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1. Zvýšení výdajů kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v ukazateli „Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů rezortu“ – bod B.III.8.6 „Program
protidrogové politiky“ o 945 000 Kč.
2. Snížení výdajů kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky o 945 000 Kč
v ukazateli „Ostatní nákupy“ - rozpočtová položka 5173 „Cestovné (tuzemské i
zahraniční)“.
Odůvodnění:
Prezident České republiky Miloš Zeman během celého svého funkčního období při
zahraničních cestách hájí pouze své vlastní názory, které nejsou v souladu se zahraniční
politikou České republiky reprezentovanou vládou. Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky
je jedna z mála možností, jak může Poslanecká sněmovna tuto nepřijatelnou situaci ovlivnit.
Jelikož vláda v této věci nekoná a protože nepovažuji výši rozpočtových prostředků na
zahraniční cesty prezidenta v současné situaci za adekvátní, navrhuji snížit náklady na
tuzemské i zahraniční cesty prezidenta o 945 000 Kč.
Platná Bezpečnostní strategie ČR definuje mimo jiné dva strategické zájmy České republiky:
(1) posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné
transatlantické vazby,
(2) prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost ČR a jejích
spojenců.
Prezident Miloš Zeman své zahraniční cesty opakovaně zneužívá k podrývání právě výše
zmíněných strategických zájmů České republiky. Prezident republiky během svých
zahraničních cest poškozuje soudržnost a efektivnost NATO a EU, stejně jako svými
prohlášeními poškozuje věrohodnost transatlantické vazby. Vzhledem k projevům prezidenta
republiky v tuzemsku i na zahraničních cestách je jeho osoba pravidelně a systematicky
využívána domácí propagandou autoritářského režimu Ruské federace pro legitimizaci jejích
agresivních zahraničních kroků. Putinovský režim potřebuje domácí obyvatelstvo
přesvědčovat, že i v Evropě má spojence. Tuto roli pro Rusko sehrává svými činy prezident
Zeman. Vzhledem k tomu, že tak často činí na svých zahraničních cestách a poškozuje tak
strategické zájmy ČR, není důvod, aby tuto jeho aktivitu platili daňoví poplatníci.
Jako doplňující argument pro snížení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky na zahraniční
cesty je třeba uvést, že části některých zahraničních cest prezidenta jsou hrazeny hostitelskými
organizacemi. Nedávným příkladem je cesta prezidenta republiky na konferenci „Dialog
civilizací“ ve dnech od 30. září - 1. října 2016, při níž měly být některé náklady hrazeny
hostící organizací, která je evropskými bezpečnostními analytiky považována za vlivovou
operaci režimu Ruské federace. Podobně tomu bylo i v roce 2014. Pokud se prezident

rozhodne nechat hostit touto organizací, není důvod, aby i jeho cestovní náklady hradili
daňoví poplatníci ČR.
Částku 945 000 Kč z kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky rozpočtové položky 5173
„cestovné (tuzemské i zahraniční)“ navrhuji alokovat do kapitoly 333 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy do rozpočtové položky „Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů rezortu“
– bod B.III.8.6 „Program protidrogové politiky“. Cílem alokace je podpořit preventivní
opatření vedoucí ke snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním legálních i
nelegálních návykových látek.

