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Pozměňovací návrh poslankyně

Lucie Šafránkové

ke sněmovnímu tisku 1067

Vládní návrh Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Vládní návrh Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 se mění takto:

1. V kapitole 322 „Ministerstvo průmyslu a obchodu“
se v souhrnném ukazateli „Výdaje celkem“ číslo „46 966 114 012“
nahrazuje číslem „44 316 114 012“ a výdaje specifického ukazatele
„Dotace na obnovitelné zdroje energie“ se snižují o 2 650 000 000
Kč, tzn. číslo „26 500 000 000“ se nahrazuje číslem „23 850 000 000“.
2. V kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se v souhrnném
ukazateli „Výdaje celkem“ číslo „709 590 496 869“ nahrazuje číslem
„712 240 496 869“ a výdaje specifického ukazatele „2.2.13 Ostatní
výdaje organizačních složek státu“ se navyšují o 2 650 000 000 Kč,
tzn. číslo „ 17 433 809 462 “ se nahrazuje číslem „20 083 809 462 “,
přičemž výdaje položky „2.2.13.3 Prostředky na platy
a ostatní platby za provedenou práci“ se zvyšují o 2 650 000 000 Kč,
tzn. číslo „9 017 966 028“ se nahrazuje číslem „11 667 966 028“.

Odůvodnění
Navrhovaný deficit státního rozpočtu na rok 2021 činí 320 miliard Kč. Deficit
navrhovaného rozpočtu kapitoly 322, Ministerstvo průmyslu a obchodu, pak činí
33 347 336 519 korun – tedy více než 10% celkového schodku. A 80% schodku
Ministerstva průmyslu a obchodu tvoří finanční prostředky určené na podporu
produkce energie z tzv. obnovitelných zdrojů – rozpočtový ukazatel
„Dotace na obnovitelné zdroje energie“.
Podpora obnovitelných zdrojů energie z veřejných rozpočtových zdrojů
se za posledních 10 let zvýšila o enormních 126% - bez většího faktického
oprávnění, jestliže od roku 2011 je prakticky zastavena výstavba nových
fotovoltaických elektráren a procento výroby elektřiny z podporovaných
obnovitelných zdrojů se v celkovém energetickém mixu státu zdaleka
nezvyšovalo srovnatelným tempem. Lépe řečeno – nezvýšilo se prakticky vůbec.
A navíc hodnota této podpory je vzhledem ke špatnému legislativnímu nastavení
v minulosti naprosto neúměrně vysoká sama o sobě.
Proto navyšuji snížit tuto rozpočtovou položku o 10% - o 2 650 000 000 Kč.
Tuto částku navrhuji převést do výdajového ukazatele ukazatele „Ostatní výdaje
organizačních složek státu“, konkrétně do položky „Prostředky na platy
a ostatní platby za provedenou práci“.
Zejména proto, že na tento ukazatel je v návrhu rozpočtu na rok 2012 vyčleněno
významně méně finančních prostředků než v roce 2020 – konkrétně plánovaný
objem prostředků na platy je nižší o 163 162 138 Kč.
Důvodem je to, že nepřijatelný je nejen tento pokles, ale i celkový trend,
kdy pracovníci resortu práce a sociálních věcí jsou dlouhodobě v platové oblasti
oproti jiným resortům veřejné správy diskriminováni.

Což
lze
považovat
za
velmi
nespravedlivé
a
nesystémové.
Zejména v kontextu výrazného navýšení počtu a rozsahu agend a povinností,
které tito pracovníci musí – a budou muset i nadále – plnit v souvislosti s dopady
opatření v rámci nouzovího satvu a epidemii koronaviru do sociálního systému.
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