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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH poslankyně Kateřiny Valachové k sněmovnímu tisku č. 287
(k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019)
Podává se návrh na níže uvedenou úpravu vládního návrhu zákona:






zvýšit výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli „Výdaje
regionálního školství a přímo řízených organizací “ o částku 200 000 000 Kč
snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Ostatní výdaje“ v položce
„Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM“
o částku 50 000 000 Kč a dále
snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Odvody do rozpočtu
Evropské unie“ o částku 100 000 000 Kč a dále
snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Ostatní výdaje“ v položce
„Platby mezinárodním finančním institucím a fondům“ o částku 50 000 000 Kč.

Odůvodnění

K přesunu finančních prostředků byly vybrány ukazatele a položky rozpočtové kapitoly 398 –
Všeobecná pokladní kapitola, které v předchozích rozpočtových rocích opakovaně nebyly vyčerpány.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR opakovaně v roce 2016 a také v roce 2017 doporučila navyšovat
kapitolu MŠMT. Stejně tak se vláda k navyšování rozpočtu zavázala opakovaně svými usneseními v roce
2016 a v roce 2017. V roce 2018 vláda usnesení sněmovny neprojednala.
Návrh rozpočtu 2019 MF navrhlo a vláda schválila tak, že naplňuje doporučení sněmovny od 1. ledna
2019. Rozpočet MŠMT opět roste ve všech svých částech. Vláda naplňuje své Programové prohlášení.
Vzhledem k dlouhodobému podfinancovávání školských rozpočtů do roku 2015, vláda v návrhu
rozpočtu upřednostnila pokračování v opakovaném (třetím) růstu platů učitelek a učitelů a mezd
nepedagogických pracovníků s cílem dostat jejich ohodnocení na úroveň cca 130 procent průměrné
mzdy ve státě (v souladu s předchozími doporučeními sněmovny i plánem MŠMT ).
V roce 2017 mělo MŠMT kryto navýšení třídnických příplatků stejně jako zvýšení ohodnocení školních
metodiků prevence a výchovných poradců a snížení jejich přímé pedagogické činnosti. Respektovalo
požadavky učitelek, učitelů, ředitelek a ředitelů škol a školských odborů. S výdaji počítala také
Rozpočtová strategie České republiky.
Pádem tzv. Kariérního řádu (novely zákona o pedagogických pracovnících) – nepřehlasování veta
Senátu Parlamentu ČR Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, který tyto změny obsahoval, se této
všeobecně žádané profesní podpory učitelky a učitelé doposud nedočkali.
Navrhuji proto v souladu s doporučeními sněmovny, v souladu s programovým prohlášením vlády a v
souladu se zveřejněnými požadavky odborných asociací ředitelů škol a školských odborů hájících zájmy
učitelek a učitelů navýšit kapitolu MŠMT a výdaje na regionální školství, tak, jak jsem avizovala při 1.
čtení na plénu sněmovny.
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Toto navýšení umožní vládě navýšit - exekutivním rozhodnutím - změnou nařízení vlády příplatky, a
dalším krokem potvrdit, že vláda má a naplňuje jasný plán postupného zvyšování ohodnocení
pedagogických a nepedagogických pracovníků ve všech složkách platu a mzdy, a odstraňuje v
nejrychlejším možném čase dřívější dlouhodobé podfinancování školského rozpočtu ve všech jeho
částech, třetím rekordním rozpočtem.

V Praze 20. listopadu 2018
Kateřina Valachová v. r.

