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VI. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

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. 

Zkrácené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 30. června do 18. července 2016. Materiál byl zaslán celkem na 45 připomínkových 
míst. Stanovisko zaslalo celkem 36 připomínkových míst. Ke dni 20. července 2016 připomínky nezaslalo celkem 9 připomínkových míst. 
Stanovisko bez připomínek zaslalo 10 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 26 připomínkových míst, z toho 22 připomínkových 
míst vzneslo zásadní připomínky a 4 připomínková místa pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo 
možné, bylo vyhověno. Pokud jde o zásadní připomínky, navrhuje se vypořádat je následujícím způsobem: 

Ustanovení Připomínkové 
místo Popis Vypořádání 

Obecně 
k návrhu 
nařízení vlády 

Ministerstvo 
dopravy 
Kontakt: 

JUDr. Kropáček – 
225 131 406, 
josef.kropacek@m
dcr.cz; Ing. 
Halířová – 
225 131 168, 
monika.halirova@
mdcr.cz  

Podle odůvodnění přinese návrh ještě v letošním roce zvýšené 
finanční dopady na státní rozpočet v celkové částce 246 milionů 
Kč. V následujících letech budou roční zvýšené náklady činit 
minimálně 984 milionů Kč. Předkladatel uvádí, že zvýšené 
výdaje na platy budou pokryty z rozpočtových kapitol 
jednotlivých ministerstev a ústředních úřadů. Tyto částky však 
s ohledem na jejich výši nelze pokrýt z jednotlivých 
rozpočtových kapitol státního rozpočtu pro rok 2016 a nejsou 
promítnuté ani do návrhu státního rozpočtu na příští rok. 
Zvýšení rozpočtových prostředků na platy je proto třeba řešit 
uvolněním příslušných finančních prostředků z rezerv 
Ministerstva financí. 
Připomínkové místo věcně s navrhovanou změnou souhlasí, 
za předpokladu, že Ministerstvo financí poskytne garanci 
zajištění krytí případných zvýšených nákladů na její realizaci. 

Neakceptováno. Rozpor. 
Bylo rozhodnuto o změně účinnosti dotčené 
novely NV č. 304/2014 Sb. tak, aby vstoupila 
v účinnost současně s plánovanou valorizací 
platových tarifů tj. zároveň s navýšením 
objemu prostředků na platy ze státního 
rozpočtu. Prostředky, které si vyžádá realizace 
navržených opatření od 1. 11. 2016, budou 
zabezpečeny v rámci vládou schváleného 
navýšení objemu prostředků na platy o 5 % 
(usnesení vlády ze dne 27. července 2016). 

Ministerstvo 
kultury 

Návrh nařízení vlády řeší problémy pouze ve státní službě, avšak 
stejné personální problémy u vysoce specializovaných 
odborníků řeší i příspěvkové organizace zřizované 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Popis Vypořádání 

Kontakt: 

Ing. Mejdrech, 
Ph.D. – 
michal.mejdrech@
mkcr.cz; Mgr. 
Šimková – 
lucie.simkova@mk
cr.cz  

 

organizační složkou státu. Vzhledem k tomu, 
že navrhovanou novelou rozpočtových pravidel (rozeslanou 
do meziresortního připomínkového řízení dne 7. 7. 2016 
č. j. MF 18 171/2016/11-78), jsou v personální a platové oblasti 
postaveny příspěvkové organizace na roveň organizační složce 
státu (vázání za neobsazená funkční místa, stanovení pevného 
limitu mzdových nákladů upravitelného pouze se souhlasem 
Ministerstva financí), měly by mít na základě rovného přístupu 
stejné nebo obdobné podmínky při provádění personální 
politiky. 
Požadujeme proto doplnit návrh usnesení vlády tak, aby bylo 
uloženo ministryni práce a sociálních věcí předložit do 
meziresortního připomínkového řízení návrh novely nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, do 
kterého bude zapracována možnost daná § 1 odst. 3 návrhu 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 
a kde bude stejným způsobem upravena tabulka platových tarifů. 

závěrů koaliční rady řešilo pouze možnosti 
změn odměňování ve státní službě. 
K otázce rovného přístupu je namístě obecně 
podotknout, státní zaměstnanci a zaměstnanci 
v pracovním poměru nemají stejné postavení, 
odpovědnost, ani omezení vyplývající z toho 
kterého právního poměru. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Kontakt: 

