Pozměňovací návrh poslankyně Jany Černochové k sněmovnímu tisku
č. 605 – Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020.
1) Navrhuji snížit položku „Kompenzace slev z jízdného“ v kapitole 327 Ministerstvo
dopravy o 5.500.000.000,- Kč.
2) 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 5.000.000.000,- Kč.
Dále navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajový blok „Vytváření
a rozvoj systému obrany státu (PVS 502 000 000 0)“, výdajový okruh „Zajistit politickostrategické řízení obrany státu“ (PVS 502 001 000 0) o 500.000.000,-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. Je zde proto důvodná pochybnost, zda jej dokáže do roku 2024
splnit. Slib, že se tak stane, zazněl opakovaně od zástupců České republiky na půdě
Severoatlantické aliance.
Předsedové koaličních stran předchozí vlády, ve které byly hnutí ANO i ČSSD, podepsali
v roce 2014 dohodu o tom, že v roce 2020 dosáhne rozpočet Ministerstva obrany ČR úrovně
1,4 % HDP. Tento slib byl stávající koalicí posunut o rok, takže jej má být dosaženo v roce
2021. Při pohledu na návrhy rozpočtu Ministerstva obrany v posledních pěti letech se ukazuje,
že předpoklad střednědobého výhledu, jaký bude podíl výdajů na obranu na HDP, byl
optimističtější než realita. Konkrétně, na rok 2020 měl být podíl obranných výdajů na HDP,
podle výhledu v rozpočtu na rok 2018, 1,35 %, podle výhledu v rozpočtu na 2019 1,31 % a ve
skutečnosti má dle návrhu rozpočtu na rok 2020 dosáhnout 1,28 %.
A to se děje 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. To se dá
ukázat opět na konkrétních datech.
V roce 2020 se má vydat na Armádu České republiky o téměř 1,5 miliardy méně, než
plánoval rozpočtový výhled schválený s rozpočtem na rok 2019, a o více než čtyři miliardy
méně, než plánoval rozpočtový výhled schválený s rozpočtem na rok 2018. Armáda tedy
počítala s tím, že tyto peníze bude mít v roce 2020 na modernizační projekty, a nyní je nemá.
Hlavním důvodem jsou valorizace platů odvíjející se od rozhodnutí vlády.
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.
Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajového okruhu „Zajistit činnost
a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ by vrátilo armádě finance,
se kterými počítala, a přiblížilo by Českou republiku výdajům ve výši 1,4 % HDP na obranu.
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V roce 2017 se Česká republika v přístupových protokolech ke stálé strukturované spolupráci
PESCO zavázala přijmout doporučení vydávat 2 % z rozpočtu Ministerstvo obrany
na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet na rok 2020 předpokládá tento podíl pouze ve výši
0,6 %. Navíc v dalších letech má jít na výzkum, vývoj a inovace stejná částka, takže
vzhledem k rostoucímu rozpočtu dojde k dalšímu poklesu podílu. Je nutné zdůraznit, že nejde
jen o závazek v rámci PESCO, ale o to, že výdaje na výzkum, vývoj a inovace mají pozitivní
efekt na ekonomiku a zvyšují konkurenceschopnost českých firem.
Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajového okruhu „Zajistit politickostrategické řízení obrany státu“ by umožnilo zvýšit podíl výdajů na výzkum, vývoj a inovace
na necelá 1,3 % rozpočtu Ministerstva obrany, což napomůže modernizaci Armády ČR
a zvýšení konkurenceschopnosti společností a institucí podílejících se na obranném výzkumu,
vývoji a inovacích.
Prostředky na zvýšení kapitoly Ministerstva obrany je možné nalézt v kapitole 327
Ministerstvo dopravy v položce „Kompenzace slev z jízdného“. Tato kompenzace je
neadresná a zvyšuje výdajovou stránku rozpočtu, aniž by byl patrný významnější
celospolečenský efekt. Obrana je na rozdíl od zmiňované kompenzace primárním úkolem
státu, je ve prospěch všech občanů, a proto je nutné jí věnovat nejvyšší pozornost
a maximálně do ní investovat.
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