
 

VI. 
Vypořádání připomínkového řízení 

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 

Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

Obecně k návrhu 

MV Z Obecně k 
návrhu 

Požadujeme vyjasnit, jakým způsobem budou 
rozpočtové nároky navrhovaných změn řešeny. 

Odůvodnění 
V odůvodnění navrhovaného nařízení vlády je 
konstatováno, že „navržené opatření není 
finančně zabezpečeno ve státním rozpočtu, proto 
je nutné pro jeho realizaci finanční prostředky 
zajistit“. Pro zaměstnance, jejichž platy jsou 
financovány ze státního rozpočtu, předkladatel 
podle údajů Ministerstva financí očekává do 
konce letošního roku náklad ve výši cca 1,08 mld. 
Kč včetně příslušenství.  
Předkladatel však nijak nekonkretizuje, jakým 
způsobem budou finanční prostředky pro 
jednotlivé rezorty, jejichž zaměstnanců se novela 
týká, zajištěny. V této souvislosti připomínáme, že 
návrh se bezprostředně dotýká i resortu 
Ministerstva vnitra. V rámci organizačních složek 
státu a příspěvkových organizacích v působnosti 
Ministerstva vnitra je v současné době zařazeno 
celkem 2 210 pracovních míst, jichž by se 
navrhované změny nařízení č. 564/2006 Sb. měly 
dotknout. Pokud navrhovaný právní předpis 

Vysvětleno  
 
Po ukončení meziresortního připomínkového řízení 
proběhlo jednání mezi 1. místopředsedou vlády a 
ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí 
za účelem finančního zabezpečení navrhovaných 
změn. Na tomto jednání 1. místopředseda vlády 
přislíbil zajistit finanční prostředky na pokrytí dopadů 
novely do státního rozpočtu. 
 
Připomínkové místo s vysvětlením souhlasí za 
podmínky, že finanční prostředky budou 
zabezpečeny. 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

nabude účinnosti k 1. červenci 2017, činil by 
finanční dopad do rozpočtu Ministerstva vnitra pro 
rok 2017 na platy zaměstnanců a související 
výdaje celkem 34 910 000 Kč a pro rok 2018 s 
trvalým vlivem do dalších let by pak činil dopad 
celkem 69 820 000 Kč. Přitom finanční prostředky 
nejsou zabezpečeny v rámci stávajícího rozpočtu 
Ministerstva vnitra ani pro rok 2017, ani v rámci 
limitů schválených střednědobých výhledů od 
roku 2018.  

MŠMT Z Obecně k 
návrhu 

Ze systémového hlediska považujeme tento 
materiál za správný a plně jej podporujeme, 
avšak upozorňujeme, že předložený materiál 
zakládá navýšené nároky na prostředky státního 
rozpočtu bez odpovídajícího rozpočtového 
zabezpečení (jen dopad do rozpočtu kapitoly 
MŠMT odhadujeme na téměř 800 mil. Kč pro rok 
2017). Před schválením tohoto materiálu je tak 
třeba vyjasnit zajištění rozpočtového 
zabezpečení. 

Vysvětleno 
Po ukončení meziresortního připomínkového řízení 
proběhlo jednání mezi 1. místopředsedou vlády a 
ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí 
za účelem finančního zabezpečení navrhovaných 
změn. Na tomto jednání 1. místopředseda vlády 
přislíbil zajistit finanční prostředky na pokrytí dopadů 
novely do státního rozpočtu. 
 
Připomínkové místo s vysvětlením souhlasí za 
podmínky, že finanční prostředky budou 
zabezpečeny. 

MSP 
 

Z Obecně k 
návrhu 

Ministerstvo spravedlnosti nedisponuje 
potřebnými finančními prostředky pro realizaci 
navržených opatření, nesouhlasíme se způsobem 
řešení finančního dopadu do státního rozpočtu a 
žádáme, aby finanční dopady do resortu 
justice byly plně kompenzovány (tj. zvýšení 
prostředků na platy a související výdaje). Tuto 
připomínku označujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Po ukončení meziresortního připomínkového řízení 
proběhlo jednání mezi 1. místopředsedou vlády a 
ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí 
za účelem finančního zabezpečení navrhovaných 
změn. Na tomto jednání 1. místopředseda vlády 
přislíbil zajistit finanční prostředky na pokrytí dopadů 
novely do státního rozpočtu. 
 
Připomínkové místo s vysvětlením souhlasí za 
podmínky, že finanční prostředky budou 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

zabezpečeny. 

Olomoucký kraj 
 

Z Obecně k 
návrhu 

Změna finančně zatíží rozpočty územních 
samosprávných celků (a nejen je). Účinnost 
právní úpravy nařízení je navrhována od 
1. 7. 2017, přičemž nikde není stanoveno, jak se 
v horizontu cca 4 měsíců, tj. do nabytí účinnosti 
navrhované právní úpravy, podaří zajistit finanční 
prostředky na její realizaci. 
Navrhované opatření bude mít dopad do rozpočtů 
obcí a krajů zřizujících organizace poskytující 
sociální služby. Ačkoliv jsou v důvodové zprávě 
zmíněny dopady na státní rozpočet i rozpočty 
územních samosprávných celků, samotná 
důvodová zpráva se nijak nevypořádává 
s otázkou krytí tohoto dopadu v příslušných 
rozpočtech obcí a krajů. Máme za to, že na místě 
by proto bylo minimálně doplnění důvodové 
zprávy, a to v duchu shora naznačených 
rozpočtových úskalí. 

Neakceptováno - ROZPOR 

Územní samosprávné celky budou muset dodatečné 

finanční prostředky na realizaci předložených opatření 

nalézt ve svých rozpočtech. 

 

Připomínkové místo na připomínce trvá. 

