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XXXII. SJEZD âSSDZpráva pfiedsedy Poslaneckého klubu âSSD

VáÏené delegátky a delegáti, váÏení pfiátelé,

dovolte mi, abych Vám, jak je tomu obvyklé, pfiedloÏil zprávu o ãinnosti Poslaneckého klubu
âeské strany sociálnû demokratické (dále jen „PK âSSD“) za období od posledního 
XXXI. sjezdu âSSD, konaného v bfieznu roku 2003.

Zpráva má nûkolik ãástí, ve kter˘ch bych Vás rád seznámil jednak s ãinností PK âSSD
pfii schvalování návrhÛ zákonÛ vãetnû seznámení s nejdÛleÏitûj‰ími zákony, které byly schvá-
leny Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR v uplynul˘ch dvou letech, dále s ãinností
poslaneckého klubu mimo legislativní proces a dále o jednáních, aktivitách a postojích posla-
neckého klubu âSSD.

Souãástí pfiedloÏené zprávy jsou pfiílohy, které poskytují informace o zafiazení jednotli-
v˘ch ãlenÛ poslaneckého klubu v orgánech Poslanecké snûmovny, pfiehledy o sloÏení vede-
ní PK âSSD, o zafiazení v odborn˘ch skupinách, ale i o aktivitách (legislativních i dal‰ích ini-
ciativách poslancÛ) a úãasti jednotliv˘ch ãlenÛ Poslaneckého klubu âSSD na zasedáních
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR i jednáních Poslaneckého klubu âSSD.

Vzhledem k tomu, Ïe hodnotícím obdobím je bfiezen 2003 aÏ bfiezen 2005 (resp.
leden 2005), tedy období uprostfied parlamentního volebního období, i s ohledem na skuteã-
nost, Ïe moje funkãní období pfiedsedy PK âSSD je s tímto obdobím totoÏné (zvolen pfied-
sedou jsem byl 18.3.2003), mohu posuzovat a hodnotit aktivity a ãinnosti, které jsou s tímto
ãasov˘m úsekem spojeny. Jinak tomu ale bylo v otázkách personálního obsazení a zafiaze-
ní ãlenÛ poslaneckého klubu v jednotliv˘ch funkcích v Poslanecké snûmovnû a ãásteãnû i ve
vedení PK âSSD. Tuto agendu jsem „zdûdil“ po svém pfiedchÛdci v ãele poslaneckého klubu
a vlastnû jsem nastoupil do rozjetého vlaku.

Ano, do‰lo k volbû pfiedsednictva poslaneckého klubu v souvislosti s volbou pfied-
sedy PK âSSD, ale toto se obmûnilo pouze ãásteãnû, neboÈ ze sedmi ãlenÛ pfiedsed-
nictva byli opakovanû zvoleni tfii ãlenové a to kolegové Eva Nováková, Michal Ha‰ek
a Antonín Macháãek.

V minulé zprávû pfiedsedy PK, kterou zpracoval Milan Urban, vyjádfiil tehdej‰í pfiedseda
PK âSSD pfiání, aby v na‰í poslanecké frakci byly zachovány – dûlnost, vûdomí vysoké poli-
tické odpovûdnosti za kaÏdodenní rozhodování i kolegiální duch a radost z úspûchÛ pfii pro-
sazování sociálnûdemokratické politiky. Pfiání to bylo dobré, ale… souãasnû a jedním
dechem dodal, Ïe jedním z deficitÛ, kter˘ trápil poslaneck˘ klub i v minulosti, je niÏ‰í discip-
lína nûkter˘ch poslancÛ, zejména pokud jde o jejich úãast pfii dÛleÏit˘ch hlasováních na plénu
snûmovny. A v této oblasti jsme zÛstali konzervativní. Proã mûnit zaÏité!

Samotná ãinnost PK âSSD a jeho rozhodování, stanoviska, budoucí v˘stupy i mediální
vyjádfiení, se hlavnû tvofií na plenárních zasedáních klubu. Podkladem pro rozhodování by
mûla slouÏit stanoviska jednotliv˘ch ãlenÛ, odborn˘ch skupin, zástupcÛ jednotliv˘ch parla-
mentních v˘borÛ ãi jejich pfiedsedÛ z fiad âSSD. V ideálních pfiípadech by tak mûla b˘t vytvá-
fiena politika poslaneckého klubu a pfiená‰ena do pfiíslu‰n˘ch orgánÛ Poslanecké snûmovny.
Ano, tak by to mûlo b˘t. Dokonce mohu prohlásit, Ïe byly pfiípady, kdy to takto fungovalo. Byly
v‰ak i jiné pfiípady a jiné postupy. Jedno je v‰ak jisté, deficitu disciplíny u nûkter˘ch poslancÛ
jsme se nezbavili. Inu, zde by mohlo platit „starého psa nov˘m kouskÛm nenauãí‰“. VÛbec
nechci situaci zlehãovat, ani cokoli jiného, ale toto pfiirovnání mû napadlo jako první. K nûkte-
r˘m postfiehÛm a úvahám na toto téma se je‰tû vrátím. Nyní bych se rád vûnoval urãit˘m fak-
tÛm, které se t˘kají personálních otázek a organizaãnímu uspofiádání poslaneckého klubu.

V˘konn˘mi orgány poslaneckého klubu jsou vedení (pfiedseda a 6 místopfiedsedÛ; po
odchodu L. Rouãka do Bruselu zÛstalo 1 místopfiedsednické místo neobsazeno, a to i pfies
urãité pokusy jej dovolit) a v˘bor poslaneckého klubu (pfiedsednictvo, vedoucí odborn˘ch
skupin, funkcionáfii orgánÛ Poslanecké snûmovny – celkem jde o 18 ãlenÛ roz‰ífieného
„vedení poslaneckého klubu“). K tûmto v˘konn˘m orgánÛm patfií zmínit i administrativní,
koordinaãní a „odborné zázemí“ poslaneckého klubu, kter˘m je sekretariát PK âSSD –
tajemník, sekretáfiky a 3 spolupracovníci (poradci). Co se t˘ká sekretariátu poslaneckého
klubu, byl podobnû jako pfiedsednictvo novû personálnû obsazován v bfieznu 2003. AÏ na
jednu sekretáfiku a 2 spolupracovníky, byl sekretariát novû sestaven. Jak ukázala pozdûj‰í
praxe, muselo dojít k 1. prosinci 2004 ke zmûnû v osobû tajemníka (J. âern˘ byl odvolán
a nastoupila I. âelakovská) a zmûny nastaly i u nûkter˘ch dal‰ích ãlenÛ sekretariátu (zmûny
pfiirozené i vynucené).

Jak jsem jiÏ v˘‰e uvedl, pro‰lo personální zmûnou i vedení PK âSSD. Poté co ode‰el
b˘val˘ pfiedseda klubu M. Urban do funkce ministra prÛmyslu a obchodu, do‰lo k nové volbû
pfiedsedy poslaneckého klubu. Souãasnû s odchodem M. Urbana odstoupili i v‰ichni místo-
pfiedsedové (M.Vlãek, M. Ha‰ek, M. Ekert, A. Macháãek, R. Martínek a E. Nováková) a byly
vyhlá‰eny nové volby. 



Nov˘m pfiedsedou PK âSSD byl zvolen Petr Ibl, 1. místopfiedsedou Michal Ha‰ek
a místopfiedsedy Miroslav Kapoun, Antonín Macháãek, Libor Rouãek, Hana Orgoníková
a Eva Nováková. 

Ostatní funkce v orgánech poslaneckého klubu i poslanecké snûmovny byly zachovány,
a to aÏ do doby, kdy do‰lo v prÛbûhu roku 2004 k personálním zmûnám. První zmûnou bylo
odstoupení místopfiedsedy PK Libora Rouãka, kter˘ byl zvolen europoslancem a ode‰el
do Bruselu. Ten, jak jsem jiÏ uvedl, nebyl dosud nahrazen a jeho funkce je neobsazená.

Dal‰í zmûny ve sloÏení poslaneckého klubu nastaly po odchodu Vladimíra ·pidly z funk-
ce pfiedsedy âSSD i pfiedsedy vlády a jeho pozdûj‰ího nástupu do funkce eurokomisafie do
Bruselu. Na jeho místo poslance nastoupil Karel Kratochvíle. Dal‰í zmûny byly vyvolány
sestavením nové vlády v létû 2004, resp. sloÏením mandátÛ poslancÛ – ministry vlády âR
Petrou Buzkovou, Stanislavem Grossem, Milanem Urbanem, Jaroslavem Palasem a Mila-
dou Emmerovou. SloÏení mandátÛ poslance následnû vyvolalo zmûnu nejen u fiadov˘ch
ãlenÛ poslaneckého klubu, ale i u funkcionáfie Poslanecké snûmovny. Na uvolnûná místa
poslancÛ nastoupili jejich náhradníci, kter˘mi byli Miloslav Má‰a, Ladislav Vomáãko, Dag-
mar Mocová, Bfietislav Petr a Václav Grıner. Vzhledem k tomu, Ïe do funkce ministrynû
zdravotnictví byla jmenována M. Emmerová, která dosud zastávala funkci pfiedsedkynû
v˘boru pro sociální politiku a zdravotnictví, do‰lo k nominaci a následné volbû nového pfied-
sedy v˘boru, kter˘m se stal Jaroslav Krákora.

S pfiíchodem nov˘ch ãlenÛ poslaneckého klubu byly spojeny nûkteré organizaãní vûci
jako umístûní do kanceláfií a zafiazení nov˘ch poslancÛ do jednotliv˘ch v˘borÛ Poslanecké
snûmovny. Vzhledem k tomu, Ïe se jednalo o nastoupení do rozjetého vlaku, nebylo u v‰ech
moÏné zajistit jejich zafiazeni do odpovídajících v˘borÛ snûmovny. Po men‰ích peripetiích se
v‰ak podafiilo v‰echny nové ãleny klubu umístit do snûmovních v˘borÛ s tím, Ïe  pokud by
do‰lo ke zmûnám v orgánech snûmovny a bude-li to moÏné, bude fie‰eno i jejich adekvátní
zafiazení do odpovídajících v˘borÛ snûmovny. Za jejich trpûlivost i pochopení jim dûkuji.

Nûkteré dÛleÏité vládní návrhy zákonÛ schválené Poslaneckou snûmovnou

Základním mûfiítkem, kter˘m by mûla b˘t hodnocena úspû‰nost ãi kvalita práce
poslaneckého klubu, by mûla b˘t kritéria úspû‰nosti prosazování programu a cílÛ
âSSD, jakoÏ i prosazování ãi podpora legislativní ãinnosti koaliãní vlády. 

Pfii pohledu na proces projednávání a schvalování pfiedloÏeného mnoÏství legislativních
vládních návrhÛ zákonÛ, ale i návrhÛ poslaneck˘ch ãi vznikl˘ch z podnûtÛ jin˘ch státních
orgánÛ, lze konstatovat dva pfiístupy hodnocení – jeden lze oznaãit jako pohled a vnímání
vefiejnosti, kam v fiadû pfiípadÛ lze zafiadit i ãlenskou základnu sociální demokracie, a druh˘m
je moÏné oznaãit pohled samotn˘ch aktérÛ legislativního procesu, tj. zejména vlády âR,
poslancÛ, senátorÛ a v‰ech ostatních, ktefií se více ãi ménû podílejí na pfiípravû a schvalova-
cím procesu legislativních pfiedloh.

Mnohokrát bylo jednání poslancÛ a senátorÛ Parlamentu âR, podrobeno kritice z pohle-
du schvalovacích procesÛ, resp. z vnímání v‰ech aktivit s tímto procesem spojen˘ch. Tento
pohled ãasto nebyl pro poslance nijak lichotiv˘. Ale na jednu stranu lze toto hodnocení chá-
pat, na stranu druhou jej lze oznaãit jako hodnocení, které není pfiíli‰ objektivní, a to zejmé-
na z pohledu nedostatku relevantních informací.

Podíváme-li se na skuteãné v˘sledky poslaneckého klubu – a tûmi, jak jiÏ bylo uvede-
no, by mûly b˘t pfiedev‰ím schválené návrhy zákonÛ, nemá se Poslaneck˘ klub âSSD za co
stydût. Byla zasedání Poslanecké snûmovny, ve kter˘ch jsme byly 100% úspû‰ní. Jindy to
nebyla 100% úspû‰nost, ale vÏdy byly schváleny ty zásadní pfiedlohy návrhÛ zákonÛ, které
byly oznaãeny za stûÏejní. Má-li poslaneck˘ klub pfiijmout kritiku za vykonanou práci, mÛÏe ji pfii-
jmout za nûkdy nepfiehledn˘ proces, ale nikoli za v˘sledek. A v˘sledkem byly právû ty schválené
návrhy zákonÛ a dal‰í legislativní pfiedlohy. Je nutné si uvûdomit, Ïe na procesu, kter̆  byl spojo-
ván s vystupováním poslaneckého klubu, se podílela fiada faktorÛ, mezi které lze jmenovat vládu,
vedení âSSD a samozfiejmû i cel˘ poslaneck˘ klub. 

âastokrát byly zmiÀovány problémy v ãinnosti poslaneckého klubu. Pfii objektivním
pohledu a objektivním hodnocení v‰ak lze konstatovat, Ïe do fiady problémÛ vníman˘ch
vefiejností se poslaneck˘ klub nedostal vlastním pfiiãinûním, ale mnohdy do nich byl dotlaãen
a vmanévrován. Nûkterá rozhodnutí ãi stanovisky vlády ãi tzv. K 9 (koaliãní uskupení na
nejvy‰‰í úrovni), postavila poslaneck˘ klub mnohokrát do svízelné situace. 

Je jasné, Ïe situace, kdy je vládní koalice odkázána na svoji „101 pfievahu“ v Poslane-
cké snûmovnû, ãasto pfiiná‰ela rÛzné situace. O to více vystupuje poÏadavek na potfiebné
a jasné informace, jak vláda programové cíle sociální demokracie pfii jednání s koaliãními
partnery skuteãnû prosazuje. 

Zde vyvstává jasn˘ poÏadavek i na vedení âSSD, aby s poslaneck˘m klubem více
a s dostateãn˘m pfiedstihem problémy ãi závaÏné otázky projednávalo, a pfiede‰lo se
tak moÏn˘m nedorozumûním ãi komplikacím. Z tohoto pohledu lze konstatovat, Ïe byly
pfiípady, kdy se tak dafiilo, i chvíle, kdy se nedostatky v komunikaci objevovaly. To ale Ïivot
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pfiiná‰í. Na‰í snahou musí proto b˘t, aby nedostatkÛ, které jsme zjistili, bylo pfií‰tû co nejmé-
nû, anebo aby jich alespoÀ zfietelnû ub˘valo.

V této ãásti se dále budu vûnovat nûkter˘m vládním návrhÛm zákonÛ, které se nám
v hodnoceném období podafiilo prosadit.

Vládní návrh zákona o provádûní referenda o pfiistoupení âR k Evropské unii

Cílem pfiedloÏeného návrhu zákona bylo naplnit ustanovení ústavního zákona o referendu
o pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii, a upravit postup pfii navrhování, vyhla‰ování a pro-
vádûní referenda. Návrh zákona nemûl povahu obecného zákona o provádûní referenda, n˘brÏ
‰lo o zákon monotématick˘, vydávan˘ pouze k provedení v˘‰e cit. ústavního zákona.

Návrh zákona pfiedpokládal, Ïe hlasování v referendu se uskuteãní pouze na území âR.
Oprávnûní obãané, Ïijící v zahraniãí, se mohou zúãastnit hlasování v tuzemsku; za tím úãe-
lem mohou poÏádat pfiíslu‰n˘ zastupitelsk˘ úfiad o vydání hlasovacího prÛkazu.

Návrh zákona v‰ude tam, kde tomu nebrání specifika referenda, pfiejímal ustanovení
zákona o volbách do Parlamentu âeské republiky, zákona o volbách do zastupitelstev obcí
(napfi. stálé seznamy voliãÛ) a zákona o volbách do zastupitelstev krajÛ, nebo na nû odka-
zoval. Hlavní odchylky od volebního zákona se t˘kaly postupÛ pfii vyhla‰ování referenda,
vyhla‰ování v˘sledkÛ referenda a pfiezkoumávání ústavnosti a zákonnosti provádûní referen-
da, jakoÏ i úpravy opravného prostfiedku proti rozhodnutí prezidenta republiky nevyhlásit
opakované referendum; tato fiízení se svûfiují v˘luãnû Ústavnímu soudu.

Návrh zákona neupravoval kampaÀ pfied referendem; pfiihlíÏelo se pfiitom k tomu, Ïe
zákon nabude úãinnosti krátce pfied samotn˘m referendem; kampaÀ tak jako tak probíhala
jiÏ pfied schválením návrhu zákona. 

K návrhu zákona byl pfiipojen návrh novely zákona o Sbírce zákonÛ a o Sbírce meziná-
rodních smluv, kter˘ umoÏÀuje vyhlásit referendum a jeho v˘sledky ve Sbírce zákonÛ.

Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu
Tento zákon upravuje podmínky v˘konu volebního práva, organizaci voleb a rozsah

soudního pfiezkumu pfii volbách do Evropského parlamentu, konan˘ch na území âeské
republiky. Volby do Evropského parlamentu se konají tajn˘m hlasováním na základû v‰eo-
becného, rovného a pfiímého volebního práva, podle zásad pomûrného zastoupení.

Poslanecká snûmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona o volbách do Evropského
parlamentu ve znûní schváleném Senátem, ve kterém byl schválen pozmûÀovací návrh
t˘kající se poãtu pfiednostních hlasÛ u jednotliv˘ch kandidátÛ a sice 5 % místo 7 %
v pÛvodní poslanecké verzi zákona.

Vládní návrh zákona o léãivech 
V návrhu novely zákona byla dÛslednû akceptována ustanovení pfiedpisÛ Evropsk˘ch

spoleãenství, pouze v pfiípadech, kdy tyto pfiedpisy popisují jednotlivé podrobnosti, jsou ãinû-
ny odkazy na vyhlá‰ku. 

V souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora byly stanoveny podmínky pro
posuzování zásadní podobnosti léãiv˘ch pfiípravkÛ.

V návrhu novely zákona byl zakotven specifick˘ mechanismus pfievodu registrace, kter˘
rozli‰uje pfievod odpovûdnosti za registrovan˘ léãiv˘ pfiípravek od nároãné procedury nové
registrace. Proto byly v pfiedkládaném návrhu novely vyhlá‰ky stanoveny náleÏitosti Ïádosti
o pfievod registrace a poÏadavky na pfiedkládanou dokumentaci. V návaznosti na poÏadova-
nou harmonizaci léãiv˘ch pfiípravkÛ, u kter˘ch byl v ãlensk˘ch státech Evropsk˘ch spoleãen-
ství uplatnûn postup vzájemného uznávání, byl v návrhu vyhlá‰ky stanoven zpÛsob udrÏo-
vání podmínek registrace léãiv˘ch pfiípravkÛ v âeské republice a ãlensk˘ch státech. 

Vládní návrh zákona o státním zemûdûlském intervenãním fondu 
Hlavním cílem novelizace zákona bylo vytvofiení podmínek pro plnou realizaci Spoleãné

zemûdûlské politiky Evropské unie po pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii. Zname-
nalo  to vytvofiení právního rámce pro implementaci obou pilífiÛ politiky Evropské unie t˘kají-
cí se zemûdûlství a venkova, tzn. pilífie organizace trhu a pilífie politiky rozvoje venkova
a strukturálních opatfiení t˘kajících se zemûdûlství a venkova. 

NavrÏen˘ právní rámec pro implementaci v˘‰e uveden˘ch pilífiÛ politiky Evropské unie
ve vztahu k zemûdûlství a rozvoji venkova respektoval odli‰nost tûchto dvou pilífiÛ a kromû
toho vytváfiel prostor i pro realizaci národních programÛ (tzv. state-aids), které kaÏd˘ ãlensk˘
stát pfiijímá s ohledem na specifika svého agrárního sektoru. 

Rozhodující je ustanovení, Ïe opatfiení spoleãn˘ch organizací trhu provádí Státní zemû-
dûlsk˘ intervenãní fond s v˘jimkou pfiím˘ch plateb, které poskytuje Ministerstvu zemûdûlství. 
Vládní návrh zákona o státní sociální podpofie

Dávky státní sociální podpory jsou obligatorními dávkami. Jde o sociální dávky, jimiÏ se
stát podílí na krytí nákladÛ na v˘Ïivu a ostatní základní osobní potfieby dûtí a rodin. Vzhledem
k tomuto základnímu principu, z nûhoÏ úprava státní sociální podpory vychází, je potfiebné,
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aby nároky na dávky a jejich v˘plata byly realizovány prÛbûÏnû v mûsíãních splátkách, a aby
tímto zpÛsobem byl také úãel této úpravy – pfiíspûvek ke krytí nákladÛ na v˘Ïivu a ostatní
základní osobní potfieby – zaji‰tûn.

V rozporu s v˘‰e uveden˘m zámûrem v‰ak docházelo k situacím, kdy je o dávky Ïádá-
no nikoli v dobû, kdy na nû vzniká nárok, ale aÏ po uplynutí del‰í doby zpûtnû. Docházelo
k neÏádoucí kumulaci jednotliv˘ch splátek. V návrhu zákona stanovil, Ïe období, za které lze
dávky poskytovat zpûtnû, bude zkráceno z jednoho roku na tfii mûsíce.

Cílem návrhu zákona  bylo fie‰it uvedené problémy zejména zkrácením preklusivní lhÛty,
v níÏ lze dávky státní sociální podpory zpûtnû pfiiznat a vyplatit.

Vládní novela zákona o zemûmûfiick˘ch a katastrálních orgánech 
Smyslem novely bylo pfiedev‰ím vytvofiení nové soustavy 14 katastrálních úfiadÛ s územ-

ní pÛsobností v rozsahu samosprávn˘ch krajÛ; novû vytvofiené katastrální úfiady budou vyko-
návat pÛsobnost dosavadních katastrálních úfiadÛ. Dal‰ím cílem novelizace bylo zaãlenûní
správy centrální databáze katastru nemovitostí âeské republiky, kterou dosud vykonával
Zemûmûfiick˘ úfiad, do pÛsobnosti âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního. V sou-
vislosti s tûmito provádûn˘mi zmûnami byly navrÏeny rovnûÏ kompetenãní úpravy ve správû
státních mapov˘ch dûl.

Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné zpÛsobilosti a spe-
cializované zpÛsobilosti k v˘konu zdravotnického povolání lékafie, zubního lékafie
a farmaceuta

Zákon upravuje podmínky získávání odborné a specializované zpÛsobilosti k v˘konu
zdravotnického povolání lékafie, zubního lékafie a farmaceuta, dále specializaãní vzdûlávání
a celoÏivotní vzdûlávání lékafiÛ, zubních lékafiÛ a farmaceutÛ. RovnûÏ upravuje podmínky
uznávání zpÛsobilosti k v˘konu zdravotnického povolání lékafie, zubního lékafie a farmaceu-
ta pro cizí státní pfiíslu‰níky, ktefií získali zpÛsobilost k v˘konu zdravotnického povolání
v jiném ãlenském státû EU, a podmínky uznávání zpÛsobilosti k v˘konu zdravotnického
povolání pro absolventy akreditovan˘ch zdravotnick˘ch studijních programÛ v âR v jiném
jazyce neÏ ãeském.

