VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 19. ledna 2015 č. 36

Stanovisko vlády
k návrhu poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka,
Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona
o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989
bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany
a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 378)
Vláda na své schůzi dne 19. ledna 2015 projednala a posoudila návrh zákona
o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989
bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany, a vyslovila s tímto
návrhem zákona nesouhlas, a to zejména za následujících důvodů:
1. Vláda poukazuje na skutečnost, že zákon se má vztahovat pouze na úzce
vymezenou skupinu osob, které byly v rozhodném období postiženy jako
příslušníci či zaměstnanci ozbrojených sil, přičemž je zřejmé, že stejným
způsobem byli postiženi i další občané (učitelé, vedoucí pracovníci, pracovníci
bezpečnosti a justice atd. a jejich rodinní příslušníci). Podle mínění vlády by tedy
bylo jen otázkou času, kdy by i tito občané začali obdobným způsobem
uplatňovat své požadavky. Navíc vláda připomíná, že perzekuovaným osobám
z Ministerstva obrany jsou již dnes poskytována určitá plnění z FKSP podle
nařízení vlády č. 145/2004 Sb., o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly
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Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem, což představuje nadstandard oproti jiným resortům.
2. Dále vláda upozorňuje na to, že náklady na kompenzační příspěvek k důchodu
by
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307 – Ministerstvo obrany, přičemž ve schváleném rozpočtu této kapitoly se
s těmito výdaji pro rok 2015 nepočítá a nejsou plánovány ani pro schválený
střednědobý výhled pro léta 2016 a 2017. Zavedení příspěvku by tedy vedlo
k nežádoucímu zvýšení mandatorních výdajů státního rozpočtu.
3. Podle názoru vlády by navrhovaná povinnost rozhodovat o nároku na výplatu
příspěvku navíc vyvolala další správní náklady České správě sociálního
zabezpečení, jejichž výše není zahrnuta do odhadu finančních dopadů. Návrh
zákona by byl tak spojen s negativním dopadem na výdaje rozpočtové kapitoly
313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tyto výdaje však v materiálu nejsou
vyčísleny. Podle vlády materiál též neobsahuje vyčíslení administrativních
nákladů, které by vznikaly v souvislosti se zabezpečením výplaty předmětného
příspěvku (výdaje na platy zaměstnanců Ministerstva obrany, ostatní běžné
výdaje), tedy, že vyčíslená částka 42,786 mil. Kč ročně není dle jejího názoru
konečná. V této souvislosti také vláda upozorňuje na fakt, že tyto administrativní
náklady by nevznikaly pouze v rámci Ministerstva obrany, ale i u ostatních
resortů s orgány sociálního zabezpečení, které budou případně přiznávat
a následně vyplácet příslušné příspěvky dotčeným osobám.
4. V případě, že by návrh nebyl z výše uvedených důvodů zcela odmítnut, považuje
vláda za naprosto nezbytné změnit navrhované ustanovení § 4 odst. 1, neboť
z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany nelze hradit příspěvek k důchodu
osobám, jejichž plátcem důchodu není Ministerstvo obrany. Návrh přitom počítá
s tím, že příspěvky budou přiznávány a vypláceny jednotlivými orgány sociálního
zabezpečení, tzn. nejen příslušným útvarem sociálního zabezpečení Ministerstva
obrany, ale i jednotlivými okresními správami sociálního zabezpečení apod. Tyto
orgány však nespadají do působnosti Ministerstva obrany a nemohou tedy přímo
čerpat prostředky z rozpočtu kapitoly 307.