JUDr. Dvořák – 
224 861 401, 
pavel.dvorak@mmr
.cz; JUDr. 
Vyskočilová, 
224 861 763, 
jana.vyskocilova@
mmr.cz  

Služební zákon i doprovodná legislativa k tomuto zákonu jsou 
neodmyslitelně spjaty nejen s efektivním fungováním státní 
správy, ale i s možností čerpání z fondů ESI. Historicky, v rámci 
vyjednávání s Evropskou komisí na platformě Task Force, byla 
Evropské komisi přislíbena jistá reforma v rámci systému 
odměňování, a to od 1. ledna 2017. Namísto této reformy 
nicméně MPSV předložilo pouze dílčí úpravu systému, kde de 
facto není řešen průřezový problém státní správy, který souvisí 
s nemožností udržet ve státní správě kvalifikované odborníky, či 
je vůbec přijmout. MPSV předložilo pouze velmi omezený 
okruh osob s velmi omezeným dopadem. Vzhledem k tomu že, 
jak je uvedeno výše, tato oblast právní úpravy je pod 
drobnohledem Evropské komise, požadujeme, aby v odůvodnění 
bylo uvedeno, zda návrh byl s Evropskou komisí předjednán, či 
kdy k této nezbytné komunikaci s Evropskou komisí dojde (byť 

Vysvětleno. 
Uplatněná připomínka je nad rámec. Navržená 
opatření jsou zaměřena právě na motivaci 
kvalifikovaných odborníků ke vstupu do státní 
služby a jejich setrvání v ní. Opatření cílí na 
případy klíčových odborníků (čl. I bod 1 a 9), 
státních zaměstnanců s vynikajícími výsledky 
služebního hodnocení (čl. I bod 6 a 7), 
kompenzuje výkon některých ohrožujících 
činností v rámci výkonu služby (čl. I bod 11 a 
12), ale zároveň zlepšuje platové poměry 
kvalifikovaných odborníků i plošně (čl. I bod 
10). Za současných rozpočtových možností lze 
dle našeho názoru přijatá opatření považovat 
za adekvátní. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Popis Vypořádání 

zástupci MMR jsou členy Task force, tuto informaci postrádají). 
MMR na potřebu projednání s Evropskou komisí upozornilo. Na 
tomto svém upozornění trvá. MMR bere na vědomí, že je zcela 
v kompetenci MPSV jako gestora předkládaného návrhu a MV 
jako gestora zákona o státní službě jaký zvolí postup, neboť 
odpovědnost v této věci leží plně na MPSV a MV. 

Návrh s Evropskou komisí předjednán nebyl a 
Ministerstvo práce a sociálních věcí takový 
postup ani nepovažuje za nutný. Otázka 
motivační složky platu státních zaměstnanců, 
která byla předmětem jednání s Evropskou 
komisí, není navrhovanými opatřeními 
dotčena. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
Kontakt: 

Ing. Křeček, 
234 811 775, 
pavel.krecek@msm
t.cz; JUDr. 
Slavíčková, 
234 811 551, 
olga.slavickova@m
smt.cz  

K materiálu obecně: V materiálu se uvádí, že veškeré zvýšené 
požadavky na státní rozpočet budou muset být zabezpečeny 
v rámci kapitoly státního rozpočtu. To z předloženého návrhu 
tvoří neaplikovatelnou normu i s ohledem na poslední návrh 
novely zákona o rozpočtových pravidlech, ve které se navrhuje 
vázání za neobsazená služební místa. Už první služební 
hodnocení ukázalo, že možnost stanovit na jeho základě určité 
maximální % osobního příplatku je spíše teoretická, neboť pro 
stanovení osobních příplatků na horní hranici pásem nemají 
služební úřady dostatečné finanční zdroje. Pořadujeme proto 
finanční krytí uvedených požadavků na státní rozpočet. 
Připomínkové místo věcně s navrhovanými změnami souhlasí, 
za předpokladu, že Ministerstvo financí poskytne garanci 
zajištění krytí případných zvýšených nákladů na jejich realizaci. 

