Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce k návrhu státního rozpočtu na rok 2015
ke kapitole 398 Všeobecná pokladní správa

Specificiké ukazatele – výdaje
Podpora exportu, majetková újma; státní záruky; investiční pobídky
Změna (snížení položky Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.)
Nová výše ukazatele Podpora exportu, majetková újma ad.
Výdaje vedené v informačním systému programového financování
EDS/SMVS celkem
Změna (zvýšení položky Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny
regionálního školství (dotační titul 298D21)
Nová výše ukazatele Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

v Kč
6 922 174 000
- 100 000 000
6 822 174 000
705 000 000
+ 100 000 000
805 000 000

Odůvodnění:
Návrh reaguje na nedostatečnou výši prostředků na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické
základny základních škol a mateřských škol. Návrh rozpočtu pro příští rok předpokládá především
dokončení vybudování nových kapacit v základním školství v případě příměstských pražských
okresů.. Na další neurčené alokace v rámci dlouhodobých projektů dotačního titulu
(298210,298213) je navržena částka pro ZŠ a MŠ ve výši 195 mil. Kč. Záměrem navýšení položky
Podpory rozvoje a obnovy mat.tech.základny o 100 mil. Kč je zvýšení prostředků na podprogram
298213, určený pro města a obce, postižené rezidenční suburbanizací, případně zvýšení Agregace
pro ZŠ nebo MŠ (298210). Ministerstvo financí rozšířilo možnost podpory z podprogramu 298 213
v roce 2015 na celé území České republiky. Zvýšení dotačního titulu Podpory rozvoje a obnovy
mat.tech.základny o 100 mil. Kč je potřebné s ohledem na nutnost řešit stavební zanedbanost a
někde i kapacitní nedostatečnost budov základních a mateřských škol.
Návrh zároveň předpokládá snížení položky Dotace na podporu exportu u České exportní banky.
Jedná se o dotaci na úhradu ztrát exportní banky z podpořeného financování, která je ze státního
rozpočtu poskytována na základě zákona č.58/1995 Sb. Důvodová zpráva sice uvádí, že kvalita
úvěrového portfolia vzhledem k teritoriální struktuře, vysoké odvětvové koncentraci a s tím spojené
rizikovosti vykazuje známky postupného zhoršení. Na druhé straně důvodová zpráva uvádí, že
odhad budoucí tvorby opravných položek je velmi obtížný. Samotná exportní banka odhaduje saldo
opravných položek v období IV. čtvrtletí 2014 až III. čtvrtletí 2015 v objemu 1 200 mil. Kč. Snížení
částky předpokládané dotace na úhradu ztrát exportní banky z částky 1,54 mld. Kč na částku 1,44
mld. Kč nepředstavuje tedy velké riziko pro státní rozpočet.
V Praze dne 1.12.2014
Ing. Vladislav Vilímec

