Zápis
z 6. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 11. července 2017 od 12:30
a 18. července 2017 od 10:15 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác
1. část jednání komise – úterý 11. července 2017
Přítomni: Tomáš Czernin, Jan Horník, Anna Hubáčková, Jan Látka, Zbyněk Linhart,
Miroslav Nenutil, Petr Šilar, Emilie Třísková, Jiří Vosecký
Omluveni: Jiří Burian, Milada Emmerová, Jan Hajda, Zdeňka Hamousová, Šárka
Jelínková, Karel Kratochvíle, Radko Martínek, Vladimír Plaček, Božena Sekaninová, Petr
Vícha, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Senátní tisk č. 158 – návrh zákona, kterým se mění zákon č.243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
zástupce předkladatele: zástupce Libereckého kraje Martin Půta
zpravodaj komise: sen. Radko Martínek
pokračování schůze v úterý 18. července 2017 od 10:30 hodin:
3. Dostupnost lékařské péče na venkově – debata se zástupci profesních lékařských
svazů, starosty, zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR
4. Různé
5. Termín příští schůze
Zápis:
1. Zahájení schůze komise
Předseda komise přivítal přítomné senátory na 6. schůzi komise, omluvil nepřítomné
senátory a požádal sen. Jana Horníka o ověření schůze komise.
2. Senátní tisk č. 158 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Předseda komise přivítal na jednání schůze komise zástupce předkladatele, senátora
Michaela Canova a požádal jej o slovo předkladatele. Ve svém vystoupení předkladatel
vysvětlit přínosy novely zákona – zvýšení procenta, kterým se obce podílejí na
celostátním hrubém výnosu DPH z nynějších 21,4% na 23,58% od 1. 1. 2018. Zpravodaj
komise sen. Radko Martínek se z jednání komise omluvil, zastoupil jej předseda komise
sen. Miroslav Nenutil a odkázal členy komise na ZZ, která byla rozeslána e-mailem a
rozdána v podkladech. V závěru zpravodaj komise navrhuje schválit předložený návrh
zákona ve znění postoupeném z PS PČR. V obecné rozpravě se vyjádřili senátoři Šilar,
Linhar a Horník především ke zvýšení příspěvku koeficientu na žáka, což vnímali
pozitivně. Poté byla obecná rozprava přerušena (13:05 hod) a schůze byla svolána na
18. července 2017 v 10:15 hodin do Zeleného salonku.

2. část jednání komise – úterý 18. července 2017
Přítomni: Jiří Burian, Tomáš Czernin, Jan Horník, Anna Hubáčková, Šárka Jelínková, Jan
Látka, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Emilie Třísková, Jan Žaloudík
Omluveni: Milada Emmerová, Jan Hajda, Zdeňka Hamousová, Karel Kratochvíle, Zbyněk
Linhart, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Petr Vícha, Jiří Vosecký, Miloš Vystrčil
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Pokračování přerušeného bodu
Senátní tisk č. 158 – návrh zákona, kterým se mění zákon č.243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
zástupce předkladatele: zástupce Libereckého kraje Martin Půta
zpravodaj komise: sen. Radko Martínek
3. Dostupnost lékařské péče na venkově – debata se zástupci profesních lékařských
svazů, starosty, zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR
4. Různé
5. Termín příští schůze
Zápis:
1. Zahájení schůze komise
Předseda komise přivítal členy komise na pokračování přerušené schůze. Požádal sen.
Jana Horníka o ověření druhé části 6. schůze komise.
2. Pokračování přerušeného bodu
Senátní tisk č. 158 – návrh zákona, kterým se mění zákon č.243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Poté předseda komise otevřel obecnou a následně podrobnou rozpravu, do které se již
nikdo nepřihlásil. Předseda nechal hlasovat o návrhu zpravodaje – schválit předložený
návrh zákona ve znění postoupeném z PS PČR, hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 –
návrh byl přijat, viz usnesení č. 24.
Vzhledem k časovým možnostem předseda komise předřadil bod č. 4 – Různé.
V tomto bodě předseda komise informoval o plánovaném jednodenním výjezdu komise
do Písku (sen. Kratochvíle) dne 6. září 2017 – hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 –
návrh na uspořádání výjezdního zasedání byl přijat – viz usnesení č. 25.
Předseda komise také informoval o plánované cestě komise do Irska v termínu 24. – 29.
září 2017, vedoucí delegace místopředseda Senátu J. Kubera. Předseda komise navrhuje
složení delegace: sen. Miroslav Nenutil, sen. Zbyněk Linhart a sen. Zdeňka Hamousová,
náhradníci sen. Jan Látka a sen. Jiří Vosecký, delegaci doprovází tajemnice komise.
Hlasování o zahraniční cestě: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat, viz usnesení
č. 26.
Na základě pozvání hodnotitelské poroty soutěže Entente Florale Europe (celoevropské
kolo soutěže o Zelenou stuhu Vesnice roku, kterou naše komise dlouhodobě podporuje)
byla navržena delegace komise na tuto akci. Vyhlášení soutěže se koná ve Slovinsku
v obce Podčetrtek ve dnech 14. – 16. září 2017 a ČR v soutěži zastupuje loňský vítěz
soutěže Zelená stuha obec Kostelní Lhota (Nymburk), volební obvod sen. Třískové.
Předseda komise podal návrh na složení delegace: sen. Miroslav Nenutil, sen. Emilie
Třísková a tajemnice komise. Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl
přijat, viz usnesení č. 27.

Na základě žádosti Organizačního odboru Kanceláře Senátu požádal předseda komise
členy komise o stanovisko k možnému streamování jednání komise. Po krátké diskuzi se
členové komise shodli nepodporovat streamování jednání komise. Jednání komise jsou
pro zájemce z řad veřejnosti přístupná a otevřená, na vyžádání je možné si
v sekretariátu komise poslechnout záznam z jednání komise a streanování jednání
komise by bylo finančně nákladné. Hlasování k tomuto stanovisku: pro 10, proti 0, zdržel
se 1.
Na závěr tohoto bodu předseda komise požádal tajemnici komise o rozeslání přehledu
akcí komise nejbližší období.
3. Dostupnost lékařské péče na venkově – debata se zástupci profesních lékařských
svazů, starosty, zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR
Předseda komise přivítal na jednání zástupce organizací, které mají ve své kompetenci
lékařskou péči na venkově (viz prezenční listina hostů). Záznam z projednávání tohoto
bodu je Příloha č. 1 – stenografický přepis jednání.
5. Termín příští schůze
Termín příští schůze komise nebyl stanoven.
Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.

sen. Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

sen. Jan Horník, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