Karlovarský kraj 

 

 

 
Z 

Obecně k 
návrhu 

Požadujeme, aby společně s návrhem změny 

nařízení vlády byla řešena i problematika 
financování provedené právní úpravy tak, aby 
současně se změnou nařízení vlády byly pro 
územní samosprávné celky vyčleněny ze 
státního rozpočtu finanční prostředky 
v takové výši, která plně pokryje tímto 
nařízením stanovené platové změny. 

Neakceptováno - ROZPOR 

Územní samosprávné celky budou muset dodatečné 
finanční prostředky na realizaci předložených opatření 
nalézt ve svých rozpočtech. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

Jihočeský kraj 
 
Z 

Obecně k 
návrhu 

Navržená změna bude mít dopad na veřejné 
rozpočty minimálně tak, jak je popsáno v části 
IV. Odůvodnění, oddílu E, včetně dopadu do 
rozpočtu Jihočeského kraje. Proto zásadně 
nesouhlasíme s vynětím materiálu z hodnocení 
dopadů regulace RIA, ve kterém by bylo 

Neakceptováno  - ROZPOR 

Územní samosprávné celky budou muset dodatečné 
finanční prostředky na realizaci předložených opatření 
nalézt ve svých rozpočtech. 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

definováno, jakým způsobem bude dopad do 
rozpočtu územních samosprávných celků (ÚSC) 
řešen. Navrhujeme doplnit alespoň do 
odůvodnění, že státní rozpočet zajistí možnost 
kompenzace zvýšených nákladů ÚSC zvýšením 
alokace příslušných dotačních titulů státního 
rozpočtu. 

Připomínkové místo na připomínce trvá. 

Moravsko-
slezský kraj 

Z Obecně k 
návrhu 

Doporučujeme, aby realizace tohoto návrhu 

byla uskutečněna pouze za předpokladu, že 

celkový roční objem finančních prostředků 

vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu 

sociálních služeb pro příslušný rozpočtový 

rok bude navýšen přibližně o 1,5 mld. Kč. 

Při změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb. bude 

celkový dopad na poskytovatele sociálních služeb 

zařazených do Krajské základní sítě 

poskytovatelů sociálních služeb v období od 1. 7. 

2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 88.100.000 

Kč, z toho přímý dopad do rozpočtu kraje bude ve 

výši 24.750.000 Kč. Pro následující rok 2018 by 

to znamenalo chybějící prostředky v systému 

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji ve 

výši 176.200.000 Kč, s přímým dopadem do 

rozpočtu kraje ve výši 49.500.000 Kč. 

Vysvětleno 

Financování sociálních služeb má stále se zvyšující 
trend. V roce 2014 činila dotace 7,7 mld. Kč a v roce 
2017 činila 9,27 mld. Kč, tj. růst cca o 20 %. 
V souvislosti s předloženým návrhem novely nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. MPSV předloží vládě 
k projednání materiál nelegislativní povahy, který se 
zabývá dofinancováním sociálních služeb v roce 
2017. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

SMOČR Z Obecně k 
návrhu 

Svaz upozorňuje, že ač si je vědom nízké platové 
úrovně zaměstnanců ve veřejných službách, 
navrhovaná opatření budou mít výrazný negativní 
dopad do rozpočtu územních samosprávných 
celků, s čímž žádný ÚSC při tvorbě rozpočtu 
nepočítal. Pokud by NV nabylo účinnosti, musely 

Vysvětleno 
Financování sociálních služeb má stále se zvyšující 
trend. V roce 2014 činila dotace 7,7 mld. Kč a v roce 
2017 činila 9,27 mld. Kč, tj. růst cca o 20 %. 
V souvislosti s předloženým návrhem novely nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. MPSV předloží vládě 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

by ÚSC zajistit rozpočtové změny na úkor investic 
nebo jiných veřejných služeb. První na řadě by 
tak nejspíš mohlo být omezení provozu kulturních 
institucí, protože z hlediska nákladů jsou pro 
zřizovatele nejdražší. Bude rovněž ohroženo 
stávající fungování sociálních služeb bez 
garantovaného navýšení dotace krajům. 
Nesouhlasíme proto s nesystémově 
navrhovanou účinností od 1. 7. 2017 a 
požadujeme, aby MPSV garantovalo zvýšení 
finančních prostředků vyčleněných na 
podporu sociálních služeb pro příslušný 
rozpočtový rok.  

k projednání materiál nelegislativní povahy, který se 
zabývá dofinancováním sociálních služeb v roce 
2017.  

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

UZS Z Obecně k 
návrhu 

MPSV v důvodové zprávě uvádí dopady do 
rozpočtů ÚSC ve výši cca 764 mil. Kč do konce 
roku 2017. S touto částkou žádný ÚSC ve svém 
rozpočtu nepočítal, tedy bude v případě, že 
nařízení vlády nabude skutečně účinnosti, zajistit 
rozpočtové změny na úkor jiných plánovaných 
položek v rozpočtu. 

Neakceptováno - ROZPOR 

Územní samosprávné celky budou muset dodatečné 
finanční prostředky na realizaci předložených opatření 
nalézt ve svých rozpočtech. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

K jednotlivým bodům novely 

ČMKOS Z K bodu 2  

§ 5 odst. 4 
 

V § 5 odst. 7 (v novelizovaném znění v § 5 
odst. 4) se za slovo „zabezpečení“ vkládají 
slova „nebo lékařem orgánu ochrany 
veřejného zdraví“.  