Vládní novela zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu v˘dajÛ spojen˘ch
s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu

Zmûnou zákona se roz‰ífiil úãel, ke kterému byl zákon o státním dluhopisovém progra-
mu na úhradu v˘dajÛ spojen˘ch s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu schválen.
Tím mûlo b˘t umoÏnûno vyuÏít u‰etfiené finanãní prostfiedky na úhradu ãásti v˘dajÛ spoje-
n˘ch s vysláním praporu radiaãní chemické a biologické ochrany do Iráku.

Jedná se o zákon, kter˘ má fie‰it naléhavou situaci získání finanãních prostfiedkÛ na
úhradu v˘dajÛ spojen˘ch s vysláním praporu radiaãní, chemické a biologické ochrany
Armády âR do operace Trvalá svoboda a jeho zapojení do pfiípadného souboru meziná-
rodních opatfiení k vynucení splnûní pfiíslu‰n˘ch rezolucí Rady bezpeãnosti OSN na území
Iráku za podmínky existence mandátu OSN. Vychází z usnesení vlády ã. 66 ze dne 
13. ledna 2003 a je technického charakteru a nepfiiná‰í Ïádné nové aspekty do právního
prostfiedí.

Vládní novela zákona o akciové spoleãnosti âeské dráhy, státní organizaci Správa
Ïelezniãní dopravní cesty a zákona o státním podniku 

Vzhledem k v˘znamu úvûrÛ pfiijíman˘ch v souvislosti s v˘stavbou a modernizací Ïelez-
niãní dopravní cesty a objemu finanãních prostfiedkÛ poÏadovan˘ch pro tyto akce novela
právnû jednoznaãnû vyjádfiila, Ïe pro tyto novû vznikající závazky mÛÏe stát  poskytovat
záruky v˘luãnû v souladu s platn˘mi rozpoãtov˘mi pravidly, to znamená pouze za pfiedpo-
kladu pfiijetí samostatného zvlá‰tního zákona pro kaÏdou jednotlivou investiãní akci v˘stavby
ãi modernizace Ïelezniãní dopravní cesty.

Proto byla navrÏena precizace stávající právní úpravy ruãení státu za závazky státní
organizace Správa Ïelezniãní dopravní cesty. Podle navrÏené novely zákona je nesporné,  Ïe
za v‰echny staré závazky vykázané v úãetnictví b˘valé státní organizace âeské dráhy ke dni
vzniku státní organizace Správa Ïelezniãní dopravní cesty ruãí stát pfiímo ze zákona. Stát má
rovnûÏ ruãit pfiímo ze zákona za závazky státní organizace Správa Ïelezniãní dopravní cesty
vznikající po dni  jejího vzniku, s v˘jimkou nov˘ch závazkÛ, vznikajících v souvislosti s pfiije-
tím úvûru na financování v˘stavby a modernizace Ïelezniãní dopravní cesty, u kter˘ch mÛÏe
stát pfiijmout záruky, jen stanoví-li tak zvlá‰tní zákon.

Vládní návrh novely zákona o soudech a soudcích, zákon o státním zastupitelství
a nûkteré dal‰í zákony – schválen ve zkráceném jednání 

Novelizace zákona o soudech a soudcích reagovala pfiedev‰ím na nález Ústavního
soudu z ãervna 2002, ve kterém Ústavní soud ve vûci návrhu prezidenta republiky na zru‰e-
ní nûkter˘ch ustanovení zákona o soudech a soudcích ke dni 1. ãervence 2003 zru‰il mimo
jiné i ta ustanovení tohoto zákona, která upravují v˘kon státní správy soudÛ na jednotliv˘ch
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stupních soudní soustavy jejich pfiedsedy. Za této situace bylo nezbytné do uvedeného data
znovu zákonem státní správu soudÛ upravit. Pokud by nová právní úprava nenabyla úãin-
nost, znamenalo by to zásadní problém pro fiádné fungování celého soudnictví, pro jehoÏ
v˘kon státní správa soudÛ zaji‰Èuje fiadu nezbytn˘ch ãinností v oblasti personální, finanãní
a materiálnû technické.

V˘chodiskem a ústavní oporou pro pfiedloÏen˘ návrh novelizace zákona o soudech
a soudcích byla Poslaneckou snûmovnou schválená novelizace tûch ustanovení Ústavy,
která podle právního názoru Ústavního soudu dosud brání, aby zákonem upraven˘ v˘kon
státní správy pfiedsedy soudÛ bylo moÏno povaÏovat za plnû sluãiteln˘ s Ústavou. 

Skuteãnost, Ïe státní správu soudÛ vykonávají soudci, není zásahem moci v˘konné do
moci soudní, ale naopak pfiedstavuje oslabení jejího vlivu na soudní moc – sleduje posílení
nezávislosti soudÛ a soudcÛ na moci v˘konné v tak citlivé oblasti, jakou je v˘kon státní sprá-
vy na jednotliv˘ch soudech. 

Novelou do‰lo k dal‰ímu v˘znamnému posílení postavení pfiedsedÛ a místopfiedsedÛ
soudÛ tím, Ïe odvolání z této funkce bude moÏné v˘luãnû na základû v˘sledkÛ kárného fiíze-
ní pro kárné provinûní, spoãívající v závaÏném poru‰ení zákonem stanoven˘ch povinností pfii
v˘konu státní správy soudÛ.

V dÛsledku stanovisek, adresovan˘ch âR pfiedev‰ím Evropsk˘m soudem pro lidská
práva a obsaÏen˘ch v jeho judikatufie, t˘kajících se nedostateãné ochrany proti neãinnosti
a prÛtahÛm soudního fiízení, bylo navrÏeno nahradit dosavadní správní pfiezkum vyfiízení stíÏ-
ností na prÛtahy v fiízení moÏností podat návrh na urãení lhÛty k provedení procesního úkonu,
o kterém bude rozhodovat soud.

Vládní návrh zákona o doãasné ochranû cizincÛ 
V r. 2001 byla Radou EU schválena nová smûrnice o minimálních normách pro poskyto-

vání doãasné ochrany v pfiípadû hromadného pfiílivu vysídlen˘ch osob a o opatfieních k zaji‰-
tûní rovnováhy mezi ãlensk˘mi státy pfii vynakládání úsilí v souvislosti s pfiijetím tûchto osob
a s následky z toho plynoucími. Tato smûrnice na rozdíl od platné ãeské právní úpravy  sta-
noví, Ïe doãasná ochrana je zcela v˘jimeãn˘m institutem vypofiádávajícím se s dÛsledky hro-
madného pfiílivu vysídlen˘ch osob ze tfietích zemí, které se nemohou vrátit do zemû svého
pÛvodu, zejména v pfiípadû, Ïe by azylov˘ systém nebyl schopen se s tímto pfiílivem vypofiá-
dat bez negativních dopadÛ na svou ãinnost a zároveÀ za pfiedpokladu, Ïe je to v zájmu osob
potfiebujících ochranu mezinárodního spoleãenství, pfiiãemÏ za vysídlené osoby povaÏuje
smûrnice zejména osoby utíkající z oblastí probíhajícího váleãného konfliktu ãi se jedná
o osoby vystavené velkému riziku, popfi. jsou to osoby, které se staly obûÈmi systematické-
ho nebo v‰eobecného poru‰ování lidsk˘ch práv. 

Smûrnice ES tudíÏ zakládá jinou situaci, neÏ je v souãasnosti platná v souladu s cizine-
ck˘m zákonem. Zda se jedná o situaci vhodnou k vyhlá‰ení doãasné ochrany (hromadnost
migrace, ohroÏení jedincÛ apod.), bude záleÏet na posouzení Rady EU. âlenské státy budou
informovat v rozhodnutí o poãtu vysídlencÛ, které jsou schopny pfiijmout. 

Do budoucna bylo tudíÏ nutno zmûnit dosavadní úpravu, a to zejména ve dvou bodech:
– navázat vyhla‰ování doãasné ochrany v âeské republice na rozhodnutí Rady Evrop-

ské unie;
– dále harmonizovat úpravu se smûrnicí, a to stanovením vyluãovacích dÛvodÛ pro udû-

lení doãasné ochrany a zakotvením práva na slouãení rodiny pro ‰ir‰í okruh osob, neÏ
jak˘ pfiedpokládá cizineck˘ zákon.

Vládní návrh novely zákona o pobytu cizincÛ na území âeské republiky, zákona
o sociálnû-právní ochranû dûtí, zákona o azylu a zákona o vefiejném zdravotním poji‰-
tûní 

Do návrhu novely byla zapracována doporuãení, která vyplynula ze závûreãné zprávy
„Vízového modulu“ programu Phare Horizontal, kter˘ pro kandidátské zemû organizovali
pfiedstavitelé Francie ve spolupráci s pfiedstaviteli dal‰ích ãlensk˘ch státÛ EU za úãelem
posouzení souãasného stavu práva kandidátsk˘ch zemí na úseku vstupu a pobytu cizincÛ.
Cílem tohoto programu bylo navrhnout konkrétní doporuãení pro zaji‰tûní kompatibility
s pfiedpisy EU/Schengen. âR bylo zejména doporuãeno nahradit stávající v˘jezdní vízum
a vízum za úãelem pfievzetí povolení k pobytu, neboÈ uvedené druhy dosud udûlovan˘ch ães-
k˘ch víz nelze podfiadit pod Ïádn˘ ze schengensk˘ch druhÛ víz (v˘jezdní vízum bude nahra-
zeno institutem „v˘jezdního pfiíkazu“ a na místo víza za úãelem pfievzetí rozhodnutí o povo-
lení trvalého pobytu bude udûlováno vízum k pobytu nad 90 dnÛ s omezenou dobou poby-
tu). Ze stejného dÛvodu bylo nezbytné fie‰it i pobyty cizincÛ spadajících do pÛsobnosti MZV.
Vedle uvedeného bylo dále âR doporuãeno zpfiesnit, v souladu se schengensk˘mi pfiedpisy,
podmínky prodluÏování platnosti krátkodob˘ch víz a dÛvody v˘jimeãného udûlování víz na
hraniãních pfiechodech.

V˘znamnou zmûnu pfiedstavoval návrh úpravy reÏimu pfiechodn˘ch pobytÛ cizincÛ na
území âR. Dosavadní reÏim takov˘ch pobytÛ na základû dlouhodob˘ch víz byl zmûnûn tak,
Ïe cizinec bude moci na ãeské dlouhodobé vízum na území pob˘vat pouze po dobu nejv˘‰e
1 roku – del‰í pobyty cizincÛ budou fie‰eny formou povolení dlouhodobého pobytu (podmín-
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ky pobytu cizince na území se nemûní). Îádost o udûlení dlouhodobého pobytu bude moci
cizinec podat na území âR pfied skonãením platnosti víza. Stávající pobyty cizincÛ za úãelem
strpûní pobytu na území nejsou fie‰eny jako samostatn˘ institut, ale jako pobyty cizincÛ na
vízum k pobytu nad 90 dnÛ a jako pfiechodné dlouhodobé pobyty cizincÛ se specifick˘m úãe-
lem pobytu, kter˘m bude „strpûní pobytu na území“. NavrÏená úprava pfiechodn˘ch pobytÛ
cizincÛ na území âR reagovala na praxi ãlensk˘ch státÛ EU, kde státy zpravidla pro pobyty
pfiesahující 1 rok uÏívají oznaãení povolení k pobytu.

Návrh zákona souãasnû legislativnû upravil postup policie v pfiípadech, kdy cizinci, kter˘
v tranzitním prostoru mezinárodního leti‰tû poÏádal o udûlení azylu, nebyl azyl udûlen a v roz-
hodnutí byla správním orgánem vyslovena pfiekáÏka vycestování podle zákona o azylu.

Novela cizineckého zákona dále zohlednila nafiízení Rady ES z r. 2001, t˘kající se vol-
ného pohybu s vízem k dlouhodobému pobytu a nafiízení Rady ES z r. 2002 stanovící jednot-
n˘ formát povolení k pobytu pro státní pfiíslu‰níky tfietích zemí. Zajistila soulad cizineckého
zákona s schengensk˘m acquis a zohlednila smûrnici Rady z r. 2001 o vzájemném uznává-
ní rozhodnutí o vyho‰tûní státních pfiíslu‰níkÛ tfietích zemí.

Vládní návrh novely zákona o DPH a zákona o správû daní a poplatkÛ
Nejv˘znamnûj‰ím byl návrh na sníÏení v˘‰e obratu pro povinnou registraci z dosavad-

ních 750 000 Kã za tfii po sobû jdoucí kalendáfiní mûsíce, resp. ze 3 mil. Kã za rok na 2 mil.
Kã za 12 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsícÛ (souãasnû se zmûnila i délka období pro
urãení obratu pouze na 12 kalendáfiních mûsícÛ). 

Dále byla navrÏena nûkterá upfiesnûní a doplnûní legislativnû technického charakteru.
Touto novelou bylo dosaÏeno pouze ãásteãné sluãitelnosti s právem EU. Plné sluãitelnosti
bylo dosaÏeno po schválení nového zákona o DPH. V jeho rámci jsou realizovány i dal‰í roz-
sáhlej‰í zmûny podle pfiíslu‰né smûrnice ES, které by byly z legislativnû technick˘ch dÛvodÛ
obtíÏnû realizovatelné, jako napfi. vymezení pfiedmûtu danû, vymezení zdaniteln˘ch plnûní
osvobozen˘ch od danû, úprava postupu pfii uplatÀování odpoãtu danû, doplnûní zvlá‰tních
zpÛsobÛ uplatÀování danû pro cestovní kanceláfie, pouÏité zboÏí, umûlecká díla, sbûratelské
pfiedmûty a staroÏitnosti a investiãní zlato a dal‰í obdobné zmûny. 

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o místních poplatcích
V procesních ustanoveních návrhu zákona do‰lo k úpravû v˘‰e sankce, kterou jsou obce

oprávnûny vyuÏít pfii nesplnûní povinnosti penûÏitého charakteru. Dal‰í legislativnû technické
zmûny upravují moÏnost vyuÏití tohoto sankãního opatfiení i na osobu plátce vãetnû moÏnosti jí
domûfiit dluÏné poplatky. Souãasnû nová právní úprava prodluÏuje lhÛty k vymûfiení nebo domû-
fiení místního poplatku obcí v pfiípadû, Ïe poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost a novû
stanoví pravomoc obcí zcela nebo z ãásti promíjet pfiíslu‰enství poplatku. 

Vládní návrh zákona o soudnictví ve vûcech mládeÏe 
Návrh nového zákona o soudnictví ve vûcech mládeÏe byl koncipován tak, Ïe vymezil

rozdíly navrÏené speciální právní úpravy odpovûdnosti za spáchané ãiny oproti obecné úpra-
vû obsaÏené v trestních kodexech a v souvisejících právních pfiedpisech. Smyslem nové
právní úpravy v samostatném kodexu bylo upravit komplexnû hmotnûprávní i procesní
aspekty trestání mládeÏe, novû konstituovat systém specializovan˘ch soudÛ mládeÏe
a jasnû vymezit ucelenou ‰kálu moÏn˘ch reakcí na trestnou ãinnost mládeÏe. 

Zákon upravuje podmínky, postup a rozhodování ve vûcech protiprávních ãinÛ dûtí
mlad‰ích 15 let (ãiny jinak trestné), mladistv˘ch (provinûní) a v˘kon soudnictví pro mládeÏ.
Dále upravuje postupy a opatfiení vÛãi osobám mlad‰ím neÏ 15 let. 

Navrhuje pfiitom, aby poãátek trestní odpovûdnosti zÛstal spojen s dovr‰ením patnácté-
ho roku vûku, pfiedpokládá se v‰ak, Ïe u mladistv˘ch bude pfiedmûtem pozornosti jejich
du‰evní stav i z hlediska dosaÏení urãitého stupnû rozumové a mravní vyspûlosti. Návrh
zákona tedy nepfiedpokládal sníÏení vûkové hranice trestní odpovûdnosti. 

Dítû, které v dobû spáchání ãinu nedovr‰ilo 15. rok svého vûku, nebude podle návrhu
zákona trestnû odpovûdné. Proti takovému dítûti lze v‰ak pouÏít opatfiení potfiebná k jeho
nápravû, v˘chovû i ochranû. Tato opatfiení uloÏí soud mládeÏi, nikoli v‰ak v trestním, ale
v obãanském soudním fiízení, a to buì podle tohoto zákona nebo podle zákona o rodinû
v návaznosti na zákon o sociálnû-právní ochranû dûtí. Obdobnû bude postupováno u trest-
nû neodpovûdn˘ch mladistv˘ch (napfi. pro nepfiíãetnost). Naproti tomu mladistv˘ je jiÏ trest-
nû odpovûdn˘ podle tohoto zákona. 

Vládní návrh novely zákona o telekomunikacích a zákona o po‰tovních sluÏbách 
Návrh právní úpravy mûl umoÏnit v souladu s nafiízením Evropského parlamentu a Rady

EU z 18. 12. 2000 o zpfiístupnûní úãastnického vedení, pfiístup dal‰ím poskytovatelÛm tele-
komunikaãních sluÏeb k úãastnick˘m vedením sítû âeského Telecomu.

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu v˘dajÛ spojen˘ch
s v˘stavbou dálnice D47 

Úãelem státního dluhopisového programu je úhrada v˘dajÛ spojen˘ch s v˘stavbou dál-
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nice D47. Maximální rozsah tohoto dluhopisového programu je 47 600 000 000 Kã. Ve‰keré
závazky vypl˘vající z dluhopisového programu budou splaceny nejpozdûji uplynutím 25 let
ode dne úãinnosti zákona. O prostfiedky získané emisí státních dluhopisÛ podle zákona lze
pfiekroãit celkové v˘daje státního rozpoãtu schválené zákonem o státním rozpoãtu v rozpo-
ãtovém roce, ve kterém budou takto získané finanãní prostfiedky pouÏity. O toto pfiekroãení
se v pfiíslu‰ném rozpoãtovém roce mûní saldo rozpoãtu a financující poloÏky.

Vládní návrh novely zákona o nab˘vání a pozb˘vání státního obãanství âR
DÛvod novely spoãíval v tom, Ïe skupinû b˘val˘ch státních obãanÛ âSFR, kter˘m bylo

udûleno slovenské státní obãanství v dobû od 1. 1. 1994 do 1. 9. 1999 na základû platné
právní úpravy, není umoÏnûno dvojí státní obãanství, pfiestoÏe jako b˘valí ãe‰tí státní obãané
zpravidla mají na území âR pfiíbuzenské vazby, âR proto pravidelnû nav‰tûvují a nûktefií
z nich dokonce jiÏ na její území opût pfiesídlili. V âR ale mají tyto osoby postavení jako cizin-
ci. Proto byla úprava této problematiky navrÏena tak, aby zmínûné osoby mohly nab˘t ãeské
státní obãanství zjednodu‰en˘m zpÛsobem (prohlá‰ením) s tím, Ïe zároveÀ s nabytím ães-
kého státního obãanství nepozbudou státní obãanství Slovenské republiky.

Do navrhované novely byla dále zakomponována zmûna ustanovení cit. zákona, dle kte-
rého státní obãané âR pozb˘vají státní obãanství âR dnem, kdy na základû v˘slovného pro-
jevu vÛle (Ïádosti, prohlá‰ení, souhlasu nebo jiného úkonu smûfiujícího k nabytí cizího stát-
ního obãanství) dobrovolnû získají cizí státní obãanství. Dojde-li k nabytí cizího státního
obãanství bez v˘slovného projevu vÛle ze zákona cizího státu (napfi. narozením, osvojením,
uzavfiením manÏelství), státní obãané âR státní obãanství âeské republiky nepozbudou.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o státním rozpoãtu âR na rok 2003 
Koneãn˘m nálezem vydan˘m 14. 3. 2003 bylo ukonãeno rozhodãí fiízení ve vûci CME

Czech Republic B.V. v. âR. Koneãn˘ nález zahrnuje ve‰keré dosud nevyfie‰ené otázky
sporu, vãetnû nákladÛ arbitráÏního fiízení. Ani ·védsk˘ odvolací soud na nálezu nic nezmû-
nil. Koneãn˘ nález znûl na ãástku necel˘ch 270 milionÛ USD, spolu s úrokem ve v˘‰i 10 %
p. a. ode dne 23. 2. 2000. 

V návrhu zákona o státním rozpoãtu âR na rok 2003 bylo stanoveno, Ïe k úhradû roz-
poãtovaného schodku budou vydány státní dluhopisy ve v˘‰i 106 480 033 000 Kã podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu. Návrh poãítal s nav˘‰ením této ãástky v dÛsledku moÏné potfie-
by finanãních prostfiedkÛ na úhradu závazku âR z rozhodnutí arbitráÏe  o 10 600 000 000 Kã.

Vládní návrh zákona o sluÏebním pomûru pfiíslu‰níkÛ bezpeãnostních sborÛ 
Cílem pfiedloÏeného návrhu zákona bylo sjednotit roztfií‰tûné právní úpravy sluÏebních

pomûrÛ pfiíslu‰níkÛ Policie âR, Hasiãského záchranného sboru âR, VûzeÀské sluÏby âR,
Celní správy âR, BIS a Úfiadu pro zahraniãní styky a informace a sjednotit rozsah jejich práv
a povinností. Zákon komplexnû upravuje specifick˘ státní sluÏební vztah pfiíslu‰níkÛ plnících
úkoly státu v bezpeãnostních sborech tak, aby do‰lo v nej‰ir‰í mífie k jeho oddûlení od záko-
níku práce a dal‰ích pracovnûprávních pfiedpisÛ, které platí pro zamûstnance v pracovním
pomûru. Tím se na‰e právní úprava pfiibliÏuje právu Evropsk˘ch spoleãenství a souãasnû se
umoÏÀuje státu operativní vyuÏití pfiíslu‰níkÛ, ktefií jsou zafiazeni v záloze pro pfiechodnû
nezafiazené, pro plnûní úkolÛ v jiném bezpeãnostním sboru. Z hlediska poÏadavkÛ právního
státu zákon zaji‰Èuje rozsah ukládání povinností ve sluÏebním pomûru v˘luãnû zákonem. 

Velmi diskutovanou otázkou související s postavením pfiíslu‰níkÛ bezpeãnostních sborÛ
byla problematika jejich odmûÀování. Podle kritérií stanoven˘ch zákonem se prÛmûrn˘ plat
pfiíslu‰níka mûl zv˘‰it o 6 aÏ 7 tisíc Kã. Takové nav˘‰ení pfiíjmÛ by se obtíÏnû vysvûtlovalo
v dobû ohla‰ovan˘ch úspor v rámci reformy vefiejn˘ch financí, na druhé stranû v‰ak jistû
odpovídá nároãnosti a vysoké mífie rizik práce tûchto lidí. Nelze opominout ani to, Ïe pfií-
slu‰níkÛm mÛÏe b˘t nafiízeno aÏ 300 hodin neplacené pfiesãasové práce. Tento zákon nabyl
úãinnosti dnem 1. ledna 2005, s v˘jimkou § 115 odst. 2, kter˘ nab˘vá úãinnosti dnem 1. 1.
2007 a to s ohledem na vysoké v˘sluÏné, jehoÏ vyplácení by znamenalo velkou zátûÏ pro
státní rozpoãet.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní sluÏební zákon 
Podle platného právního stavu se s úãinností od 1. ledna 2004 mûly realizovat úpravy

odmûÀování zamûstnancÛ vefiejn˘ch sluÏeb a správy spoãívající v zavedení ‰estnáctitfiídního
platového systému podle zákona o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch
a v nûkter˘ch dal‰ích organizacích a orgánech, které bylo jiÏ dvakrát odloÏeno, a uplatnûní
zpÛsobu odmûÀování státních zamûstnancÛ a ostatních zamûstnancÛ ve správních úfiadech
obsaÏeného ve sluÏebním zákonû.

