posl. Zdeněk Ondráček

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 617 – vládní návrh
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

V kapitole 355 - Ústav pro studium totalitních režimů
v položce „Souhrnné ukazatele“ - výdaje celkem 174.450.808 nahradit hodnotou 144.450.808
V kapitole 314 - Ministerstvo vnitra
v položce „Průřezové ukazatele“
- platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 21.166.566.807 nahradit
hodnotou 21.191.566.807,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
3.565.948.062 nahradit hodnotou 3.569.448.062,
- platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 265 488 048 nahradit
hodnotou 1.266.988.048.
Odůvodnění:
Navrhované změny ve dvou kapitolách státního rozpočtu ČR na rok 2016 vycházejí
z konkrétních priorit, které bych očekával, že bude Česká republiky pro rok 2016 mít. Vláda již
reagovala na zhoršující se bezpečnostní situaci a schválila navýšení počtu policistů o cca 4 tis.
tabulkových míst, ale toto navyšování má trvat dlouhých 5 let. V situaci, kdy nelze predikovat další
bezpečnostní vývoj v Evropě, natož pak v naši zemi, v situaci, kdy prakticky ze dne na den může
dojít k zásadnímu zhoršení naši bezpečnostní situace a třeba i teroristickým útokem nebo kdy
v důsledku nezvládání migrační krize může dojít k znovuzavedení kontrol na státních hranicích
nebo ke zúžení Schengenského prostoru, přičemž Česká republika by se tak stala vnější hranici,
kterou by bylo třeba střežit, je třeba mít dostatečný počet dobře vycvičených a připravených
policistů. Ty je však třeba také odměňovat, a to podle míry rizika, které při výkonu služby
podstupují. To platí i pro civilní zaměstnance tohoto bezpečnostního sboru. Je třeba také
konstatovat, že Policie ČR již dnes pracuje na plný výkon a další na ni kladené úkoly by již
nemusela zvládat plnit. Vedle toho je zde Ústav pro studium totalitních režimů, který v posledních
letech vykazuje výsledky své činnosti, které co do kvantity, ale ani co do kvality neodpovídají
výdajům s nimi spojenými. Je otázkou, zda v roce 2016 potřebujeme tento úřad v takovém
personálním obsazení a tím pádem i výdaji, které jsou prakticky totožné s rozpočtovou kapitolou
Ústavního soudu a které měl tento úřad v předchozích letech nebo zda můžeme připustit jeho
potupně zeštíhlení.
Pokud zhodnotíme návrh pouze z hlediska priorit občanů ČR, tedy zajišťování základního
lidského práva na bezpečnost, je tento návrh dostatečně odůvodněn a nic by nemělo bránit jeho
přijetí.

