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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 nařízení vlády č. 279/2015 Sb., (dále jen „návrh 

nařízení vlády 304/2014 Sb.“) je předkládán z důvodu potřeby personální stabilizace státní 

služby prostřednictvím zvýšení motivace perspektivních a vysoce kvalifikovaných státních 

zaměstnanců, jakož i státních zaměstnanců dosahujících mimořádné výsledky při výkonu 

služby. Navrhovaná níže popsaná opatření vycházejí z analýzy v oblasti odměňování státní 

správy, kterou vypracovala politicko-odborná pracovní skupina ustavená Koaliční radou, dále 

z jednání odborného týmu s předsedou vlády a ze závěrů jednání Koaliční rady dne 

27. dubna 2016. 

 

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.   

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

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

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

Opatření spočívající v přičtení dvou let započitatelné praxe státnímu zaměstnanci 

s opakovaně vynikajícími výsledky služebního hodnocení a nejvyšší možnou bodovou 

klasifikací umožňuje v konkrétním případě spravedlivě posoudit kvalitu služby vykonávané 

státním zaměstnancem z hlediska služebního hodnocení, tj. podle jednoznačných 

a přezkoumatelných kritérií. Posílení principu zásluhovosti, které z tohoto opatření vyplývá, 

je zcela v souladu s úsilím k odstraňování neodůvodněných nerovností mezi státními 

zaměstnanci. Aktivní posílení zásady rovnosti a rovných příležitostí v odměňování spočívá 

v zakotvení mimořádného 13. platového stupně, který má umožnit další platový růst 

na základě vynikajících výsledků rovněž státním zaměstnancům, kteří jsou již v současnosti 

zařazeni ve 12. platovém stupni. 

Možnost navýšení platového tarifu až o 200 % klíčovým odborníkům na vybraných 

služebních místech v určitých oborech služby odráží skutečnost, že tyto osoby plní ve státní 

službě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, které jsou pro řádný 

výkon působnosti služebních úřadů zcela nepostradatelné. Toto opatření představuje 

mimořádný nástroj platové motivace, který předpokládá nadstandardní náročnost plněných 

služebních úkolů, a proto je se zásadou rovnosti v odměňování v souladu. Obdobně opatření 

zakotvující konvexní růst platových tarifů od 12. platové třídy zohledňuje u dotčených 

státních zaměstnanců vyšší kvalifikaci, neboť zařazení do 12. a vyšší platové třídy je spojeno 

s požadavkem na vysokoškolské vzdělání a podstatně vyššími nároky na odbornost státního 

zaměstnance.  

Návrh tedy plně respektuje jak zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, zákaz jejich 

diskriminace, tak i zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Není v rozporu s právem Evropské 

unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie, ani s judikaturou jejích soudních 

orgánů.  

 Širší práva zaměstnanců v oblasti odměňování zaručují i mezinárodní smlouvy, 

kterými je Česká republika vázána. Jsou jimi především Mezinárodní pakt o politických, 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, Listina EU a Evropská sociální charta. 

Všechny dokumenty zaručují pracovníkům spravedlivou odměnu bez jakéhokoli 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 
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vyplývající z navrhovaných změn budou vždy důsledkem rozdílné náročnosti a kvality 

vykonávané práce nebo rozdílných kvalifikačních předpokladů státních zaměstnanců. 

 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Současný systém odměňování ve státní službě se vyznačuje nedostatečnou atraktivitou 

finančního ohodnocení pro mladé perspektivní zaměstnance a pro odborníky, kteří svoji 

specializaci mohou uplatnit i v soukromém sektoru. Nedostatečná stabilizace vysokoškolsky 

vzdělaných státních zaměstnanců, kteří vykonávají nejnáročnější činnosti, je pak obecným 

problémem, se kterým se státní správa potýká dlouhodobě. V případě mladších státních 

zaměstnanců byla jako zásadní problém identifikována přísná vazba růstu platového tarifu 

v závislosti na počtu let odborné praxe, která je nevýhodná zvláště pro nejschopnější státní 

zaměstnance. Pokud jde o odborníky, je státní služba se současnou platovou úrovní 

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

odměňovaných oborech, které vyžadují dlouhodobou předběžnou přípravu v podobě studia 

na vysoké škole a následné odborné praxe. 