Bylo moÏno v‰ak pfiedpokládat, Ïe ekonomická situace neumoÏní vytvofiit ve v˘dajích
státního rozpoãtu na rok 2004 dostateãn˘ objem prostfiedkÛ na platy potfiebn˘ pro souãas-
nou realizaci obou uveden˘ch právních úprav. Proto bylo navrÏeno, aby byl v roce 2004 rea-
lizován pro v‰echny zamûstnance vefiejn˘ch sluÏeb a správy ‰estnáctitfiídní platov˘ systém,
a realizace sluÏebního zákona jako celku byla odsunuta aÏ na rok 2005. Tím bylo moÏno ve
v˘dajích státního rozpoãtu na rok 2004 uspofiit cca 8 mld. Kã.
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Na termín úãinnosti sluÏebního zákona se nevztahují Ïádné mezinárodní smlouvy, jimiÏ
je âR vázána, ani právní akty Evropsk˘ch spoleãenství.

Vládní návrh zákona o v˘konu zaji‰tûní majetku a vûcí v trestním fiízení 
Tento zákon spolu s pfiipojenou novelou trestního fiádu stanoví postup soudu, event.

státního zástupce pfii v˘konu rozhodnutí o zaji‰tûní majetku nebo vûcí v trestním fiízení.  Usta-
novení tohoto zákona se obdobnû uÏijí na postup pfii v˘konu rozhodnutí o zaji‰tûní urãené
ãásti majetku nebo jednotlivé vûci, vyjma pfievzetí vûci orgánem ãinn˘m v trestním fiízení do
úschovy za úãelem provedení dÛkazu. 

Soud mÛÏe rozhodnout o prodeji zaji‰tûného majetku s pfiedchozím souhlasem obvinû-
ného; penûÏní ãástka získaná prodejem se uloÏí do úschovy soudu.       

Z v˘konu rozhodnutí o zaji‰tûní jsou vylouãeny vûci ve vlastnictví obvinûného, které jsou
nezbytné k uspokojování Ïivotních potfieb obvinûného a jeho rodiny nebo k plnûní jeho pra-
covních úkolÛ, jakoÏ i jiné vûci, jejichÏ prodej by byl v rozporu s dobr˘mi mravy. 

Zaji‰tûní nepodléhají penûÏité dávky sociální péãe a dávky státní sociální podpory vyplá-
cené obvinûnému jednorázovû, pohledávky obvinûného na v˘platu odmûny z pracovnûpráv-
ního nebo obdobného pomûru nebo na v˘platu v˘Ïivného a pohledávky na v˘platu dávek
nemocenského a dÛchodového poji‰tûní.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní nûkteré zákony na úseku ochrany vefiejného
zdraví 

Novelou se dokonãila harmonizace ãeského právního fiádu se smûrnicemi ES, vydan˘mi
pro oblast pitn˘ch vod, vod ke koupání, stravovacích sluÏeb, ochrany zdraví pfii práci, v˘rob-
kÛ urãen˘ch pro styk s potravinami a pokrmy a dovozu kosmetick˘ch prostfiedkÛ. Zmûny
v hmotnûprávní ãásti zákona, jejichÏ cílem je jednoznaãné vymezení povinností osob na
úseku ochrany vefiejného zdraví, se promítají do ustanovení t˘kajících se v˘konu státní sprá-
vy na tomto úseku. V souladu se zmûnami ve struktufie orgánÛ ochrany vefiejného zdraví
a v návaznosti na sluÏební zákon se návrhem zákona vymezily podmínky vzniku sluÏebního
pomûru fieditelÛ krajsk˘ch hygienick˘ch stanic a hlavního hygienika âR. Zapracovaly se
kompetence orgánÛ ochrany vefiejného zdraví, které zabezpeãí realizaci opatfiení vypl˘vají-
cích ze systémÛ rychlého varování, provozovan˘ch Svûtovou zdravotnickou organizací
a Evropskou komisí. 

Vládní návrh zákona o Antarktidû
Cílem navrhované právní úpravy bylo implementovat do ãeského právního fiádu meziná-

rodní závazky vypl˘vající ze Smlouvy o Antarktidû sjednané ve Washingtonu 1.12.1959
a z jejího Protokolu o ochranû Ïivotního prostfiedí Antarktidy sjednaného v Madridu  4. 10.
1991. Navrhovan˘ zákon zejména komplexnû upravil podmínky ochrany Ïivotního prostfiedí
v Antarktidû, vymezil v souladu s uveden˘mi mezinárodními dokumenty Antarktickou oblast,
zakázal provádût urãité ãinnosti v Antarktidû (napfi. vyhledávání, prÛzkum a tûÏbu nerostn˘ch
zdrojÛ, s v˘jimkou geologického v˘zkumu pro vûdecké úãely), stanovil urãité ãinnosti, které
lze provádût pouze na základû povolení a upravil v˘kon státní správy s tím spojen˘ s cílem
zajistit v‰estrannou ochranu Ïivotního prostfiedí Antarktidy. 

Zákon se vztahuje na v‰echny státní obãany âR, právnické osoby se sídlem na území
âR a osoby bez státní pfiíslu‰nosti, které mají trval˘ pobyt na území âR, pokud se úãastní
ãinností v Antarktidû, a dále na cizince, pokud se budou úãastnit v˘pravy do Antarktidy, která
je organizována v âR nebo místo jejího koneãného odjezdu bylo v âR. 

Zákon vytvofiil podmínky pro systematickou vûdeckou ãinnost ãesk˘ch odborníkÛ
v Antarktidû a pro propojení vûdecké obce pracující v Antarktidû (akademie vûd, univerzity
a ostatní vûdecko-v˘zkumné ústavy) s pfiíslu‰n˘mi orgány státní správy, které budou kontro-
lovat jeho dodrÏování a ukládat sankce za jeho poru‰ení. âR se tak vzhledem ke sv˘m
vûdeck˘m aktivitám v Antarktidû pfiiãlení k mezinárodním vûdeck˘m sdruÏením, která se
zab˘vají koordinací vûdeckého v˘zkumu v Antarktidû. 

Zákon, kter˘m se mûní zákon o dani z pfiidané hodnoty, zákon o správû daní a poplat-
kÛ – vrácen˘ prezidentem republiky a znovu schválen˘ PS

Hlavním cílem schválené novely bylo provést dal‰í dílãí kroky ve sblíÏení daÀového práva
âR s pfiedpisy EU t˘kající se sladûní postupu pfii vracení danû. Nejv˘znamnûj‰ím krokem byl
návrh na sníÏení v˘‰e obratu pro povinnou registraci, a to z dosavadních 750 000 Kã za tfii
po sobû jdoucí kalendáfiní mûsíce, resp. ze 3 mil. Kã za rok na 2 mil. Kã za 12 po sobû jdou-
cích  kalendáfiních mûsícÛ (souãasnû se zmûnila i délka období pro urãení obratu pouze na
12 kalendáfiních mûsícÛ). I po tomto sníÏení v‰ak v˘‰e obratu bude v˘raznû vy‰‰í, neÏ je úro-
veÀ platná v ãlensk˘ch státech EU.

Dal‰í rozsáhlej‰í zmûny podle smûrnice EU, které by byly z legislativnû technick˘ch
dÛvodÛ obtíÏnû realizovatelné, jako napfi. vymezení pfiedmûtu danû, vymezení zdaniteln˘ch
plnûní osvobozen˘ch od danû, úprava postupu pfii uplatÀování odpoãtu danû, doplnûní
zvlá‰tních zpÛsobÛ uplatÀování danû pro cestovní kanceláfie, pouÏité zboÏí, umûlecká díla,
sbûratelské pfiedmûty a staroÏitnosti a investiãní zlato a dal‰í obdobné zmûny, byly realizo-
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vány aÏ v rámci nového zákona o DPH. Jedná se o uplatnûní sníÏené sazby danû u dodá-
vek tepla a stavebních prací a stavebních objektÛ pro bydlení do 31. 12. 2007, tedy po urãi-
tou dobu i po datu vstupu do EU. Dále se jedná o v˘jimku, kdy po sníÏení obratu  pro povin-
nou registraci plátcÛ DPH na úroveÀ 1 mil. Kã (cca 35 000 EUR) roãnû, které bude obsaÏe-
no v návrhu nového zákona o DPH, nebude nutné obrat dále sniÏovat, i kdyÏ i po sníÏení
bude nadále v˘raznû vy‰‰í, neÏ je úroveÀ obecnû platná pro ãlenské státy EU.
Zásadní politick˘ stfiet se vedl o pfiefiazení fiady v˘robkÛ a sluÏeb ze sníÏené (5%) do základ-
ní (22%) sazby DPH, které v pÛvodním vládním  návrhu nebylo vÛbec obsaÏeno. 

Návrh zákona o spotfiebních daních
Zákon je posledním krokem ve sbliÏování právní úpravy spotfiebních daní v âR s právní

úpravou EU. Jde o zcela nov˘ zákon o spotfiebních daních, kter˘ nahrazuje dosavadní nûko-
likrát novelizovanou úpravu z roku 1992. 

Pokud jde o zmûny ve v˘‰i zdanûní, byla navrÏena úprava sazeb spotfiebních daní u tûch
v˘robkÛ, kde stávající sazby platné v âR nedosahují úrovnû minimálních sazeb platn˘ch
v EU, aÈ uÏ v jejich v˘‰i (napfi. minerální oleje) nebo struktufie (víno a meziprodukty). Tím
do‰lo k úplnému vyrovnání sazeb kromû cigaret, pro nûÏ bylo schváleno pfiechodné období.

Vedle úpravy sazeb spotfiebních daní u nûkter˘ch v˘robkÛ bylo navrÏeno téÏ zavedení
reÏimu podmínûného osvobození od danû, tj. pravidel, kdy vybran˘ v˘robek je‰tû není zatí-
Ïen spotfiební daní. Pokud jsou vybrané v˘robky nacházející se v reÏimu podmínûného osvo-
bození od danû umístûny v daÀovém skladu, nemohou b˘t v tomto skladu umístûny v˘robky
propu‰tûné do volného daÀového obûhu. S tím souvisí i zru‰ení tzv. duty free shopÛ.

Vládní návrh novely zákona o organizaci a provádûní sociálního zabezpeãení 
Zmûna v provádûní dÛchodového poji‰tûní, která je pfiedmûtem reformy systému sociál-

ního zabezpeãení, je podmínûna vytvofiením pfiedpokladÛ pro vedení tzv. individuálních záz-
namÛ poji‰tûncÛ. âeská správa sociálního zabezpeãení jiÏ dokonãila digitalizaci evidenãních
listÛ a dal‰ích podkladÛ poji‰tûncÛ, které uchovávala ve své evidenci, a nyní je tfieba do elek-
tronické podoby pfievést v‰echny evidenãní listy dosud uloÏené u zamûstnavatelÛ (odhadu-
je se, Ïe pÛjde cca o 8 mil. evidenãních listÛ).

Proto bylo potfiebné doplnit stávající právní úpravu tak, aby umoÏnila orgánÛm sociální-
ho zabezpeãení vybudovat moderní databázi, která se stane základem zejména pro vedení
tzv. individuálních záznamÛ poji‰tûncÛ a pfiinese vût‰í komfort pro poji‰tûnce. Po vytvofiení
tûchto databází budou mít orgány sociálního zabezpeãení k dispozici aktuální evidenci v‰ech
poji‰tûncÛ, pokud jejich úãast na dÛchodovém poji‰tûní odvisí od v˘dûleãné ãinnosti a nûkte-
r˘ch dal‰ích ãinností, coÏ je mj. jedním z pfiedpokladÛ pro realizaci dÛchodové reformy, a to
bez ohledu na to, jaká varianta této reformy bude v budoucnu pfiijata. ZároveÀ bude moÏno
sledovat placení pojistného jednotliv˘mi zamûstnavateli, coÏ pfiinese zlep‰ení v˘bûru pojist-
ného. Databáze tûchto poji‰tûncÛ zjednodu‰í i uvaÏovan˘ pfievod provádûní nemocenského
poji‰tûní od zamûstnavatelÛ na okresní správy sociálního zabezpeãení.

V souvislosti s novou úpravou databáze orgánÛ sociálního zabezpeãení byla tûmto orgá-
nÛm stanovena povinnost zaslat obãanovi na jeho písemnou Ïádost jednou roãnû poãínaje
rokem 2006 tzv. informativní osobní list dÛchodového poji‰tûní, kter˘ bude obsahovat ve‰ke-
ré doby dÛchodového poji‰tûní a za dobu od roku 1986 vymûfiovací základy a vylouãené
doby, které jsou v evidenci pfiíslu‰ného orgánu sociálního zabezpeãení. 

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o daních z pfiíjmÛ
Novela navrhla postupné sníÏení sazby danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob z 31 % aÏ na

24 % v roce 2006, prodlouÏení doby odpisování administrativních budov z 30 na 50 let, zave-
dení minimálního základu danû na úrovni poloviny prÛmûrné mzdy pro podnikatele – fyzické
osoby, zv˘‰ení nezdanitelné ãásti základu danû na dûti a zavedení úlev pro odborové orga-
nizace a organizace zamûstnavatelÛ daÀovou uznatelností pfiíspûvkÛ jejich ãlenÛ.

Zejména s ohledem na sniÏování danû z pfiíjmu právnick˘ch osob byla v poslane-
ckém klubu novela podrobována tvrdé kritice z hlediska citelného v˘padku tûchto pfiíjmÛ,
které budou chybût ve stále se prohlubujícím deficitním hospodafiení státního rozpoãtu.
Z hlediska programov˘ch hodnot âSSD a zájmÛ na‰ich voliãÛ byla kritizována i absen-
ce zavedení pátého daÀového pásma pro fyzické osoby s nejvy‰‰ími pfiíjmy, které bylo
jako v˘sledek konkrétního politického kompromisu (s Unií svobody) zru‰eno v minulém
volebním období. 

Vládní návrh novely zákona o stavebním spofiení a státní podpofie stavebního spofiení
Navrhované zmûny spoãívaly ve:

a) zv˘‰ení podporovaného maxima z 18 000 Kã na 20 000 Kã, coÏ alespoÀ zãásti má nové
úãastníky zv˘hodÀovat,

b) sníÏení procentní sazby státní podpory z 25 % na 12 % z roãnû uspofiené ãástky, 
c) prodlouÏení pûtileté vázací lhÛty na 6 let,
d) moÏnosti bonifikovat ty úãastníky stavebního spofiení, ktefií uspofiené prostfiedky pouÏijí

v souladu s úãelem stavebního spofiení, tj. v˘hradnû na bytové potfieby; vymezení bonifi-
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kace se bude dít na základû vládního nafiízení ve snaze dát vládû dostateãn˘ manévro-
vací prostor reagující na systémové okolí stavebního spofiení (míru inflace, zájem o uzaví-
rání nov˘ch smluv o stavebním spofiení ãi naopak o ãerpání úvûrÛ atd.),

f) zru‰ení moÏnosti pfievodu uspofiené ãástky pfiesahující 20 000 Kã v jednom roce do násle-
dujícího roku spofiení z hlediska posuzování nároku úãastníka na státní podporu.

V optimálním pfiípadû pfiiná‰í dnes stavební spofiení zhodnocení úspor úãastníka ve v˘‰i
cca 12–3 % p.a., pfiiãemÏ úroky z vkladÛ ze stavebního spofiení jsou osvobozeny od danû
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, zatímco srovnatelná úroková sazba z termínovan˘ch vkladÛ v ban-
kách (s délkou nad 4 roky) se pohybuje v poslední dobû mezi 1–2 % p.a. v závislosti na v˘‰i
vkladu (v letech 1993–1994 to bylo kolem 13 % p.a.). Ministerstvo financí odhaduje, Ïe navr-
hované zmûny ve sníÏení sazby státní podpory a prodlouÏení vázací lhÛty povedou ke sní-
Ïení optimálního zhodnocení úspor úãastníka o cca 7–8 % p.a. proti souãasnému stavu.
Doufejme, Ïe i tento v˘nos, zvlá‰tû ve srovnání se souãasn˘mi úrokov˘mi sazbami termíno-
van˘ch vkladÛ v bankách, bude dostateãnû vysok˘ tak, aby nedo‰lo ke kritickému úbytku
úãastníkÛ, kter˘ by naru‰il funkãnost systému.

Vládní návrh novely zákona o dani dûdické, dani darovací a dani z pfievodu nemovi-
tostí

Majetkové danû pfiedstavují z hlediska v˘‰e inkasa doplÀkov˘ zdroj pfiíjmÛ vefiejn˘ch roz-
poãtÛ. I pfies tuto skuteãnost je podíl majetkov˘ch daní na HDP a na celkov˘ch daÀov˘ch pfií-
jmech ve státech EU podstatnû vy‰‰í neÏ u nás. 

V rámci koaliãních jednání pfii projednávání reformy vefiejn˘ch financí bylo dohodnuto, Ïe
dojde ke sníÏení dosavadní sazby danû z pfievodu nemovitostí z 5 % na 3 %. Tato zmûna
v‰ak bude ve svém dÛsledku znamenat i niÏ‰í pfiíjmy státního rozpoãtu o cca 3 mld. Kã roãnû.
Podstatn˘ úbytek pfiíjmÛ u této danû by mohl b˘t ãásteãnû kompenzován zavedením stan-
dardního zdaÀování nûkter˘ch úplatn˘ch pfievodÛ zru‰ením osvobození, která byla pfiijata na
poãátku daÀové reformy v 90. letech a v souãasné dobû i s ohledem na pfiedpokládané sní-
Ïení sazby danû jiÏ nemají svá opodstatnûní. 

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o úãetnictví
Byla schválena hranice vymezení úãetních jednotek, od které jsou fyzické osoby (podni-

katelé) povinny vést úãetnictví. Touto hranicí je ãástka 3 000 000 Kã obratu za pfiedcházející
rok. Návrh v˘‰e obratu vycházel ze souãasné hranice pro vznik povinnosti stát se plátcem
DPH, a to proto, Ïe plátci DPH mají povinnosti, resp. nároky vÛãi státnímu rozpoãtu. A proto
by mûly tyto osoby vést úãetnictví, které má odpovídající schopnost vûrnû zobrazovat stav
majetku, závazkÛ a pohledávek oproti daÀové evidenci. Podle statistick˘ch údajÛ by se
povinnost vést úãetnictví mûla t˘kat ménû nûÏ 10 % fyzick˘ch osob – podnikatelÛ, ktefií
dosud nevedli podvojné úãetnictví.

Novû se stanovila povinnost vést úãetnictví i pro úãastníky sdruÏení bez právní subjekti-
vity, pokud jedním z úãastníkÛ je úãetní jednotka, protoÏe tímto zpÛsobem je moÏno vytvofiit
odpovídající podmínky pro uplatnûní práv a plnûní povinností vypl˘vajících z pfiíslu‰n˘ch usta-
novení obãanského zákoníku a daÀov˘ch zákonÛ, a to pfiedev‰ím v oblasti hospodafiení
a nakládání s majetkem, kter˘ vznikl ãinností sdruÏení.

V souvislosti se zru‰ením soustavy jednoduchého úãetnictví a stanovením rozsahu vedení
úãetnictví v plném nebo ve zjednodu‰eném rozsahu se uvedl v˘ãet právnick˘ch osob, které
mohou vést úãetnictví ve zjednodu‰eném rozsahu, a podmínky, za kter̆ ch mohou vést úãetnic-
tví v tomto rozsahu. Bylo navrÏeno zru‰ení limitu 6 mil. Kã pfiíjmÛ, protoÏe tato hranice byla opod-
statnûná pfii úãtování v soustavû jednoduchého úãetnictví, ale v pfiípadû vedení „podvojného
úãetnictví“ není nutná, protoÏe i tento rozsah podvojného úãetnictví dostateãnû zobrazuje ãin-
nosti uveden˘ch („nepodnikatelsk˘ch“) úãetních jednotek. V˘ãet tûchto osob byl upraven podle
zmûn v jin˘ch zákonech a doplnûn o dal‰í osoby. Naopak jsou vypu‰tûna zájmová sdruÏení
právnick˘ch osob, protoÏe ta jsou ãasto zakládána za úãelem podnikání. 

V pfiípadû druÏstev návrh umoÏnil pouze bytov˘m druÏstvÛm a druÏstvÛm, která jsou
zaloÏena za jin˘m úãelem, neÏ je podnikání, vést úãetnictví ve zjednodu‰eném rozsahu, a to
z dÛvodu pfiedmûtu jejich ãinnosti. 

Zafiazení územních samosprávn˘ch celkÛ a svazkÛ obcí mezi úãetní jednotky, které
mohou vést úãetnictví ve zjednodu‰eném rozsahu, vycházelo ze skuteãnosti, Ïe ani v sou-
ãasné dobû nevedou úãetnictví, které by odpovídalo vedení úãetnictví v plnému rozsahu. 

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o nemocenském poji‰tûní zamûstnancÛ,
zákon o prodlouÏení matefiské dovolené, o dávkách v matefiství a o pfiídavcích na dûti
z nemocenského poji‰tûní a zákon o nemocenské péãi v ozbrojen˘ch silách

V systému nemocenského poji‰tûní bylo navrÏeno zejména:
a) prodlouÏit rozhodné období, ze kterého se zji‰Èuje denní vymûfiovací základ pro  stano-

vení dávek nemocenského poji‰tûní, z kalendáfiního ãtvrtletí na 12 kalendáfiních mûsícÛ,  
b) sníÏit denní vymûfiovací základ pro v˘poãet nemocenského a podpory pfii o‰etfiování ãlena

rodiny za dobu prvních 14 kalendáfiních dnÛ pracovní neschopnosti (karantény) nebo
potfieby o‰etfiování ze souãasn˘ch 100 % na 90 % u ãástky do 480 Kã, 
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c) sníÏit nemocenské za první tfii kalendáfiní dny pracovní neschopnosti  z 5 0% na 25 %, 
d) prodlouÏit dobu, po kterou nebudou zvy‰ovány redukãní hranice denního vymûfiovacího

základu, i na roky 2004 a 2005; toto opatfiení se navrhuje i v systému nemocenské péãe
v ozbrojen˘ch silách.

NavrÏené zmûny zákona o nemocenském poji‰tûní budou znamenat úsporu finanãních
prostfiedkÛ vynakládan˘ch na dávky nemocenského poji‰tûní. Pfiedpokládá se,  Ïe nûkteré
úpravy omezí moÏnost zneuÏívání tûchto dávek, coÏ také pfiinese dal‰í úspory finanãních
prostfiedkÛ v této oblasti jen v letech 2004 a 2005 o cca 11 % aÏ 15 %. Oãekává se, Ïe sní-
Ïení v˘‰e dávek vypl˘vající z navrÏen˘ch zmûn bude pÛsobit proti zneuÏívání nemocenské-
ho a tím ke sníÏení nemocnosti, zejména krátkodobé. Kromû úspor vypl˘vajících ze zmûn ve
v˘poãtu  dávek lze proto oãekávat i úspory vypl˘vající ze sníÏení nemocnosti. Pfii sníÏení
nemocnosti o 0,5 procentního bodu by tyto dal‰í úspory ãinily cca 2 mld. Kã roãnû. 

