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IV. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh nařízení 

vlády“), se předkládá za účelem efektivnějšího využití možnosti mimořádného ocenění 

výkonu státní služby na tzv. klíčových služebních místech ve smyslu § 1 odst. 3 a 4 tohoto 

nařízení. Na základě požadavků členů vlády uplatněných při projednávání nařízení vlády 

č. 327/2016 Sb., které uvedený postup zavedlo, vyzval náměstek ministra vnitra pro státní 

službu služební úřady, aby navrhly další průřezové obory státní služby, ve kterých je žádoucí 

urychleně posílit platovou motivaci odborníků pro vstup do služebního poměru a setrvání 

v něm. Na základě převažujících podnětů se předkládá návrh na rozšíření taxativního výčtu 

oborů služby obsažených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., z 3 na 7. Rozdíly 

v odměňování dotčených profesí v soukromé sféře a ve státní správě dokládají statistické 

údaje. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), 

k jehož provedení je navržena 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zmocněním uvedeným v § 145 odst. 1 zákona 

o státní službě, podle kterého vláda stanoví nařízením výši platových tarifů s přihlédnutím 

k povinnostem a omezením při výkonu státní služby a k jeho významu a způsob jejich určení 

pro státní zaměstnance. V případě klíčových odborníků se při odměňování zvláště zohledňuje 

zejména mimořádný rozsah povinností vykonávaných s nejvyšší mírou znalostí, dovedností 

a zkušeností a význam jejich služební činnosti pro výkon působnosti daného služebního 

úřadu. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
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V obecné rovině je třeba uvést článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 

jen „SFEU“), který stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné i zlepšování 

životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence 

k jejich zlepšování, a zejména pak článek 8 SFEU, podle kterého Unie usiluje ve všech 

činnostech, ve kterých má pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální oblasti) o to, aby 

se odstraňovaly nerovnosti. Odměňování ve státní správě by tudíž vždy mělo být upraveno 

tak, aby nebyly zakládány neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami 

odměňovanými ze státního rozpočtu, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci.  

Zahrnutí dalších oborů služby mezi ty, ve kterých může státnímu zaměstnanci 

za kumulativního splnění podmínek uvedených v § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

být určen platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně 

v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je zařazen (jmenován), zohledňuje 

praktické požadavky jednotlivých služebních úřadů s ohledem na zjištění, že pro výkon jejich 

působnosti jsou klíčová služební místa i v těchto oborech. Státní zaměstnanci budou i nadále 

odměňováni s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost plněných služebních úkolů 

a s ohledem na své znalosti, dovednosti a zkušenosti. Navrhované rozšíření seznamu oborů 

služby v příloze č. 1 k  nařízení vlády č. 304/2014 Sb. je tak v souladu se zásadou rovnosti 

v odměňování.  

Návrh není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie, ani s judikaturou jejích soudních orgánů. 

 Práva zaměstnanců v oblasti odměňování zaručují i mezinárodní smlouvy, kterými 

je Česká republika vázána. Jsou jimi především Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Listina 

základních práv EU a Evropská sociální charta. Všechny dokumenty zaručují pracovníkům 

spravedlivou odměnu bez jakéhokoli neodůvodněného rozlišování. Spravedlivou odměnou je 

pojímán jak absolutní požadavek na ekvivalenci vykonané práce a příslušející odměny za ni, 

tak relativně v rámci porovnání odměny za stejnou práci s odměnou jiného zaměstnance. 

S uvedenými mezinárodními smlouvami je návrh rovněž v souladu, neboť případné rozdíly 

v odměňování konkrétních státních zaměstnanců vyplývající z navrhovaných změn budou 

vždy vyplývat z různé míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti služebních úkolů, které 

vykonávají a míry jejich znalostí, zkušeností a dovedností. 