Neakceptováno. Rozpor. 
Prostředky, které si vyžádá realizace 
navržených opatření od 1. 11. 2016, budou 
zabezpečeny v rámci vládou schváleného 
navýšení objemu prostředků na platy o 5 % 
(usnesení vlády ze dne 27. července 2016). 
 

Asociace 
samostatných 
odborů 
Kontakt: 

222 540 525 
(ústředna?) 

 

Návrh nařízení vlády nezapracovává jednání koaliční rady ze 
dne 17. 4. 2016, která došla k závěru, že platy státních 
zaměstnanců se v roce 2017 zvýší o 3 % (stanovisko ministra 
financí Andreje Babiše) až o 5 % (stanovisko předsedy vlády 
Bohuslava Sobotky) dle možností státního rozpočtu s tím, že ve 
zdravotnictví a školství vzrostou platy o 10 %. Tato varianta se 
jevila přijatelnou (ne ideální) i pro sociální partnery. Návrh 
nařízení vlády však tyto závěry koaliční rady zcela pomíjí. 
Vzhledem k tomu, že tato novela nařízení vlády bude účinná od 
1. 10. 2016 a zapracovává systémové dlouhodobé záležitosti, 
není zřejmé, zda se plánované plošné navýšení o 3 - 5 % 

Vysvětleno. 
Valorizace platových tarifů bude provedena 
v návaznosti na usnesení vlády ze dne 
27. července 2016 s účinností od 1. listopadu 
2016 tímto návrhem. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Popis Vypořádání 

předpokládá další novelou od 1. 1. 2017. 
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
Kontakt: 

pravni@cmkos.cz 

(připomínky 
podepsal JUDr. 
Samek) 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 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., na zasedání Legislativní rady ČMKOS 
dne 12. července 2016 a sděluje k němu následující: ČMKOS 
vnímá skutečnost, že implementace zákona o státní službě 
přinesla v praxi řadu problémů včetně platové 
nekonkurenceschopnosti státní služby a s ní související absenci 
dlouhodobé motivace státních zaměstnanců. 
Předkládaný návrh řeší výše uvedené problémy pouze u státních 
zaměstnanců na služebních místech od 12. platové třídy. 
Bohužel neřeší zaměstnance v 5. až 11. platové třídě, kde je 
zařazena většina státních zaměstnanců. Je zde uměle vyvolán 
dojem, že jedině vysokoškolsky vzdělaní státní zaměstnanci 
především na místech představených na ústředních orgánech 
jsou pilířem státní služby. Pokud jde o řadové státní 
zaměstnance, předložený návrh jejich motivaci nezvyšuje, vyjma 
možného zvýšení počtu let započitatelné praxe. 
Zvolená úprava neúměrně preferuje platové tarify od 12 platové 
třídy výše na úkor nižších platových tříd, kde se dokonce 
předpokládá stagnace! Pro většinu státních zaměstnanců 
znamená realizace předloženého návrhu zmrazení celkového 
platu, v územních služebních úřadech budou platové tarify 
navýšeny v podstatě pouze zaměstnancům jmenovaným 
do funkce představeného. Při aplikaci návrhu by docházelo 
v dalších letech ke stále výraznějšímu „rozevírání nůžek“ 
v absolutní hodnotě tarifního platu. 

Vysvětleno. 
Záměrem novely příslušného nařízení vlády je 
motivovat zejména vysoce kvalifikované státní 
zaměstnance, kteří ve vyšších platových 
třídách plní kvalitativně náročnější služební 
úkoly. 
Ze zjištění analýzy odměňování ve veřejné 
správě vyplývá, že nejvyšší rozdíly 
v mzdě/platu mezi státní službou a soukromým 
sektorem jsou právě u (státních) zaměstnanců 
ve vybraných oborech a v nejvyšších platových 
třídách. 
V případě nižších platových tříd nedojde ke 
stagnaci, ale na základě příslušného usnesení 
vlády budou platové tarify ve státní službě 
i mimo ni od 1. listopadu 2016 zvýšeny. 
 
 
 

ČMKOS v rámci vypořádání doplnila výše uvedenou 
připomínku o návrh, aby konvexní nárůst platových tarifů byl 
pro 12. až 15. platovou třídu výrazně vyšší než je obsaženo 
v předkládaném návrhu. 