Vládní návrh novely zákona o dÛchodovém poji‰tûní, zákona o pojistném na sociální
zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a zákona o organizaci a pro-
vádûní sociálního zabezpeãení
V oblasti dÛchodového poji‰tûní byly navrÏeny nûkteré parametrické zmûny; jedná se o
– zv˘‰ení vûkové hranice pro vznik nároku na starobní dÛchod. Bylo navrÏeno tuto hranici

zvy‰ovat i po roce 2006, a to stejn˘m tempem jako dosud. PÛvodnû v‰ak vládní pfiedloha
navrhovala zvy‰ovat tuto hranici o 2 mûsíce u muÏÛ a o 4 mûsíce u Ïen, a to aÏ do dosa-
Ïení stejného dÛchodového vûku pro muÏe a Ïeny 63 let. Nakonec byl v‰ak schválen
pozmûÀovací návrh, kter˘ zachovává niÏ‰í dÛchodov˘ vûk pro Ïeny v závislosti na poãtu
vychovan˘ch dûtí;

– omezení moÏností pfiedãasného odchodu do starobního dÛchodu. Bylo navrÏeno zru‰it
moÏnost odchodu do tzv. doãasnû kráceného pfiedãasného starobního dÛchodu aÏ o dva
roky dfiíve pfied dosaÏením dÛchodového vûku, od kterého vzniká nárok na obecn˘
(nekrácen˘) starobní dÛchod, a ponechat pouze moÏnost odchodu do trvale kráceného
pfiedãasného starobního dÛchodu aÏ o tfii roky dfiíve pfied dosaÏením dÛchodového vûku;

– omezení zápoãtu doby studia. Bylo navrÏeno dobu studia pfied 1. lednem 1996, tj. pfied
úãinností zákona o dÛchodovém poji‰tûní, hodnotit stejn˘m zpÛsobem jako dobu studia
po 31. prosinci 1995, tj. za úãinnosti zákona o dÛchodovém poji‰tûní. Doba studia pfied
1. lednem 1996 by se podle návrhu hodnotila jako náhradní doba poji‰tûní od dosaÏení
vûku 18 let, a to pouze v rozsahu ‰esti let, s tím, Ïe v rámci postupného pfiechodu na
novou úpravu by se v prvním roce úãinnosti právní úpravy hodnotila i doba tohoto studia
pfied dosaÏením vûku 18 let nejv˘‰e v rozsahu tfií let, ve druhém roce úãinnosti nejv˘‰e
v rozsahu dvou let a ve tfietím roce úãinnosti nejv˘‰e v rozsahu jednoho roku. Doba stfie-
do‰kolského studia v‰ak bude – oproti pÛvodnímu vládnímu návrhu – zapoãítávána;

– nové podmínky úãasti osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch na dÛchodovém poji‰tûní. Bylo
navrÏeno, aby osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné, které samostatnou v˘dûleãnou ãinnost
vykonávají jako svou hlavní ãinnost, byly vÏdy (bez zfietele na v˘‰i dosahovaného pfiíjmu)
úãastny dÛchodového poji‰tûní (a platily pojistné na dÛchodové poji‰tûní a pfiíspûvek na
státní politiku zamûstnanosti aspoÀ z minimálního vymûfiovacího základu). Osoby samo-
statnû v˘dûleãnû ãinné, jejichÏ samostatná v˘dûleãná ãinnost má povahu vedlej‰í ãinnosti
vzhledem k dosahovan˘m pfiíjmÛm ze zamûstnání nebo trvání stanoven˘ch skuteãností
(pobírání starobního nebo plného invalidního dÛchodu, studium apod.), jsou nadále úãast-
ny dÛchodového poji‰tûní v závislosti na v˘‰i dosahovaného pfiíjmu.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o státní sociální podpofie
Návrh prosadil následující zmûny:

a) Zmûna zji‰Èování rozhodného pfiíjmu pro stanovení nároku a v˘‰e dávek státní sociální
podpory tak, Ïe v pfiípadû zji‰Èování pfiíjmÛ osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné nemá b˘t
zapoãítáván jako pfiíjem ãástka Ïivotního minima, ale má se vázat na prÛmûrn˘ v˘dûlek. 

b) Pfiíspûvek na dopravu je dávkou státní sociální podpory, která má pfiispívat na náklady
vznikající pfii dojíÏdûní dûtí do ‰koly a dÛvodem jejího zavedení bylo zru‰ení slev na jízd-
ném ÏákÛ a studentÛ. Poskytování nárokové sociální dávky, kterou se podporují pfiíjmy
rodin v pfiípadû, kdy nezaopatfiené dítû do ‰koly dojíÏdí, není pfiíli‰ efektivní. NemÛÏe
postihnout skuteãné potfieby rodin v jednotliv˘ch situacích a dává pomûrnû ‰irok˘ prostor
ke zneuÏívání dávky. Novela se proto vrátila k daleko efektivnûj‰ímu fie‰ení dopravování
dûtí do ‰koly  prostfiednictvím Ïákovsk˘ch slev na jízdném, kter˘mi se zajistí podpora kaÏ-
dého dítûte odpovídající jeho skuteãnému dojíÏdûní.

c) UmoÏÀuje se rodiãi – poÏivateli rodiãovského pfiíspûvku, kter˘ fiádnû peãuje o dítû, v˘dû-
leãná ãinnost neomezená v˘‰í pfiíjmu, ãímÏ dojde ke zlep‰ení pfiíjmové úrovnû rodin
s dûtmi.

d) Zaopatfiovacím pfiíspûvkem se pfiispívá zejména na úhradu potfieb nezaopatfien˘ch dûtí
a manÏelky vojáka, kter˘ koná základní nebo náhradní vojenskou sluÏbu nebo vojenské
cviãení v Armádû âeské republiky nebo v Hradní stráÏi anebo civilní sluÏbu. Zaopatfiovací
pfiíspûvek lze pfiiznat i osobû, vÛãi které plní voják vyÏivovací povinnost (tj. rodiãi, prarodi-
ãi). Vzhledem k tomu, Ïe uvedené sluÏby konají prakticky jen osoby, které bezprostfiednû
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pfied nástupem této sluÏby skonãily studium, popfi. vykonávaly v˘dûleãnou ãinnost jen
velmi krátkou dobu, a jejich pfiíjmy jsou proto minimální, nepfiichází v zásadû skuteãné
plnûní uvedené vyÏivovací povinnosti v úvahu a nynûj‰í úprava slouÏí jen k jejímu obchá-
zení, spekulativnímu jednání a zneuÏívání. Je proto úãelné nárok na zaopatfiovací pfiíspû-
vek pfii plnûní vyÏivovací povinnosti zru‰it; nárok na zaopatfiovací pfiíspûvek nezaopatfie-
ného dítûte vojáka a manÏelky vojáka zÛstává nedotãen.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o sociální potfiebnosti
S cílem omezit spekulativní jednání nûkter˘ch pfiíjemcÛ dávek sociální potfiebnosti vyka-

zujících nízké nebo nulové pfiíjmy ze samostatné v˘dûleãné ãinnosti bylo navrÏeno stanovit
u osob vykonávajících samostatnou v˘dûleãnou ãinnost ãástku, která bude povaÏována
u tûchto osob za pfiíjem v pfiípadû, Ïe skuteãnû doloÏená v˘‰e pfiíjmu bude niÏ‰í, a to ve v˘‰i
50 % prÛmûrné mzdy v národním hospodáfiství zji‰tûné âesk˘m statistick˘m úfiadem vÏdy za
pfiedchozí kalendáfiní rok. 

Vládní návrh zákona, kter˘m se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimofiádné opatfie-
ní pfii urãování v˘‰e platu a nûkter˘ch náhrad v˘dajÛ spojen˘ch s v˘konem funkce
pfiedstavitelÛ státní moci a nûkter˘ch státních orgánÛ, soudcÛ a státních zástupcÛ,
v˘‰e dal‰ích platÛ tûchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006

Nutné úspory v prostfiedcích vynakládan˘ch na platy zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏ-
bách a správû neumoÏní, aby dal‰í platy poskytované v kaÏdém pololetí kalendáfiního roku
byly tûmto zamûstnancÛm v následujících letech vyplaceny v plné v˘‰i.

Z uveden˘ch dÛvodÛ pfiedloÏen˘ návrh zákona navrhoval, aby se pro léta 2004, 2005
a 2006 platová základna pro urãování v˘‰e platu a nûkter˘ch náhrad spojen˘ch s v˘konem
funkce pfiedstavitelÛ státní moci  (ústavních ãinitelÛ) a nûkter˘ch dal‰ích osob nezvy‰ovala
a aby jim byl dal‰í plat v kaÏdém pololetí uveden˘ch let poskytnut (stejnû jako zamûstnan-
cÛm ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû) v poloviãní v˘‰i. Novela se vztahuje na poslance
a senátory, ãleny vlády, prezidenta republiky, soudce Ústavního soudu, ãleny, vicepreziden-
ta a prezidenta Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu, ãleny, místopfiedsedy a pfiedsedy Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, fieditele Bezpeãnostní informaãní sluÏby, soudce, Vefiejného
ochránce práv a jeho zástupce, pfiedsedu Komise pro cenné papíry a ãleny jejího prezidia,
pfiedsedu Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ a jeho inspektory, státního zástupce a na fiedi-
tele Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch a jeho zamûstnance.

Pfiijetím navrhované úpravy do‰lo k úspofie ve v˘dajích státního rozpoãtu na léta 2004
aÏ 2006 ve v˘‰i cca 100 mil. Kã a dal‰ích cca 250 mil. Kã na dal‰í platy v kaÏdém kalendáfi-
ním roce. Kromû tûchto prostfiedkÛ dojde k úspofie dal‰ích v˘dajÛ, napfi. na náhrady v˘dajÛ
odvozen˘ch z v˘‰e platové základny.

Vládní návrh novely zákona o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní
U osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch do‰lo ke shodn˘m úpravám jako u platby pojist-

ného na sociální poji‰tûní, tj. zv˘‰ení vymûfiovacího základu pro odvod pojistného na zdra-
votní poji‰tûní z dne‰ních  35 % na 50 %, postupnû v periodû 3 let (2004 – 2006). 

Procentní sazba pro v˘poãet vymûfiovacího základu pro osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné
ve v˘‰i 35% rozdílu mezi pfiíjmy a v˘daji v r. 1992 nebyla stanovena exaktnû, ale vycházela ze
zámûru podpofiit rozvoj samostatného podnikání. Na rozdíl od zamûstnancÛ, jejichÏ vymûfiovací
základ tvofií 100 % pfiíjmÛ, zúãtovan˘ch zamûstnavatelem, jsou osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné
zv˘hodnûny zb˘vajícími 65 %, ze kter̆ ch neplatí pojistné. Roãní prÛmûrné pojistné za zamûstnan-
ce ãinilo v r. 2002 u V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny 21 757 Kã, zatímco u osob samostatnû v˘dû-
leãnû ãinn˘ch byla tato ãástka pouze 7 458 Kã. Podpora rozvoje samostatného podnikání v tomto
rozsahu se dnes jeví jako nepfiimûfiená a naru‰uje vyváÏenost solidárního systému vefiejného zdra-
votního poji‰tûní. Z toho dÛvodu je navrhováno zvy‰ování sazby pro stanovení vymûfiovacího
základu v postupn˘ch krocích tak, aby v r. 2006 dosáhla 50% rozdílu mezi pfiíjmy a v˘daji.

Podle V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny nepfiiznávalo 84 % jejích poji‰tûncÛ v kategorii
osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch v roce 2002 pfiíjem vy‰‰í. neÏ byla úroveÀ minimální
mzdy (5 700 Kã). 

NavrÏen˘m opatfiením se mûní zpÛsob stanovení minimálního vymûfiovacího základu,
kter˘ je dosud odvozován od minimální mzdy (6 200 Kã), na 50% podíl z prÛmûrné mûsíã-
ní mzdy. V roce 2004 se finanãní pfiínos této zmûny do systému vefiejného zdravotního
poji‰tûní pfiedbûÏnû odhaduje na cca 1,5 mld. (roãní minimální pojistné by se v r. 2004
u jedné osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné zv˘‰ilo o 2 676 Kã/rok). V následujících letech
v‰ak bude znamenat automatick˘ pohyb minimálního vymûfiovacího základu, kter˘ bude
s odstupem dvou let kopírovat v˘voj prÛmûrné mzdy. To znamená, Ïe pfii zachování vze-
stupné trajektorie tohoto ukazatele bude v odpovídajícím pomûru stoupat i minimální vymû-
fiovací základ.
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Vládní návrh zákona o státním rozpoãtu âeské republiky na rok 2004 
Návrh státního rozpoãtu na rok 2004 je pfiedkládán  jako schodkov˘ v objemu pfiíjmÛ

754,1 mld. Kã a v objemu v˘dajÛ 869,1 mld. Kã. 
Pfiíjmy státního rozpoãtu jsou tvofieny zejména z daní, pojistného na sociální zabezpe-

ãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a nedaÀov˘mi pfiíjmy. Souãástí daÀov˘ch
pfiíjmÛ jsou i cla s tím, Ïe k datu nabytí platnosti smlouvy o pfiistoupení k EU (po podpisu ãlen-
sk˘mi zemûmi 1. kvûtna 2004) se stává 75 %  vymûfien˘ch cel  vlastním zdrojem  ES, pfiíj-
mem státního rozpoãtu pak 25 % v˘nosu cel, kter˘ je podle práva ES ponechán ãlensk˘m
státÛm na úhradu nákladÛ spojen˘ch s jejich v˘bûrem. Souãástí pfiíjmÛ státního rozpoãtu jsou
dále penûÏní prostfiedky poskytnuté správcÛm kapitol z rozpoãtu EU na realizaci politik EU,
tj. zejména prostfiedky ze strukturálních fondÛ urãené organizaãním sloÏkám státu, státním
pfiíspûvkov˘m organizacím a ãást prostfiedkÛ ze záruãní sekce Evropského zemûdûlského
fondu (Horizontální plán rozvoje venkova, pfiímé platby). 

V˘daji státního rozpoãtu jsou zejména v˘daje organizaãních sloÏek státu a pfiíspûvky
pfiíspûvkov˘m organizacím, které zabezpeãují funkce státu, dotace a pfiíspûvky krajÛm
a obcím, dotace podnikatelsk˘m subjektÛm, nestátním neziskov˘m organizacím a v˘daje
související s dluhovou sluÏbou. Souãástí v˘dajÛ státního rozpoãtu jsou i odvody penûÏních
prostfiedkÛ vlastních zdrojÛ ES do rozpoãtu EU. Odvody stanoví Evropská komise podle pfií-
slu‰ného pfiedpisu ES. Odvod odvozen˘ z DPH se stanoví pfiíslu‰n˘m procentním podílem
z tzv. vymûfiovacího základu DPH, kter˘m je ãistá vybraná daÀ z pfiidané hodnoty za pfiíslu‰-
n˘ rok dûlená váÏen˘m aritmetick˘m prÛmûrem daÀov˘ch sazeb. Odvod dle hrubého národ-
ního dÛchodu je stanoven pfiíslu‰n˘m procentním podílem k HDP.

Finanãní a rozpoãtová politika vlády na rok 2004 je podrobnû popsána ve „Zprávû
k návrhu zákona o státním rozpoãtu âeské republiky na rok 2004“, která je souãástí dopro-
vodného materiálu k návrhu zákona. Státní rozpoãet jiÏ poãítá s oãekávan˘mi pfiíjmy, jeÏ by
mûly pfiinést schválené zákony uskuteãÀující reformu vefiejn˘ch financí.    

Vládní návrh zákona o místním referendu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ 
Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu místního referenda z r. 1992. Upravuje prová-

dûní místního referenda v obcích, statutárních mûstech a na území ãásti obce, která není
mûstskou ãástí ãi mûstsk˘m obvodem. Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni.

Místní referendum nelze konat

a) o místních poplatcích a o rozpoãtu obce nebo statutárního mûsta,
b) o zfiízení nebo zru‰ení orgánÛ obce nebo statutárního mûsta a o jejich vnitfiním uspofiádání,
c) o volbû a odvolání starosty nebo primátora, místostarosty nebo zástupce primátora, ãlenÛ

rady obce a dal‰ích ãlenÛ zastupitelstva obce, jakoÏ i volen˘ch nebo jmenovan˘ch ãlenÛ
dal‰ích orgánÛ obce, 

d) jestliÏe by otázka poloÏená v místním referendu byla v rozporu s právními pfiedpisy nebo
jestliÏe by rozhodnutí v místním referendu mohlo b˘t v rozporu s právními pfiedpisy, 

e) v pfiípadech, kdy se o poloÏené otázce rozhoduje ve zvlá‰tním fiízení, 
f) o uzavfiení vefiejnoprávních smluv k v˘konu pfienesené pÛsobnosti, nebo
g) jestliÏe od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního

referenda v téÏe vûci neuplynulo 24 mûsícÛ.
Místní referendum se koná, jestliÏe se na tom usnese zastupitelstvo obce, nebo pfiíprav-

n˘ v˘bor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho
vyhlá‰ení. Návrh pfiípravného v˘boru mÛÏe b˘t podán, pokud jej podpofiilo sv˘m podpisem
alespoÀ stanovené procento z poãtu obãanÛ obce.

Vládní novela zákona o investiãních pobídkách a zákona o správû daní a poplatkÛ 
Na základû navrÏen˘ch zmûn, které jsou dÛleÏité pro hladké fungování systému inves-

tiãních pobídek po vstupu âR do EU, se pfiímo do zákona o investiãních pobídkách vtûlují pfií-
slu‰né pfiedpisy ES z oblasti vefiejné podpory. Zákon o investiãních pobídkách se tak stal jed-
ním z národních regionálních programÛ vefiejné podpory v souladu s pravidly ES pro oblast
vefiejné podpory a v souladu s praxí uplatÀovanou v ãlensk˘ch státech EU. DÛvodem pro pfii-
jetí novely zákona o investiãních pobídkách byla zejména nutnost zmûny schvalovacího
mechanismu vedoucího k udûlení investiãních pobídek v souvislosti se vstupem âR do EU,
neboÈ datem vstupu pfiejde pravomoc v oblasti posuzování vefiejné podpory z Úfiadu pro
ochranu hospodáfiské soutûÏe pfiímo na Evropskou komisi. 

Novelizace byla nezbytná vzhledem k tomu, Ïe stávající systém investiãních pobídek má
podobu ad-hoc poskytované vefiejné podpory, kdy musí b˘t kaÏd˘ pfiípad investiãní pobídky
individuálnû posouzen Úfiadem pro ochranu hospodáfiské soutûÏe za úãelem vydání v˘jimky
ze zákazu poskytování vefiejné podpory.

Vládní novela zákona o âeské obchodní inspekci a zákona o ochranû spotfiebitele 
Navrhovanou novelizací do‰lo k roz‰ífiení a upfiesnûní dosud platné právní úpravy:

kromû likvidace inspekcí zabaveného zboÏí se pfiipou‰tí poskytnutí propadnut˘ch nebo
zabran˘ch v˘robkÛ k humanitárním úãelÛm. Navrhovaná úprava vymezila okruh subjektÛ,
jimÏ mÛÏe b˘t toto zboÏí poskytnuto, jakoÏ i podmínky, které musí b˘t ze strany tûchto sub-
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jektÛ splnûny. Kromû nestátních právnick˘ch osob, jako jsou obecnû prospû‰né spoleãnos-
ti, nadace apod., zab˘vajících se humanitární ãinnosti, lze tyto v˘robky nebo zboÏí pfienechat
i organizaãním sloÏkám a pfiíspûvkov˘m organizacím státu nebo územních samosprávn˘ch
celkÛ – ústavÛm sociální péãe,  dûtsk˘m domovÛm, domovÛm dÛchodcÛ aj.

ZároveÀ byla fie‰ena i otázka odstranûní prvkÛ poru‰ujících práva du‰evního vlastnictví
z tohoto zboÏí, vãetnû kontroly a úhrady nákladÛ spojen˘ch s odstranûním prvkÛ. Návrh tedy
vycházel z toho, Ïe v˘jimku z principu likvidace lze pfiipustit pouze pro pfiípady sociální
potfiebnosti. Z tohoto dÛvodu návrh dÛslednû vymezil podmínky pro poskytnutí v˘robkÛ nebo
zboÏí tak, aby bylo znemoÏnûno jejich zneuÏití pro obchodní úãely. Souãástí návrhu byl
i zákaz nabídky a prodeje tohoto zboÏí na vnitfiním trhu, coÏ je obsahem pfiímé novely záko-
na o ochranû spotfiebitele, jakoÏ i zakotvení sankcí za poru‰ení  povinností.

Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace
Navrhovaná právní úprava vycházela ze základních principÛ volného pohybu osob,

nediskriminace na základû státní pfiíslu‰nosti a principu vzájemného uznávání. Osobû, která
je v jednom ãlenském státû EU dostateãnû kvalifikovaná k v˘konu urãitého povolání, musí
b˘t v zásadû povolen pfiístup ke stejnému povolání v jiném ãlenském státû, a to i tehdy, jest-
liÏe se dotyãné poÏadované vzdûlání a pfiíprava li‰í do urãité míry v trvání nebo obsahu. Ome-
zení se pfiipou‰tí jen z dÛvodÛ naléhavého vefiejného zájmu, a pouze v mífie nezbytné k zaji‰-
tûní ochrany pfiíslu‰ného naléhavého vefiejného zájmu.

Návrh zákona nezakládá uchazeãÛm právní nárok pracovat v âR v regulovaném povo-
lání, které si vybrali, ale dává jim právo, aby jejich kvalifikace byla posouzena orgánem za
tímto úãelem urãen˘m ve správním fiízení v zákonem stanovené lhÛtû a s moÏností dal‰ího
pfiezkumu tohoto rozhodnutí. V˘sledkem fiízení o uznání odborné kvalifikace uchazeãe je
v˘rok, zda je uchazeã odbornû zpÛsobil˘ pro v˘kon regulované ãinnosti podle zvlá‰tního
právního pfiedpisu âR. Tento v˘rok mu zaruãuje právo v˘konu dané ãinnosti jen v pfiípadech,
kde zahájení (pfiístup k) urãité ãinnosti není podmínûn dal‰ími poÏadavky. Pfiirozenou pfie-
káÏkou je i omezená nabídka pracovních pfiíleÏitostí v âR. Z toho vypl˘vá, Ïe uchazeã
o zamûstnání, kterému byla uznána odborná kvalifikace, nemÛÏe na základû tohoto rozhod-
nutí nárokovat pfiijetí do pracovního pomûru.

Ústfiedním správním úfiadem odpovûdn˘m za koordinaci ãinností státní správy v oblasti
uznávání odborné kvalifikace bude M·MT, které bude koordinovat ãinnost uznávacích orgá-
nÛ, zastupovat âR ve skupinû národních koordinátorÛ na úrovni ES a vykonávat ve spolu-
práci s MPO funkci informaãního místa pro systém uznávání odborné kvalifikace. 