 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
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V případě některých odborníků je státní služba se současnou platovou úrovní 

v konkurenční nevýhodě oproti soukromé sféře, zejména pak v některých nadstandardně 

odměňovaných oborech, které vyžadují dlouhodobou předběžnou přípravu v podobě studia 

na vysoké škole a následné odborné praxe. Trvale se nedaří pro státní službu získávat státní 

zaměstnance s vysokou mírou odbornosti, resp. nedaří se za současné situace na trhu práce 

tuto skupinu státních zaměstnanců ve státní službě stabilizovat. Zvolené obory státní služby 

mají průřezových charakter pro celou státní správu a zájem na obsazení služebních míst, pro 

která jsou tyto obory služby stanoveny je z hlediska elementární funkčnosti státní správy 

značný. 

Další obory služby, ve kterých se zmíněné problémy rovněž vyskytují a o které 

se proto navrhuje rozšířit přílohu č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., jsou: 

• Finance, 

• Audit, 

• Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek,  

• Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, 

příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. 

Z výsledků zjištění obsažených v Analýze v oblasti odměňování státní správy 

mj. vyplynulo, že podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je v nepodnikatelské sféře 

vyšší, avšak výše průměrných výdělků v této kategorii je nižší, a to zejména v některých 

exponovaných oborech.  

 

Finance (obor služby č. 1) 

Pro služební úřady je v současnosti obtížné získat dostatečně kvalifikované státní 

zaměstnance v tomto oboru služby. Například výkon činností týkajících se sestavování 

veřejných rozpočtů zahrnuje úkoly s vysokou mírou složitosti, odpovědnosti a psychické 

namáhavosti; zároveň je nepochybné, že se jedná o činnosti, které jsou pro služební úřad zcela 

nepostradatelné. V současnosti se služební úřady potýkají s nezájmem kompetentních 

odborníků o výběrová řízení na dotčená služební místa. 

Z údajů Informačního systému o průměrném výdělku (dále jen „ISPV“) 

a Informačního systému o platu (dále jen „ISP“) vyplývá, že výrazné rozdíly mezi 

podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou jsou především u profese finančních analytiků 

(CZ-ISCO 24136), kde v 1. pololetí roku 2016 činil absolutní rozdíl 19 412 Kč měsíčně 
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(tj. 50,9 %) ve výši průměrné mzdy/platu (viz graf č. 1). Náplň činností uvedené profese 

odpovídá svou složitostí, odpovědností a namáhavostí oboru služby č. 1. 

 

 

Graf č. 1: Průměrný plat (mzda) finančních analytiků 

 
 

Audit (obor služby č. 3) 

V případě tohoto oboru služby je důvodem pro nedostatek kvalifikovaných odborníků 

nejen nízká platová atraktivita v porovnání se soukromou sférou, ale také mimořádné nároky 

na profesní zkušenosti a značná míra odpovědnosti spojená s výkonem služby. 

Z údajů ISPV a ISP vyplývá, že výrazné rozdíly mezi podnikatelskou 

a nepodnikatelskou sférou jsou u účetních auditorů (CZ-ISCO 24112), kde v 1. pololetí roku 

2016 činil absolutní rozdíl 27 756 Kč měsíčně (tj. 80,6 %) ve výši průměrné mzdy/platu (viz 

graf č. 2). Náplň činností uvedené profese odpovídá svou složitostí, odpovědností 

a namáhavostí oboru služby č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAJ6JZ2MF)



6 
 

Graf č. 2: Průměrný plat (mzda) účetních auditorů 

 
 

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek (obor služby č. 46) 

Vysoké nároky na znalost národního i evropského práva a značná míra odpovědnosti 

v současnosti značně ztěžují nábor a stabilizaci státních zaměstnanců, kteří vykonávají službu 

v tomto oboru služby. 

