posl. Zdeněk Ondráček

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 921 – vládní návrh zákona o
státním rozpočtu České republiky na rok 2017
V kapitole 355 - Ústav pro studium totalitních režimů
v položce „Závazné ukazatele NSR“ – celkové výdaje v Kč 290.063.636 nahradit hodnotou 200.063.636, a
to strukturovaně takto:
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci výdaje v Kč 95.048.798 nahradit hodnotou
60.048.789
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech výdaje v Kč
62.945.178 nahradit hodnotou 52.945.178
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě výdaje v Kč 28.711.368 nahradit
hodnotou 23.711.368
- Kapitálové výdaje evidované e EDS/SMVS v Kč 116.958.000 nahradit hodnotou 76.958.000
V kapitole 314 - Ministerstvo vnitra
v položce „Průřezové ukazatele“
- platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru hodnotu v Kč 22.117.139.593
nahradit hodnotou 22.197.139.593,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech hodnotu v Kč
3.852.169.429 nahradit hodnotou 3.859.169.429,
- platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě hodnotu v Kč 1.429.791.601 nahradit
hodnotou 1.432.791.601.

Odůvodnění:
Navrhované změny ve dvou kapitolách státního rozpočtu ČR na rok 2017 vycházejí z konkrétních
priorit, které bych očekával, že bude Česká republika pro rok 2017 mít. Vláda v minulosti již reagovala na
zhoršující se bezpečnostní situaci a schválila navýšení počtu policistů o cca 4 tis. tabulkových míst, které
však rozvrhla do dlouhých 5 let. V situaci, kdy se bezpečnostní situace v Evropě prokazatelně výrazně
zhoršuje a další bezpečnostní vývoj lze je těžko predikovat je třeba adekvátně reagovat a býti připraveni.
Takřka ze dne na den může dojít k zásadnímu zhoršení naši bezpečnostní situace, třeba i teroristickým
útokem nebo v důsledku celkového nezvládání migrační krize. Policisté, ale i hasiči, stejně jako další
příslušníci bezpečnostních sborů jsou dlouhodobě platově podhodnoceni. Až nyní jim vláda postupně
procento po procentu navrátila to co jim bylo Nečasovo-Kalouskovo odebráno v roce 2010. Reálný propad
mezd však stále trvá a být příslušníkem je takřka měsíční ekonomický boj o přežití. Policisty i hasiče je třeba
za jejich službu náležitě odměňovat, a to podle míry rizika, které při výkonu služby podstupují. To platí i pro
civilní zaměstnance těchto bezpečnostních sborů.
Vedle toho je zde Ústav pro studium totalitních režimů, který dlouhodobě vykazuje výsledky své
činnosti, které co do kvantity, ale ani co do kvality neodpovídají výdajům s nimi spojenými. Je tedy otázkou,
zda v roce 2017 potřebujeme tento úřad v takovém personálním obsazení a tím pádem i výdaji, které jsou co
do mzdových výdajů prakticky totožné s rozpočtovou kapitolou 358 - Ústavní soud. Domnívám se, že
můžeme přistoupit k postupnému zeštíhlení tohoto ústavu. Navrhované kapitálové výdaje na zateplení
objektu jsou diskutabilní a je otázkou, zda je vůbec účelné takovou investici realizovat.
Pokud zhodnotíme návrh pouze z hlediska oprávněných priorit občanů ČR, tedy zajišťování
základního lidského práva na bezpečnost, je tento návrh dostatečně odůvodněn a nic by nemělo bránit jeho
přijetí.