 
Odůvodnění: 
Máme za to, že práce lékaře orgánu ochrany 
veřejného zdraví je svojí náročností zcela 
srovnatelná s prací lékaře orgánu sociálního 
zabezpečení. Přiznání platového tarifu, který je 
v porovnání s platovým tarifem lékaře orgánu 
sociálního zabezpečení cca o 30 % nižší, ukazuje 

Neakceptováno - ROZPOR 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude připomínka zvážena v rámci připravované 
nové komplexní úpravy. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

na nerovnost v odměňování.  
Odměňování lékařů orgánu ochrany veřejného 
zdraví se tak ve srovnání s lékaři orgánu 
sociálního zabezpečení vyznačuje nedostatečnou 
atraktivitou finančního ohodnocení nejen pro 
mladé nastupující lékaře, ale i pro odborníky, kteří 
již v krajských hygienických stanicích pracují. 
Rozdíly ve finančním ohodnocení lékařů orgánu 
ochrany veřejného zdraví a lékařů orgánu 
sociálního zabezpečení nejsou důvodné.  
Mimo to je nutné vytvořit podmínky pro personální 
zabezpečení hygienické služby, ochrany a 
podpory veřejného zdraví.  

MZD 
 
ČMKOS 

Z 
 
Z 

K bodu 2  

§ 5 odst. 5 
 

Požadujeme z textu vložené věty vypustit 

slova „lůžkové péče“. 

 
(5) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním 
lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u 
poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, 
ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva 
vnitra  a ve Vězeňské službě České republiky 
nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby, přísluší platový tarif stanovený podle 
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k 
tomuto nařízení. 
 

MZD: Odůvodnění:  

Vypuštěním slov “lůžkové péče“ dojde 
k narovnání platových poměrů a nerovností mezi 
poskytovateli zdravotních služeb, aniž by 
poskytovali lůžkovou péči.  

Neakceptováno - ROZPOR 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude připomínka zvážena v rámci připravované 
nové komplexní úpravy. Bude nezbytné vyčíslit 
finanční dopady. 

 
Připomínková místa na připomínce trvají. 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

Kromě toho bude zaručena i lepší motivace 
k nástupu nových zaměstnanců bez ohledu na 
tuto skutečnost. 
 

ČMKOS: Odůvodnění:  

Stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 8 (v 
novelizovaném znění se jedná o přílohu č. 5) by 
neměla být vázána pouze na poskytování 
zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních 
služeb lůžkové péče a náležet tak jen 
zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním 
lékařem poskytujícím zdravotní služby u 
poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče. 
Požadujeme, aby se tato stupnice vztahovala na 
všechny zaměstnance - lékaře nebo zubní lékaře 
poskytující zdravotní služby - u poskytovatele 
zdravotních služeb. 

MO Z K bodu 2  

§ 5 odst. 5 
 

Požadujeme návrh upravit tak, aby nedošlo 
k omezení práva na spravedlivou odměnu 
kteréhokoli z lékařů a zubních lékařů 
poskytujících zdravotní služby podle § 2 odst. 
2 a 3 zákona o zdravotních službách ve vztahu 
k Ministerstvu obrany nebo jím zřízeným 
organizacím. 
 
Navrhované znění ve smyslu výše uvedeného 
žádáme s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
projednat, domníváme se však, že by ustanovení 
§ 5 odst. 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. mohlo 
znít takto:   
„Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním 
lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách 

Neakceptováno – ROZPOR  
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude připomínka zvážena v rámci připravované 
nové komplexní úpravy. Bude nezbytné vyčíslit 
finanční dopady.  
 

Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, 
ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ve 
Vězeňské službě České republiky, u 
poskytovatele zdravotních služeb, kterému 
Ministerstvo obrany udělilo oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb ve 
zdravotnických zařízeních jím zřízených nebo 
u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice 
platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto 
nařízení.“. 
 
Odůvodnění:  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů, v § 5 odst. 5 navrhuje 
úpravu, která vyvolává ústavní nerovnováhu mezi 
odměňováním příslušných lékařů u různých 
poskytovatelů zdravotních služeb, a to přesto, že 
tito lékaři vykonávají zcela srovnatelnou odbornou 
činnost, tedy poskytují zdravotní služby, pro 
jejichž výkon jsou požadovány shodné kvalifikační 
předpoklady (k tomu viz také například § 2 odst. 2 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.).  
 
Pro lékaře poskytujících zdravotní služby u 
poskytovatelů zdravotních služeb, kterým 
Ministerstvo obrany udělilo oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických 
zařízeních jím zřízených (dále jen „vojenský 
poskytovatel zdravotních služeb“), by konkrétně  
došlo k zavedení rozdílu v odměňování mezi 
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9 
 

Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

lékaři a zubními lékaři, kteří jsou občanskými 
zaměstnanci těchto poskytovatelů zdravotních 
služeb ,  a to tím, že novela nařízení vlády  
rozlišuje mezi „obecnými“ zdravotnickými 
pracovníky poskytujícími zdravotní služby podle 
§ 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, 
kteří mají být odměňováni podle stupnice 
platových tarifů uvedené v příloze č. 3,  a lékaři 
nebo zubními lékaři poskytujícími zdravotní 
služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních 
službách u poskytovatele zdravotních služeb 
lůžkové péče, kterým přísluší platový tarif 
stanovený podle stupnice platových tarifů 
uvedené v příloze č. 5. U lékařů a zubních lékařů 
ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a 
ve Vězeňské službě České republiky však tato 
dvojkolejnost v odměňování (rozlišování 
mezi lůžkovou a jinou péčí) zavedena není a 
všem je přiznáván platový tarif podle přílohy č. 5 
nařízení.  

