Pozměňující návrh Vl.n.zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016 – kapitola 327 MD ČR
Navrhovatelé: František Laudát, Antonín Seďa a Ivan Pilný

Text PN :
Přesunout z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položka Podpora exportu, majetková
újma, státní záruky, investiční pobídky do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve prospěch
závazného specifického ukazatele Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu částku
ve výši 245 000 000,- Kč, a to účelově na navýšení příspěvků na volitelné programy
Evropské kosmické agentury (ESA).
Odůvodnění:
1. Usnesením vlády č. 612 z 29. 7. 2015 byla na návrh ministra dopravy pro rok 2016
stabilizována částka 90 mil. Kč na pokrytí stávajících příspěvků na volitelné programy
ESA a schválena částka 110 mil. Kč na nové příspěvky. Tato částka je však
s ohledem na očekávané přínosy kosmických aktivit pro hospodářství ČR kriticky
nízká. Finanční návratnost těchto prostředků do státního rozpočtu se přitom v
průměru pohybuje okolo 190%. Kvalitativní i kapacitní schopnost českého
kosmického průmyslu absorbovat příspěvky na volitelné programy ESA dokonce
odpovídá až 1,6 mld. Kč.
2. Usnesením vlády č. 872 ze dne 27.10.2014 byl schválen Národní kosmický plán 2014 –
2019. V návaznosti na něj bylo na konci roku 2014 v Hospodářském a Rozpočtovém
výboru Poslaneckém sněmovny PČR doporučeno navýšení příspěvků nad rámec
stávajících 90 mil. Kč ročně na 445 mil. Kč ročně. I tato částka je velmi skromná,
nicméně by zajistila s ohledem na omezené zdroje státního rozpočtu základní růst
tohoto strategického sektoru.
3. Již pro rok 2015 nebyly navýšeny žádné příspěvky na volitelné programy ESA a ČR se
tak propadla na poslední místo, např. za Řecko, Rumunsko a Portugalsko. Pokud ČR
nezmění svůj přístup, neudrží si již vybudované pozice v tomto high-tech odvětví
s velkými dopady i na odvětví, ve kterých je ČR tradičně silná (automobilový průmysl,
letectví či strojírenství), bude se muset do budoucna spokojit jen s nízkonákladovými
obory.

