Pozměňující návrh poslankyně Jany Černochové k Vládnímu návrhu
zákona o státním rozpočtu na rok 2017 - sněmovní tisk č. 921
Navrhuji snížit ukazatel „Podpora agropotravinářského komplexu“ v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství o 5.000.000.000,- Kč.
Navrhuji snížit ukazatel „Ostatní ekologické záležitosti“ v kapitole 315 - Ministerstvo
životního prostředí o 2.000.000.000,- Kč.
Navrhuji snížit ukazatel „Neinvestiční transfery nefinančním podnikovým subjektůmprávnickým osobám“ v kapitole 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu na rok 2017
o 3.000.000.000,- Kč.
V kapitole 307 - Ministerstvo obrany navrhuji zvýšit výdajový blok „Zajištění
strategického zpravodajství (PVS 504 000 000 0), výdajový okruh „Zajistit činnost a
rozvoj schopností Vojenského zpravodajství (PVS 504 002 000 0)“ o 1.000.000.000,- Kč
na investice do kybernetické bezpečnosti a dále navrhuji v téže kapitole zvýšit výdajový
blok „Zajištění obrany ČR silami AČR (PVS 501 000 000 0)“, výdajový okruh „Zajistit
činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory (PVS 501 002 000 0)“ o 9.000.000.000,Kč na dosažení operačních schopností a udržení nasazených jednotek u pozemních
bojových sil a sil bojové podpory dle aliančních standardů.

Odůvodnění:
Dle doporučení Severoatlantické aliance by Česká republika měla vydávat na obranu 2 %
hrubého domácího produktu ročně. Na tuto úroveň se však nikdy, ani přes politické
proklamace, nedostala. Tato skutečnost je jednou z příčin vzniku vnitřního dluhu
na modernizaci, infrastruktuře a materiálních zásobách ozbrojených sil ve výši téměř sto
miliard korun, přičemž tento dluh stále narůstá.
Přesto, že ekonomika roste, výdaje na obranu nedosahují takové úrovně, jaké by dosahovat
měly, abychom vysílali jasný signál, že jsme spojenci, se kterými lze počítat. Zároveň s tím
jsme svědky zhoršující se bezpečnostní situace na jihu i na východě našeho zájmového
prostoru.
Současná vláda před dvěma lety pohrdla dohodou s opozicí, aby se všechny demokratické
strany zastoupené v Poslanecké sněmovně zavázaly k tomu, že ať bude u vlády kdokoli,
do roku 2025 dosáhne Česká republika úrovně obranných výdajů ve výši dvou procent HDP.
Následně vládní koalice uzavřela vlastní dohodu, že do roku 2020 bude stát vydávat
na obranu prostředky ve výši 1,4 % HDP. Návrh rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2017
však neodpovídá ani tomuto závazku a netají se tím, když uvádí, že „podíl výdajů kapitoly
MO na HDP nedosahuje tempo růstu vyplývající ze Smlouvy koaličních stran o zajištění
obrany České republiky směřující k podílu výdajů kapitoly na HDP ve výši 1,4% v roce 2020“.
Vláda tedy sama přiznává, že to, co podepsala, nenaplní, a to přesto, že zažíváme poměrně
raritní období, kdy ministr obrany je ze stejného politického uskupení jako ministr financí a
kdy by tedy bylo možné předpokládat větší vstřícnost k požadavkům resortu MO.
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Z uvedených důvodů a zejména s ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, ale
také s ohledem na avizovaný větší důraz na vymáhání aliančních závazků od členských států
NATO ze strany nové vládnoucí garnitury USA se proto tímto pozměňovacím návrhem
navyšují výdaje Ministerstva obrany o 10 miliard Kč z výše uvedených zdrojů. Tyto
prostředky představují nárůst rozpočtu MO odpovídající 0,2 % HDP a tempu růstu tak, aby
byl naplněn vládnou stanovený závazek 1,4 % HDP v roce 2020, resp. 2 % HDP v roce 2025,
který vládní představitelé často zmiňují.
Jedna miliarda korun z těchto prostředků by měla být využita na klíčové investice v oblasti
kybernetické bezpečnosti, která je v rámci resortu MO v gesci Vojenského zpravodajství.
Devět miliard by pak mělo být využito k dosažení operačních schopností a udržení
nasazených jednotek u pozemních bojových sil a sil bojové podpory dle aliančních standardů.
Konkrétně jde o to, aby urychleně došlo k dokončení nejnutnějších modernizačních projektů.
K nim jednoznačně patří doplnění stavu kolových obrněných vozidel (za účelem jejich
dostatku pro případy poruch či dočasného vyřazení z provozu), náhrada zastaralých vozidel
V3S, náhrada osobních terénních automobilů nebo dokoupení nejmodernějších zbraní pro
profesionální vojáky, ale i pro vojáky v aktivní záloze.
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