ČMKOS Z K bodu 2 

§ 5 odst. 3 
a 6 

Souhlasíme se snížením počtu stupnic platových 
tarifů ze současných devíti na šest, avšak 
požadujeme přeřazení pracovníků v sociálních 
službách a sociálních pracovníků ze současné 
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 
2 (nově označená jako příloha č. 1) do 
současné přílohy č. 6 (nově označená jako 
příloha č. 3), a to s účinností od 1. 7. 2017. 

 
Odůvodnění: 
Stejně jako ve zdravotnictví, tak i v sociálních 
službách dochází k vleklé personální krizi. 
V současné době hospodářského růstu odcházejí 

Při variantě I - ROZPOR 
Při variantě II - ROZPOR (Akceptováno částečně)  
viz var. II pokud jde o přesun požadovaného okruhu 
zaměstnanců do stupnice platových tarifů uvedené 
v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

Při variantě III  - Vyhověno 

 
 
Připomínkové místo na nabytí účinnosti novely 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. trvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

zaměstnanci především z důvodu nízkého 
platového ohodnocení. Právě přeřazení 
pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků do stupnice platových tarifů ke 
zdravotnickým pracovníkům může být jedním 
z možných řešení, které zabrání odlivu těchto 
zaměstnanců a povede k personální stabilitě 
v sociálních službách. Upozorňujeme na 
skutečnost, že jejich přeřazením zároveň dojde 
k nápravě historických chyb, kdy původně 
zdravotničtí pracovníci byli v zařízeních sociálních 
služeb přeřazeni na pracovníky v přímé péči, 
čímž došlo i ke snížení jejich platového 
ohodnocení. 

MZD Z  MZD požaduje uvést bod 5 v tomto znění: 

 

„5. V § 8 odst. 3 se věta první nahrazuje větami 

„Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní 

příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou 

zvláštního příplatku za práce uvedené ve 

skupině I. bodu 1 a skupině III. bodu 10 přílohy 

č. 7 k tomuto nařízení. Zaměstnanci, kterému 

přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve 

skupině III.  bodu 10 přílohy č. 7 k tomuto 

nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek za práce 

uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 7 

k tomuto nařízení.“ 

 

Odůvodnění: Požadujeme upravit text tak, aby 
bylo možné k příplatku za směnnost, podle bodu 
I. první skupiny nebo podle bodu 10. třetí skupiny, 
vyplácet i některý z ostatních příplatků. 

Akceptováno  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)



11 
 

Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

UZS ČR 
KZPS ČR 

Z 
Z 

K bodu 13 

Příloha č. 7, 
skupina III., 
bod č.10 

 

Navrhujeme do návrhu přidat nový bod 10.3, který 
zní: 

"10. 3. pobytových zařízení sociálních služeb dle 
§ 48, 49, 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách." 
Odůvodnění: (shodné) 
Nepovažujeme za vhodné opatření, které 
zvýhodňuje jednu profesi (nelékařský 
zdravotnický pracovník bez odborného dohledu), 
a to v úzkém a předem definovaném sektoru 
oproti dalším profesím, ale i všeobecným sestrám 
v jiných oblastech (domovy seniorů, domovy se 
zvláštním režimem, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, apod.). 
 
Stávající návrh zahrnuje pouze operační a 
porodní sály, na dalších pracovištích pracují NLP 
bez odborného dohledu v obdobném náročném 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu 
a měli by mít stejný nárok na příplatek.  
Zdravotní sestry v pobytových zařízení sociálních 
služeb, (tj. domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem a domovů pro osoby se 
zdravotním postižením) pracují také 
v nepřetržitém provozu a poskytují zdravotní 
služby ve smyslu náročné a komplexní 
ošetřovatelské péče v rámci odbornosti 913. 
Stejně tak v případě tzv. sociálních lůžek dle § 52 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jde 
o zdravotní péči, která je poskytována 
zdravotními sestrami v lůžkových zdravotnických 
zařízeních.  

Akceptováno 
 
Připomínková místa s vypořádáním souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

Požadujeme rozšíření o tuto kategorii, včetně 
možnosti kompenzace tohoto zvýšeného nákladu 
formou grantového programu, který připravuje 
Ministerstvo zdravotnictví pro regionální 
nemocnice.  
Pokud by došlo ke zlepšení pracovních podmínek 
pouze v lůžkových zdravotnických  zařízení, 
způsobilo by to disparitu v oblasti pracovních 
podmínek, resp. odměňování a možné odlivu 
zdravotních sester pracujících v nepřetržitém 
provozu v pobytových zařízeních sociálních 
služeb do lůžkových zdravotnických zařízeních, 
kde budou lepší platové, resp. mzdové podmínky.  

ČMKOS Z K bodu 13 

Příloha č. 7, 
skupina III., 
bod č.10 

 

V čl. I bod 13 zní:  
V příloze č. 7 ve III skupině se doplňuje bod 
10, který zní: „10. Soustavné poskytování 
zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 
vykonávajícími nelékařské zdravotnické 
povolání a výkon práce pracovníka 
v sociálních službách podle § 116 odst. 1 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo 
nepřetržitém pracovním režimu.“ 
 
Odůvodnění: 
Předložený návrh přiznává zvláštní příplatek 
pouze zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím 
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.  
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Navrhované znění odpovídá požadavkům MZD, UZS 
a KZPS.  
 
