Návrh poslance Richarda Dolejše
na Doprovodné usnesení
Poslanecké sněmovny
k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 (tisk 921)
___________________________________________________________________________
Poslanecká sněmovna

I. doporučuje

vládě České republiky sjednotit od roku 2018 státní investiční
programy zaměřené na rozvoj infrastruktury regionálního
školství rozpočtované v kapitolách 333 – Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a 398 – Všeobecná pokladní správa pod
kapitolu 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
s odpovídajícím personálním zajištěním a zohlednit výše
uvedené doporučení ve výdajových rámcích;

Odůvodnění:
Zákonnou povinnost hradit investiční výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje, nese
primárně obec či dobrovolný svazek obcí jako zřizovatel. Z vývoje situace v posledním
období je však zřejmé, že ne všechny obce jsou schopny této své zákonné povinnosti dostát, a
to z různých důvodů (strmý demografický nárůst v dané lokalitě podceněný ze strany vedení
dotčených obcí v rámci podmínek stanovených pro dané developerské projekty, výrazný
demografický pokles v předchozím období vedoucí ke zrušení školy a jinému využitý prostor
původně školou užívaných apod.). Ať již jsou důvody stávající situace jakékoliv, s ohledem
na ústavněprávní povinnost státu zajistit každému právo na vzdělání (článek 33 Listiny
základních práv a svobod) je nezbytné, aby stát pomohl územním samosprávným celkům
dostát jejich zákonným povinnostem.
Investiční podpora rozvoje infrastruktury regionálního školství je v posledních letech
poskytována z několika zdrojů. Kromě operačních programů spolufinancovaných z fondů
Evropské unie je podpora infrastruktury realizována ze státních programů kapitoly
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - programu 133 310 Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a programu
133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, a programu kapitoly Všeobecná pokladní
správa Ministerstva financí (MF) – 298 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství. Existence charakterem obdobných státních programů u dvou
různých orgánů státní správy s sebou nese zvýšenou administrativní zátěž jak pro správce
programu, tak pro potencionální žadatele a neumožňuje dosahování synergií. Spojením
programů pod jednoho správce může kromě výše uvedeného odstranit i riziko duplicit a
zjednodušit kontrolu vynakládání prostředků státního rozpočtu.
K realizaci programu 298 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství konstatuje Nejvyšší kontrolní úřad v kontrolním závěru ke kontrolní
akci č. 14/14 Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu
Všeobecná pokladní správa následující zjištění ve vztahu k výše uvedenému programu
298 210, v bodu II. Shrnutí skutečností zjištěných při kontrole mimo jiné: „Jeden z programů
- Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství - svou
náplní patřil do okruhu působnosti kapitoly státního rozpočtu 333 - Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, a jeho financování tedy neodpovídalo charakteru výdajů VPS, jak je
stanoví rozpočtová pravidla.“ a dále kontrolní závěr v bodu III Vyhodnocení a doporučení mj.
uvádí: „NKÚ doporučuje, aby se vláda a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR intenzivně
zabývaly tím, zda je účel prostředků uvolňovaných z kapitoly VPS a zejména z VRR
v souladu s účelem, který je pro kapitolu VPS a zejména VRR určen rozpočtovými pravidly.“.
Přestože MF s některými závěry NKÚ nesouhlasilo s odůvodněním ne zcela jasně
vymezených kompetencí kapitoly VPS a MŠMT v oblasti rozvoje infrastruktury regionálního
školství, s odkazem na doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu se navrhuje státní
investiční programy rozvoje a obnovy regionálního školství sjednotit a to konkrétně pod
kapitolu 333 – MŠMT.