Neakceptováno. Rozpor. 
Konečná podoba platové konvexe je 
výsledkem shody politicko-odborné skupiny, 
odborných jednání a odborného týmu 
s předsedou vlády. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Popis Vypořádání 

Možnost označení max. 5 % služebních míst jako klíčových, 
se může projevit jako kontraproduktivní. U velkých úřadů (např. 
ústřední orgány) bude „svádět“ k naplnění této kvóty za každou 
cenu, naopak u malých (např. Drážní inspekce) bude zcela 
nedostatečný (klíčových je zde většina služebních míst). Rovněž 
v čase se mohou pozice označované za klíčové měnit. Vhodnější 
by bylo ponechat na služebním orgánu na stanovení počtu 
s podrobným zdůvodněním a rozhodnutí ponechat např. 
na náměstkovi pro státní službu. 
Seznam oborů služby, ve kterých mohou být služební místa 
označena za klíčová, je zavádějící. Tyto vyjmenované obory 
služby mohou vyhovovat velkým správním úřadům, nikoliv však 
úřadům se specielní činností. Jedná se např. o Puncovní úřad, 
Drážní inspekci, Úřad pro jadernou bezpečnost apod. Zde jsou 
klíčová služební místa naprosto odlišná a naopak vyjmenované 
obory služby se zde ani nevyskytují. 
V důvodové zprávě v části „Finanční náklady“, není z textu 
jasně zřetelné, že náklady na zvýšení platového tarifu pro 
klíčové odborníky a nárůst platů se zlomem od 12. platové třídy 
bude zajištěn v absolutním objemu. Jedná se o to, aby nedošlo 
ke snížení nenárokové složky mzdy na úkor tarifu, nebo aby 
nedošlo ke snížení objemu mzdových prostředků pro služební 
místa v nižších třídách. Toto by mělo být deklarováno zcela 
jasně. 
Návrh tedy v předložené podobě považujeme za nesystémový 
a deformující současný systém odměňování státních 
zaměstnanců. V návrhu jsou jednoznačně diskriminující prvky, 
které nenavazují na současnou právní úpravu obsaženou 
v zákoně o státní službě a v zákoníku práce. Tyto prvky 
vytváření podmínky k diskriminaci a nerovnému zacházení jak 
mezi státními zaměstnanci, tak mezi státními zaměstnanci 
a zaměstnanci v pracovním poměru vykonávajícími stejnou práci 
(§ 2 zákona č. 234/2016 Sb.). Domníváme se, že by odměňování 

Vysvětleno. 
Stanovení procentní hranice pro stanovení 
počtu klíčových služebních míst má za cíl 
předcházet excesům, ke kterým by teoreticky 
mohlo dojít. 
Výběr oborů státní služby zařazených 
do přílohy č. 1 je výsledkem jednání 
meziresortní politicko-odborné skupiny, 
koaliční rady i konzultací s předsedou vlády. 
Seznam oborů služby v uvedené příloze byl 
vytvořen v rámci zadání vyplývajícího ze 
závěrů těchto jednání. Aby bylo možno 
zohlednit specifické personální potřeby 
jednotlivých služebních úřadů, bude na základě 
dohody MPSV, MF, MV a podnětů vzešlých 
z připomínkového řízení každému služebnímu 
orgánu v každém konkrétním služebním úřadu 
umožněno, podle jeho potřeb, určit další tři 
obory služby, ve kterých budou moci být 
označena služební místa jako klíčová. 
Prostředky, které si vyžádá realizace 
navržených opatření, budou zabezpečeny 
v rámci vládou schváleného navýšení objemu 
prostředků na platy o 5 % (usnesení vlády ze 
dne 27. července 2016). 
Charakter státní služby, který je z hlediska 
odpovědnosti, povinností a omezení státních 
zaměstnanců od pracovního poměru odlišný, 
rozdíly mezi zaměstnanci v pracovním poměru 
a státními zaměstnanci nevylučuje, ale 
z povahy věci předpokládá. Skutečnost, že byla 
zvolena uvedená konkrétní opatření, je 
výsledkem politických a odborných jednání, 
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státních zaměstnanců mělo směřovat k naplňování § 199 zákona 
o státní službě. Na základě toho by měl být zpracován 
koncepční, provázaný a motivující systém odměňování státních 
zaměstnanců a nikoli nesourodé úpravy. Stabilizační formy 
odměňování by měly být proto přeneseny především do roviny 
profesních příspěvků a nikoliv formou příplatků. 

