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Návrh usnesení

poslankyně Věry Kovářové

k sněmovnímu tisku č. 833
(Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.)

Navrhuje se následující usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020
Sb.
Poslanecká sněmovna žádá Vládu České republiky, aby
1. přehodnotila financování a předfinancování projektů spolufinancovaných z prostředků EU
a část nezávazkovaných finančních prostředků realokovala do oblastí, ve kterých jsou
připraveny investiční projekty k okamžité realizaci a v souvislosti s tímto přesunem
vyčlenila ze státního rozpočtu finanční prostředky na kofinancování.
2. v rámci Vládní rozpočtové rezervy vyčlenila 10 mld. Kč, které budou určeny pro obce
a města na financování investičních projektů připravených k okamžité realizaci a na podporu
malých a středních podniků nad rámec programu COVID pro vytvoření poptávky
v regionech v rámci národních programů.
3. přehodnotila výdajové priority ve prospěch domácích smysluplných projektů, které oživí
domácí poptávku a spotřebu v horizontu trvání negativních dopadů epidemie koronaviru
SARS CoV-2.
4. určila dlouhodobá nosná odvětví domácí ekonomiky, která budou podporována z důvodu
přínosu vyšší přidané hodnoty těchto odvětví a dlouhodobého přínosu.
5. předložila dlouhodobou strategii podpory domácího průmyslu a odvětví s vyšší přidanou
hodnotou, jako jsou např. nanotechnologie, průmysl 4+ atd., a předložila tuto strategii
Poslanecké sněmovně do 31. 12. 2020.
Odůvodnění
Epidemie koronaviru SARS CoV-2 zásadně zasáhla a ještě zasáhne českou ekonomiku, kterou bude
nutné v následujících letech podpořit. Z tohoto důvodu se navrhuje usnesení, kterým se přesune část
finančních prostředků na projekty, které jsou připraveny k okamžité realizaci, a dále zaváže vládu
k předložení dlouhodobé strategie podpory domácího průmyslu a odvětví s vyšší přidanou
hodnotou.
Okamžitá podpora připravených projektů je jednou z cest k nastartování regionální ekonomiky, na
kterou jsou navázány další oblasti v regionu. V celé řadě dotačních titulů, financovaných jak
z prostředků EU, tak národních programů, je zásobník projektů, které by mohly být okamžitě
realizovány, ale z důvodu nedostatečné alokace dotačních titulů to nelze. Proto se navrhuje
zazávazkování unijních finančních prostředků a prostředků ze státního rozpočtu na kofinancování
těchto projektů.
Dále je nutné, aby vláda přehodnotila svoje výdajové priority a orientovala je na domácí trh
a některé dlouhodobé projekty, které přímo nepodporují domácí průmysl, odložila, resp. rozložila
do delšího časového úseku. Toho je možné docílit například rozložením nákupu vojenské techniky,
která není přímo vyráběna v České republice, do delšího časového úseku, zvýšením podpory
projektů malého a středního rozsahu, které zaměstnají více pracovních sil.
K výše uvedenému je také nezbytné specifikovat a určit dlouhodobá nosná odvětví domácí
ekonomiky, pro která následně mohou být připraveny podpůrné programy z důvodu přínosu vyšší
přidané hodnoty těchto odvětví a dlouhodobého přínosu.

V neposlední řadě je nutné po prvotních operativních opatřeních, které je nutné učinit okamžitě
a mezi něž patří například přealokování finančních prostředků do dotačních titulů, které obsahují
připravené projekty, jenž lze bezprostředně realizovat. Po přijetí prvotních operativních opatření je
nutné připravit strategický plán, dle kterého se bude postupovat v následujících letech, ve kterých
budou postupně odeznívat dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2, tak, aby se česká ekonomika
dostala co nejrychleji na úroveň před vypuknutím epidemie. Tento strategický plán by měl
obsahovat především určení odvětví průmyslu, která mají pro Českou republiku vyšší přidanou
hodnotu a měla by být podporována.

V Praze 21. 4. 2020
Ing. Věra Kovářová, v. r.

