Pozměňující návrh poslankyně Jany Černochové k sněmovnímu tisku č. 287
– návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019.
1. Navrhuji snížit položku „Kompenzace slev z jízdného“ v kapitole 327 Ministerstvo
dopravy o 2.000.000.000,- Kč.
2. Navrhuji snížit položku „Dotace na podporované zdroje energie
(POZE)“ v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu o 1.000.000.000,- Kč.
3. Navrhuji snížit položku „Podpora agropotravinářského komplexu – Dotace
agrokomplexu – podpůrné programy“ v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství
o 1.000.000.000,- Kč.
V kapitole 307 Ministerstvo obrany navrhuji zvýšit 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 4.000.000.000,- Kč.

Odůvodnění:
Dle doporučení Severoatlantické aliance by Česká republika měla vydávat na obranu 2 %
hrubého domácího produktu ročně, a i přes ekonomický růst se v posledních letech blíží
k tomuto cíli velice pomalu, takže je důvodná pochybnost, zda jej dokáže do roku 2024, či 2025
dosáhnout. Slib, že se tak stane zazněl opakovaně od zástupců České republiky na půdě
Severoatlantické aliance.
Předsedové koaličních stran předchozí vlády, ve které byli hnutí ANO i ČSSD, podepsali
dohodu o tom, že v roce 2020 dosáhne rozpočet Ministerstva obrany ČR úrovně 1,4 % HDP.
Tento slib byl také odsunut a nyní jej má být dosaženo v roce 2021.
A to ve chvíli, kdy z Armády ČR zaznívají informace o tom, že růst rozpočtu je pomalejší, než
se předpokládalo, že dochází ke kumulaci projektů, a proto již nyní chybí a v příštích letech
budou chybět na žádoucí modernizaci až desítky miliard korun. Modernizace našich
ozbrojených sil je kvůli nestabilní mezinárodní bezpečnostní situaci zcela klíčová pro zajištění
obrany České republiky a její věrohodnosti v očích spojenců v Severoatlantické alianci.
Členství v této organizaci přináší ČR nebývalou míru bezpečí a prosperity.
Mnou navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany by umožnilo přiblížit se
původnímu cíli vydávat 1,4 % HDP na obranu v roce 2020 a zároveň by mohla probíhat
plánovaná modernizace Armády ČR. Prostředky na zvýšení kapitoly Ministerstva obrany je
možné nalézt např. ve zbytečně vysokých dotacích státu a kompenzacích za jízdné.
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