Pozměňující návrh poslankyně Jany Černochové k sněmovnímu tisku
č. 287 – návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019.
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 1.546.111.000,- Kč na částku 1.515.916.000,- Kč
(snížení o 30.195.000,- Kč).
2) Zároveň navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajový blok
„Zajištění obrany ČR silami AČR (PVS 501 000 000 0)“, výdajový okruh „Zajistit
činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ (PVS 501 002
000 0) o částku 30.195.000,- Kč.
Odůvodnění:
Jedním ze zdrojů pro posílení rozpočtu ministerstva obrany by měla být částka ve výši
30.195.000,- Kč z rozpočtové kapitoly č. 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. Jedná se o
částku, která odpovídá ročnímu příspěvku České republiky 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.
Snížení kapitoly MZV o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze
dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu, aby pozastavila platbu členských
příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky. Vzhledem
k tomu, že vláda k tomuto kroku dosud nepřistoupila, a s ohledem na skutečnost, že pozici
UNESCO ve vztahu ke Státu Izrael nelze ani nadále považovat za neutrální, Česká republika
by měla tímto gestem více než symbolickým vyjádřit podporu této zemi, s níž ji pojí
historicky silné spojenectví.
Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany by společně s dalšími finančními
prostředky umožnilo alespoň částečně přiblížit se původnímu cíli vydávat 1,4 % HDP na
obranu v roce 2020 a zároveň by mohla probíhat plánovaná modernizace Armády ČR.

