Pozměňovací návrh
poslance Ing. Václava Votavy a poslankyně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.
k sněmovnímu tisku č. 605
(k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020)

Podává se návrh na níže uvedenou úpravu vládního návrhu zákona:

1. Navrhuje se zvýšit výdaje v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ve specifickém ukazateli „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o
částku 3 000 000 000 Kč.

2. O prostředky uvedené v bodě 1. se navrhuje snížit výdaje v kapitole 396 Státní dluh
ve specifickém ukazateli „Obsluha státního dluhu“.
Odůvodnění:


Vláda ČR přijala ve svém programovém prohlášení ze dne 27. 6. 2018 závazek
růstu platů učitelů do roku 2021 minimálně na úroveň 150% jejich průměrné výše
z roku 2017.



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) konktretizovalo tento
závazek záměrem navýšení prostředků na platy učitelů o 15% každoročně
v období let 2018 - 2020 (plus zbytkovým navýšením v roce 2021), aby bylo
dosaženo stanovené výše, tj. 45 000 Kč.



Usnesením Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 bylo vládě doporučeno
průběžné navyšování rozpočtu tak, aby bylo dosaženo průměrného platu učitele
na úrovni 130 % průměrné mzdy nejpozději v roce 2020.



Při projednávání prvního návrhu rozpočtu pracovním týmem RHSD pro
vzdělávání a lidské zdroje dne 25. 6. 2019 přistoupili zástupci sociálních partnerů
na nižší (desetiprocentní) navýšení platů v roce 2020 pod podmínkou, že se
platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší více,
než o tehdy očekávaná 2-3%. Jelikož ale v průběhu přípravy rozpočtu a jeho
schvalování vládou došlo k nárůstu o dalších zhruba 5%, je nutno pro zachování
reálného růstu platů učitelů, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly
dodatečně přesunuty další prostředky, a to v minimální výši 3 mld. Kč. pro splnění
závazků z programového prohlášení vlády.



Snahu o navýšení sociální partneři deklarovali na jednání Pléna RHSD dne 16. 9.
2019 a 18. 11. 2019 i na následných jednáních příslušných pracovních týmů RHSD.



Oproti červnové verzi rozpočtu došlo ve vládním návrhu k navýšení příjmů
rozpočtu o 19,976 mld. Kč (díky vyššímu odhadu očekávaného ekonomického
růstu pro rok 2020).



Je možno ze zkušenosti z minulých let předpokládat, že rozpočtované prostředky
již v první (červnové) verzi rozpočtu jsou dostatečné k zajištění úkolů a činností ve
všech oblastech státní správy a je tedy možno využít části dodatečně

rozpočtovaných 20 mld. Kč k posílení rozpočtu školství v souladu s usnesením
Poslanecké sněmovny z roku 2017.


Pokud jde o náklady na obsluhu státního dluhu, lze předpokládat, že ČR bude i
v roce 2020 makroekonomicky stabilní, podíl státního dluhu na HDP rovněž
vykazuje klesající tendenci. Lze očekávat, že česká ekonomika bude snižovat svůj
růst pomaleji, než ve zbytku EU a v zemích našich hlavních ekonomických
partnerů. Správa státního dluhu tak bude relativně jednodušší, než ve
srovnatelných státech. V hodnocení finančními trhy tak ČR bude mít stále dobré
podmínky pro dluhové financování. Navrhovaný přesun 3 mld. Kč představuje
z rozpočtu této kapitoly jen jednotky procent.



Tato kapitola v rámci plnění státního rozpočtu každoročně končí s několika
miliardovým nedočerpáním oproti původnímu plánu. Například v roce 2018 byl
schválený rozpočet této kapitoly před změnami 44, 8 mld. Kč, po změnách 41,9
mld. Kč a skutečnost skončila ještě o 1, 2 mld. Kč nižší.



V roce 2019 byl navíc splacen největší dluh z historie 85 mld. Kč., pro rok 2020 je i
po změně v rozpočtu stále navrhována částka vyšší, než byla skutečná plnění pro
již uzavřené roky 2016 – 2018. Navrhuje se tedy snížit částku tohoto ukazatele
v roce 2020 na přibližnou skutečnou výši předchozích uzavřených let.



Navrhuje se proto z části nárůstu příjmů rozpočtu přesunout potřebnou částku ve
výši 3 mld. Kč ve prospěch rozpočtové kapitoly MŠMT a využít ji k navýšení
reálných platů učitelek a učitelů v roce 2020. Předpokládá se navýšení zejména
nadtarifní složky platu (třídnických, specializačních a osobních příplatků), která je
v současném návrhu rozpočtu kapitoly školství minimalizována, a dorovnání
zákonných nároků učitelek a učitelů vyplývajících ze zákoníku práce (navýšení
financí pro tzv. ONIV), i předvídatelné financování nepedagogické práce ve
školách, které jsou v současném návrhu rozpočtu kapitoly školství
poddimenzovány.



Pozměňovací návrh se podává na základě výzvy zaměstnavatelských a odborových
organizací. Cílem je najít nezbytné řešení navýšení platů učitelek a učitelů
v souladu s programovým prohlášením vlády a rozpočtovými možnostmi státu.

V Praze dne 25. listopadu 2019
Václav Votava v. r.
Kateřina Valachová v. r.