Připomínkové místo na připomínce trvá.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

a) Z Podkladového materiálu Ministerstva 
zdravotnictví pro 135. Plenární schůzi RHSD ČR 
lze vyčíst, že příplatek za směnnost má být 
poskytován nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům pracujícím ve směnném režimu. 
Pokud se hovoří o směnném režimu, je jím 
chápán režim dvousměnný, třísměnný nebo 
nepřetržitý, nikoliv pouze třísměnný nebo 
nepřetržitý, jak vyplývá z předloženého nařízení 
vlády. Požadujeme tedy, aby tento příplatek byl 
přiznán i zaměstnancům pracujícím ve 
dvousměnném pracovním režimu. 
 
b) Chápeme, že cílem tohoto opatření je řešení 
nedostatku všeobecných sester. Ten však nelze 
nahlížet odděleně od nedostatku dalšího 
zdravotnického personálu. Poskytovatelé 
zdravotních služeb se totiž potýkají nejen 
s nedostatkem zdravotnických pracovníků 
vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání 
bez odborného dohledu na operačních a 
porodních sálech a na lůžkových odděleních, ale i 
s nedostatkem ostatních zdravotnických 
pracovníků obecně. Nárok na zvláštní příplatek by 
tak měli mít všichni zdravotničtí pracovníci 
pracující ve směnném režimu.  
 
c) S nedostatkem personálu se však potýkají 
nejen poskytovatelé zdravotních služeb, ale též 
zařízení sociálních služeb. I zde je personál, který 
poskytuje služby ve směnném režimu, a tudíž by 
jim měl být též přiznán zvláštní příplatek za 
směnnost.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

 
Na základě uvedeného proto navrhujeme nové 
znění bodu 10 ve III. skupině přílohy č. 7. 

MZD Z K bodu 13 

Příloha č. 7, 
skupina III., 
bod č.10 
 

MZD požaduje upravit text bodu 10 skupiny III. 

přílohy č. 7 takto: 

„10. Soustavné poskytování zdravotních služeb 

zdravotnickými pracovníky vykonávajícími 

nelékařské zdravotnické povolání bez odborného 

dohledu střídavě v nepřetržitém provozním 

režimu u poskytovatelů zdravotních služeb 

lůžkové péče.“ 

 

Odůvodnění: Požadujeme rozšířit okruh příjemců 

zvláštního příplatku o zdravotnické nelékařské 

pracovníky i na jiných pracovištích než jen těch, 

které jsou uvedeny v bodech 10.1 a 10.2, a to 

jednak s ohledem na diskriminační povahu 

navržených bodů 10.1 a 10.2, a jednak s ohledem 

na podporu stabilizace těchto pracovníků. 

Akceptováno jinak 
 
Navržené znění zahrnuje rovněž stejný okruh 
zdravotnických pracovníků v pobytových zařízeních 
sociálních služeb.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.    

MSP Z K bodu 13 Zavedení zvláštního příplatku ve skupině III. ve 

výši 1 000 Kč (při současném zrušení příplatku 

za směnnost) – upozorňujeme na skutečnost, že 

v podmínkách VS ČR je nelékařský personál 

podle míry ztěžujících vlivů zařazen stejně jako 

ostatní zaměstnanci VS ČR do skupiny IV. 

Aktuální situace je taková, že zaměstnanci vedle 

zvláštního příplatku pobírají i příplatek za směnný 

provoz. Je-li snahou předkladatelů sjednotit 

platové podmínky srovnatelných profesí, pak je 

nelogické, že na straně druhé tuto nežádoucí 

Vysvětleno 
 
Připomínka změněna na doporučující. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

dvojkolejnost na jiném místě zavádí. Dle našeho 

názoru není k tomuto  rozdílnému přístupu 

důvod. V této souvislosti poznamenáváme, že 

pokud by navrhovaná úprava týkající se v 

současné době pouze skupiny III. měla být 

následně rozšířena i na skupinu IV., pak by 

bylo nezbytné navýšit stávající zvláštní 

příplatek nejen nelékařskému personálu, ale 

též i lékařům.  

K účinnosti novely 

Moravsko-
slezský kraj 

Z K čl. II 
Účinnost  
 

Navrhujeme, aby nařízení vlády nabylo 

účinnosti dnem 1. ledna 2018.  

Odůvodnění: 

Ke všem plánovaným změnám nařízení vlády č. 

564/2006 Sb. zaujímáme kladný postoj, přesto 

však nedoporučujeme, aby nařízení vlády nabylo 

účinnosti dnem 1. července 2017, neboť se jedná 

o skutečnost, jež je pro rozpočet nesystémová. 

Navrhujeme posunout účinnost nařízení vlády na 

1. ledna 2018. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

ČMKOS Z K čl. II 
Účinnost  
 

Čl. II zní: „Toto nařízení nabývá účinnosti 

dnem 1. května 2017.“ 

Odůvodnění: 

Dohoda mezi Vládou ČR a odbory byla v 

loňském roce na základě vyjednávání taková, že 

účinnost bude od 1. ledna 2017. Dne 20. 

Vysvětleno 
 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

prosince 2016 na posledním společném jednání 

zástupců odborů a Vlády ČR byl vládními činiteli 

předložen návrh, který měl být účinný až od 1. 7. 

2017. Odbory na citovaném jednání předložili 

kompromisní návrh na účinnost od 1. března 

2017. Námi výše navrhovaný termín účinnosti je 

tedy již druhým kompromisním ústupkem. 

Úřad vlády ČR 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum 
a inovace 

Z K čl. II 
Účinnost  
 

Požadujeme účinnost návrhu nařízení vlády 

stanovit k 1. 1. 2018. 

Odůvodnění: 

Předně zdůrazňujeme, že se zvyšováním platů 

principiálně souhlasíme, nicméně navrhované 

zvýšení platů v polovině roku si vyžádá dodateční 

finanční náklady, se kterými není ve veřejných 

rozpočtech počítáno. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

K odůvodnění 

Jihočeský kraj 
Z K 

odůvodnění 
V Odůvodnění návrhu v Obecné části I. bodu 
E navrhujeme upravit text následovně: 

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 

Neakceptováno - ROZPOR 
V souvislosti s rozšířením působnosti zvláštního 
příplatku na zdravotnické pracovníky v pobytových 
zařízeních sociálních služeb budou zatíženy i rozpočty 
územních samosprávných celků a státní rozpočet.  
 
