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VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 1. do 22. února 2017. Materiál byl zaslán celkem na 46 připomínkových míst. 
Stanovisko zaslalo celkem 36 připomínkových míst. Ke dni 23. února 2017 připomínky nezaslalo celkem 10 připomínkových míst. 
Stanovisko bez připomínek zaslalo 24 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 12 připomínkových míst, z toho 9 
připomínkových míst vzneslo zásadní připomínky a 3 připomínková místa pouze doporučující připomínky. Doporučujícím 
připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. Pokud jde o zásadní připomínky, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Obecně 
k návrhu 
nařízení vlády 

Energetický 
regulační úřad 
ROZPOR 

Energetický regulační úřad je toho názoru, že režim 
„klíčových míst“ z vybraných oborů služby, které se 
navrhovaným materiálem rozšiřují, není systémovým 
řešením problému nedostatku odborníků vybraných 
profesí ve státní správě. Nesouhlasí s omezením 
stanovení mimořádného platového tarifu na klíčovém 
místě na jeden rok a s tím, že mimořádný platový tarif se 
určuje omezenému počtu státních zaměstnanců, ačkoliv 
řada úkolů úřadu je plněna týmově. 
Navrhuje proto zvážit jiné řešení definovaného problému 
podhodnocení platů zejména u vybraných profesí. 
Například přehodnocení katalogu správních činností nebo 
možnosti posunutí zaměstnance do vyššího platového 
stupně v rámci pásmového odměňování. 
Navrhuje také zvýšení procentní hranice použití z 5% na 
alespoň 10%.  

Neakceptováno. 
Uvedený způsob platového ocenění 
odborníků ve státní službě byl dříve 
schválen vládou, která předkladatele 
aktuálně zmocnila pouze k úpravě rozsahu 
oborů služby, kterých se může režim 
klíčových služebních míst týkat. 
Jedná se o nástroj k ocenění 
kvalifikovaných odborníků obecně s tím, 
že k motivaci mladých státních 
zaměstnanců má sloužit spíše již 
schválená možnost rychlejšího postupu do 
vyšších platových stupňů. 
Změna délky období, na které lze přiznat 
mimořádně až dvojnásobek platového 
tarifu na klíčových služebních místech, 
aktuálně není zvažována, neboť by 
předkladatel překročil zadání, které pro něj 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

vyplynulo ze závěrů jednání vlády. Ze 
stejného důvodu nelze zvýšit podíl 
klíčových služebních míst ve smyslu § 1 
odst. 3 dotčeného nařízení, taková úprava 
je nad rámec předloženého návrhu. 
Na okraj podotýkáme, že jednání 
o možných budoucích úpravách katalogu 
správních činností probíhají s ohledem na 
vývoj náročnosti úkolů, které musejí státní 
zaměstnanci vykonávat. 
 

K čl. I Ministerstvo 
dopravy 
Připomínka 
změněna na 
doporučující 

Navrhuje seznam rozšířit o další bod, v němž bude uveden 
obor služby „Doprava“ z důvodu platové situace 
zaměstnanců zabývajících se výstavbou dopravní 
infrastruktury i vlastním dopravním provozem.  

Neakceptováno. 
1) 
V návrhu uvedené obory státní služby byly 
vybrány na základě výzvy náměstka 
ministra vnitra pro státní službu 
adresované služebním úřadům v souladu 
s požadavky uplatněnými některými členy 
vlády. S požadavky na zařazení 
konkrétních oborů služby do přílohy č. 1 
k dotčenému nařízení se měly možnost 
jednotlivé útvary služebních úřadů na 
náměstka ministra vnitra obrátit 
prostřednictvím státních tajemníků, kterým 
byla uvedená výzva adresována. 
Připomínkám požadujícím začlenit 
úzkoprofilové obory služby nelze vyhovět 
již z důvodu původního zadání vlády, která 
požadovala, aby do přílohy č. 1 byly 
zařazeny nově pouze obory služby, které 
jsou průřezové pro státní správu jako 
celek. 
Jednotlivé obory služby byly zvoleny 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
ROZPOR 