Ze zjištění obsažených v analýze v oblasti odměňování státní správy 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. Z údajů Informačního systému o průměrném výdělku a Informačního systému 

o platu vyplývá, že velmi výrazné rozdíly mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou 

jsou zejména u systémových administrátorů, správců počítačových sítí (v roce 2014 rozdíl cca 

47 % ve výši průměrné mzdy/platu), právníků (v roce 2014 rozdíl cca 74 % ve výši průměrné 

mzdy/platu), finančních analytiků a specialistů v peněžnictví a pojišťovnictví (v roce 2014 

rozdíl cca 72 % ve výši průměrné mzdy platu). Specifická situace existuje v případě 

posudkových lékařů; dotčený obor se dlouhodobě potýká s velmi nízkou atraktivitou, přičemž 

až třetina současných posudkových lékařů České správy sociálního zabezpečení již dosáhla 

věku 70 let (věková hranice skončení služebního poměru ze zákona podle § 74 odst. 1 

písm. h) zákona o státní službě) anebo ho dosáhne do roku 2017. 

 Je namístě podotknout, že současná struktura platových tarifů v nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb. vychází z předchozí podoby platových tarifů pro zaměstnance ve státní správě 

v pracovním poměru, aniž by dostatečným způsobem odrážela specifika státní služby, 

zejména rigidnější povahu služebního poměru vyplývající z požadavku na jeho stálost 

a dlouhodobost. 
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Cílem navrhovaných změn platového systému je zajistit, aby systém odměňování 

podporoval stabilizaci státní služby, rozvoj a dlouhodobou motivaci státních zaměstnanců pro 

kvalitní výkon státní služby. Z hlediska celkové výše platu je třeba zajistit 

konkurenceschopnost státní služby pro mladé státní zaměstnance, vysokoškolsky vzdělané 

státní zaměstnance obecně a zvláště pro odborníky, kteří jsou pro výkon správních činností 

klíčoví. Dále je třeba posílit vazbu mezi výsledky výkonu služby a finančním ohodnocením 

státních zaměstnanců s tím, že právními předpisy předvídaným nástrojem pro spravedlivé 

posouzení služebních výsledků je institut služebního hodnocení. 

 

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 

 
I. Zvýšení počtu let započitatelné praxe podle výsledků služebního hodnocení 

Konstrukce stupnic platových tarifů 

Z důvodu zamezení nerovnosti v rámci tohoto opatření byly stupnice platových tarifů 

(příloha č. 2 a č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.) rozšířeny o nový 13. platový stupeň jako 

mimořádný nástroj pro účely možného platového postupu rovněž pro státní zaměstnance 

zařazené do 12. platového stupně, kteří dosáhli dvou po sobě jdoucích vynikajících výsledků 

služebního hodnocení.  

Rovnoměrné procentní zvýšení mezi platovými tarify v jednotlivých platových 

stupních v příloze č. 2 činí 3,8 %. O shodný nárůst byl zvýšen i nový mimořádný platový 

stupeň oproti předchozímu 12. platovému stupni. Ve stupnici platových tarifů pro lékaře 

orgánu sociálního zabezpečení obsažené v příloze č. 3 jsou platové tarify mezi jednotlivými 

platovými stupni nerovnoměrně zvýšeny od 2,9 % do 3,17 %. Nový mimořádný platový 

stupeň byl zvýšen o 3,17 % oproti předchozímu 12. platovému stupni. 

 

Finanční náklady 

S účinností od 1. října 2016 do konce roku 2016 nebude uvedené opatření 

představovat žádné dodatečné finanční náklady na výdajovou stránku státního rozpočtu z toho 

důvodu, že následující služební hodnocení za kalendářní rok 2016 s možnými vynikajícími 

výsledky a příslušným bodovým ohodnocením (6,1) bude probíhat až v prvním čtvrtletí roku 

2017.  
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S účinností od 1. ledna 2017 není možné finanční kalkulaci nákladů na výdajovou 

stránku státního rozpočtu provést, protože není známý počet zaměstnanců, kteří dosáhnou 

v rámci služebního hodnocení opakovaně vynikajících výsledků a nejvyšší možné bodové 

klasifikace. 

V případě uplatnění tohoto opatření budou případné zvýšené finanční náklady s tím 

související (tj. postup do vyššího platového stupně) od roku 2017 zabezpečeny v rámci 

schváleného rozpočtu prostředků na platy příslušné rozpočtové kapitoly. 

 
 
II. Možnost zvýšení platového tarifu klíčovým odborníkům až na dvojnásobek 

Finanční náklady 

Náklady na výdajovou stránku státního rozpočtu u státních zaměstnanců, kteří budou 

vykonávat službu na klíčových služebních místech a bude jim určen tarif až ve výši 

dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které 

je zařazeno příslušné služební místo, se s účinností od 1. října 2016 do konce roku 2016 

předpokládají ve výši cca 98,5 mil. Kč včetně příslušenství a s účinností od 1. ledna 2017 ve 

výši cca 394 mil. Kč včetně příslušenství. Uvedená kalkulace je provedena bez vlivu 

valorizace.  