Připomínkové místo na připomínce trvá.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

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  nebudou finančně zatíženy, neboť 
finanční náklady spojené se zvýšením budou plně 
hrazeny z rozpočtů veřejného zdravotního 
pojištění. 

SMOČR 
Z K 

odůvodnění 
Ačkoliv jsou v důvodové zprávě zmíněny celkové 
dopady na rozpočty ÚSC, samotná důvodová 
zpráva nijak neřeší otázku krytí tohoto dopadu 
v rozpočtech ÚSC. Pouhé konstatování dopadů 
však nestačí, zvláště pokud sám předkladatel 
uvádí, že zatím není řešeno dofinancování ze 
státního rozpočtu. Zásadně proto nesouhlasíme 
s vynětím materiálu z hodnocení dopadů regulace 
RIA, kde by bylo definováno, jak bude dopad do 
rozpočtů ÚSC řešen. Požadujeme tedy alespoň 
doplnění důvodové zprávy o konkrétní 
informace a garance, jak bude navýšení 
zajištěno.  

Neakceptováno - ROZPOR 
Územní samosprávné celky budou muset dodatečné 
finanční prostředky na realizaci předložených opatření 
nalézt ve svých rozpočtech. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

MZE Z K 
odůvodnění 

Na str. 7 v prvním odstavci je uvedeno: „Navržené 

opatření není finančně zabezpečeno ve státním 

rozpočtu, proto je nutné pro jeho realizaci 

Vysvětleno 
Po ukončení meziresortního připomínkového řízení 
proběhlo jednání mezi 1. místopředsedou vlády a 
ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

potřebné finanční prostředky zajistit.“. 

Požadujeme do důvodové zprávy doplnit, jakým 

způsobem budou tyto dodatečné prostředky ve 

státním rozpočtu zajištěny. 

za účelem finančního zabezpečení navrhovaných 
změn. Na tomto jednání 1. místopředseda vlády 
přislíbil zajistit finanční prostředky na pokrytí dopadů 
novely do státního rozpočtu. 
 
Připomínkové místo s vysvětlením souhlasí za 
podmínky, že finanční prostředky budou 
zabezpečeny. 

ČMKOS Z K 
odůvodnění 

V odůvodnění předloženého návrhu novely 
vládního nařízení, části E (str. 7) se konstatuje: 
„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.“ Důvodová 
zpráva tento skutečně zásadní problém pouze 
konstatuje a dál se jím nezabývá. Není tedy 
možno hodnotit, zda se průvodní vyjednávané 
pozice nějak posunuly a zda lze počítat 
s řešením. Bylo by žádoucí tento finanční 
nárok kvantifikovat také podle jednotlivých 
rezortů. 
V žádném případě nelze akceptovat postup, že 
budou zvýšeny tarify a omezovány jiné složky 
platu a ve školství případně i přesuny financí mezi 
kategoriemi pedagogů 

Vysvětleno 
Finanční dopady byly zpracovány v souladu 
s legislativními pravidly vlády. Provedená finanční 
kalkulace vyjadřuje celkové náklady této novely do 
jednotlivých veřejných rozpočtů. Kalkulaci po 
jednotlivých rozpočtových kapitolách má k dispozici 
pouze MF a pro tyto účely je nadbytečná. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  

K usnesení 

MZD Z K usnesení MZD požaduje, aby bylo příslušným 
usnesením vlády uloženo ministru financí 

Neakceptováno - ROZPOR 
Po ukončení meziresortního připomínkového řízení 
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zajištění odpovídajícího objemu finančních 
prostředků na rok 2017 pro MZ jako jejich 
poskytovatele.  

Materiál neřeší způsob financování 
navrhovaného navýšení platů, pouze konstatuje, 
že není zabezpečeno. 

proběhlo jednání mezi 1. místopředsedou vlády a 
ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí 
za účelem finančního zabezpečení navrhovaných 
změn. Na tomto jednání 1. místopředseda vlády 
přislíbil zajistit finanční prostředky na pokrytí dopadů 
novely do státního rozpočtu. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

MK Z K usnesení Požadujeme proto doplnit text návrhu usnesení 

vlády o  bod III. v tomto znění:  

„III. ukládá 1. místopředsedovi vlády pro 

ekonomiku a ministru financí zajistit zvýšení 

rozpočtu dotčených kapitol odpovídající přímým i 

nepřímým nákladům vyvolaným úpravou stupnic 

platových tarifů včetně dorovnání příplatků za 

vedení.“. 

Odůvodnění: 

Posun v zařazení zaměstnanců ze stupnice 
č. 1 do stupnice č. 3 vyvolá přímé a  nepřímé 
zvýšení osobních nákladů. Přímý nárůst osobních 
nákladů bude činit 9,4 %. Důvodem bude zvýšení 
složky tarifních platů (změna stupnice). 
V korunovém vyjádření činí přímý nárůst platů za 
kapitolu 334 – MK 128 237 582 Kč ročně plus 
navýšení odvodů o  9,4  %. Navýšení tarifní 
složky platu vyvolá zvýšení průměrného 
hodinového výdělku, ze  kterého vychází sazby 
příplatků a náhrad. Navýšení průměrného 
hodinového výdělku vyvolá nepřímé náklady ve 
výši 62 990 335 Kč ročně plus odpovídající 
navýšení odvodů. Zejména se jedná o náhrady 
platu za dovolené (45 457 899 Kč), příplatky za 

Neakceptováno - ROZPOR 
Po ukončení meziresortního připomínkového řízení 

proběhlo jednání mezi 1. místopředsedou vlády a 

ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí 

za účelem finančního zabezpečení navrhovaných 

změn. Na tomto jednání 1. místopředseda vlády 

přislíbil zajistit finanční prostředky na pokrytí dopadů 

novely do státního rozpočtu. 