Požaduje čl. I doplnit o bod 8, který zní: 
"8. Další obor nebo obory služby určené služebním 
úřadem." S tím, že současná podoba znevýhodňuje ty 
obory služby, které za klíčová považuje každý jednotlivý 
služební úřad v zájmu řádného výkonu jemu svěřených 
kompetencí.  
Nebude-li předchozí připomínce vyhověno, požaduje 
zařazení oboru Společné evropské politiky podpory a 
pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. 
Důvodem je nedostatek kvalifikovaných uchazečů, 
složitost problematiky a nutnost nahrazovat činnost 
chybějících státních zaměstnanců v rámci externí smluvní 
spolupráce za výrazně vyšší ceny. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Požaduje do přílohy č. 1 doplnit i obor služby 4. 
Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 
neboť tento obor se úzce pojí s nově navrhovaným 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

ROZPOR oborem služby 46. Veřejné investování a zadávání 
veřejných zakázek. Významné rozdíly mezi podnikatelskou 
a nepodnikatelskou sférou jsou právě u specialistů 
v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací 
(rozdíl 68,5 %). 

mj. s ohledem na konkurenční výhodu 
soukromé sféry v oblasti odměňování za 
práci (viz konkrétní srovnání výše 
platů/mezd v odůvodnění). 
2) 
Možnost, aby služební úřady samy určily 
obor (obory) služby, ve kterých by bylo 
možno služební místa označit za klíčová, 
byla na základě požadavků služebních 
úřadů v návrhu předchozí novely nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. obsažena, avšak při 
projednávání návrhu vládou byla tato 
možnost následně zamítnuta. 
3) 
V případě, že činnost správního úřadu 
zabezpečuje jako zaměstnanec 
v pracovním poměru nebo státní 
zaměstnanec i osoba, která je ve své 
specializaci vynikajícím, všeobecně 
uznávaným odborníkem a vykonává 
činnosti zařazené do 10. až 16. platové 
třídy, lze její mimořádný odborný přínos 
ocenit při splnění stanovených podmínek 
osobním příplatkem až do výše 100 % 
platového tarifu nejvyššího platového 
stupně v příslušné platové třídě. 
 
 

Požaduje doplnit dále obory služby 47. Společné 
evropské politiky podpory a pomoci, evropské 
strukturální, investiční a obdobné fondy a 62. 
Financování, řízení a sledování společné zemědělské 
politiky. Státní zaměstnanci vykonávající službu ve výše 
uvedených oborech služby se významným způsobem 
podílejí na čerpání dotací z Evropské unie ve značném 
rozsahu. 
Požaduje doplnit i obor služby 53. Zemědělství s tím, 
že zemědělství má v kontextu hospodářské politiky 
zásadní význam, přičemž implementace pravidel Společné 
zemědělské politiky do právního řádu ČR je po odborné 
stránce velmi náročná činnost. Nesouhlasí s preferencí 
průřezových oborů v návrhu nařízení. 
Požaduje doplnit i obor služby 10. Školství, výchova a 
vzdělávání a obor služby 12. Výzkum, vývoj a inovace, 
neboť v rámci daných oborů služby probíhají činnosti, 
které vyžadují vysoké nároky na znalosti a zkušenosti i 
značnou míru odpovědnosti. 

Správa státních 
hmotných rezerv 
ROZPOR 

V Čl. I požaduje doplnit bod 8 ve znění: 
„8. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa 
státních hmotných rezerv.“ Důvodem je 
nepostradatelnost oboru pro zajištění bezpečnosti České 
republiky a pro řešení různých krizových situací; jde o 
specifický průřezový obor služby, přičemž pro služební 
úřady je v současné době velmi obtížné získat a udržet typ 
zaměstnanců vhodných pro výkon tohoto oboru služby. 

Úřad pro Požaduje, aby byl obor č. 73 Hospodářská soutěž, 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

ochranu 
hospodářské 
soutěže 
ROZPOR 

dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a 
dohled nad poskytováním veřejné podpory, dle 
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby 
také zařazen mezi navržené zvýhodněné klíčové obory 
služby do Přílohy č. 1  předložené novely nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb. z důvodu posílení atraktivity výkonu 
služby ve výše uvedeném oboru. Důvodem je skutečnost, 
že na státní zaměstnance v tomto oboru jsou kladeny 
mimořádné vysoké požadavky v kombinaci, která je 
v soukromé sféře honorována nesrovnatelně vyšší 
odměnou za práci. Úřad se potýká s odlivem zkušených 
státních zaměstnanců slouží jako „akademie“ pro budoucí 
odborníky na soutěžní právo, právo veřejných zakázek a 
poradenství v oblasti veřejné podpory pro soukromé 
subjekty. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
ROZPOR 
 

V příloze č. 1 požaduje za bod 7 doplnit nový bod 8, který 
zní: 8. Zdravotnictví a ochrana zdraví, z důvodu že se 
trvale nedaří pro státní službu získávat státní zaměstnance 
s vysokou mírou odbornosti, v oboru služby Zdravotnictví a 
ochrana zdraví. 