přičemž i zástupci odborů v politicko-odborné 
pracovní skupině ustavené koaliční radou 
s nimi vyslovili souhlas. 
Pro úplnost je třeba doplnit, že přípravou 
nového systému odměňování se již začala 
politicko-odborná skupina zabývat. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Národní 
bezpečností úřad 
Kontakt: 

Mgr. Holečková, 
257 283 376, 
m.holeckova@nbu.
cz  

Národní bezpečnostní úřad zásadně nesouhlasí s postupem, který 
se příčí dosavadnímu legislativnímu prostupu v rámci 
souběžného a odpovídajícího navyšování stupnic platových 
tarifů stanovených nařízením č. 304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády 
č. 279/2015 Sb. (dále jen „nařízení č. 304/2014 Sb.“), pro státní 
zaměstnance spadající pod zákon č. 234/2014, o státní službě, ve 
znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
č. 564/2006 Sb.“), pro zaměstnance, kteří spadají pod zákoník 
práce. Nepovažujeme za důvodné oproti dosavadní legislativní 
praxi navyšovat stupnice platových tarifů státním 
zaměstnancům, aniž by zároveň došlo k navýšení stupnic pro 
zaměstnance ve veřejné správě, kteří nespadají pod zákon 
o státní službě, neboť i přes některé odlišnosti povahy 
pracovních, resp. služebních poměrů je nutné upozornit, že 
faktický výkon pracovních úkolů je srovnatelný. Na tomto místě 
si tak dovolujeme citovat odůvodnění k návrhu nařízení: 
„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.“. 
Vzhledem k výše uvedenému požadujeme 
a) shodné navýšení stupnic platových tarifů podle 

novelizačního bodu 10 návrhu nařízení i v rámci přílohy č. 4 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Charakter státní služby, který je z hlediska 
odpovědnosti, povinností a omezení státních 
zaměstnanců od pracovního poměru odlišný, 
rozdíly mezi zaměstnanci v pracovním poměru 
a státními zaměstnanci nevylučuje, ale 
z povahy věci předpokládá. Odlišnosti 
služebního poměru plně odůvodňují 
i navrhované změny v systému odměňování 
státních zaměstnanců. K tomu podotýkáme, 
že navržená opatření respektují specifika státní 
služby přiměřeně a nevytvářejí rozdíly, které 
by ve vztahu k odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru byly neodůvodněné. 
Smyslem zákona o státní službě je 
zabezpečovat plnění zásadních úkolů 
služebních úřadů státními zaměstnanci, od 
čehož se odvíjí i možnost vymezení klíčových 
služebních (nikoliv pracovních) míst. 
Možnost úpravy osobního příplatku všeobecně 
uznávaného odborníka návrhem zůstává 
nedotčena. 
Otázka zajištění rezervy pro určení mimořádné 
odměny vedoucího ústředního orgánu státní 
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Ustanovení Připomínkové 
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a 7 nařízení č. 564/2006 Sb., a to tak, aby byla zajištěna 
shodná účinnost, jako je stanovena pro návrh nařízení, 
popřípadě účinnost co nejbližší návrhu nařízení 
s přihlédnutím k lhůtám legislativního procesu podle 
Legislativních pravidel vlády; 