 

Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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práci v sobotu a  neděli (12 288 550 Kč), náhrady 
za pracovní neschopnost (563 007 Kč) a další. 

Navýšení tarifních platů vyvolá i nárůst 
nákladů nad rámec navýšení o 9,4 % vyvolané 
změnou platové stupnice.  

Zaměstnancům, kteří mají přiznán příplatek 
za vedení při spodní hranici rozpětí, jej bude 
zaměstnavatel po změně nejvyššího tarifu ve 
třídě povinen navýšit na minimální úroveň danou 
zákoníkem práce. V ročním objemu činí tyto 
náklady 808 344 Kč (plus navýšení odvodů). 
V příspěvkových organizacích Ministerstva kultury 
se toto opatření dotkne 236 zaměstnanců.  

Nad rámec novely 

Hl. m. Praha Z Nad rámec 

K § 5 

 

Požadujeme doplnit do návrhu na novelizaci § 5 
odstavec 7, který zní: 

„(7) Zaměstnanci hlavního města Prahy 
zařazenému do Magistrátu hlavního města Prahy 
a zaměstnanci městské části hlavního města 
Prahy zařazenému do úřadu městské části 
hlavního města Prahy může zaměstnavatel 
navýšit platový tarif  
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze 
č.  2 nařízení vlády až o 50%, a to  
za podmínek stanovených vnitřním předpisem 
zaměstnavatele.“. 

Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
Návrh je v rozporu s aktuální koncepcí odměňování 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Zapracování požadavku je podmíněno předchozí 
novelou úpravy v zákoníku práce. 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude připomínka zvážena v rámci připravované 
nové komplexní úpravy. 
 

 

UZS ČR 
ČMKOS 
 

Z Nad rámec 

K § 8 odst. 
2 

 

Navrhujeme, aby výše příplatku ve skupině I. 
činila měsíčně 400 až 2000 Kč. 

Odůvodnění: 

Tento limit platí od 1. 8. 1995 a od této doby nebyl 

Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude komplexně nově posouzena problematika 
zvláštního příplatku.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)
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valorizován. Příplatek tedy již nemá významnou 
motivační hodnotu a v rámci limitu ani není 
možné dostatečně diferencovat mezi zaměstnanci 
podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek. 

ČMKOS Z Nad rámec 

K příloze č. 7 
I. skupina 
prací 

V příloze č. 7 „Skupiny prací podle míry 
ztěžujících vlivů pracovních podmínek“ (v 
původním znění příloha č. 10) se do I. skupiny 
doplňuje nový bod 8, který zní:  
 
„8. Práce vykonávané při řízení a obsluze 
odtahového vozidla za nepřerušeného 
městského provozu.“. 
 
Odůvodnění:  
Dopisem předsedy OS Stavba ČR ze dne 
3.6.2016 jsme se obrátili na ředitele odboru  
pracovněprávní legislativy MPSV se žádostí a 
podrobným zdůvodněním, aby řidiči odtahových 
vozidel výkonem své práce byli zařazeni do 
činností podle § 8 nařízení vlády č.564/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do III. 
skupiny Přílohy č.10.  
Dopisem ředitele odboru  Doc. JUDr. Petra Hůrky, 
Ph.D ze dne 8.7.2016 nám bylo sděleno, že při 
nejbližší novelizaci nařízení vlády o platových 
podmínkách ve veřejných službách a správě 
předloží MPSV návrh na zařazení těchto řidičů do 
I. skupiny pro účely poskytování zvláštního 
příplatku. Nicméně předmětný návrh tuto změnu 
neobsahuje. 

Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude komplexně nově posouzena problematika 
zvláštního příplatku. 
 

ČMKOS Z Nad rámec 

 

V příloze č. 7 se do III. skupiny do bodu 5 za 

slovo „událostech“ doplňuje text, který zní: „a 
Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
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K bodu 13 

Příloha č. 7, 
skupina III., 
bod č. 5 
 

spojené s ochranou a podporou veřejného zdraví 

při mimořádných událostech a krizových stavech.“  

 

V příloze č. 7 (v původním znění do přílohy č. 

10) se do III. skupiny do bodu 7 doplňuje nový 

bod, který zní: „7. 3. spočívající v provádění 

úkonů v rámci výkonu rozhodnutí orgánu 

ochrany a podpory veřejného zdraví“.  

 

Odůvodnění: 

Práce vykonávané zaměstnanci orgánu ochrany 

veřejného zdraví spojené s ochranou a podporou 

veřejného zdraví při mimořádných událostech a 

krizových stavech jsou práce se značnou mírou 

neuropsychické zátěže a práce, které jsou 

srovnatelné s výkonem některých prací, které 

jsou uvedeny v bodě 5 přílohy č. 10 pro III. 

skupinu. 

Práce vykonávané zaměstnanci orgánu ochrany 

veřejného zdraví spočívající výhradně 

v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí 

orgánu ochrany a podpory veřejného zdraví jsou 

práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a 

práce, které jsou naprosto srovnatelné s výkonem 

prací spočívajících v rozhodování v daňovém 

nebo jiném správním řízení spojeném s ochranou 

zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním 

veřejného zájmů. 

Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude komplexně nově posouzena problematika 
zvláštního příplatku. 

MŠMT Z Nad rámec 

 
 

V posledních letech se díky narůstající spolupráci 
s podnikatelskými subjekty a firmami zkvalitnila a 
navýšila technická vybavenost dílen (navýšení 
počtu strojů, nástrojů a přístrojů na jednoho 

Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMPHK9LB)



23 
 

Připomínkové 
místo 

 Ustanovení Připomínky Vypořádání 

K bodu 13 
Příloha č. 7, 
skupina I a 
II. 