Finanční náklady na případnou realizaci uvedeného opatření budou v měsících říjnu 

až prosinci 2016 a též od roku 2017 zabezpečeny v rámci schváleného rozpočtu prostředků 

na platy příslušné rozpočtové kapitoly. 

 

III. Konvexní nárůst úrovně platových tarifů se zlomem od 12. platové třídy 

Konstrukce stupnic platových tarifů 

V současné době činí ve stupnici platových tarifů pro státní zaměstnance (stávající 

příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.) rozdíl mezi jednotlivými platovými tarify 

v nejblíže vyšší platové třídě cca 8,5 %. Nově navržená stupnice platových tarifů byla 

konstruována tak, že platové tarify od 5. do 11. platové třídy byly ponechány v nezměněné 

výši a od 12. do 16. platové třídy byly konvexně navyšovány v rozmezí od 10 % do 16 % tak, 

aby se výše platového tarifu ve 12. platovém stupni a v 16. platové třídě pohybovala na úrovni 

cca 50 000 Kč. 

 

Stupnici platových tarifů pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení tvoří v současné 

době celkem čtyři platové třídy (od 11. do 14.) a v každé z nich dvanáct platových stupňů. 
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Nově navržená stupnice byla konstruována shodně jako obecná stupnice pro státní 

zaměstnance (nová příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.), tj. platové tarify 

v 11. platové třídě zůstaly zachovány v nezměněné výši a od 12. do 14. platové třídy byly 

konvexně navyšovány v rozmezí od 10 % do 14 %. 

 
Finanční náklady 

S účinnosti od 1. října 2016 do konce roku 2016 by náklady na výdajovou stránku 

státního rozpočtu do konce kalendářního roku představovaly částku ve výši cca 147,5 mil. Kč 

včetně příslušenství, z toho cca 145 mil. Kč na realizaci změny stupnice platových tarifů 

uvedené ve stávající příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. a cca 2,5 mil. Kč 

na realizaci změny stupnice platových tarifů uvedené v dosavadní příloze č. 2 k nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb.  

S účinností od 1. ledna 2017 by náklady na státní rozpočet představovaly částku ve 

výši cca 590 mil. Kč včetně příslušenství, z toho cca 580 mil. Kč na realizaci změny stupnice 

platových tarifů uvedené v dosavadní příloze č. 1 a cca 10 mil. Kč na realizaci změny 

stupnice platových tarifů uvedené ve stávající příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

Tato kalkulace je provedena bez vlivu valorizace. 

Dopady na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dopady 

na životní prostředí či na bezpečnost nebo obranu státu se s ohledem na působnost návrhu 

nařízení vlády nepředpokládají. Z návrhu nařízení vlády nevyplývají kromě zvýšení příjmů 

domácností dotčených státních zaměstnanců ani specifické sociální dopady. 

    

F. Zhodnocení 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  

 

Vzhledem k tomu, že hledisky pro uplatnění navrhovaných opatření v konkrétních 

případech jsou odbornost, výsledky služebního hodnocení, složitost, odpovědnost 

a namáhavost správních činností a zákonem stanovené vzdělání ve vazbě na stanovenou 

platovou třídu, jsou tato opatření konformní 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. S ohledem na jednoznačně stanovená pravidla pro uplatnění 

dotčených platových institutů nelze předpokládat zvýšení korupčních rizik. 
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G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Dne 24. června 2016 ministr a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.: 12260/2016-OHR), že se k návrhu 

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

 

II. Zvláštní část 
 

K čl. I – bodu 1 a 9 

 

Navrhuje se, aby služebnímu orgánu bylo umožněno státnímu zaměstnanci, který 

je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, 

které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven 

některý z oborů služby uvedených v příloze č. 1, tj. Audit, Lékařská posudková služba, 

Legislativa a právní činnost, Informační a komunikační technologie, určit 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. Aby 

mohl být platový tarif určen podle předchozí věty, je nezbytné, aby státní zaměstnanec plnil 

na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž 

plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, 

a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném 

oboru služby; uvedené podmínky představují měřítko, podle kterého bude možno 

v konkrétních případech klíčového odborníka správně identifikovat. Zároveň se zakotvuje 

kvantitativní omezení počtu klíčových služebních míst na 5 % ze všech služebních míst 

ve služebním úřadu, která budou takto označena služebním orgánem ve služebním předpisu. 

