální inspekce bezpečnostních
sborů
313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

výbor pro zdravotnictví

335 – Ministerstvo zdravotnictví

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

321 – Grantová agentura České republiky
333 – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
334 – Ministerstvo kultury (včetně finančních
vztahů k Státnímu fondu kultury a
k Státnímu fondu pro podporu a rozvoj
české kinematografie – viz sešit H)
361 – Akademie věd
377 – Technologická agentura České
republiky

volební výbor

372 – Rada ČR pro rozhlasové a televizní
vysílání
314 – Ministerstvo vnitra – část správní
317 – Ministerstvo pro místní rozvoj
včetně finančních vztahů k SFRB
(viz sešit H)
– finanční vztahy k rozpočtům územních
samosprávných celků, dobrovolných
svazků obcí a regionálních rad regionů
soudržnosti (viz sešit G)

výbor pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

výbor pro životní prostředí

315 – Ministerstvo životního prostředí
(včetně finančních vztahů k Státnímu
fondu životního prostředí - viz sešit H)
348 – Český báňský úřad

zahraniční výbor

306 – Ministerstvo zahraničních věcí

zemědělský výbor

329 – Ministerstvo zemědělství (včetně
finančních vztahů k Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu - viz
sešit H)
346 – Český úřad zeměměřický
a katastrální
– společná zemědělská politika - vazba na
státní rozpočet (přímé platby, dorovnání
přímých plateb z národních zdrojů,
podpora rozvoje venkova, opatření
společné organizace trhu - viz sešit B)
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IV.

přikazuje k projednání návrh organizačního výboru PSP na rozpočet Poslanecké
sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 2013
rozpočtovému výboru;

V.

konstatuje, že vláda předložila společně s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu
na rok 2013 podle tisku 812 i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a
2015 (tisk 813) s tím, že jej Poslanecká sněmovna projedná na stejné schůzi jako druhé a
třetí čtení státního rozpočtu.“.