Uznávacím orgánem, kter̆  bude rozhodovat v konkrétní vûci o uznání odborné kvalifikace,
bude ústfiední správní úfiad âR, v jehoÏ pÛsobnosti je dotyãná regulovaná ãinnost. Uznávací
orgán pfiijímá Ïádosti uchazeãÛ a rozhoduje o nich. Smûrnice ES nevyluãují moÏnost vybírání pfii-
mûfieného poplatku za rozhodnutí uznávacího orgánu o rovnocennosti odborné kvalifikace, ten
v‰ak nesmí pfiesáhnout skuteãné v˘daje vynaloÏené orgánem na tuto ãinnost. Poplatek a jeho
v˘‰e budou  upraveny pfiipravovan˘m zákonem o správních poplatcích. ¤ízení o uznání odbor-
né kvalifikace bude probíhat podle správního fiádu s nûkter̆ mi odchylkami. Odli‰nosti od obec-
né úpravy se t˘kají specifik systému uznávání dokladÛ vydan˘ch jin˘mi ãlensk˘mi státy.

Vládní novela zákoníku práce a zákona o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ  
Úãelem novely byla aplikace tfií smûrnic Rady EU, které se t˘kají obecnû rovného zachá-

zení v zamûstnání a pfii v˘konu povolání (vylouãení diskriminace na základû víry nebo svû-
tového názoru, zdravotního stavu, vûku nebo sexuální orientace), dále rovného zacházení
bez ohledu na rasov˘ ãi etnick˘ pÛvod osob a rovného zacházení pro muÏe a Ïeny v pfiístu-
pu k zamûstnání, odbornému vzdûlávání, postupu v zamûstnání a pracovních podmínkách.

V souvislosti se zapracováním v˘‰e uveden˘ch smûrnic byla souãasnû implementována
smûrnice t˘kající se pracovních smluv na dobu urãitou. Na základû ní se zakotvují opatfiení
k zamezení tzv. fietûzení pracovních pomûrÛ uzavíran˘ch na dobu urãitou. Mûlo by se tak
zabránit opakovanému obnovování tûchto pracovních pomûrÛ, které je v˘hodné pro zamûst-
navatele, av‰ak pro zamûstnance nepfiiná‰í v˘hody pracovního vztahu, jaké by mûl v pfiípa-
dû pracovního pomûru na dobu neurãitou.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o poji‰Èovnictví
Novela roz‰ífiila v˘ãet ãinností, na které se tento zákon nevztahuje tak, aby navrhovaná

úprava byla v souladu s komunitárním právem. Pfiitom není dÛleÏité, zda se tyto ãinnosti jiÏ
na území âR provozují nebo zda budou provozovány po vstupu âR do EU. S ohledem na
znûní pfiíslu‰n˘ch smûrnic se upravují povolené právní formy, ve kter˘ch mÛÏe b˘t poji‰Èov-
na zaloÏena. I v tûch pfiípadech, kdy je poji‰Èovna zaloÏena ve vefiejnoprávní formû, musí b˘t
podmínky její ãinnosti obdobné podmínkám soukromoprávních poji‰Èoven. 

Dále se provedly zásadní zmûny provozování poji‰Èovací ãinnosti na území âR zahra-
niãními poji‰Èovnami se sídlem v nûkterém ãlenském státû ES a poji‰Èovnami se sídlem v tfie-
tím státû, tj. jiném neÏ ãlenském státû. V prvním pfiípadû je respektován princip tzv. jednot-
ného evropského pasu, tedy tyto poji‰Èovny mohou na základû jednoho povolení pÛsobit
v rámci celého ES, a to jak formou práva zakládat poboãky, tak i formou svobody poskytovat
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sluÏby. K zahájení ãinnosti musí splnit stanovené oznamovací podmínky, jejichÏ podstatou je
potvrzení domovského dozorãího orgánu, Ïe spoleãnost je finanãnû stabilní a splÀuje pod-
mínky bezproblémového provozování poji‰Èovací ãinnosti. V˘kon státního dozoru nad jejich
ãinností pfiíslu‰í tomu úfiadu nebo orgánu, kde má poji‰Èovna svoje sídlo bez ohledu na to, ve
kter˘ch ãlensk˘ch zemích a jakou formou se tato ãinnost vykonává.

Vládní návrh novely zákona o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem 
Navrhované zmûny se t˘kaly ãtyfi okruhÛ úpravy: vstupu âR do EU, schválené koncep-

ce správního trestání, návazností na platné zákony a zfiízení Úfiadu státního dozoru v poji‰-
Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní.

Úprava umoÏÀuje úãast na ãeském penzijním pfiipoji‰tûní nejen osobám, které mají na
území âR trval˘ pobyt, ale v‰em osobám, které jsou úãastny v nûkterém z odvûtví sociální-
ho poji‰tûní v âR a mají bydli‰tû na území ãlenského státu EU. Bude tak umoÏnûna úãast na
penzijním pfiipoji‰tûní jak osobám, které v âR bydlí (i kdyÏ nejsou v˘dûleãnû ãinné nebo vyko-
návají ãinnost v rozsahu, kter˘ nepodléhá pojistné povinnosti na sociální poji‰tûní), protoÏe
úãast na zdravotním poji‰tûní pro nû bude nezbytná, tak i ostatním osobám v âR zamûstna-
n˘m. Z titulu tohoto poji‰tûní má tedy b˘t penzijní pfiipoji‰tûní pfiístupné nejen osobám
v zamûstnaneckém pomûru, OSVâ, ale i nev˘dûleãnû ãinn˘m, studentÛm a dÛchodcÛm. Na
druhou stranu nebude penzijní pfiipoji‰tûní pfiístupné milionÛm osob bydlících v ãlensk˘ch stá-
tech EU, které s ãesk˘m systémem sociálního poji‰tûní nemají nic spoleãného.

Vládní návrh novely vodního zákona a zákona o integrovaném záchranném systému 
Návrh novely vodního zákona se zamûfiil na plnou transpozici ustanovení nejnovûj‰í

smûrnice ES z r. 2000 v oblasti „Kvalita vody“, ustavující rámec pro ãinnost ES v oblasti vodní
politiky. Tato rámcová smûrnice poprvé na komunitární úrovni vytvofiila po fiadû sektorálních
smûrnic v oblasti ochrany vod jednotnou komplexní úpravu vodní politiky. Vodní zdroje podle
rámcové smûrnice budou obhospodafiovány podle základních správních jednotek nazvan˘ch
oblasti povodí. Poprvé je urãujícím faktorem kvality vod tzv. vodní ekologie, resp. vodní biolo-
gie, coÏ je podstatnou zmûnou oproti souãasné koncepci, kdy byly pro kvalitu vody rozho-
dující její fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto dva poslednû jmenované faktory nicménû
nadále hrají dÛleÏitou roli pfii urãování kvality vod.

Ke zji‰Èování kvality vodních zdrojÛ, hodnocení proveden˘ch anal˘z a k realizaci opat-
fiení vedoucích k zachování nebo zlep‰ení vodního prostfiedí zavádí novela institut plánování
s plány fiízení oblastí povodí a programy opatfiení. Jejich prostfiednictvím má b˘t dosahováno
vysoké kvality vody v rámci ES.

Vládní návrh zákona o vefiejn˘ch zakázkách 
Zcela nov˘ zákon novû vymezuje pfiedmût, pÛsobnost a základní pojmy. TûÏi‰tû právní

úpravy spoãívalo ve vymezení jednotliv˘ch druhÛ zadávacích fiízení, v postupech zadavatelÛ
a ve stanovení podmínek jejich pouÏití. Vzhledem k tomu, Ïe povinnost zadávat vefiejné
zakázky se váÏe na osobu zadavatele, je klíãov˘m místem zákona vymezení osob, které jsou
zadavateli a které jsou tudíÏ povinny zadávat své zakázky v zadávacích fiízeních. Znaãn˘
dÛraz klade nov˘ zákon na kvalifikaci zájemcÛ a uchazeãÛ o vefiejné zakázky. Proto je krité-
riím hodnocení kvalifikace vûnována podstatná ãást zákona. Pro urychlení a zjednodu‰ení
zadávacích fiízení zavádí nov˘ zákon seznam kvalifikovan˘ch dodavatelÛ vefiejn˘ch zakázek,
kter˘ povede ministerstvo a do nûhoÏ budou zapsáni podnikatelé, ktefií prokáÏí kvalifikaci
nezbytnou pro fiádné plnûní vefiejné zakázky. 

Souãástí návrhu zákona byl rovnûÏ v˘kon dohledu nad zadáváním vefiejn˘ch zakázek
a vyhla‰ování v˘bûrov˘ch fiízení na projekt.

Vládní návrh novely zákona o Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch,
obãanského soudního fiádu a zákona o Ústavním soudu 

Vláda pfiipravila návrh novely zákonÛ v souvislosti s majetkoprávními spory obcí s oso-
bami, které uplatÀují vlastnické právo na nemovit˘ majetek, kter˘ je nyní ve vlastnictví obcí
(typicky Franti‰ek Oldfiich Kinsk˘).  

Touto novelou bylo umoÏnûno, aby se obce, pokud budou v tomto smyslu Ïalovány
a pÛjde o vymezené druhy sporÛ a vybran˘ majetek, mohly dohodnout se státem, Ïe je
v tûchto sporech bude bezúplatnû zastupovat. Za stát pak by toto zastupování zaji‰Èoval
Úfiad pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch. Dále bylo novelou umoÏnûno, aby se
Úfiad úãastnil soudního fiízení za stát jako vedlej‰ího úãastníka vedle obce v majetkov˘ch
sporech obcí, t˘kajících se vymezeného majetku ve vlastnictví obce, pokud bude mít stát
právní zájem na v˘sledku fiízení.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o obalech 
Hlavní navrhovanou zmûnou byla definice obalu, která zpÛsobuje nejvût‰í nejednotnost

v˘kladu v tom, co je a co není obalem. Dochází k v˘kladÛm, které jsou v rozporu s úãelem
zákona. Proto se pfiebírá tato definice v plném znûní ze smûrnice ES. V souvislosti s touto
definicí je novû zaveden pojem „jin˘ koneãn˘ uÏivatel“. 
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Více se zpfiesÀuje okruh povinn˘ch osob, které nakládají s obaly. Jedná se pfiedev‰ím
o osoby, které vyrábí tzv. „obalové polotovary“, tj. v˘robky, ze kter˘ch se následnû vyrábí
samotné obaly. Úãelem zákona je zaloÏit povinnosti i tûchto osob, a to alespoÀ co do obsa-
hu a koncentrace zákonem stanoven˘ch látek, které jsou a mohou b˘t obsaÏeny v tûchto
polotovarech. I tyto osoby podléhají zákonu o obalech a z nûho vypl˘vajících povinností. 

Vládní návrh novely zákona o ochranû ovzdu‰í 
Novela pfiinesla pfiedev‰ím tyto zmûny:

– uznávání srovnateln˘ch dokladÛ z oblasti autorizace ãlensk˘ch státÛ EU;
– v oblasti ochrany ozónové vrstvy Zemû jsou zpfiesÀovány dílãí poÏadavky, aby ne‰ly nad

rámec pfiedpisÛ ES nebo s nimi nebyly v rozporu. V˘znamná je téÏ úprava slouÏící k pro-
vedení nafiízení ES, která bude úãinná v pfiedkládaném návrhu i po vstupu âR do EU,
i zaji‰tûní zru‰ení nebo náhrady nûkter˘ch ustanovení v této oblasti  ode dne vstupu âR
do EU. 

– úprava základního pojmu „tûkavé organické látky“ umoÏÀující plné uplatnûní pÛsobnosti
smûrnice ES a zpfiesnûní pojmu „regulované látky“ v oblasti ochrany ozónové vrstvy
Zemû, jakoÏ i úpravy, které souvisí s problematikou klimatického systému Zemû;

– úprava ve správû poplatku, zejména pak u krajsk˘ch úfiadÛ v tom smyslu, Ïe se navrhu-
je, aby vybírání a vymáhání poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í zÛstalo u kategorie zvlá‰-
tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ nadále v pÛsobnosti finanãních úfiadÛ, které mají tuto pÛsob-
nost i u kategorie stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í;

– úpravy související se zmûnou názvu orgánÛ ochrany ovzdu‰í v dÛsledku reformy vefiejné
správy;

– úpravy související se zabezpeãením sluÏeb po vstupu  âR do EU.

Návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majet-
kov˘ch, obãansk˘ soudní fiád, a zákon o Ústavním soudu

Vláda pfiipravila návrh novely zákona v souvislosti s majetkoprávními spory obcí s oso-
bami, které uplatÀují vlastnické právo na nemovit˘ majetek, kter˘ je nyní ve vlastnictví obcí
(typicky Franti‰ek Oldfiich Kinsk˘).  

Touto novelou je umoÏnûno, aby se obce, pokud budou v tomto smyslu Ïalovány
a pÛjde o vymezené druhy sporÛ a vybran˘ majetek, mohly dohodnout se státem, Ïe je
v tûchto sporech bude bezúplatnû zastupovat. Za stát by pak toto zastupování zaji‰Èoval
Úfiad pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch. Dále novela umoÏnila, aby se Úfiad
úãastnil soudního fiízení za stát jako vedlej‰ího úãastníka vedle obce v majetkov˘ch spo-
rech obcí, t˘kajících se vymezeného majetku ve vlastnictví obce, pokud bude mít stát
právní zájem na v˘sledku fiízení.

Vzhledem k tomu, Ïe obce jsou vefiejnoprávní korporace a v právních vztazích vystupu-
jí sv˘m jménem, tj. jsou právnick˘mi osobami, nelze zákonem stanovit obligatorní zastupo-
vání obcí Úfiadem, neboÈ by to bylo v rozporu s jejich postavením. Proto bude tato právní
pomoc obcím poskytována vÏdy pouze na základû vzájemné dohody. Pfiípadné vedlej‰í úãa-
stenství státu v fiízení vedle obce jako dal‰í forma právní pomoci pak bude moÏné za podmí-
nek stanoven˘ch obãansk˘m soudním fiádem. 

V rozsahu stanoveném zákonem by mûlo b˘t umoÏnûno zastupovat obec pouze v fiíze-
ní pfied soudy. Za zastupování obec nebude poskytovat státu Ïádnou odmûnu.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní Ïivnostensk˘ zákon
Pfiijatá právní úprava vychází z poÏadavku postupnû harmonizovat ãeskou Ïivnosten-

skoprávní úpravu s právem ES. Hlavními principy navrhované úpravy je pfiedev‰ím:
– vytvofiení podmínek k zaji‰tûní svobody usazování obãanÛ z ãlensk˘ch zemí EU, tj. zís-

kávání Ïivnostenského oprávnûní pfiíslu‰níky ãlensk˘ch státÛ EU za podmínek, které
zákon stanoví pro ãeské osoby;

– v návaznosti na zákon o uznávání odborné kvalifikace harmonizace poÏadavkÛ na odbor-
nou zpÛsobilost u Ïivností, pro které je odborná zpÛsobilost stanovena smûrnicemi ES;

– zjednodu‰ení prokazování plnûní v‰eobecn˘ch podmínek pro provozování Ïivností u pfií-
slu‰níkÛ ãlensk˘ch zemí EU;

– zavedení institutu poskytování sluÏeb podnikateli z ãlensk˘ch zemí EU;
– pfiefiazení nûkter̆ ch Ïivností z reÏimu Ïivností koncesovan˘ch do Ïivností ohla‰ovacích, a to

ve vazbû na smûrnice ES a nutnost vylouãit neodÛvodnûné pfiekáÏky vstupu do podnikání;
– vytvofiení stejn˘ch podmínek  usazování a poskytování sluÏeb pro fyzické a právnické

osoby z ãlensk˘ch státÛ EU, dal‰ích státÛ tvofiících Evropsk˘ hospodáfisk˘ prostor a ·v˘-
carska.

Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
Návrh nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu komplexnû upravil vefiejnopráv-

ní regulaci sluÏeb poskytovan˘ch na kapitálovém trhu a jejich poskytovatelÛ. Cílem nové
právní úpravy bylo dosaÏení plné sluãitelnosti s právními akty ES, zkvalitnûní fungování kapi-
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tálového trhu v âR tak, aby mohl efektivnû generovat a alokovat kapitál dÛleÏit˘ pro rozvoj
ekonomiky a zv˘‰ení ochrany zejména drobn˘ch investorÛ (neprofesionálÛ).

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon ochranû hospodáfiské soutûÏe
I tento zákon byl nezbytn˘ ke splnûní závazkÛ, které vzniknou âR v souvislosti s jejím

ãlenstvím v EU. Zákon pfiijímá novou, moderní právní úpravu, koncepãnû plnû korespondují-
cí s mezinárodními trendy v oblasti ochrany hospodáfiské soutûÏe, která bude umoÏÀovat
efektivní odhalování nejzávaÏnûj‰ích protisoutûÏních praktik, která bude soutûÏitele zatûÏo-
vat v mífie nezbytné a k úãelu ochrany hospodáfiské soutûÏe potfiebné a která umoÏní úãin-
nou a z celoevropského hlediska potfiebnou a soustavnû vyÏadovanou kooperaci s Evrop-
skou komisí a se soutûÏními úfiady jin˘ch ãlensk˘ch státÛ EU v novém systému, jenÏ vznikl
k 1. 5. 2004, tedy k témuÏ dni, kdy âR pfiistoupila k EU.  

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ãásti rozpoãtova-
ného schodku státního rozpoãtu âeské republiky na rok 2004 

Úãelem státního dluhopisového programu je úhrada ãásti rozpoãtovaného schodku stát-
ního rozpoãtu âR na rok 2004. Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je
103 641 130 000 Kã. Ve‰keré závazky vypl˘vající ze státního dluhopisového programu
budou splaceny nejpozdûji uplynutím 35 let ode dne nabytí úãinnosti tohoto zákona. Úãinnost
zákona byla navrÏena dnem vyhlá‰ení.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o Ústavním soudu 
Novelizací zákona o Ústavním soudu byly fie‰eny dva základní problémy, které se pro-

jevují zejména ve vztahu k rozhodnutím a právním stanoviskÛm Evropského soudu pro lid-
ská práva ve ·trasburku. Prvním je vztah ústavní stíÏnosti a mimofiádn˘ch opravn˘ch pro-
stfiedkÛ, které upravují jednotlivé procesní pfiedpisy, zejména z hlediska bûhu lhÛt pro podá-
ní ústavní stíÏnosti; druh˘m pak moÏnost nápravy v pfiípadech, kdy je rozhodnutím meziná-
rodního soudu konstatováno poru‰ení lidsk˘ch práv a základních svobod. 

Evropsk˘ soud pro lidská práva (ESLP) ve dvou rozsudcích âeské republice vytkl, Ïe
ustanovení zákona o Ústavním soudu t˘kající se podmínky vyãerpání v‰ech opravn˘ch pro-
stfiedkÛ pfied podáním ústavní stíÏnosti (vãetnû dovolání) nejsou dostateãnû srozumitelná
a jejich aplikace je vÛãi stûÏovatelÛm nepfiimûfienû pfiísná. PfiekáÏky, které jsou potencionál-
ním stûÏovatelÛm kladeny do cesty, podle ESLP zasahují do samotné podstaty práva na pfií-
stup k soudu ve smyslu evropské Úmluvy o ochranû lidsk˘ch práv a základních svobod.  

Novela vyjasnila sporné otázky pfiípustnosti ústavní stíÏnosti tím, Ïe jednak upfiesÀuje,
které prostfiedky ochrany práva je tfieba vyãerpat, jednak upravuje i poãátek bûhu lhÛty
k podání ústavní stíÏnosti. Bude tak zaji‰tûna srozumitelná aplikace tûchto ustanovení.

Pokud jde o druh˘ problém, vyzvala Rada Evropy ãlenské státy, aby umoÏnily na vnit-
rostátní úrovni co nejúplnûj‰í implementaci rozsudkÛ ESLP tak, aby pokud moÏno do‰lo
k navrácení ke stavu pfied poru‰ením Úmluvy. Klasick˘m pfiípadem, kdy spravedlivé zado-
stiuãinûní nestaãí k nápravû v‰ech dÛsledkÛ nerespektování poÏadavkÛ Úmluvy, jsou
zejména vûci trestní, kde se stûÏovatel stále nachází ve v˘konu trestu. JestliÏe ESLP roz-
hodne, Ïe stûÏovatel byl odsouzen v fiízení, které nesplÀovalo základní zásady práva na
spravedliv˘ proces podle Úmluvy, je podle v‰eho správné umoÏnit stûÏovateli obnovu
fiízení. 

V zákonû se proto novû upravují pfiíslu‰ná ustanovení, a to zejména v tom smûru, aby
Ústavní soud mohl na návrh v rámci obnovy fiízení zmûnit svoje pÛvodní rozhodnutí, které se
dostalo do rozporu s rozhodnutím mezinárodního soudu, pokud jsou splnûny i dal‰í podmín-
ky, které pro obnovu fiízení zákon stanoví.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o zemûdûlství 
Schválená právní úprava odstraÀuje nedostatky platného zákona v tom smûru, Ïe upra-

vuje jak postavení zemûdûlského podnikatele, tak postup pfii jeho zaevidování, popfi. vyfiaze-
ní z evidence. Evidenci zemûdûlsk˘ch podnikatelÛ by mûly provádût krajské úfiady. (Eviden-
ce byla dosud provádûna obcemi bez jakéhokoli nároku na odborné posouzení podkladÛ
k zaevidování, neboÈ nebyly Ïádné poÏadovány.) Pfienesením této pÛsobnosti na krajské
úfiady, které budou evidenci provádût v pfienesené pÛsobnosti, se chce docílit kvalita vysoce
odborného posouzení oprávnûnosti Ïádosti o zaevidování a zároveÀ zaji‰tûní maximální
centralizace evidence podnikatelÛ v zemûdûlství na úrovni krajÛ i s ohledem na dal‰í opráv-
nûní na tuto evidenci navazující, kter˘m bude nab˘vání pÛdy tvofiící zemûdûlsk˘ pÛdní fond
a pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa. 

Návrh obsahoval zároveÀ  zmûnu zákona o dÛchodovém poji‰tûní,  zákona  o organi-
zaci a provádûní sociálního zabezpeãení, zákona o vefiejném zdravotním poji‰tûní a zmûnu
obchodního zákoníku, a to jednak z dÛvodu vymezení pÛsobnosti správy sociálního zabez-
peãení jako moÏného navrhovatele na vyfiazení zemûdûlského podnikatele z evidence a dále
z dÛvodu dÛchodového a zdravotního poji‰tûní zemûdûlského podnikatele, neboÈ dosavad-
ní ustanovení v tûchto zákonech vycházela ze zákona o soukromém podnikání obãanÛ.
Novela zákona o dÛchodovém poji‰tûní a zdravotním poji‰tûní tak bude zaji‰Èovat úãast
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zemûdûlského podnikatele na dÛchodovém poji‰tûní. Novela obchodního zákoníku je
dÛsledkem navrhované právní úpravy evidence zemûdûlského podnikatele, kter˘m mÛÏe b˘t
jak fyzická tak právnická osoba.