 

K čl. I – bodům 2, 3 a 8 

 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v návaznosti na vložení nové přílohy č. 1. 

 

K čl. I – bodu 5 
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Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která je důsledkem zavedení legislativní 

zkratky pro sousloví „státní služba“ v § 1 odst. 3. 

 

K čl. I – bodu 4, 6 a 7 

 

Navrhuje se, aby státnímu zaměstnanci, který podle závěrů dvou po sobě jdoucích 

služebních hodnocení dosáhne vynikajících výsledků s nejvyšším možným bodovým 

ohodnocením 6,1 bodu, byly k započitatelné praxi podle odstavce 2 přičteny 2 roky. Další 

přičtení dvou let započitatelné praxe prostřednictvím tohoto mechanismu je přípustné znovu 

nejdříve až za použití služebního hodnocení za pátý kalendářní rok od doby, kdy byl použit 

naposledy. V navrhovaném znění ustanovení je výslovně odkázáno na § 155 odst. 2 větu 

první zákona o státní službě proto, aby nevznikly pochybnosti, že za tímto účelem nelze 

použít jiné než „řádné výroční“ služební hodnocení státního zaměstnance. Omezení možnosti 

navýšení let započitatelné praxe o dva roky tak, aby bylo možné je opakovat nejdříve 

s použitím služebního hodnocení za pátý rok od posledního uplatnění, má za cíl zamezit riziku 

účelového užití tohoto institutu, potlačení zájmu na dlouhodobosti výkonu státní služby, jakož 

i znehodnocení principu navyšování platu podle odpracovaných let. Zároveň je provedena 

legislativně-technická úprava označení dosavadního odstavce 3, který se nově označuje jako 

odstavec 5. 

Nově navržený odstavec 6 stanoví, od kterého dne státnímu zaměstnanci po přičtení 

dvou let započitatelné praxe výše popsaným způsobem přísluší platový tarif ve vyšším 

platovém stupni. Jedná se o odchylku od obecné úpravy z důvodu, aby služební orgán měl 

po ukončení služebního hodnocení patřičný časový prostor pro přípravu nových rozhodnutí 

o platu. 

Zároveň se stanoví, že platový tarif ve 13. platovém stupni přísluší pouze státnímu 

zaměstnanci, u kterého byl alespoň jednou použit postup podle odstavce 3. Upřesňuje se tedy, 

že platový tarif v 13. platovém stupni může příslušet pouze státnímu zaměstnanci, který splnil 

obě podmínky uvedené v odstavci 3 a zároveň mu v okamžiku splnění podmínek pro přičtení 

dvou let započitatelné praxe již příslušel 12. platový stupeň. Platový tarif v mimořádném 

13. platovém stupni může za splnění uvedených podmínek příslušet státnímu zaměstnanci, 

kterému již v současnosti přísluší 12. platový stupeň stejně jako státnímu zaměstnanci, 

kterému bude 12. platový stupeň příslušet v budoucnu. Tímto opatřením se umožňuje platově 

ocenit opakované vynikající výsledky služebního hodnocení i u služebně starších státních 

zaměstnanců. 
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K čl. I – bodu 10 

 

Ve stupnici platových tarifů pro státní zaměstnance v příloze č. 2 se navrhuje zvýšit 

rozdíl mezi platovými tarify počínaje 12. platovou třídou a nejblíže vyšší platovou třídou, a to 

jejich konvexním navyšováním v rozmezí od 10 % do 16 %. Stupnici platových tarifů pro 

lékaře orgánu sociálního zabezpečení v příloze č. 3 se navrhuje modifikovat podle stejných 

principů jako stupnici v příloze č. 2 tak, že platové tarify v 11. platové třídě zůstanou 

zachovány v nezměněné výši a od 12. do 14. platové třídy dojde ke konvexnímu navýšení 

v rozmezí od 10 % do 14 %. 

Do přílohy č. 2 a 3 se současně doplňuje mimořádný 13. platový stupeň (viz 

odůvodnění k bodům 4, 6 a 7). 

 

K čl. II 

 

Navrhuje se, aby pro účely postupu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se jako první služební hodnocení 

použilo služební hodnocení provedené za kalendářní rok 2015 tak, aby v případě splnění 

veškerých podmínek bylo možno dotčeným státním zaměstnancům přičíst 2 roky 

započitatelné praxe po řádném služebním hodnocení za rok 2016, tj. v prvním čtvrtletí roku 

2017. 

 

K čl. III 

 

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

stanovit od 1. října 2016. 
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