Asociace 
samostatných 
odborů 
Připomínka 
změněna na 
doporučující 

Asociace samostatných odborů vyjadřuje svoji pochybnost 
o potřebě dalšího rozšiřování počtu oborů služby, kde 
bude možné přiznávat de facto smluvní platy vybraným 
zaměstnancům ve státní službě. Upozorňuje na souvislost 
s nedostatečným platovým ohodnocením státních 
zaměstnanců finančních úřadů. 
Nesouhlasí se zařazením oboru Organizační věci státní 
služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, 
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, kde 
rozhodně chybí významný převis poptávky státních orgánů 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

nad nabídkou uplatnění v tomto oboru služby, protože se 
nedomnívá, že právě v těchto oborech je výrazný 
nedostatek zájemců o práci a počet neobsazených 
služebních míst v těchto oborech ve státní správě není 
významný. 

Nad rámec 
návrhu 

Ministerstvo 
dopravy 
Připomínka 
změněna na 
doporučující 

Požaduje, aby současně byl upraven procentní limit pro 
klíčová místa v § 1 odst. 3. Rozšíření seznamu oborů bez 
zvýšení tohoto limitu není fakticky možné, protože finanční 
prostředky na zvýšení platového ohodnocení u nově 
zařazených oborů, by bylo nutné ušetřit u oborů již 
v seznamu obsažených. Současně shodný limit pro 
všechny úřady znevýhodňuje úřady s malým počtem 
státních zaměstnanců (např. u úřadu s 30 státními 
zaměstnanci je 5 % pouze 1,5 osoby). 

Neakceptováno 
Změna zvýšení podílu klíčových 
služebních míst upravená v § 1 odst. 3 
citovaného nařízení, je nad rámec 
předloženého návrhu a zadání, které pro 
předkladatele vzešlo z jednání vlády. 
Případnou změnu podílu klíčových 
služebních míst lze zvážit po uplynutí 
delšího časového období od účinnosti 
opatření. 

Ministerstvo 
zemědělství 
ROZPOR 

Doporučuje zvážit, zda by o klíčových oborech služby 
neměl rozhodovat služební orgán (v daném rozsahu 5 % 
služebních míst). Pouze služební orgán může mít přehled 
o tom, kteří vysoce kvalifikovaní odborníci jsou pro 
služební úřad klíčoví a nepostradatelní. 

Neakceptováno. 
Možnost, aby služební úřady samy určily 
obor (obory) služby, ve kterých by bylo 
možno služební místa označit za klíčová, 
byla na základě požadavků služebních 
úřadů v návrhu předchozí novely nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. obsažena, avšak při 
projednávání návrhu vládou byla tato 
možnost následně zamítnuta. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
ROZPOR 
 

V Příloze č. 4 požaduje doplnit do III. skupiny body 8. a 9., 
které zní:   
Bod 8. - Výkon služby státních zaměstnanců orgánu 
ochrany veřejného zdraví spojený s ochranou a 
podporou zdraví při mimořádných událostech a 
krizových stavech nebo s dozorem nad hornickou 
činností a činností prováděnou hornickým způsobem.  
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry 
rizika ohrožení života a zdraví dané charakterem rizika, 

Neakceptováno. 
Jedná se o připomínky zcela nad rámec 
návrhu. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

členitosti terénu a nebezpečím vyplývajícím z charakteru 
daného prostředí. 
Bod 9. - Výkon služby státních zaměstnanců orgánu 
ochrany veřejného zdraví spočívající v rozhodování a 
dozoru spojeném s ochranou veřejného zdraví, při 
němž dochází k vysoké míře jejich ohrožení 
v důsledku vysoce závažných epidemiologických rizik.  
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry 
epidemiologického rizika ohrožení života a zdraví nebo 
míry předvídatelnosti a rozpoznatelnosti nebezpečí. 
V ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 
o platových poměrech státních zaměstnanců, 
požadujeme za slovo „zabezpečení“ vložit slova „nebo 
lékařem orgánu ochrany veřejného zdraví“. 
ČMKOS a OSZSP ČR má za to, že práce lékaře orgánu 
ochrany veřejného zdraví je svojí náročností zcela 
srovnatelná s prací lékaře orgánu sociálního zabezpečení.  

