Pozměňující návrh poslankyně Jany Černochové k Vládnímu návrhu
zákona o státním rozpočtu na rok 2017 - sněmovní tisk č. 921
1) Navrhuji snížit specifický výdajový ukazatel „Příspěvky mezinárodním organizacím
a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí“ kapitoly státního rozpočtu č. 306 –
Ministerstvo zahraničních věcí z částky 1 957 792 981 Kč na částku 1 927 597 981 Kč
(snížení o 30 195 000 Kč).
2) Zároveň navrhuji zvýšit výdaje kapitoly státního rozpočtu č. 334 – Ministerstvo
kultury o částku 30 195 000 Kč.
Odůvodnění:
Předloženým pozměňovacím návrhem se snižují výdaje kapitoly 306 Ministerstvo zahraničí
na příspěvky mezinárodním organizacím o částku 30 195 000 Kč, která byla v návrhu SR pro
příští rok rozpočtována jako příspěvek Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu
(UNESCO).
UNESCO se v uplynulých letech stalo opakovaně předmětem politizace a jeho jméno a kredit
byly zneužity k šíření protiizraelské propagandy. Výkonná rada UNESCO ve svých
rezolucích opakovaně popřela židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě.
Obdobné stanovisko následně přijal také Výbor pro světové dědictví UNESCO a je tedy více
než zjevné, že tato organizace prostřednictvím svých orgánů překračuje rámec nestranné
a mírotvorné nadnárodní autority, která by neměla zasahovat do politických otázek.
Českou republiku pojí se Státem Izrael dlouholetá přátelská vazba a spojenectví stvrzené
řadou smluvních dokumentů. Podpora Státu Izrael a jeho historických nároků patří tradičně
k otázkám, ve kterých panuje v naší zemi široká politická shoda. Důkazem toho je i usnesení
Poslanecké sněmovny PČR ze dne 19. října 2017, kterým dolní komora vyjádřila zásadní
nesouhlas s jednou ze zmíněných rezolucí Výkonné rady a vyzvala vládu ČR k tomu, aby
využila všech dostupných prostředků k vyjádření negativního stanoviska České republiky
k této rezoluci.
V souladu s tímto usnesením je zastavení pravidelného příspěvku organizaci UNESCO
jednou z cest, jak lze dát jednoznačně najevo, že současné směřování této organizace je velmi
znepokojivé a že její politizace je pro naši zemi nepřijatelná, a to zvláště v otázce izraelskopalestinských vztahů a situace na Blízkém Východě, jejichž hodnocení UNESCO nepřísluší.
Česká republika byla jednou z mála zemí, z nichž v této věci zazněl hlasitý a jednoznačný
názor. Našimi izraelskými partnery to bylo velmi kvitováno. V současné době, kdy naše
země nemá ve zmíněných orgánech UNESCO svého zástupce, neexistuje mnoho jiných
způsobů, jak bychom mohli tento postoj, který podpořila drtivá většina poslanců, zdůraznit
dalšími navazujícími konkrétními kroky. Zrušení našeho příspěvku do rozpočtu UNESCO je
jednou z těchto omezených metod.
Pozměňovacím návrhem by došlo k přesunutí prostředků v uvedené výši do rozpočtové
kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Záměrem předkladatelky je to, aby byly tyto prostředky
v rámci této kapitoly využity na podporu projektů připomínajících oběti holokaustu, jakým je
např. Památník ticha na nádraží Praha-Bubny, obnovu památek souvisejících s touto neblaze
proslulou dějinnou érou, tvorbu souvisejících vzdělávacích programů, publikací,
audiovizuálních či jiných děl. Vzhledem k tomu, že šíření antisemitismu je jedním

z negativních aspektů vyplývajících ze současné politiky UNESCO, je vyšší podpora
projektů připomínajících oběti a hrůzy holokaustu a osvěty v této oblasti záležitostí nikoliv
symbolickou, ale daleko spíše žádoucí.