žáka). Tím vzniká větší neuropsychická zátěž 
spojená s vyššími požadavky na bezpečnost 
práce na pracovišti pro učitele odborného výcviku 
nebo odborné praxe. Tento učitel má vyučovací 
jednotku 60 minut na rozdíl od učitele všeobecně-
vzdělávacího předmětu nebo odborného 
předmětu, kteří mají vyučovací jednotku 45 minut. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme bod 
2.2, I. skupiny prací přesunout do II. skupiny a 
vytvořit tak nový bod 1.5. 

měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude komplexně nově posouzena problematika 
zvláštního příplatku. 
 

MŠMT Z Nad rámec 

 
K bodu 13 
Příloha č. 7, 
skupina II 
bod 1.1. 

V souvislosti s daným ustanovením je nutné 
reagovat na vzniklé pochybnosti o tom, 
zda zaměstnanci škol při zdravotnických 
zařízeních mají i po nabytí účinnosti zákona č. 
82/2015 Sb., kterým byl změněn školský zákon, i 
nadále nárok na zvláštní příplatek. Po nabytí 
účinnosti zákona č. 82/2015 Sb. školy při 
zdravotnických zařízeních nespadají do kategorie 
škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin 
samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty 
(podle § 16 odst. 9 školského zákona). Zvláštní 
příplatek zaměstnancům škol při zdravotnických 
zařízeních náležel a má náležet i nadále. 
Charakter provozu škol při zdravotnických 
zařízeních ani pracovní podmínky jejich 
dotčených zaměstnanců se však po nabytí 
účinnosti zákona č. 82/2015 Sb. nijak nezměnily. 
Požadujeme do předmětného ustanovení doplnit 
školy při zdravotnických zařízeních ve smyslu 
výše uvedeném např. takto: "1.1. ve školách, 
třídách, odděleních nebo studijních skupinách 
samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo 
studenty a ve školách při zdravotnických 

Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
Při přípravě nového prováděcího předpisu, která by 
měla začít ještě v průběhu prvního pololetí tohoto 
roku, bude komplexně nově posouzena problematika 
zvláštního příplatku. 
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zařízeních". 

Královéhra- 
decký kraj 

Z Nad rámec 

K platovým 
tarifům 

Navrhujeme částky tarifů zvýšit o 2 500 Kč 

proti navrhované úpravě. 

Není zřejmé, proč jsou platové stupnice 

zachovány v obdobné struktuře jako dosud a 

odporují jiným na roveň postaveným a 

souvisejícím předpisům, jako je nařízení vlády č. 

567/2006 Sb. Tento související předpis stanoví 

minimální mzdu na výši 11 000 Kč.  Stupnice 

platových tarifů dle přílohy 1 návrhu začíná na 

částce 7960 Kč, ačkoli je zřejmé, že tuto částku 

nelze zaměstnanci v prvním platovém stupni v 

první platové třídě stanovit, aniž by byl porušen 

jiný předpis. V návaznosti na zákonem 

stanovenou minimální mzdu je tedy zcela mimo 

legislativu stanovení tarifů v 1. platové třídě až do 

9. platového stupně, v 2. platové třídě až do 7. 

stupně, 3. platové třídě až do 5. stupně a 4. 

platové třídě až do 3. platového stupně.  

Dále nařízení vlády č. 567/2006 Sb. určuje 
mimo minimální mzdu také zaručenou mzdu a to 
podle náročnosti profesí. Práce zařazené do 5. 
platové třídy musí mít zaručenou mzdu nejméně 
13 400. První platový stupeň tedy musí z logiky 
věci odpovídat této částce. Dle návrhu je  však 
tato částka o 2 400 nižší.  Dle platného znění §6 
novelizovaného nařízení vlády lze upravovat 
zvláštním určením platového tarifu 1.-5. třídu. 
Například 1. stupeň 8. platové třídy, jíž související 
nařízení určuje zaručenou mzdu 14 800 Kč, však 

Neakceptováno – připomínka nad rámec 
návrhu 
Platový tarif představuje pouze základní nárokovou 
složkou platu zaměstnance. Minimální mzda nebo 
příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy se pro účely 
doplatku neporovnává pouze s platovým tarifem, ale 
s celkovým platem zaměstnance dosaženým 
v příslušném kalendářním měsíci. Zákoník práce pro 
tyto účely výslovně vylučuje pouze ty složky platu, 
jejichž účelem je kompenzace výkonu práce ve 
ztíženém pracovním režimu nebo za ztížených 
podmínek.  
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určuje na částku 14 040 Kč. Zároveň však 
takovému zaměstnanci nelze legálně určit tarif 
dle § 6 zvláštním způsobem. 

Pokud by stupnice platových tarifů 
odpovídala logice souvisejících předpisů, přiblížil 
by se reálný platový tarif (tedy + 2 500 Kč proti 
předkládanému návrhu) skutečné hodnotě práce 
zaměstnanců ve veřejné správě a důstojné 
odměně. Argumentace průměrnou mzdou je 
chybná, neboť v průměrné mzdě jsou nárokové 
příplatky za směnný provoz, ztížené pracovní 
prostředí a tedy opotřebovávání organismu 
zaměstnance a také přesčasová práce, jejíž 
procento narůstá vzhledem k nedostatku 
zaměstnanců ve veřejné správě. Zároveň 
zdůrazňuji, že obsahem zaručené mzdy nejsou 
příplatky, viz. informace samotného MPSV 
http://www.mpsv.cz/cs/7667. 
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