Vládní návrh zákona o dani z pfiidané hodnoty (DPH)
Vût‰ina navrhovan˘ch zmûn smûfiovala ke zv˘‰ení daÀového zatíÏení, a proto bude zna-

menat zv˘‰ení pfiíjmÛ státního rozpoãtu. Jedná se o pfiesun fiady v˘robkÛ a sluÏeb ze sníÏené
(5%) do základní sazby danû (novû 19%) a sníÏení limitu pro povinnou registraci plátcÛ.

SníÏení v˘‰e obratu pro povinnou registraci plátcÛ danû vstoupilo v platnost dnem vstu-
pu do EU a znamená zv˘‰ení poãtu plátcÛ danû a tím i v˘nosÛ u DPH, tento pfiínos v‰ak byl
v roce zavedení kompenzován uplatnûním nároku na odpoãet danû u majetku pofiízeného za
ceny vãetnû danû pfii této zmûnû reÏimu (z neplátce danû na plátce danû). Pozitivní pfiínos
sníÏení v˘‰e obratu a zv˘‰ení poãtu plátcÛ se tak projeví aÏ v dal‰ích letech.

Roz‰ífiení moÏnosti vracení danû zahraniãním podnikatelÛm by mûlo pfiinést sníÏení pfií-
jmÛ státního rozpoãtu, které by v‰ak na druhé stranû mûlo b˘t plnû nebo ãásteãnû kompen-
zováno omezením moÏnosti vracení danû zahraniãním turistÛm pfii v˘vozu zboÏí nakoupe-
ného v tuzemsku od plátcÛ danû.

Pfiesun nûkter˘ch v˘robkÛ a sluÏeb ze sníÏené do základní sazby, kter˘ byl nutn˘ z hle-
diska harmonizace s pfiedpisy ES, byl jiÏ zãásti proveden novelou zákona o DPH od 
1. 1. 2004. K datu vstupu do EU tedy byl realizován pouze pfiesun zb˘vajících v˘robkÛ a slu-
Ïeb. Poãet sazeb danû – základní a sníÏená – se nezmûnily ani k datu vstupu âR do EU 
(1. 5. 2004).

Tyto navrhované zmûny mají pfiinést zv˘‰ení pfiíjmÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ podle pfiedbûÏ-
n˘ch odhadÛ o cca 10 – 12 mld. Kã roãnû. Vzhledem ke vstupu novely v úãinnost 1. 5. 2004,
pfiínos za období kvûten aÏ prosinec 2004 by byl cca 6,6 aÏ 8 mld. Kã. V souhrnu i se zmû-
nami realizovan˘mi k 1. 1. 2004 mûly pfiesuny sazeb pro rok 2004 pfiinést zv˘‰ení pfiíjmÛ roz-
poãtu o cca 17 mld. Kã a pro rok 2005 o 27 mld. Kã.

Roz‰ífiení okruhu zboÏí a sluÏeb, u nûhoÏ se uplatÀuje základní sazba danû, mûlo mít za
následek zv˘‰ení cenové úrovnû celkovû do 1,5 %. Pokud by byla uplatÀována základní
sazba danû u stravovacích sluÏeb, mûlo by to za následek zv˘‰ení cenové úrovnû o dal‰í
cca 0,6 %. Je zfiejmé, Ïe cenov˘ dopad mÛÏe b˘t i o nûco vy‰‰í, neboÈ ko‰ spotfiebitelsk˘ch
cen (Ïivotních nákladÛ) nezahrnuje zejména v‰echny druhy sluÏeb, jichÏ se zmûna sazeb
danû dotkne. Je nutné vzít v úvahu i ãasov˘ odstup mezi zpracováním propoãtÛ a dobou rea-
lizace daÀov˘ch opatfiení.

Parametry novely byly dohodnuty na koaliãním jednání v Kolodûjích 1. 2. 2004. V˘sled-
ky koaliãní dohody z Kolodûj se staly pfiedmûtem diskusí i kritiky v Poslaneckém klubu âSSD,
která mj. vyústila i v dopis skupiny na‰ich poslancÛ, kter˘m se na mû obrátili s Ïádostí o svo-
lání mimofiádné schÛze poslaneckého klubu. Poslaneck˘ klub âSSD si k problematice nove-
ly zákona o DPH od ministra financí vyÏádal podrobné informace o pfiesunu jednotliv˘ch
druhÛ zboÏí a sluÏeb do základní sazby danû, kterou obdrÏel 13. 2. 2003. Ke zmírnûní nega-
tivních sociálních dopadÛ novely se Poslaneckému klubu âSSD podafiilo oproti pÛvodnû
dohodnut˘m parametrÛm prosadit zachování vodného, stoãného a vstupenek na kulturní
akce ve sníÏené sazbû. Souãasnû jsme prosadili i odklad zafiazení ubytovacích sluÏeb do
základní sazby aÏ k 1. 1. 2005, neboÈ fiada hotelÛ jiÏ mûla na rok 2004 uzavfiené smlouvy
s pevn˘mi cenami.

Koneãné schválení nového zákona o DPH se po vetu prezidenta republiky odehrávalo
za dramatick˘ch okolností vyvolan˘ch dlouhodobou hospitalizací na‰eho poslance Miloslava
Vlãka a autonehodou ministra zahraniãí Cyrila Svobody. Lep‰ící se zdravotní stav C. Svobo-
dy umoÏnil, abychom hlasování odloÏili o dva dny tak, aby se jej i tento koaliãní poslanec
mohl zúãastnit. Neb˘t ov‰em podpory nezafiazeného poslance Petra Kotta (dfiíve ODS),
potfiebn˘ch 101 hlasÛ bychom stejnû nemûli. Tato situace klade proto velk˘ otazník nad
schopností koaliãních poslancÛ prosazovat  v nejbliÏ‰í budoucnosti vládní návrhy zákonÛ.

Vládní návrh zákona, kter˘m se mûní zákon o vysok˘ch ‰kolách
V návrhu byla obsaÏena moÏnost udûlit státní souhlas pÛsobit jako soukromá vysoká

‰kola nejenom právnické osobû se sídlem (popfi. ústfiední správou nebo hlavním místem pod-
nikatelské ãinnosti) na území âR, ale i právnické osobû, která má sídlo, svou ústfiední sprá-
vu nebo hlavní místo své podnikatelské ãinnosti na území jiného ãlenského státu EU, resp.
právnické osobû zaloÏené podle právního fiádu kteréhokoli z ãlensk˘ch státÛ EU.

Dále bylo navrÏeno, aby ustanovení o tom, Ïe na Ïádost zfiizovatelÛ nebo zakladatelÛ je
moÏné vydat státní souhlas i pfied zápisem právnické osoby, která má pÛsobit jako soukro-
má vysoká ‰kola, do obchodního nebo jiného rejstfiíku, bylo upfiesnûno tak, Ïe se vztahuje
jen na právnické osoby, které mají povinnost se do tûchto rejstfiíkÛ zapisovat.

Koneãnû bylo navrÏeno, aby spoleãnou akreditaci studijního programu, kter˘ uskuteãÀu-
je  vysoká ‰kola spolu s právnickou osobou, zab˘vající se vzdûlávací a vûdeckou, v˘zkum-
nou, umûleckou nebo jinou tvÛrãí ãinností, bylo moÏné udûlit nejenom právnické osobû se
sídlem (popfi. ústfiední správou nebo hlavním místem podnikatelské ãinnosti) na území âR,
ale i právnické osobû, která má sídlo, svou ústfiední správu nebo hlavní místo své podnika-
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telské ãinnosti na území jiného ãlenského státu EU nebo zaloÏené podle práva kteréhokoli
z ãlensk˘ch státÛ EU.

Vládní návrh na vydání zákona, kter˘m se mûní trestní fiád
Novela trestního fiádu se t˘kala záleÏitostí souvisejících se vstupem âR do EU i obec-

n˘ch otázek úpravy právního styku s cizinou ve vûcech trestních. 
Pokud jde o EU, vloÏily se do trestního fiádu ustanovení o speciální pfiedbûÏné otázce

k Evropskému soudnímu dvoru, dále se v souvislosti se zavedením evropského zatykaãe
podle ústavní zásady „ne bis in idem“ (ne dvakrát v téÏe vûci) vyjádfiené v ãl. 40 odst. 5 Lis-
tiny základních práv a svobod, pfiiznávají stejné dÛsledky i srovnateln˘m rozhodnutím vyda-
n˘m orgány ãinn˘mi v trestním fiízení v ãlensk˘ch státech EU. V rozsahu stanoveném prá-
vem EU a k provedení smûrnic ES se navrhlo, aby povûfiené celní orgány mûly postavení
policejního orgánu v fiízení o trestn˘ch ãinech spáchan˘ch poru‰ením daÀov˘ch právních
pfiedpisÛ tehdy, jsou-li celní orgány v postavení správce danû. 

Vedle toho se novû upravila celá 25. hlava trestního fiádu o právním styku s cizinou tak,
aby se odstranily zbyteãné a formální pfiekáÏky jejich souãinnosti orgánÛ ãinn˘ch v trestním
fiízení v rÛzn˘ch státech, bránící efektivní spolupráci a boji proti zloãinu v mezinárodním mûfiít-
ku. Stávající právní úprava obsaÏená v trestním fiádu byla nevyhovující a hluboce zaostáva-
la za v˘vojem. Byla kusá, v mnoha smûrech aÏ vágní a nereagovala na fiadu moderních
postupÛ a na dosavadní novely zb˘vajících ãástí trestního fiádu a ponechávala tak znaãnou
ãást materie na interních pfiedpisech (ministerstva spravedlnosti pro ãinnost soudÛ v této
oblasti nebo Nejvy‰‰ího státního zastupitelství pro postup státních zástupcÛ).

Návrh novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
Zmûny platného znûní zákona se t˘kaly pfiedev‰ím ustanovení, kter˘m je vymezována

pÛsobnost zákona, resp. jurisdikce âR v oblasti pfiedmûtu úpravy zákona ve vztahu k ãlen-
sk˘m státÛm ES. Dosavadní znûní bylo totiÏ Evropskou komisí shledáno jako ne zcela sluãi-
telné se znûním pfiíslu‰né smûrnice ES. 

Dal‰í nedostatky právní úpravy zákona spatfiovali experti Evropské komise v uÏívání
pojmu „teleshopping“ namísto pojmu „teleshoppingové ‰oty“. Také v tomto smyslu bylo nutné
urãitá ustanovení v zákonû upravit, aby se vztahovala pouze na teleshoppingové ‰oty a niko-
li na teleshopping, kter˘ pfiedstavuje pojem nadfiazen˘, protoÏe zahrnuje nejen teleshoppin-
gové ‰oty, n˘brÏ téÏ souvislé teleshoppingové pofiady.

Aãkoli tato vládní pfiedloha byla Poslanecké snûmovnû pfiedloÏena jiÏ v první polovinû
roku 2003 a vláda dokonce navrhla její schválení jiÏ v prvém ãtení, podafiilo se zákon schvá-
lit teprve v kvûtnu 2004.

Vládní návrh na vydání zákona, kter˘m se mûní rozpoãtová pravidla
Novela rozpoãtov˘ch pravidel byla schválena v rámci návrhÛ zákonÛ k reformû vefiej-

n˘ch rozpoãtÛ. Jejím hlavním cílem bylo umoÏnit Poslanecké snûmovnû stanovit pfii schva-
lování zákona o státním rozpoãtu téÏ v˘dajov˘ rámec státního rozpoãtu a státních fondÛ na
dobu o rok a dva pozdûji. Ve v˘dajovém rámci pfiitom mají b˘t ãástky nepoãítající s v˘daji na
realizaci star˘ch státních záruk a na úhradu ztráty âeské konsolidaãní agentury, tj. v˘daji,
které nelze ovlivnit a nejsou pravidelné, a s v˘daji na návratné finanãní v˘pomoci. Tyto v˘da-
je se vezmou v úvahu aÏ pfii stanovení definitivní ãástky, tj. aÏ pfii zpracování návrhu zákona
o státním rozpoãtu a návrhÛ rozpoãtÛ státních fondÛ.

Druh˘m hlavním cílem schváleného návrhu novely rozpoãtov˘ch pravidel byla vût‰í zain-
teresovanost organizaãních sloÏek státu na jejich hospodafiení. Za tím úãelem se zejména
mûní zákon tak, Ïe umoÏní 100% pfievoditelnost prostfiedkÛ státního rozpoãtu z roku do roku.

Tfietí hlavní ãástí pfiijatého návrhu byly zmûny nûkter˘ch ustanovení rozpoãtov˘ch pravi-
del k vyfie‰ení problémÛ, které se pfii postupu podle nich projevovaly. Je to zvlá‰tû spraved-
livûj‰í a pfiesnûj‰í úprava postihÛ za poru‰ení rozpoãtové káznû.

Dal‰í zmûnou bylo zavedení povinnosti pro Státní fond Ïivotního prostfiedí a Státní fond
dopravní infrastruktury, aby ve sv˘ch rozpoãtech stanovily ãástky spolufinancování programÛ
a projektÛ spolufinancovan˘ch ze strukturálních fondÛ a Fondu soudrÏnosti EU. Tyto dva
státní fondy jsou sv˘m zamûfiením pfiedurãeny úãastnit se na programech a projektech spo-
lufinancovan˘ch ze strukturálních fondÛ a Fondu soudrÏnosti. Obdobnû se doplÀuje ustano-
vení o stfiednûdobém v˘hledu, a to tak, Ïe v˘daje na programy a projekty spolufinancované
z rozpoãtu EU se budou ãlenit podle kapitol a státních fondÛ.

Vládní návrh ‰kolského zákona
Úãelem nového ‰kolského zákona je pfiedev‰ím nahradit a sjednotit stávající roztfií‰tû-

nou a nedostateãnou právní úpravu v oblasti ‰kolství tak, aby ‰kolsk˘ zákon byl komplexní
právní normou, která postihne oblast „regionálního“ ‰kolství od pfied‰kolního vzdûlávání pfies
základní a stfiední vzdûlávání aÏ po vy‰‰í odborné vzdûlávání (do doby pfiípravy samostatné-
ho zákona o terciárním vzdûlávání), vãetnû vzdûlávání zájmového, základního umûleckého
a jazykového. ·kolsk˘ zákon naopak nebude upravovat problematiku vzdûlávání celoÏivot-
ního v celé ‰ífii. 
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Vzhledem k rozsahu tématu rozhodla vláda o pfiípravû dvou samostatn˘ch zákonÛ, a to
zákona ‰kolského a zákona o dal‰ím vzdûlávání. Nov˘ ‰kolsk˘ zákon je v‰ak koncipován
z hlediska ‰ir‰ího pohledu na celoÏivotní uãení tím, Ïe v˘raznû otevírá prostor pro vzájem-
nou prostupnost vzdûlávání „poãáteãního“ se vzdûláváním „celoÏivotním“ (napfiíklad systém
uznávání vzdûlání dosaÏeného mimo formální vzdûlávací systém, moÏnosti zkráceného stu-
dia, nástroje dal‰ího vzdûlávání – modulární uspofiádání uãiva, specializaãní kursy, kursy jed-
notliv˘ch vyuãovacích pfiedmûtÛ apod.) a umoÏÀuje pfiijímat v˘sledky vzdûlání dosaÏeného
mimo formální vzdûlávací systém. Druh˘ zákon o dal‰ím vzdûlávání zohlední realizaci kon-
ceptu celoÏivotního uãení v prostfiedí mimo rámec vzdûlávací soustavy, tj. jiném neÏ formál-
ním. Oba systémy budou vzájemnû propojeny. 

PfiedloÏen˘ návrh mj. zapracoval a promítnul zmûny vyvolané druhou etapou reformy
vefiejné správy. 

Vládní návrh novely zákona o podpofie malého a stfiedního podnikání 
Novela zavedla novou definici malého a stfiedního podnikatele (MSP): „Za malého

a stfiedního podnikatele se pro úãely tohoto zákona povaÏuje podnikatel, kter˘ splÀuje krité-
ria stanovená pfiímo pouÏiteln˘m pfiedpisem ES.“ V poznámce pod ãarou se pak odkazuje na
pfiílohu I k nafiízení Komise ES ã. 70/2001 o pouÏití ãlánkÛ 87 a 88 Smlouvy o ES u státní
podpory malého a stfiedního podnikání, v platném znûní.

Nová definice MSP ve srovnání s definicí souãasnou podle vlády zachovává poãet
zamûstnávan˘ch osob ménû neÏ 250, zvy‰uje hranici ekonomick˘ch kritérií obratu a aktiv,
mikro, malé a stfiední podniky definuje jak poãtem zamûstnancÛ, tak ekonomick˘m kritériem.
ZpfiesÀuje pravidla pro stanovení poãtu zamûstnancÛ a finanãních ãástek.

Vládní návrh zákona o povinném znaãení lihu 
Úãelem tohoto návrhu bylo zejména zamezit nelegální v˘robû lihu a zajistit, aby v˘roba,

dovoz, prodej, skladování, distribuce a v˘voz lihu probíhal v souladu s platn˘mi právními pfied-
pisy, zejména s pfiedpisy, které upravují nakládání s lihem a spotfiební danû, a tím zamezit
daÀov˘m a celním únikÛm, ke kter˘m dochází mj. i vzhledem k tomu, Ïe âR nemá v souãasné
dobû znaãení lihu upraveno. Smyslem navrÏené právní úpravy je zavedení povinnosti znaãit
kaÏdé spotfiebitelské balení lihu, které je  urãeno pro tuzemsk˘ trh, kontrolní páskou, a to tako-
v˘m zpÛsobem, aby pfii otevfiení spotfiebitelského balení do‰lo ke znehodnocení této pásky. 

Kontrolní páska je urãena ke znaãení spotfiebitelského balení lihu, neobsahuje spotfieb-
ní daÀ a její funkce je v˘hradnû kontrolní. KaÏdá kontrolní páska je ãíslována tak, aby jedno-
tlivá ãísla mohla b˘t v rámci zavedení úãinného kontrolního mechanismu celními úfiady zae-
vidována na konkrétního odbûratele a objednávku, ãímÏ je nastaven kontrolní mechanismus.
Vzhledem ke kontrolní funkci bylo navrÏeno, aby kontrolní páska byla ceninou obsahující
speciální ochranné prvky proti padûlání a pozmûÀování. S ohledem na v˘‰e uvedené bude
v˘robou kontrolních pásek povûfiena Státní tiskárna cenin. 

Znaãení lihovin se osvûdãilo v fiadû státÛ – Slovensko, Polsko, Maìarsko, Bulharsko, Itá-
lie, ·panûlsko, Portugalsko, Dánsko. V tuzemsku se obdobn˘ systém osvûdãil u cigaret
a tabákov˘ch v˘robkÛ. 

Návrh zákona byl zpracován zejména z dÛvodu potfieby omezení daÀov˘ch a celních
únikÛ v oblasti nakládání s lihem, efektivnûj‰ího a hospodárnûj‰ího provádûní daÀov˘ch
a následn˘ch kontrol, sledování lihov˘ch bilancí, ochrany spotfiebitele, ochrany v˘robce
a dovozce, vytvofiení rovn˘ch konkurenãních podmínek na trhu a zabezpeãení prodeje kva-
litního lihu.

Návrh zákona v souvislosti se zavedením povinnosti znaãit líh ve spotfiebitelském bale-
ní na daÀovém území âR vyroben˘ nebo na daÀové území âR dovezen˘, rovnûÏ stanovil
zpÛsob jeho znaãení, povinnost registrace a upravil kontrolní mechanismus, vãetnû ukládá-
ní sankcí za nesplnûní nebo poru‰ení povinností stanoven˘ch navrhovan˘m zákonem. V˘kon
státní správy a kontrolu podle tohoto návrhu provádûjí celní orgány.

Vládní návrh zákona o rozpoãtovém urãení v˘nosÛ nûkter˘ch daní územním samos-
právn˘m celkÛm a nûkter˘m státním fondÛm (zákon o rozpoãtovém urãení daní)

V souvislosti s realizací I. a II. etapy reformy vefiejné správy pfie‰ly do pÛsobnosti krajÛ
rozsáhlé kompetence jak na úseku samosprávy, tak i v oblasti v˘konu státní správy. Rozsa-
hu pfievzat˘ch odpovûdností v‰ak zatím neodpovídal systém financování tûchto krajsk˘ch
aktivit, protoÏe pouze cca 20 % v˘dajÛ krajÛ je kryto z daÀov˘ch pfiíjmÛ.

K fie‰ení situace pfiedloÏila vláda Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR návrh novely
zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení daní, jehoÏ cílem bylo zv˘‰it podíl krajÛ na
sdílen˘ch daních, coÏ by pokrylo vût‰inu pfieveden˘ch aktivit s v˘jimkou financování tzv. pfií-
m˘ch vzdûlávacích nákladÛ pro krajské ‰kolství. Úplné finanãní krytí krajského ‰kolství bylo
striktním poÏadavkem krajÛ. Návrh novely v‰ak nebyl ani po opakovaném projednávání Pos-
laneckou snûmovnou ve tfietím ãtení v listopadu 2003 pfiijat.

Vládní návrh novely zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení daní, z roku 2003
pfiedpokládal, Ïe zv˘‰ením podílu krajÛ na v˘nosech sdílen˘ch daní budou kryty v˘daje krajÛ
v objemu 27,7 mld. Kã. 
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Nad rámec pÛvodního vládního návrhu bylo navrÏeno zafiadit mezi v˘daje krajÛ kryté
z podílu na sdílen˘ch daních dal‰í v˘daje, financované dosud dotacemi z resortu Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, a to osobní v˘daje pedagogick˘ch a nepedagogick˘ch pra-
covníkÛ ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení zfiizovan˘ch kraji v celkovém objemu 23,9 mld. Kã, dotace
pro církevní ‰kolství v objemu 0,7 mld. Kã, prostfiedky na dal‰í vzdûlávání pedagogick˘ch
pracovníkÛ (20 mil. Kã) a náhradu dopadu zákona ã. 109/2002 Sb., o v˘konu ústavní nebo
ochranné v˘chovy (80 mil. Kã). Souãasnû byly zpfiesnûny objemy ostatních bûÏn˘ch v˘dajÛ
‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení zfiizovan˘ch kraji zahrnut˘ch do pÛvodního vládního návrhu novely
zákona, a to jak v rozdûlení do jednotliv˘ch krajÛ, tak v celkovém objemu.

Novû nebude kapitola 333 M·MT zabezpeãovat v˘daje na ostatní náklady vypl˘vající
z pracovnû právních vztahÛ a v˘daje na uãebnice, uãební pomÛcky a ‰kolní potfieby, které se
poskytují bezplatnû. Tyto v˘daje bude nadále u krajsk˘ch ‰kol zabezpeãovat rozpoãet kraje
v rámci odpovídajícího zv˘‰ení podílu na sdílen˘ch daních. U obecních ‰kol bude tyto v˘da-
je nadále zabezpeãovat rozpoãet obce, která ‰kolu zfiizuje s tím, Ïe bude úmûrnû zv˘‰en
pfiíspûvek státního  rozpoãtu  poskytovan˘ obcím na ‰kolství z kapitoly V‰eobecná pokladní
správa.

