Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce
k návrhu státního na rok 2017

1. Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem
+200.000 tis. Kč
(Určeno pro dotační titul 298D21 – Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství a to 150 000 tis. Kč ve prospěch Agregace
ZŠ 298210 a 50 000 tis. Kč ve prospěch Agregace MŠ)

Nová
945.000 tis. Kč

výše

specifického

Varianta 1
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa
Snížení výdajů u ukazatele Podpora exportu,
- 100.000 tis. Kč
majetková újma, státní záruky, investiční pobídky
Položka : Dotace na podporu exportu –
- 100.000 tis. Kč
- Česká exportní banka, a.s.
Nová výše specifického ukazatele
8.260.990 tis. Kč
Kapitola 396 Státní dluh
Obsluha státního dluhu
- 100.000 tis. Kč
Nová výše specifického ukazatele
46.242.500 tis. Kč
Varianta 2
Kapitola 396 Státní dluh

ukazatele

Obsluha státního dluhu
- 200.000 tis. Kč
Nová výše specifického ukazatele
46.142.500 tis. Kč
Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Návrh státního rozpočtu snižuje výdaje vedené v ISPROFIN
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 160 mil. Kč. Tyto
prostředky jsou určeny především na podporu rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství. Současně
převážná většina těchto výdajů jde na podprogram podpory
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních
škol v okolí velkých měst. Z celkové navržené alokace 674 020
tis. Kč na program 298D21 je rozpočtováno na uvedený
podprogram 636.020 tis. Kč. Pouze 38.000 tis. Kč je vyčleněno
na obnovu materiálně technické základny škol, které nejsou
umístěny v okolí velkých měst. To je velmi málo. Přitom i
v těchto školách je třeba provádět rekonstrukce a obnovu budov
či školních jídelen. Nelze tuto zodpovědnost přenést pouze na
zřizovatele v situaci, kdy v mnoha případech nelze využít
krajské ani evropské prostředky. V kapitole ministerstva školství
je sice také obdobný investiční program s částkou 620 mil. Kč,
který je ale také spojen v zásadě pouze s rozvojem výukových
kapacit. Stát by měl pomoci obcím v rekonstrukcích těchto škol,
protože tyto školy zajišťují základní vzdělání dětí pocházejících
z více obcí. Pozměňovací návrh tedy zvyšuje výdaje vedené
v ISPROFIN o 200.000 tis. Kč a to právě ve prospěch agregace
pro ZŠ (+150 mil.) a MŠ (+ 50 mil. ) mimo podprogram
omezující podporu pouze do okolí velkých měst.
Vybilancování tohoto návrh je uvedeno ve dvou variantách.
V první variantě se v kapitole Všeobecná pokladní správa o 100
mil. Kč snižuje výše ukazatele Podpora exportu, majetková
újma, státní záruky a investiční pobídky a to v položce Dotace
na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s. O dalších 100
mil. Kč se snižuje ukazatel obsluha státního dluhu v kapitole 396
Státní dluh. Druhá varianta počítá s vybilancováním pouze na
vrub ukazatele obsluha státního dluhu v kapitole 396. Obě dvě
varianty z pohledu pravděpodobného vývoje nepřináší větší

rizika. Lze totiž očekávat, že úrokové výdaje na obsluhu státního
dluhu budou klesat i pod úroveň její výše navržené v kapitole
396. Podobně lze uspořit 100 mil. Kč i v oblasti výdajů na
podporu exportu, majetkovou újmu, státní záruky a investiční
pobídky.
V Praze dne 28. listopadu 2016
Ing. Vladislav Vilímec

