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IV. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb.“), je předkládán s cílem snížit počet stupnic platových tarifů, a zmírnit tak 

výrazné rozdíly v platových tarifech srovnatelných kategorií zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. Navrhované změny mají zároveň zjednodušit platný systém, který je 

v důsledku průběžných změn poměrně složitý. 

V příloze č. 7 se dále navrhuje doplnit do III. skupiny prací pro účely zvláštního 

příplatku činnosti spojené se značnou mírou neuropsychické zátěže spočívající v soustavném 

poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské 

zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém 

provozním režimu na operačních a porodních sálech a na lůžkových odděleních poskytovatelů 

zdravotních služeb a zvýšit horní hranici rozpětí stanoveného pro III. skupinu prací o 1 000 

Kč měsíčně, tj. ze 4 000 Kč na 5 000 Kč. 

 

B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Odměňování zaměstnanců v nepodnikatelské sféře je upraveno v části šesté zákoníku 

práce a v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. stanoví pro 

odměňování těchto zaměstnanců aktuálně devět stupnic platových tarifů. Tento stav 

je důsledkem partikulárních řešení přijímaných v posledních letech k nezbytné stabilizaci 

zaměstnanců v některých oblastech veřejných služeb a správy (školství, zdravotnictví, 

sociálních služeb). Kromě výrazně rozdílné výše platových tarifů poskytovaných 

zaměstnancům podle jednotlivých stupnic, činí současná komplikovaná úprava při praktické 

aplikaci potíže a neumožňuje v některých případech určit platová práva zaměstnanců 

dostatečně jednoznačně. Navrhuje se proto snížení počtu stupnic platových tarifů ze 

současných devíti na šest, a to sjednocením 1. až 3. a 5. a 6. stupnice platových tarifů. 

Práce spočívající v soustavném poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 

vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve 
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třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu na operačních a porodních sálech a na 

lůžkových odděleních poskytovatelů zdravotních služeb jsou spojeny se značnou mírou 

neuropsychické zátěže. Tito zaměstnanci, typicky všeobecné sestry a porodní asistentky, jsou 

v posledních letech na uvedených pracovištích povinni používat ve větším rozsahu složitější 

zdravotnické prostředky a léčivé přípravky a z důvodu zajištění kvality a bezpečnosti musí 

dodržovat náročnější procesní postupy. Vzhledem k vývoji celkového počtu tohoto druhu 

zdravotnických pracovníků se také snižují jejich počty na jednotlivých lůžkových odděleních 

k minimální míře stanovené vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 

zabezpečení zdravotních služeb. Reálně tak dochází k růstu množství práce na jednoho 

každého z těchto zdravotnických pracovníků a také k celkově větší obtížnosti pracovních 

podmínek, za kterých poskytují zdravotní služby. Uvedené důvody se týkají průřezově celého 

spektra oborů, ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby při hospitalizaci pacienta. 

Obdobně je na všech uvedených pracovištích nezbytné zabezpečit výkon těchto prací ve 

třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, tj. z hlediska pracovních podmínek 

v obtížných pracovních režimech. Navrhuje se proto nově poskytovat uvedeným 

zaměstnancům zvláštní příplatek v rámci rozpětí stanoveného pro III. skupinu prací. Současně 

se považuje za vhodné umožnit podle potřeb konkrétního zaměstnavatele výraznější 

diferenciaci výše zvláštního příplatku obecně u všech prací zařazených do této skupiny, a to 

zvýšením horní hranice rozpětí o 1 000 Kč měsíčně, tj. ze 4 000 Kč na 5 000 Kč.  

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, k jejímuž provedení je navržena 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, čl. 28 

Listiny základních práv a svobod, a je vedena snahou reálně zajistit právo zaměstnanců na 

spravedlivou odměnu za práci. Návrh je rovněž v souladu se zmocněním obsaženým v § 123 

odst. 6 písm. f) zákoníku práce. I nadále se při stanovení stupnic platových tarifů zohledňuje 

širší rozsah povinností a omezení některých zaměstnanců, jakož i specifický charakter 

a společenský význam práce určitých profesních kategorií zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě (např. zdravotnických nebo pedagogických pracovníků). Návrh je také v souladu 

s § 129 odst. 2 zákoníku práce zmocňujícím ke stanovení bližších podmínek a výše zvláštního 

příplatku a rozdělení prací do skupin pro účely zvláštního příplatku 
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D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

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. Předkládaný návrh respektuje 

principy uvedené v článku 8 SFEU; návrh není v rozporu z právem Evropské unie 

a judikaturou Soudního dvora EU. 