Zákon o státním rozpoãtu âeské republiky na rok 2005
Urãitû je nejdÛleÏitûj‰ím zákonem, kter˘ byl v loÀském roce na  pÛdû Poslanecké snû-

movny schválen a je i úspûchem na‰eho poslaneckého klubu, Ïe se tak stalo jiÏ na první
pokus. Státní rozpoãet pro rok 2005 vychází z Koncepce reformy vefiejn˘ch financí, která byla
naplánována do rozmezí let 2003–2006, dále pak z Konvergenãního programu âR a z mak-
roekonomick˘ch predikcí Ministerstva financí. Byl schválen jako schodkov˘, pfiiãemÏ saldo je
nejniÏ‰í od roku 2001.

Byly schváleny základní údaje, kter˘mi jsou: 

1. V˘‰e pfiíjmÛ                               824,8 mld. Kã 
V˘‰e v˘dajÛ 908,4 mld. Kã
Rozdíl mezi pfiíjmy a v˘daji (saldo) -83,6 mld. Kã.

2. ZpÛsob vypofiádání salda: 
– vydáním státních dluhopisÛ podle zvlá‰tního pfiedpisu do v˘‰e 72,6 mld. Kã
– pfiijat˘mi dlouhodob˘mi úvûry do v˘‰e 11,8 mld. Kã
– zmûnou stavÛ na úãtech státních finanãních aktiv a to zv˘‰ením o +0,75 mld. Kã

3. Finanãní vztahy k rozpoãtÛm obcí v úhrnech po jednotliv˘ch krajích, vãetnû pfiíspûvku na
v˘kon státní správy, a to dotacemi a pfiíspûvky, stanovené ãástkou 19,2 mld. Kã

4. Finanãní vztah k rozpoãtÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností, a to pfiíspûvek na v˘kon stát-
ní zprávy, stanoven˘ ãástkou 3,8 mld. Kã

Je zaji‰tûno kofinancování spoleãn˘ch programÛ EU a âR. Do státního rozpoãtu jsou
zapracovány pfiíjmy z rozpoãtu Evropské unie v celkové v˘‰i 30,6 mld. Kã a odvody penûÏ-
ních prostfiedkÛ urãen˘ch jako vlastní zdroje Evropsk˘ch spoleãenství do rozpoãtu Evropské
unie v celkové v˘‰i 27,3 mld. Kã, coÏ v pfiepoãtu znamená ãistou pozici na jednoho obyva-
tele 1 600 Kã. 

V˘raznû se navy‰ují prostfiedky na vûdu, v˘zkum (o 1,8 mld. Kã) a vysoké ‰kolství
(o 1,9 mld. Kã). I pfies restriktivní fiskální politiku budou dÛchody nadále rÛst a kupní síla
dÛchodcÛ dosáhne v roce 2005 nejvy‰‰í úrovnû za posledních 12 let. Ve vefiejném sektoru
roste objem prostfiedkÛ na platy v‰ech zamûstnancÛ v rozpoãtové sféfie o 10,4 % a objem
prostfiedkÛ bez zv˘‰ení platÛ pfiíslu‰níkÛ ozbrojen˘ch sil o 5,2 % oproti roku 2004.

V˘razné zmûny jsou v mandatorních v˘dajích. Jsou zpfiísnûny podmínky pro vyplácení
nemocenské(-4,2 %), sociálních dávek a podpor v nezamûstnanosti(-5,4 %) a státní podpo-
ry stavebního spofiení(-2,6 %). Je dÛleÏité, Ïe se nezvy‰uje celková daÀová zátûÏ.a je zacho-
ván zdrav˘ rÛst HDP. Radikálnû se sniÏuje zdanûní firem, coÏ by mûlo napomoci zv˘‰ení
jejich konkurenceschopnosti, tvorbû nov˘ch pracovních míst a pfiílivu investic. Dal‰ím dÛleÏi-
t˘m aspektem vycházejícím z programu sociální demokracie je sniÏování  daní rodinám
(daÀové slevy na dûti, spoleãné zdanûní manÏelÛ).  

Vládní návrh novely energetického zákona
Do vládního návrhu novely energetického zákona byly zapracovány nové smûrnice Evropské

unie, které stanovují pravidla vnitfiního trhu s elektfiinou, a pravidla vnitfiního trhu s plynem. Tyto nové
smûrnice jsou ve své podstatû zaloÏeny na stejn˘ch principech jako dosud platné dokumenty, jsou
v‰ak doplnûny o dal‰í pravidla smûfiující k vy‰‰í ochranû zákazníkÛ, k oddûlení regulovan˘ch
a neregulovan˘ch ãinností, vãetnû právního a manaÏerského oddûlení energetick˘ch spoleãností.
Novela zahrnovala dva základní principy. Za prvé je to reÏim liberalizace trhu s elektfiinou a s ply-
nem a za druhé oddûlení distributorÛ energií od obchodníkÛ. 

Pfiijetí této novely bylo z hlediska ãlenství âeské republiky v Evropské unii nutnou pod-
mínkou. Po rozsáhlé diskusi jak ve v˘borech, tak i na pÛdû snûmovny byla novela schvále-
na a postoupena Senátu, kter˘ ve svém pozmûÀovacím návrhu pouze upravil datum, kdy by
mûl b˘t tento zákon vydán tak, aby mohl platit jiÏ od 1. ledna 2005. S touto zmûnou byl
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následnû jasnou vût‰inou schválen ve snûmovnû a po podpisu prezidenta vyhlá‰en 
30.12. 2004 ve Sbírce zákonÛ.

Vládní návrh zákona o vefiejném zdravotním poji‰tûní
Tento vládní návrh novely zákona, kter˘ byl pfiedloÏen jiÏ minulou vládou, obsahoval

spoustu sporn˘ch bodÛ, které sice zásadnû neodporují prioritám zakotven˘m v programovém
prohlá‰ení nové vlády, pfiesto si v‰ak vyÏádají dal‰í diskusi v návaznosti na pfiipravovanou
reformu zdravotnictví. Z tûchto dÛvodÛ Ministerstvo zdravotnictví ustoupilo z pÛvodnû navr-
Ïeného rozsahu novely a prosazovalo pouze uplatnûní pozmûÀovacích návrhÛ fie‰ících akut-
ní problémy systému VZP. Jednalo se zejména o fie‰ení zmocnûní Ministerstva zdravotnictví
k vydání vyhlá‰ky v pfiípadû nedosaÏení dohody v dohodovacím fiízení nebo v pfiípadû nesou-
ladu dohody s právními pfiedpisy a vefiejn˘m zájmem, dále pak problematiku stávajícího
nedostateãného limitu pro pfiedepisování testovacích prouÏkÛ pro diabetiky, v neposlední
fiadû pak o fie‰ení problematiky nakládání s osobními údaji poji‰tûncÛ, které bylo nezbytné
dát do souladu s novelou zákona o evidenci obyvatel. 

V‰echny tyto problémy spolu s otázkou tzv. dûdûní lékafisk˘ch praxí mûl fie‰it komplex-
ní pozmûÀovací návrh poslance Krákory, kter˘ mûl potfiebnou podporu. BohuÏel, ‰patn˘m
postupem „na‰eho koaliãního“ zpravodaje pfii navrhované procedufie hlasování byl nejdfiíve
pfiijat komplexní pozmûÀovací návrh poslankynû Talmanové z ODS. Z pÛvodního vládního
návrhu novely zákona tak zÛstala vyfie‰ena pouze otázka  nakládání s osobními údaji poji‰-
tûncÛ. Ostatní dÛleÏité body se tak budou muset fie‰it opût v budoucnu. 

Vládní návrh novely zákona o státní sociální podpofie
Pfiijetím této novely vládního návrhu zákona do‰lo k úpravû v˘‰e zapoãitateln˘ch pfiíjmÛ

osob majících pfiíjmy z podnikání nebo z jiné samostatné v˘dûleãné ãinnosti pro úãely státní
sociální podpory. Uveden˘m osobám, které vykonávají samostatnou v˘dûleãnou ãinnost jako
ãinnost vedlej‰í, nebyla stanovena nejniÏ‰í hranice zapoãitatelného pfiíjmu ve v˘‰i 50 % prÛ-
mûrné mûsíãní mzdy v národním hospodáfiství. PfiestoÏe u vedlej‰í samostatnû v˘dûleãné
ãinnosti se bude vycházet ze skuteãn˘ch pfiíjmÛ, bylo nutné i u této skupiny zachovat fiktivní
pfiíjem ve v˘‰i 25 % prÛmûrné mûsíãní mzdy v tûch pfiípadech, kdy v pfiedchozím kalendáfi-
ním roce nebyla samostatná v˘dûleãná ãinnost vykonávána, a tak není pfiíjem, z nûhoÏ by
bylo moÏné vycházet. 25 % prÛmûrné mûsíãní mzdy ãiní 4200 Kã, coÏ odpovídá ãástce Ïivot-
ního minima.

Obdobná úprava zapoãitatelného pfiíjmu pro osoby vykonávající samostatnou v˘dûleã-
nou ãinnost jako ãinnost vedlej‰í byla schválena i pro oblast sociální potfiebnosti, neboli soci-
ální péãe.

Nûkteré v˘znamné návrhy zákonÛ, které se v Poslanecké snûmovnû nepoda-
fiilo prosadit

Vládní návrh novely Ústavy âR (soudnictví)
Návrh mûl za cíl formulaãnû upravit a upfiesnit dosavadní znûní ustanovení ãl. 82 odst. 1

Ústavy ve vzájemném pojetí vztahu nezávislosti a nestrannosti soudcÛ. Ochranu je nutno
poskytovat jak proti zasahování do soudcovské  nezávislosti, tak i nestrannosti.

Ústava v platném znûní ãl. 82 odst. 2 stanoví jako jednu ze základních záruk nezávislosti
v˘konu soudcovské funkce zásadu vyluãující odvolání nebo pfieloÏení soudce proti jeho vÛli,
souãasnû pak stanoví, a to ale pouze s pfiíkladm˘m odkazem na kárnou odpovûdnost soud-
ce, Ïe v˘jimky z této zásady mÛÏe stanovit zákon. Bylo navrÏeno jiÏ v Ústavû upravit, Ïe
k odvolání soudce z jeho funkce mÛÏe dojít v˘luãnû rozhodnutím soudu, jen na základû pro-
vedeného a zákonem upraveného kárného fiízení a z dÛvodÛ, které mÛÏe stanovit rovnûÏ
pouze zákon. ZároveÀ bylo navrÏeno ústavní úpravou vymezit jednoznaãnû okruh dÛvodÛ,
pro které mÛÏe b˘t zánik funkce soudce upraven zákonem. 

V rámci závazkÛ, které mohou vyplynout z pfiíslu‰n˘ch mezinárodních smluv, se rovnûÏ
upravila potfiebná ústavní v˘chodiska pro pfiípadné vysílání soudcÛ k v˘konu soudnictví
v zahraniãí, napfi. pfii zaji‰Èování mírov˘ch, záchrann˘ch nebo humanitárních misí a operací
OSN nebo jin˘ch mezinárodních organizací.

Aby jiÏ nemohly nadále vznikat v˘kladové pochybnosti, pokud se t˘ká ústavnosti v˘ko-
nu státní správy soudÛ pfiedsedy soudÛ, bylo navrÏeno podrobnûji vymezit nesluãitelnost
funkce soudce s jin˘mi funkcemi a ãinnostmi. Z hlediska zaji‰tûní a ochrany principu dûlby
moci se pfiímo ústavní úpravou navrhlo stanovit nesluãitelnost funkce soudce se stanoven˘-
mi funkcemi pfiedstavitelÛ moci zákonodárné a v˘konné s funkcemi v územní samosprávû.
Pfiímo  z ústavní úpravy bude dále vypl˘vat obecná nesluãitelnost s jakoukoli dal‰í funkcí ve
vefiejné správû, v˘slovnû ale bude stanovena v˘jimka pro pÛsobení soudcÛ ve státní správû
soudÛ. Tato úprava umoÏnila podílet se na v˘konu státní správy soudÛ soudcÛm, aniÏ by to
bránilo jejich souãasnému v˘konu soudnictví. Stanovení dal‰ích ãinností, nesluãiteln˘ch
s funkcí soudce, bude i nadále ponecháno zákonné úpravû.
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Vládní návrh, kter˘m se pfiedkládá Parlamentu âeské republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi âeskou republikou a Svat˘m stolcem o úpravû vzájemn˘ch vztahÛ 

Smlouva mezi âR a Svat˘m Stolcem byla sjednána je‰tû v minulém volebním období.
Na fiadu právních i politick˘ch problémÛ souvisejících se sjednáváním této smlouvy jiÏ od
samého poãátku upozorÀovala právní komise âSSD. V˘sledn˘ text, parafovan˘ vloni za âR
ministrem zahraniãní Svobodou dával kritice právní komise za pravdu zejména v tom, Ïe
smlouvou by do‰lo k zaloÏení privilegovaného postavení Církve fiímskokatolické a Církve fiec-
kokatolické v právním fiádu âR. Taková smlouva by byla v rozporu s ústavním pfiíkazem Lis-
tiny základních práv a svobod, podle nûhoÏ se stát nesmí vázat na náboÏenské vyznání. 

Proto 29 na‰ich poslancÛ podpofiilo návrh na zamítnutí smlouvy, 18 se s ohledem na
postoj KDU-âSL hlasování zdrÏelo a jen 9 hlasovalo proti zamítnutí. Prohlá‰ení C. Svobody
o mezinárodní ostudû âR je tfieba brát s rezervou: zdaleka ne v‰echny evropské státy mají
podobou smlouvu sjednanou a k záleÏitosti pfiistupují jak s ohledem na své tradice, tak na
aktuální náboÏenskou strukturu svého obyvatelstva.

Nepfiijetí této smlouvy lze tedy s ohledem na v˘‰e uvedené skuteãnosti povaÏovat za
pozitivní.

Vládní návrh ústavního zákona, kter˘m se mûní Listina základních práv a svobod
Do ãl. 14 Listiny základních práv a svobod, kter˘ se t˘ká svobody pohybu a pobytu, se

navrhovalo vloÏit ustanovení: „Obãan mÛÏe b˘t vydán ãlenskému státu Evropské unie k trest-
nímu stíhání nebo k v˘konu trestu odnûtí svobody, pokud to vypl˘vá ze závazkÛ âeské repub-
liky jako ãlenského státu Evropské unie, které nelze omezit ani vylouãit.“ Novela mûla nab˘t
úãinnosti dnem vstupu smlouvy o pfiistoupení âR k EU. 

Tato novela souvisela s rámcov˘m rozhodnutím Rady EU z r. 2002 o evropském zat˘-
kacím rozkazu a procesu pfiedávání mezi ãlensk˘mi státy, které mezi ãlensk˘mi státy EU
nahrazuje Evropskou úmluvu o vydávání z r. 1957 se dvûma dodatkov˘mi protokoly z let
1975 a 1978, Evropskou úmluvu o potlaãování terorismu z r. 1977, opatfiení v rámci Schen-
genské provádûcí úmluvy z roku 1990, Úmluvu o zjednodu‰eném vydávacím postupu mezi
ãlensk˘mi státy EU z r. 1995 a Úmluvu o vydávání mezi ãlensk˘mi státy EU z r. 1996. Toto
rámcové rozhodnutí pfiijala Rada EU jako jedno z nejdÛleÏitûj‰ích opatfiení reagujících na
teroristické útoky na USA. Rámcové rozhodnutí pfiiná‰í tfii základní nové prvky: 1) zru‰ení
rozhodovací pravomoci ústfiedního správního orgánu (ve vût‰inû státÛ EU je jím ministerstvo
spravedlnosti), 2) prolomení zásady dvojí trestnosti a 3) prolomení zásady nevydávání vlast-
ních obãanÛ. Ve vztahu k tfietím zemím mûla zÛstat zachována pÛvodní úprava vydávacího
procesu.

Evropsk˘ zat˘kací rozkaz je rozhodnutím vydan˘m soudem nebo jin˘m justiãním orgá-
nem ãlenského státu EU, kter˘m se vyÏaduje zatãení a pfiedání poÏadované osoby jin˘m
ãlensk˘m státem. MÛÏe b˘t vydán na podezfielé ze spáchání trestn˘ch ãinÛ, za které je
moÏno uloÏit trest odnûtí svobody (nebo jiné opatfiení omezující svobodu) s horní hranicí
sazby alespoÀ dvanáct mûsícÛ, anebo na odsouzené k trestu odnûtí svobody (nebo
k ochrannému opatfiení) v délce alespoÀ ãtyfi mûsícÛ.

Pro odpor celé opozice v‰ak byla vládou navrÏená novela zamítnuta pfiesnû potfiebn˘m
poãtem hlasÛ. Poctivû je tfieba fiíci, Ïe fiady koaliãních poslancÛ nebyly jednotné. Pominu-li
absentéry, nûktefií z koaliãních poslancÛ se pfii hlasování o zamítnutí vládní pfiedlohy zdrÏeli.

Návrh zákona o úpravû majetkov˘ch vztahÛ a vypofiádání majetkov˘ch nárokÛ v druÏ-
stvech 

U tohoto návrhu zákona Senát konstatoval, Ïe patovou – fakticky bezv˘chodnou – situ-
aci ve vypofiádání majetkov˘ch nárokÛ v druÏstvech zavinil pfiedev‰ím stát, a to tím, Ïe v roce
1992 nedomy‰lenû vstoupil do jejich majetkoprávních vztahÛ právû diskutovan˘m zákonem
ãíslo 42. TakÏe bez pomoci státu nelze vypofiádání majetkov˘ch podílÛ korektnû vyfie‰it,
neboÈ ani stávající znûní zákona, ani projednávaná novela zákona za dan˘ch podmínek
nedávají reálnou moÏnost naplnit státem vzbuzená oãekávání oprávnûn˘ch osob pfiedev‰ím
na finanãní vypofiádání jejich majetkov˘ch podílÛ a v plné v˘‰i by bylo moÏné vypofiádat
pouze nûkolik v prvé fiadû stojících oprávnûn˘ch osob.

Do‰lo zde k nepfiíjemné situaci, Ïe totiÏ Senát, kter˘ má b˘t kontrolním orgánem napra-
vujícím chyby Parlamentu, nesplnil svoji úlohu a neopravil to, k ãemu v Poslanecké snûmov-
nû do‰lo, a to k pfiehlédnutí data. Senát mûl moÏnost tuto chybu napravit, moÏnost nápravy
zde byla. Tak se zdá, Ïe moÏná budeme znovu muset uvaÏovat o tom, zda je Senát potfieb-
n˘, ãi ne. 

Vládní návrh ústavního zákona, kter˘m se mûní Ústava âeské republiky
PÛvodní vládní návrh byl pfiedloÏen 10. ãervna 2003 a Poslanecká snûmovna jej schvá-

lila v prvním ãtení a propustila do druhého ãtení 5. kvûtna téhoÏ roku, ãímÏ  tehdej‰í vláda
splnila svÛj závazek z vládního prohlá‰ení. Jedním z klíãov˘ch bodÛ novely byla pfiímá volba
prezidenta, která se v závûreãném materiálu pfiedloÏeném ke schválení jiÏ neobjevila.

Ústavnûprávní v˘bor i Doãasná komise pro otázky ústavy tuto novelu projednávaly na
fiadû schÛzí a pfiijaly k ní urãité návrhy, které pÛvodnû pomûrnû ‰irok˘ rozsah omezují na
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nûkolik bodÛ, ve kter˘ch se dosáhlo buì jednomyslné, nebo vût‰inové dohody. To dávalo
nadûji, Ïe by mohlo b˘t pro pfiijetí novely zákona ve tfietím ãtení dosaÏeno alespoÀ nezbytné
tfiípûtinové vût‰iny. BohuÏel se tak nestalo a tato vládní novela nebyla pfiijata.

Nûkterá jiná dÛleÏitá hlasování Poslanecké snûmovny

DÛvûra vládû 
Mezi zásadní hlasování na pÛdû Poslanecké snûmovny lze zafiadit hlasování, kter˘mi

byla vyslovena vládû dÛvûra.

Poslanecká snûmovna vyslovila dÛvûru vládû Vladimíra ·pidly na svém zasedání
dne 11. bfiezna 2003. 

Vláda vyuÏila svého práva a podle ãlánku 71 zákona ã. 1/1993 Sb., Ústavy âR se roz-
hodla pfiedloÏit Poslanecké snûmovnû Ïádost o vyslovení dÛvûry. Vedlo ji k tomu ve velké
mífie selhání pfii volbû prezidenta, kdy kandidát vládní vût‰inové koalice nezískal odpovídají-
cí poãet hlasÛ a nebyl zvolen.

Bylo tfieba se ptát, zda ‰lo pouze o situaci spojenou s volbou prezidenta, nebo zda se
jedná o nûjak˘ hlub‰í proces, kter˘ naznaãuje, Ïe politické hranice ve snûmovnû bûÏí jinak,
neÏ bûÏely na zaãátku volebního období. Do jisté míry tedy byla otevfiena otázka, zda vláda
disponuje podporou, kterou získala v dobû svého sestavení na základû pfiedloÏení svého
programového prohlá‰ení.

Poslanecká snûmovna vyslovila dÛvûru vládû Stanislava Grosse na svém zasedání
dne 24. srpna 2004.

Jednání o uzavfiení koaliãní smlouvy t˘kající se programového prohlá‰ení vlády, se
odehrávala za aktivní úãasti na‰eho poslaneckého klubu, kter˘ se nûkolikrát se‰el na schÛ-
zi i k neformálním setkáním. âlenové na‰eho klubu se do tûchto jednání zapojovali nejen
svojí kritikou uplatÀovanou na jednáních klubu a jeho v˘boru, ale i tím, Ïe se jako ãlenové
vyjednávacích t˘mÛ pfiímo úãastnili na tvorbû programového prohlá‰ení vlády.

Úsilí statutárního místopfiedsedy Stanislava Grosse obnovit vládní koalici vzniklou po
volbách roku 2002 bylo 24. srpna úspû‰nû zakonãeno vyslovením dÛvûry vládû Poslane-
ckou snûmovnou 101 hlasy. Poãetní síla vládní koalice zÛstala nezmûnûna, coÏ stejnû jako
dosud klade vysoké nároky na disciplínu a plné zapojení v‰ech jejích poslancÛ.

Proto jsme uvítali ohlá‰en˘ zámûr St. Grosse, aby ãlenové vlády za âSSD nebyli sou-
ãasnû ãleny nûkteré z komor Parlamentu. NepÛsobí v‰ak dobfie skuteãnost, Ïe z rÛzn˘ch
vnitrostranick˘ch dÛvodÛ byly nûkter˘m ãlenÛm vlády „udûleny v˘jimky“, tedy Ïe se svého
poslaneckého mandátu vzdát nemuseli. Takov˘ postup podlamuje na‰e moÏnosti pfiesvûd-
ãit o upfiímnosti tohoto kroku ‰ir‰í vefiejnost.

Programové prohlá‰ení nové vlády vznikalo na základû sloÏité politické debaty, na
základû tolerance a politické vÛle najít kompromis a shodu, která umoÏní zvládání spoleãné
odpovûdnosti.

Odvolání ãlenÛ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Poslanecká snûmovna pfiijala návrh na odvolání ãlenÛ Rady pro televizní a rozhlasové

vysílání na svém zasedání dne 2. dubna 2006.

