SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
154.
USNESENÍ SENÁTU
ze 7. schůze, konané dne 18. března 2021
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších
zákonů /senátní tisk č. 53/
Senát
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátory Jiřího Drahoše, Jiřího Růžičku a Jana Grulicha, odůvodněním usnesení
Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Josef Bazala v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 154
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších
zákonů

1. V čl. I bodu 77 v § 24b odst. 1 věty první a druhou nahradit větou „Adaptační období učitele
je období od vzniku prvního pracovního poměru do skončení 2 let trvání pracovního poměru
k právnické osobě vykonávající činnost školy.“.

2. V čl. I bodu 93 v § 23b odstavec 1 upravit takto:
„(1) V této hlavě se upravuje platový tarif, příplatek za přímou pedagogickou činnost
nad stanovený rozsah a specializační příplatek pedagogického pracovníka, kterému poskytuje
plat zaměstnavatel podle § 109 odst. 3 zákoníku práce; další ustanovení zákoníku práce o platu
nejsou touto právní úpravou dotčena.“.

3. V čl. I bodu 93 v § 23c a v bodu 94 v § 23b odst. 4 ve sloupci „Počet let započitatelné praxe“
číslo „24“ nahradit číslem „25“.

4. V čl. II doplnit bod 5, který zní:
„5. Platová základna podle § 23b odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, činí od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 1,05 násobek
průměrné mzdy v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého
statistického úřadu za kalendářní rok 2020.“.
5. V čl. IV bod 2 upravit takto:
„2. V § 161 se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „Objem finančních prostředků stanovený
za jednotlivé právnické osoby souhrnně podle odstavce 3 písm. b) a c) činí nejméně jednu
šestinu objemu finančních prostředků stanovených souhrnně podle odstavce 3 písm. a), b) a
c).“.“.

