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Pozměňovací návrh Marka Výborného, Petra Gazdíka, Renáty Zajíčkové, 

Pavla Klímy a Jakuba Michálka k vládnímu návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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Navržené změny: 

 

V části druhé čl. III bod 1 nově zní: 

„1. V § 161c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Ministerstvo vyhlásí normativy a opravné koeficienty podle odstavce 1 písm. b) a § 161 

odst. 1 tak, aby celková výše finančních prostředků určených na platy učitelů rozepisovaných 

podle odstavce 3 odpovídala v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele nejméně 130 % průměrné 

hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.  

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odůvodnění: 

 

 

V regionálním školství je k 30. 9. 2022 evidováno celkem 151 188 přepočtených učitelů, z toho 

150 376 ve školách zřízených krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, a jedná se tak o 

nejpočetněji zastoupenou skupinu pedagogických pracovníků majících přímý vliv na proces 

vzdělávání od mateřských škol po vyšší odborné školy (celkový přepočtený počet 

pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních zřízených krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí byl k 30. 9. 2022 vykázán celkem ve výši 192 057). Do této 

kategorie pedagogických pracovníků se zahrnují i učitelé odborného výcviku nebo praktického 

vyučování na středních školách. Naopak do této kategorie nespadají např. asistenti pedagoga 

nebo jiné „neučitelské“ pedagogické pozice.  

Konkrétně tedy kategorie učitelů zahrnuje: 

- učitele mateřských škol, 

- učitele základních škol, 

- učitele středních škol, včetně učitelů odborného výcviku a praktického vyučování, 

- učitele konzervatoří,  

- učitele vyšších odborných škol a  

- učitele základních uměleckých škol. 

Kategorie „ostatních“ pedagogických pracovníků pak ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí zahrnuje k 30.9.2022 14 827 

vychovatelů, 22 375 asistentů pedagoga, 1 564 speciálních pedagogů, 1 029 psychologů, 1 715 

dalších pedagogických pracovníků (pedagogů volného času apod.). 

Pro rok 2023 se odhaduje průměrný hrubý měsíční nominální plat učitelů hrazený ze zdrojů 

kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 50 523 Kč, což je 116,6 % 

Ministerstvem financí v lednu 2023 predikované průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 

zaměstnanců v národním hospodářství pro rok 2023.  

Zákon garantuje minimální objem platových prostředků pro učitele. Stále platí, že garantovaný 

objem platů je dán na danou školu či školské zařízení dle vykázaného počtu učitelů i 

„neučitelských“ pedagogických pozic. Zůstává plně v kompetenci ředitele školy, jak tento 

garantovaný objem platů v rámci tarifní a nadtarifní složky platu rozdělí. 

K dosažení průměrného platu učitelů na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 

na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství se odhaduje každoroční dopad na 

státní rozpočet v řádu jednotek miliard Kč. Jedná se však především o závazek daný 

zákonodárcem, kterým bude vláda vázána se řídit v rámci vyjednávání o platech učitelů 

v průběhu rozpočtových prací na daný rozpočtový rok. Tímto zákonným ukotvením je vláda 

vázána k zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro naplnění závazku 

zakotveného v Programovém prohlášení vlády. 

Zcela zásadním předpokladem je, že v návaznosti na výše uvedenou právní úpravu vláda svým 

nařízením stanoví stupnici platových tarifů určenou výhradně pro učitele (tedy oddělí platovou 

stupnici pro učitele a pro ostatní kategorie pedagogických pracovníků), neboť je potřebné, aby 

se zvýšení platů promítlo také do platových tarifů učitelů. S ohledem na to, že v některých 

platových třídách jsou v současné době zařazeni jak učitelé, tak ostatní pedagogičtí pracovníci, 

na něž se zákonná garance nebude vztahovat, je nezbytné na toto nařízení vlády pamatovat.  

Toto se však dotkne i škol (ve kterých je 811 učitelů) zřizovaných státem a je tak třeba počítat 

i s tímto dopadem na státní rozpočet, který ale není v uvedených variantách uveden, neboť není 

vyvolán přímo, ale až následným rozhodnutím vlády. 



Z důvodu úpravy osobního rozsahu návrhu je nutné také upravit odkazy v úvodu ustanovení 

tak, aby se odkazovalo na ustanovení týkající se platů učitelů.  

 

 

V Praze dne 23. února 2023    Marek Výborný 

       Petr Gazdík 

       Renáta Zajíčková 

       Pavel Klíma 

       Jakub Michálek 

 