 

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

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

sociální dopady, dopady na životní prostředí a na bezpečnost nebo obranu státu 
Hodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na 

výkon státní statistické služby, ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

a zhodnocení korupčních rizik  

S účinností od 1. července 2017 se navrhuje sloučit stupnice platových tarifů uvedené 

v přílohách č. 1 až 3 a též v přílohách č. 5 a 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Realizace 

tohoto návrhu představuje pro zaměstnance odměňované podle stupnic platových tarifů 

uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. založení práva na platový 

tarif ve stupnici uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a pro zaměstnance odměňované 

podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 tohoto nařízení založení práva na 

platový tarif ve stupnici uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.  

U zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle základní stupnice a též podle stupnice 

platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., by realizací tohoto 

opatření došlo ke zvýšení jejich platového tarifu o cca 9,4 % a pro zaměstnance, kteří jsou 

odměňováni podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. by došlo ke zvýšení jejich platového tarifu o cca 5,1 %.  
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Navržené opatření není finančně zabezpečeno ve státním rozpočtu, proto je nutné 

pro jeho realizaci potřebné finanční prostředky zajistit. Pro zaměstnance, jejichž platy 

jsou financovány ze státního rozpočtu, by realizace tohoto návrhu představovala s účinností 

od 1. července 2017 do konce roku podle údajů Ministerstva financí náklad ve výši cca 

1,08 mld. Kč včetně příslušenství.  

Navrhované opatření by však zatížilo nejen státní rozpočet, ale i rozpočty územních 

samosprávných celků. Rozpočty veřejného zdravotního pojištění by tímto opatřením nebyly 

finančně zatíženy. Pro zaměstnance, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů územních 

samosprávných celků, by realizace tohoto návrhu představovala s účinností od 1. července 

2017 do konce roku částku ve výši cca 763,9 mil. Kč včetně příslušenství. 

Současně se navrhuje ve III. skupině v příloze č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

upravit zcela nový zvláštní příplatek pro zdravotnické pracovníky, vykonávající nelékařská 

zdravotnická povolání bez odborného dohledu na operačních a porodních sálech a lůžkových 

odděleních poskytovatelů zdravotních služeb. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví by se 

tento nový zvláštní příplatek měl vztahovat na 38 490 zdravotnických zaměstnanců. Již 

v současné době náleží zaměstnancům, kteří vykonávají práce střídavě ve dvousměnném, 

třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, zvláštní příplatek nejméně ve výši 400 Kč 

měsíčně. Poskytnutí nového zvláštního příplatku ve výši 1 000 Kč měsíčně (zvýšení o 600 Kč 

měsíčně) by představovalo s účinností od 1. července 2017 do konce roku finanční náklady 

z rozpočtů veřejného zdravotního pojištění ve výši cca 188,4 mil. Kč včetně příslušenství, 

přičemž roční náklady by činily cca 376,9 mil. Kč včetně příslušenství. Ostatní veřejné 

rozpočty by tímto opatřením neměly být finančně zatíženy.  

Pokud jde o sociální dopady, realizace navrhovaných změn by u dotčených 

zaměstnanců příznivě ovlivnila úroveň platů a mírně by tedy zvýšila kupní sílu spotřebitelů - 

zaměstnanců i celkovou spotřebu jejich domácností.  

 

F. Hodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na 

výkon státní statistické služby, na  ochranu soukromí a osobních údajů, a na 

zhodnocení korupčních rizik  

Návrh respektuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, zákaz jejich diskriminace, 

i zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Navrhované řešení nemá žádné dopady na ochranu 

soukromí či osobních údajů a nezakládá žádná korupční rizika. Navrhovaná úprava nebude 
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mít dopad na výkon státní statistické služby, životní prostředí ani na bezpečnost nebo obranu 

státu.  

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

Dne 8. listopadu 2016 ministr a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 8 odst. 

4  a čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.: 20088/2016-OVL), že se 

k návrhu nařízení vlády hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad neprovede.  
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I – bodům 1, 3 a 7 až 12 

Jedná se o legislativně technické změny, které zohledňují snížení počtu stupnic 

platových tarifů. 