Zvolení ãlenÛ Rady pro televizní a rozhlasové vysílání
Na základû vefiejného hlasování byli na zasedání Poslanecké snûmovny dne 29. dubna

2003 do Rady pro televizní a rozhlasové vysílání zvoleni následující kandidáti: Milan Jakobec
– 102 hlasÛ ze 196; Eva KantÛrková – 137 hlasÛ ze 196; Jan Kostrhun – 138 hlasÛ ze 195;
Dalibor Matulka – 104 hlasÛ ze 194; Petr Pospíchal – 99 hlasÛ ze 196; Jifií ·enk˘fi – 110
hlasÛ ze 196.

Informace z ãinnosti PK – vnitfiní pohled

V této ãásti zprávy mi dovolte seznámit Vás s ãinností poslaneckého klubu v hodnoce-
ném období. Pokud by mûla b˘t posouzena obecná ãinnost poslaneckého klubu, lze konsta-
tovat, Ïe na jednáních klubu se odehrávaly diskuse  k jednotliv˘m snûmovním tiskÛm (návr-
hy zákonÛ, mezinárodní smlouvy, zprávy…), pfiíprava stanovisek klubu k jednotliv˘m legisla-
tivním návrhÛm, diskuse nad koncepãními materiály vlády a jednotliv˘ch resortÛ (v ideálních
pfiípadech) a zaujímání stanovisek k aktuálním politick˘m, zahraniãnû politick˘m i jin˘m téma-
tÛm. Poslaneck˘ klub se rovnûÏ zab˘val pfiípravou, schvalováním a nominacemi do fiídících
a dozorãích orgánÛ státních institucí. 

Diskuse byly vedeny i k vnitrostranick˘m záleÏitostem, ale bohuÏel ne tak ãasto a ne
s takov˘m zaujetím, jak by si leckdy vzniklé situace zasluhovaly. Ale to asi nebyl a není pro-
blém jen poslaneckého klubu, ale sociální demokracie jako celku. Mnohdy se utápíme v orga-
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nizaãních, teoretick˘ch ãi jin˘ch problémech a nezb˘vá ãas (nûkdy mám pocit, Ïe chybí
i vÛle) nad skuteãn˘m fie‰ením aktuálních problémÛ âSSD.

Pfiesto si podle mého názoru poslaneck˘ klub nevedl tak, aby bylo moÏné jej ozna-
ãit za neúspû‰n˘ orgán sociální demokracie.

Za dÛleÏité povaÏuji zmínit postoje poslaneckého klubu k nûkter˘m tragick˘m udá-
lostem, které se odehrály ve svûtû. Jednak to byla napfiíklad tragédie v Beslanu a v závû-
ru roku 2004 i Ïivelná pohroma, kterou zpÛsobila tsunami v jiÏní Asii. Na tyto tragédie
(jakoÏ i na jiné, které se odehrály pfiedtím) vÏdy reagoval poslaneck˘ klub vyjádfiením upfiím-
né soustrasti postiÏen˘m a doprovodil to humanitární finanãní sbírkou. Na pomoc postiÏen˘m
v Beslanu bylo vybráno 116 000 Kã, které byly poskytnuty na zdravotní péãi pro dûti (ope-
race), a pro pomoc postiÏené Asii bylo vybráno 500 000 Kã, které byly vût‰inovû poskyt-
nuty na konto UNICEF.

Za poskytování humanitární pomoci patfií ãlenÛm poslaneckého klubu podûkování.

Z jiného úhlu pohledu - pfii kaÏdém hodnocení urãit˘ch krokÛ v ãinnosti stranického orgá-
nu, a poslaneck˘ klub nevyjímaje, by mûlo b˘t samozfiejmé a objektivní zhodnocení z pohle-
du ãinnosti jak konkrétního stranického orgánu, tak i zhodnocení ãinnosti tûch, ktefií stranic-
k˘ orgán fiídili. KaÏd˘ z funkcionáfiÛ (upozorÀuji na slovo kaÏd˘) by si mûl b˘t vûdom sv˘ch
kompetencí, ale i odpovûdnosti. Já jako pfiedseda poslaneckého klubu jsem si sv˘ch kom-
petencí i odpovûdnosti vûdom a hodnocením sv˘ch krokÛ a v˘sledkÛ práce se nevyh˘bám.
Ano zcela jistû byly, jsou a budou okamÏiky, které lze oznaãit za neúspû‰né v ãinnosti posla-
neckého klubu. Ale kdo nic nedûlá, nic nezkazí. 

PovaÏuji za smutné, ale bohuÏel typické pro mnohá jednání stranick˘ch orgánÛ âSSD,
kdy se místo skuteãnû otevfiené a vûcné diskuse nad problémem ãi neúspûchem v té ãi oné
vûci, vÏdy v daleko vût‰í mífie fie‰ení odkládá a hledají se jiné zástupné problémy.

Mnohokráte napfi. pfii hledání pfiíãin neúspûchÛ âSSD v rÛzn˘ch oblastech ãinnosti, byl
dokonce nalezen viník a tím byl oznaãen parlamentní poslaneck˘ klub sociální demo-
kracie. Mnohokrát se tak stalo i bez sebemen‰ího pfiiãinûní poslaneckého klubu. To je
patrnû nová forma fiízení âSSD a nové principy ve zcela novém pojetí.

Pfiesto je na místû si pfiiznat, Ïe poslaneck˘ klub nejsilnûj‰í vládní strany byl kritizován
v nûkter̆ ch pfiípadech oprávnûnû, ale jak jsem jiÏ uvedl, v fiadû pfiípadÛ i neoprávnûnû a úãelovû. 

Zejména tento pfiístup a nûkteré dal‰í dÛvody, ale i „hodnocení poslaneckého klubu“
nûkter˘mi funkcionáfii sociální demokracie, mû vedly k tomu, Ïe jsem reagoval na „obvykl˘
zpÛsob fie‰ení problémÛ âSSD“ sepsáním osobního vyjádfiení, které jsem v prosinci 2004
poskytl ãlenÛm poslaneckého klubu, ãlenÛm politického grémia âSSD a ãlenÛm Pfiedsed-
nictva âSSD. 

V zájmu o celkov˘ lep‰í pohled na sociální demokracii, která má potenciál b˘t dobrá
a lep‰í a samozfiejmû o lep‰í chod Poslaneckého klubu âSSD neÏ je ten dosavadní,  obsa-
hovala tato „ úvaha „ jak pfiijetí urãitého dílu kritiky za svoji osobu, tak  i za cel˘ poslaneck˘
klub. Úvaha obsahovala i odmítnutí úãelové kritiky a urãit˘ pohled do vnitfiního Ïivota PK.
Dále zde byly uvedeny návrhy k fie‰ení nûkter˘ch problémÛ spojen˘ch s fungováním a ãin-
ností poslaneckého klubu âSSD. 

Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe platí následující – poslaneck˘ klub âSSD není o nic lep‰í ãi
hor‰í neÏ ostatní ãlenové ãi orgány âSSD, ale je to orgán, kter˘ je nejvíce vidût,
a proto se i snadnûji kritizuje. Lze zcela jistû konstatovat, Ïe poslaneck˘ klub je vlast-
ním odrazem toho, co se odehrává v fiadách sociální demokracie. 

Domnívám se v‰ak a toto vyjádfiení platí obecnû – pokud nebudeme umût a chtít otev-
fienû a hlavnû objektivnû diskutovat, vymûÀovat si názory, respektovat odli‰ná stano-
viska a chápat problémy, které mohou na‰e ãleny, ale i voliãe tíÏit, nemá smysl si klást
jakékoli cíle a s napjetím oãekávat kladné v˘sledky, pfiíznivé hodnocení a zvy‰ující se
preference. âasto to nemusí b˘t snadné, mÛÏeme se i pohádat. Nebude-li v‰ak existo-
vat objektivní komunikace a v˘mûna názorÛ, kdy se úãastníci a partnefii vzájemnû
respektují, kdy si vyslechnou názor, kter˘ mÛÏe b˘t i zcela odli‰n˘ a nemusí jim vonût,
ale je to názor, kter˘ by mûli zváÏit a posléze rozhodnout o pfiijetí optimálního fie‰ení,
nevidím cestu vpfied. 

DÛleÏité a zásadní je, aby stanoviska, úvahy, zpÛsoby fie‰ení ãi jiné návrhy nebyly
odmítány jenom proto, Ïe to fiekl ten ãi onen. Pokud toto v‰e se opût navrátí do na‰ich
fiad, jsem pfiesvûdãen˘, Ïe se dostaví i kladn˘ v˘sledek ve prospûch sociální demo-
kracie jako celku a nikoli pouze nûkter˘ch jednotlivcÛ.

Samozfiejmû Ïe je také moÏné postupovat dosavadním zpÛsobem, tj. nedûlat nic
a nadále provádût p‰trosí politiku. Ale v takovém pfiípadû není moÏná Ïádná zmûna
k lep‰ímu.

Je rovnûÏ nutné, ale nepopulární, pravidelnû v urãen˘ch ãasov˘ch intervalech
(napfi. jednání ÚVV) vyhodnocovat pracovitost event. iniciativu stranick˘ch funkcioná-
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fiÛ, ale i poslancÛ – ãlenÛ PK, a „doporuãovat“ stranick˘m orgánÛm âSSD, které funkcio-
náfie ãi poslance podporovat pfii sestavování kandidátek do PS pro jejich pracovitost, erudi-
ci… a naopak, ktefií funkcionáfii ãi poslanci se pouze vezli (vezou) a ktefií (odpovûdnost je
nutné vzít na sebe), by svoji dal‰í misi v PS mûli „ukonãit“.

Co ale povaÏuji za nejdÛleÏitûj‰í, a platí to obecnû pro celou na‰i stranu – pfii v˘bû-
ru kandidátÛ a funkcionáfiÛ âSSD jiÏ nejít dosavadní cestou vlivov˘ch skupin, kama-
rádÛ, zájmov˘ch skupin, rÛzn˘ch „trafik“, pfiípadnû pouÏívat zpÛsoby fie‰ení jako –
„ten nebude ‰kodit“, „tam je uklizen˘“, …a dal‰ích podobn˘ch praktik, ale v˘bûr
postavit zásadnû na znalostech, schopnostech, odbornosti a vÛli prosazovat zájmy
poslaneckého klubu nebo âSSD jako celku; je nutné opustit fale‰né kamarádství
a tolerování neschopn˘ch.

Vzhledem k tomu, Ïe jsem celou situaci vyhodnotil a dospûl k závûru, Ïe nemohu jinak,
neÏ abych jako pfiedseda klubu poslancÛ pfiijal urãitou ãást kritiky a v rámci odpovûdnosti za
zastávanou funkci a na základû hodnocení ãinnosti poslaneckého klubu a jeho vedení –
zastupujícím pfiedsedou âSSD na prosincovém zasedání PâSSD a ÚVV âSSD, rezignoval,
a nebránil tak schopnûj‰ím a disciplinovanûj‰ím ãlenÛm âSSD v fiízení poslaneckého
klubu. Proto jsem ke dni 18. 1. 2005  odstoupil z funkce pfiedsedy PK âSSD.

Závûrem mi dovolte podûkovat v‰em poslancÛm, ktefií se poctivû a aktivnû úãastnili jed-
nání poslaneck˘ch klubÛ a zasedání Poslanecké snûmovny a ktefií sv˘m pfiístupem byli
a mohou b˘t ostatním pfiíkladem a inspirací i pro pfiípadné personální zmûny v Poslaneckém
klubu i v âSSD. 

Dûkuji i v‰em funkcionáfiÛm orgánÛ Poslanecké snûmovny i funkcionáfiÛm poslanecké-
ho klubu za jejich práci, kterou se podíleli na prosazování cílÛ a programu âSSD.

Závûr

DelegátÛm XXXII. sjezdu âeské strany sociálnû demokratické pfieji mnoho zdaru a úspû-
chÛ pfii rozhodování o volbû nového vedení sociální demokracie, pfii koncipování nového pro-
gramu âSSD i pfii schvalování zmûn stanov.

Rozum do hrsti a jednotn˘ postup.

186

Zpráva pfiedsedy
PK âSSD

XXXII. SJEZD âSSD



SloÏení Pfiedsednictva Poslaneckého klubu âSSD

JUDr. Petr Ibl pfiedseda

Mgr. Michal Ha‰ek 1. místopfiedseda 

Miroslav Kapoun místopfiedseda

Ing. Antonín Macháãek místopfiedseda

Mgr. Eva Nováková místopfiedsedkynû

Ing. Hana Orgoníková místopfiedsedkynû

Tajemník

Irena âelakovská

SloÏení V˘boru Poslaneckého klubu âSSD

JUDr. Petr Ibl pfiedseda

Mgr. Michal Ha‰ek 1. místopfiedseda

Ing. Josef Hojdar pfiedseda hospodáfiského v˘boru

Miroslav Kapoun místopfiedseda, místopfiedseda hospodáfiského v˘boru

JUDr. Zdenûk Koudelka, Ph.D. místopfiedseda ústavnû-právního v˘boru

MUDr. Jaroslav Krákora pfiedseda v˘boru pro sociální politiku a zdravotnictví

Mgr. Ing. Michal Kraus místopfiedseda rozpoãtového v˘boru

JUDr. Jitka Kupãová místopfiedsedkynû Poslanecké snûmovny

Ing. Vladimír La‰tÛvka pfiedseda zahraniãního v˘boru

Ing. Antonín Macháãek místopfiedseda

Mgr. Radko Martínek pfiedseda v˘boru pro vefiejnou správu, regionální rozvoj

a Ïivotní prostfiedí

Mgr. Eva Nováková místopfiedsedkynû

Ing. Hana Orgoníková místopfiedsedkynû, místopfiedsedkynû petiãního v˘boru

Ing. Ladislav Skopal pfiedseda zemûdûlského v˘boru

Ing. Miloslav Vlãek hospodáfi PK âSSD

PhDr. Lubomír Zaorálek pfiedseda Poslanecké snûmovny

Mgr. Eduard Zeman místopfiedseda v˘boru pro vûdu, vzdûlání, kulturu, 

mládeÏ a tûlov˘chovu
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Zafiazení ãlenÛ PK âSSD
do v˘borÛ, stál˘ch komisí a delegací PS PâR

Ústavnû – právní v˘bor (celkem 19 ãlenÛ, 7 âSSD)

JUDr. Stanislav Kfieãek místopfiedseda
JUDr. Zdenûk Koudelka, Ph.D. místopfiedseda
Prof. JUDr.Zdenûk Jiãínsk˘, DrSc.
Mgr. Robin Böhnisch
Ing. Hana Orgoníková
JUDr. Hana ·edivá
Ladislav Vomáãko

V˘bor pro obranu a bezpeãnost (celkem 19 ãlenÛ, 7 âSSD)

JUDr. Petr Ibl místopfiedseda
Doc. Ing. Milo‰ Titz, CSc. místopfiedseda
Karel âern˘
Ing. Pavel Hönig 
Ing. Antonín Seìa
PhDr. Karel ·plíchal
Mgr. Radim Turek

Petiãní v˘bor (celkem 17 ãlenÛ, 6 âSSD)

Ing. Hana Orgoníková místopfiedsedkynû
Jarmila Boháãková
Ing. Miroslav VáÀa
Franti‰ek Vnouãek
Ing. Jitka Vojtilová
Ing. Václav Votava

Rozpoãtov˘ v˘bor (celkem 21 ãlenÛ, 8 âSSD)

Mgr. Ing. Michal Kraus místopfiedseda
Ing. Jifií Václavek místopfiedseda
Ing. Antonín Macháãek
Ing. Jan Mládek, CSc.
Ing. Petr Rafaj 
Miroslav Svoboda
Ing. Miloslav Vlãek
Ing. Václav Votava

Hospodáfisk˘ v˘bor (celkem 21 ãlenÛ, 8 âSSD)

Ing. Josef Hojdar pfiedseda
Miroslav Kapoun místopfiedseda
Ing. Miloslav Kala 
Ing. Milo‰ Melãák, CSc.
Ing. Alfréd Michalík
Ing. Jaromír Schling
Antonín S˘kora
Jifií Tfie‰Àák

Zemûdûlsk˘ v˘bor (celkem 19 ãlenÛ, 7 âSSD)

Ing. Ladislav Skopal pfiedseda
Ing. Petr Zgarba místopfiedseda
Mgr. Michal Ha‰ek
Robert Kopeck˘
Oldfiich Nûmec
Ing. Petr Rafaj
MVDr. Josef ¤ihák
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V˘bor pro vefiejnou správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí (celkem 21 ãlenÛ, 8 âSSD)

Mgr. Radko Martínek pfiedseda
RNDr. Milo‰ KuÏvart místopfiedseda
Vlastimil Aubrecht
Mgr. Michal Ha‰ek
EvÏen Snítil˘
Ing. Iva ·edivá
Ing. Rudolf Tomíãek
Ing. Miroslav VáÀa

V˘bor pro sociální politiku a zdravotnictví (celkem 21 ãlenÛ, 8 âSSD)

MUDr. Jaroslav Krákora pfiedseda
Jarmila Boháãková místopfiedsedkynû
Ing. Václav Grüner, CSc.
Ing. Alfréd Michalík
Josef Mikuta
Ing. Dagmar Mocová
Ing. Franti‰ek Strnad
Ing. Jitka Vojtilová

V˘bor pro vûdu, vzdûlání, kulturu, mládeÏ a tûlov˘chovu (celkem 21 ãlenÛ, 8 âSSD)

Mgr. Anna âurdová místopfiedsedkynû
Mgr. Eduard Zeman místopfiedseda
Ing. Vladimír âada
Ing. Karel Kratochvíle
Ing. Milo‰ Má‰a
Mgr. Eva Nováková
Josef Sm˘kal
Ing. Franti‰ek Strnad

Zahraniãní v˘bor (celkem 19 ãlenÛ, 7 âSSD)

Ing. Vladimír La‰tÛvka pfiedseda
Jan Kavan, BSc. místopfiedseda
Prof. JUDr. Zdenûk Jiãínsk˘, DrSc.
Ing. Petr Lachnit, CSc.
Ing. Bfietislav Petr
PhDr. Karel ·plíchal
Ing. Petr ·ulák

V˘bor pro evropské záleÏitosti (celkem 21 ãlenÛ, 8 âSSD)

Ing. Petr Lachnit, CSc. místopfiedseda
Mgr. Anna âurdová místopfiedsedkynû
Ing. Milan Ekert 
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.
RNDr. Milo‰ KuÏvart
Ing. Milo‰ Melãák, CSc.
Oldfiich Nûmec
Ing. Jaromír Schling

Volební v˘bor ( celkem 11 ãlenÛ, 4 âSSD)

Ing. Jifií Václavek místopfiedseda
Mgr. Anna âurdová
JUDr. Stanislav Kfieãek
Ing. Rudolf Tomíãek

Mandátov˘ a imunitní v˘bor (celkem 11 ãlenÛ, 4 âSSD)

Ing. Miloslav Kala místopfiedseda
Mgr.Robin Böhnisch
JUDr. Stanislav Kfieãek
JUDr. Hana ·edivá
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Organizaãní v˘bor (celkem 19 ãlenÛ, 7 âSSD)

PhDr. Lubomír Zaorálek pfiedseda Poslanecké snûmovny
JUDr. Jitka Kupãová místopfiedsedkynû 

Poslanecké snûmovny
Ing. Josef Hojdar
JUDr. Petr Ibl
Mgr. Radko Martínek
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Miloslav Vlãek

Stálá komise pro sdûlovací prostfiedky (17 celkem, 6 âSSD)

Ing. Ladislav Skopal místopfiedseda
Josef Mikuta 
Mgr. Eva Nováková
Ing. Jitka Vojtilová 
Ing. Václav Votava 
Ing. Petr Rafaj  

Stálá komise pro kontrolu ãinnosti BIS (7 celkem, 3 âSSD)

JUDr. Petr Ibl místopfiedseda
Ing. Pavel Hönig
Mgr. Radim Turek 

Stálá komise pro kontrolu ãinnosti VOZ (7 celkem, 2 âSSD)

Ing. Antonín Seìa 
PhDr. Karel ·plíchal 

Stálá komise pro kontrolu pouÏití operativní techniky Policie âR (5 celkem, 1 âSSD)

Karel âern˘

Stálá komise pro práci KPS (11 celkem, 4 âSSD)

Mgr. Michal Ha‰ek
Ing. Josef Hojdar
Ing. Antonín Macháãek
Ing. Hana Orgoníková

Stálá komise pro bankovnictví (15 celkem, 5 âSSD)

Ing. Miloslav Vlãek pfiedseda
Ing. Jan Mládek, CSc. místopfiedseda
Mgr.Ing. Michal Kraus
Ing. Bfietislav Petr
Ing. Petr Rafaj

Stálá komise pro rodinu a rovné pfiíleÏitosti (11 celkem, 4 âSSD)

Antonín S˘kora místopfiedseda
Jarmila Boháãková
Mgr. Anna âurdová
Ing. Hana Orgoníková

Doãasná komise pro otázky Ústavy âeské republiky (11 celkem, 4 âSSD)

JUDr. Jitka Kupãová pfiedsedkynû
Prof. JUDr. Zdenûk Jiãínsk˘, DrSc.
JUDr. Zdenûk Koudelka, PhD.
JUDr. Hana ·edivá
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Stálá komise Poslanecké snûmovny pro sledování procesu zpfiístupnûní svazkÛ 
vznikl˘ch ãinností b˘valé STB (5 celkem, 2 âSSD)

JUDr. Petr Ibl pfiedseda
Doc. Ing. Milo‰ Titz, CSc.

Volební komise Poslanecké snûmovny (11 celkem, 4 âSSD)

Mgr. Eva Nováková místopfiedsedkynû
Mgr. Anna âurdová
Antonín S˘kora
Ing. Václav Votava

Vy‰etfiovací komise pro zji‰tûní skuteãností v souvislosti s arbitráÏním fiízením ve vûci
CME versus âeská republika (10 celkem, 2 âSSD)

JUDr. Stanislav Kfieãek pfiedseda
Ing. Miloslav Vlãek

Vy‰etfiovací komise ve vûci vyrovnání âeské republiky se spoleãností Diag Human 
(10 celkem,  2 âSSD)

JUDr. Hana ·edivá pfiedsedkynû
JUDr. Zdenûk Koudelka, PhD.

Stálá delegace do Meziparlamentní unie (8 celkem, 2 âSSD)

Ing. Milan Ekert pfiedseda
Ing. Jaromír Schling

Stálá delegace do Parlamentního shromáÏdûní NATO (10 celkem, 4 âSSD)

Ing. Bfietislav Petr
Ing. Antonín Seìa
Mgr. Radim Turek
Doc. Ing. Milo‰ Titz, CSc.

Stálá delegace do Parlamentního shromáÏdûní OBSE (5 celkem, 1 âSSD)

Ing. Petr ·ulák pfiedseda

Stálá delegace do Parlamentního shromáÏdûní Rady Evropy (10 celkem, 4 âSSD)

Mgr. Anna âurdová
RNDr. Milo‰ KuÏvart
Ing. Petr Lachnit, CSc.
Ing. Milo‰ Melãák, CSc.

Stálá delegace do ShromáÏdûní Západoevropské unie (10 celkem, 4 âSSD)

JUDr. Petr Ibl
Oldfiich Nûmec
Mgr. Eva Nováková
Doc.Ing. Milo‰ Titz, CSc.

Stálá delegace do Stfiedoevropské iniciativy (5 celkem, 2 âSSD)

Mgr.Michal Ha‰ek
Ing. Jan Mládek, CSc.
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