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Návrhy doprovodných usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o
státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhu státního rozpočtu České
republiky na rok 2019 přednesené ve 2. čtení
A.

z usnesení rozpočtového výboru

„Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby
a) zohlednila specifické postavení zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu na trhu
práce a udržela nárůst platů u tohoto zaměstnavatele i v budoucím období;
b) zohlednila specifické postavení příslušníků Bezpečnostní informační služby na trhu práce
a udržovala odpovídající růst platů v této službě i pro další období – po roce 2019;
c) zohlednila specifické postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů na
trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této inspekci i pro další období – po roce
2019;
d) zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím
zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů.“;
B.

z rozpravy ve druhém čtení

posl. Mikuláš Ferjenčík
“Poslanecká sněmovna podporuje vládu, v rozvoji uživatelsky přívětivého systému, který
umožní zveřejňování příjmů a výdajů státního rozpočtu na internetu, a to ve formátu otevřených
dat.
Cílem rozvoje tohoto tzv. rozklikávacího rozpočtu by měla kromě vyžadovaného členění dle
vyhlášky o rozpočtové skladbě data zobrazitelná až po úroveň jednotlivých konkrétních výdajů
státního rozpočtu včetně identifikace příjemce, a to s výjimkou těch, jejichž zveřejnění zvláštní
předpis zakazuje.“;
posl. Kateřina Valachová
"Poslanecká sněmovna
I.

podporuje navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak,
aby činily nejpozději v roce 2025 alespoň 5 % HDP. Navyšování kapitoly využívat
prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také
veřejných vysokých škol. Reformu financování regionálního školství s cílem zajistit
stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání;

II. doporučuje vládě ČR, aby zvyšovala platy učitelů meziročně nejméně o 15 % a ostatních
pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitelů a ostatních
pracovníků ve školství nejméně 150 % jejich výše pro rok 2017 nejpozději v roce 2021;

III. doporučuje vládě ČR, aby sjednotila od roku 2020 státní investiční programy zaměřené
na rozvoj infrastruktury regionálního školství rozpočtované v kapitolách 333 Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a 398 Všeobecná pokladní správa;
IV. doporučuje vládě ČR, aby zohlednila výše uvedené cíle a doporučení ve výdajových
rámcích a v rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí, která bude schválena do 30.
dubna 2019, a promítla je ve střednědobém výhledu rozpočtu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v letech 2021 a 2022.";

posl. Pavel Kováčik
„Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby navýšila výdaje rozpočtu rezortu Ministerstva
zemědělství o 1 mld. Kč k přednostnímu použití na výkup majetkových podílů společností
vodovodů a kanalizací do majetku obcí.“.
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