Významné rozdíly mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou jsou zaznamenány 

u specialistů v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací (CZ-ISCO 24225), kde 

v 1. pololetí roku 2016 činil absolutní rozdíl 23 503 Kč (tj. 68,5 %) ve výši průměrné 

mzdy/platu (viz graf č. 3). Náplň činností uvedené profese odpovídá svou složitostí, 

odpovědností a namáhavostí oboru služby č. 46.  
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Graf č. 3: Průměrný plat (mzda) specialistů v oblasti hospodaření s majetkem státu 

 
 
Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, 

příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání (obor služby č. 78) 

Organizace a správa státní služby je pro fungování celé státní správy nepochybně zcela 

klíčová, neboť má vliv na výkon služby všech státních zaměstnanců ve služebním úřadu. 

Podle vyjádření samotných služebních úřadů je nedostatek státních zaměstnanců mj. spojen 

s nároky na řešení složitých skutkových případů, jejichž řešení ještě nemá ustálenou praxi. 

Pro vyjádření rozdílů mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou pro tento obor 

služby je vhodné vycházet z výše průměrné mzdy a platu u řídících pracovníků v oblasti 

personální (CZ-ISCO 12122), kde v 1. pololetí roku 2016 činil absolutní rozdíl mzdy/platu 

28 977 Kč (tj. 57,5 %) - viz graf č. 4. Náplň činností uvedené profese odpovídá svou 

složitostí, odpovědností a namáhavostí oboru služby č. 78. 
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Graf č. 4: Průměrný plat (mzda) řídících pracovníků v oblasti personální 

 
 

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky; sociální 

dopady, dopady na životní prostředí a na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Při zavedení tohoto platového institutu (od 1. listopadu 2016) byly finanční náklady 

na státní rozpočet kalkulovány s ohledem na skutečnost, že celkový počet klíčových 

služebních míst státních zaměstnanců nesmí překročit hranici 5 % služebních míst 

ve služebním úřadu. Takto kalkulované finanční náklady představovaly podle údajů 

Ministerstva financí v celoročním vyjádření částku ve výši cca 394 mil. Kč včetně 

příslušenství, přičemž je nutné přihlédnout ke schválenému počtu systemizovaných míst 

na rok 2017.    

Navržené rozšíření oborů služby v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. s účinností 

od 1. dubna 2017 nepředstavuje dodatečné finanční dopady do parametrů v platové 

oblasti státního rozpočtu, neboť se nerozšiřuje hranice uplatnitelnosti institutu, která zůstává 

zachována na maximální možné úrovni 5 % služebních míst ve služebním úřadu. 

    

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na výkon 
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státní statistické služby, ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení 

korupčních rizik  

 

Vzhledem k tomu, že hlediskem pro uplatnění možnosti určení platového tarifu 

až ve výši dvojnásobku bude v případě všech sedmi oborů služby (včetně čtyř nově 

navrhovaných) nadále odbornost, složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávaných 

správních činností (objektivní kritérium) a dále nejvyšší míra znalostí, dovedností 

a zkušeností v příslušném oboru služby (subjektivní kritérium), je navrhovaná změna 

v souladu se zákazem diskriminace i principem rovnosti mužů a žen. Navrhovaná úprava 

nemá vliv na výkon státní statistické služby ani na ochranu soukromí a osobních údajů. Nelze 

předpokládat ani zvýšení korupčních rizik, neboť úprava nepředstavuje zásadní kvalitativní 

změnu dosavadního způsobu odměňování ve státní službě. 

 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Dne 17. ledna 2017 ministr a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.: 1162/2017-OHR), že se k návrhu 

nařízení vlády hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad neprovede. 

 

 

II. Zvláštní část 
 

K čl. I 

 

Navrhuje se rozšíření počtu oborů služby, ve kterých bude služebnímu orgánu 

umožněno, aby státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro 

které je stanovena alespoň 12. platová třída a které je označené ve služebním předpisu 

služebního orgánu za klíčové, určil platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní 

zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Konkrétně se jedná o obory služby: Finance, Audit, 

veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a Organizační věci státní služby a správa 

služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 

z povolání. 
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K čl. II 

 

Účinnost nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., se navrhuje 

stanovit od 1. dubna 2017. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAJ6JZ2MF)