 

K čl. I – bodu 2  

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. stanoví pro zaměstnance odměňované platem 

v současné době 9 stupnic platových tarifů.  Zejména zaměstnanci, jejichž plat je určen 

podle nejnižších stupnic platových tarifů, dlouhodobě výrazně zaostávají v odměňování za 

ostatními zaměstnanci veřejného sektoru. Jedná se např. o umělecké a ostatní zaměstnance v 

 kultuře, nepedagogické zaměstnance ve školství, sociální pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách a zaměstnance zajišťující v sociálních službách ekonomické, provozní, 

technické, personalistické a administrativní práce, zaměstnance územních samosprávných 

celků v organizačních složkách a v některých příspěvkových organizacích zajišťujících 

technické služby, správu komunikací, majetku, bytového fondu, apod. Mezi nimi jsou 

i zaměstnanci zajišťující práce s vysokou mírou složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, kteří 

dosáhli vysokoškolského vzdělání. Tato skutečnost se výrazně projevuje zejména v případech, 

kdy jsou podle rozdílných stupnic platových tarifů odměňování zaměstnanci téhož 

zaměstnavatele.  

V rámci obecné stagnace platů v letech 2009 až 2014 prosadili zástupci zaměstnanců 

ve zdravotnictví samostatnou úpravu platů pro zdravotníky obecně, a následně další výrazné 

navýšení platových tarifů pouze pro lékaře. Dílčí úpravy platů některých kategorií 

zaměstnanců byly provedeny i po roce 2014 ke stabilizaci zaměstnanců v některých oblastech 

veřejných služeb a správy (školství, zdravotnictví, sociální služby). Důsledkem tohoto 

postupu jsou v současnosti nejen výrazné rozdíly v jednotlivých stupnicích platových tarifů, 

ale i poměrně složitá úprava, která podle poznatků Ministerstva práce a sociálních věcí činí 

potíže při praktické aplikaci. 

Navrhuje se proto snížení počtu stupnic platových tarifů ze současných devíti na šest. 

Kromě jednoznačnějšího a nesporného vymezení platových práv, by tato změna měla 

odstranit nejvýraznější rozdíly v platech srovnatelných kategorií zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAJMLDJ52)



10 
 

Omezení počtu stupnic platových tarifů se projeví i ve znění § 5 nařízení vlády, 

kterým se stanoví okruhy zaměstnanců odměňovaných podle jednotlivých stupnic.  

 

K čl. I – bodu 4 

Navrhuje se zvýšit horní hranici rozpětí pro určení výše zvláštního příplatku za výkon 

prací zařazených ve III. skupině ze 4 000 Kč na 5 000 Kč.  

 

K čl. I – bodům 5 a 13 

 Do III. skupiny pro účely nároku na zvláštní příplatek se navrhuje doplnit práce 

spočívající v soustavném poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 

vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve 

třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu na operačních a porodních sálech 

a lůžkových odděleních zdravotnických zařízení. S ohledem na to, že uvedené vymezení 

zahrnuje i specifikaci obtížných pracovních režimu (třísměnného a nepřetržitého), navrhuje se 

současně vyloučit právo na příplatek za práce uvedené v I. skupině v bodě 1, kompenzující 

shodné ztěžující vlivy.    

 

K čl. I – bodu 6  

Navrhuje se sloučení stupnic platových tarifů č. 1 až 3 a 5 a 6, a tím snížení počtu 

stupnic platových tarifů z devíti na šest. Kromě základní stupnice platových tarifů by měly 

nadále platit samostatné stupnice platových tarifů pro  

• zaměstnance, kteří jsou úředníky územního samosprávného celku podle zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o  změně 

některých zákonů, a pro zaměstnance, kteří jsou uvedeni v § 303 odst. 1 

zákoníku práce, kterým uvedené zákony ukládají větší rozsah povinností 

a omezení, 

• zdravotnické pracovníky [s výjimkou lékařů a zubních lékařů u poskytovatelů 

zdravotních služeb lůžkové péče a dalších taxativně stanovených 

zaměstnavatelů, pro které platí samostatná (vyšší) stupnice platových tarifů], 

• posudkové lékaře sociálního zabezpečení, 

• lékaře a zubní lékaře u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, ve 

Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České 

republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby a  
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• pedagogické pracovníky. 

 

K čl. II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. července 2017.  
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