K odůvodnění Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
ROZPOR 

Požadujeme provedení stejného srovnání výše platů u 
všech oborů služby. Např. obor č. 47 týkající se fondů a 
projektů jistě po statistickém vyhodnocení průměrných 
platů v soukromé sféře splňuje uvedené podmínky. 

Neakceptováno. 
Srovnání výše platů bylo provedeno u  
těch oborů služby, které splňují podmínky 
průřezovosti v rámci celé státní služby a 
byly uplatněny u náměstka ministra vnitra 
pro státní službu. Provedení širší analýzy 
ze zadání vymezeného vládou nevyplývá 
a vyžadovalo by široké personální 
zabezpečení i výrazně větší časovou 
dotaci.  

Ministerstvo 
obrany 
Připomínky 
změněny na 
doporučující 

Požadujeme v důvodové zprávě popsat přesný postup, na 
základě kterého byly zjišťovány průměrné mzdy/platy u 
jednotlivých profesí uváděné v grafech č. 1 - 4. 
V Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) výše 
průměrných mezd/platů u jednotlivých profesí 
neodpovídaly hodnotám uváděným v důvodové zprávě, 

Neakceptováno. 
Informace, o použití informačního systému 
o průměrném výdělku, ze kterého lze 
všechny potřebné vstupní údaje získat, 
v odůvodnění obsažena je.   
Zdroj informací pro účely porovnání výše 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

případně se je nepodařilo v ISPV dohledat. V Informačním 
systému o platech (ISP) se výši průměrných mezd/platů 
nepodařilo dohledat vůbec. 

mzdy / platu v konkrétních povoláních jsou 
výstupy ISPV a ISP na internetových 
stránkách www.ispv.cz v sekci „Výsledky 
šetření“ – „Archiv“ – „Rok 2016“ – tabulky 
MZS_M8 a PLS_M8. V těchto dvou 
tabulkách byly porovnávány výše 
průměrných mezd / platů v podnikatelské 
a v nepodnikatelské sféře těchto kategorií 
povolání: CZ-ISCO  24136, CZ-ISCO 
24112, CZ-ISCO 24225 a CZ-ISCO 
12122. 

Ze stejného důvodu požadujeme do důvodové zprávy u 
grafů č. 1 - 4 doplnit přesné odkazy na zdroje, na základě 
kterých bude možné dohledat informace týkající se výše 
průměrných mezd/platů uváděných v grafech č. 1 - 4 u 
jednotlivých profesí. 

Ministerstvo 
zemědělství 
ROZPOR 

Doporučujeme doplnit do odůvodnění zařazení 
jednotlivých oborů služby do přílohy č. 1 k nařízení vlády 
kromě průměrné mzdy v dané oblasti také medián mezd, 
neboť tento údaj může lépe posloužit pro porovnání mezd 
mezi soukromou a veřejnou sférou. Průměrná mzda (a to 
právě v rámci právní oblasti, financí nebo IT, kde je velké 
rozpětí mezd) sama o sobě není dostatečným ukazatelem. 

Neakceptováno. 
Porovnávání výše mzdy / platu na základě 
jejich průměrné hodnoty je pro účely 
novely nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
dostatečně referenční veličina. 
Porovnávání výše průměrné mzdy a platu 
v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře 
je využíváno i Českým statistickým 
úřadem. Využití mediánu mzdy (platu) by 
na prokázání výrazných rozdílů v úrovni 
odměňování vybraných povolání 
v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře 
nemělo žádný vliv.  
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Doplňující statistické údaje připomínkového 
řízení: 

Bez připomínek: 
 
Ministerstvo kultury 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Ministerstvo zdravotnictví 
Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády 
Akademie věd ČR 
Bezpečnostní informační služba 
Česká národní banka 
Český báňský úřad 
Český statistický úřad 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
Grantová agentura ČR 
Kancelář prezidenta republiky 
Národní bezpečnostní úřad 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Úřad pro zahraniční styky a informace 
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových 
Úřad průmyslového vlastnictví 
 

Připomínky nezaslali: 
 
Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády 
Český telekomunikační úřad 
Kancelář Poslanecké sněmovny 
Kancelář Senátu 
Kancelář veřejného ochránce práv 
Technická agentura ČR 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví 
Ústav pro studium totalitních režimů 
 
Doporučující připomínky zaslali: 
 
Ministerstvo financí 
Úřad vlády ČR – Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
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