b) pokud se jedná o možnost navrhovanou v novelizačním 
bodu 1 návrhu nařízení, která připouští určit státnímu 
zaměstnanci až dvojnásobek platového tarifu nejvyššího 
platového stupně v platové třídě stanovené pro služební 
místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo 
jmenován, upravit v rámci nařízení č. 564/2006 Sb., opět 
s co nejbližší účinností k návrhu nařízení, obdobnou 
možnost i pro zaměstnance veřejné správy nespadající pod 
zákon o státní službě avšak vykonávající stejnou nebo 
srovnatelnou práci. Uvedený požadavek podle našeho 
názoru vyloučí diskriminační hledisko v oblasti odměňování 
zaměstnanců vykonávající stejnou nebo srovnatelnou práci. 
Dále uvádíme, že úprava finančního ohodnocení 
zaměstnance osobním příplatkem podle zákoníku práce se 
nám ve vztahu k navrhované úpravě jeví jako nedostatečná, 
neboť § 131 zákoníku práce umožňuje zaměstnavateli 
poskytnout osobní příplatek až do výše 100 % platového 
tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které 
je zaměstnanec zařazen, avšak tuto výši osobního příplatku 
lze přiznat toliko zaměstnanci, který platí za všeobecně 
uznávaného odborníka, a to v rámci širší odborné veřejnosti, 
nikoliv jen v podmínkách zaměstnavatele. Úprava návrhu 
nařízení je tak pro státní zaměstnance spadající pod zákon o 
státní službě mnohem příhodnější než umožňuje úprava 
zákoníku práce pro zaměstnance ve veřejné správě 
nespadající pod zákon o státní službě; 

c) aby byla v rámci státního rozpočtu zajištěna rezerva pro 
určení mimořádné odměny vedoucího ústředního orgánu 

správy nespadá do kompetence Ministerstva 
práce a sociálních věcí, ani do působnosti 
dotčeného nařízení vlády. 
Připomínka změněna na doporučující. 
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státní správy. 
K čl. I bodu 1 Ministerstvo 

dopravy 
Kontakt: 

JUDr. Kropáček – 
225 131 406, 
Josef.kropacek@m
dcr.cz; Ing. 
Halířová – 
225 131 168, 
monika.halirova@
mdcr.cz 

Pojmy použité v bodě 1, kterým se doplňuje § 1 odst. 3 
(nejsložitější, nejodpovědnější, nejnamáhavější a další), jsou 
značně obecné a jejich neurčitost by v praxi přinesla rozdílný 
přístup různých státních úřadů. Doporučujeme proto zařadit do 
ustanovení kritéria, která umožní jeho objektivní a jednotný 
výklad a zabrání zcela rozdílné aplikaci nově zařazeného 
odstavce. 

Vysvětleno. 
Použité vymezení má umožnit služebnímu 
orgánu v konkrétním případě posoudit způsob 
výkonu služebních činností konkrétního 
státního zaměstnance na klíčovém služebním 
místě v porovnání s ostatními státními 
zaměstnanci. Ze závěrů politicko-odborné 
skupiny vyplynulo, že stanovit konkrétní 
kritéria napříč celou státní službou by v praxi 
bylo nemožné. Současná dikce zavazuje 
služební orgán v každém konkrétním případě 
ve vztahu ke konkrétnímu státnímu 
zaměstnanci postup podle tohoto ustanovení 
(zvýšení platového tarifu) náležitě zdůvodnit. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
obrany 
Kontakt: 

Mgr. Klíč, 
973 201 780, 
legislativa.mo@ar
my.cz, Mgr. Tetur, 
973 214 581 

 

 

Návrh § 1 odst. 3 navrhujeme doplnit takto: „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 obor státní služby (dále jen „služba“) nebo 
obor služby spojený s určitou služební činností, uvedené 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení,…“ 
Příloha č. 1 by pak zněla takto: 

„1. Audit 
2. Lékařská posudková služba 
3. Legislativa a právní činnost 
4. Informační a komunikační technologie 
5. Zabezpečování obrany státu a správa vojenských 

újezdů v souvislosti s realizací strategických 
projektů vyzbrojování ozbrojených sil České 
republiky.“ 

Odůvodnění: Ministerstvo obrany uskutečňuje strategické 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. MO tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa mj. i v oboru 
služby č. 63. 
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projekty vyzbrojování nezbytné pro obranu České republiky, 
přičemž služební místa spojená s jejich realizací je obtížné 
obsadit v rámci výběrových řízení. V drtivé většině se jedná o 
služební místa, kde je nezbytné vzhledem ke spolupráci se 
zahraničím, aby státní zaměstnanec splňoval požadavek ve 
třetím nebo druhém stupni znalostí anglického jazyka, byl 
držitelem osvědčení stupně TAJNÉ a kromě toho s dokonalou 
znalostí problematiky zadávání veřejných zakázek a vojensko-
technických atributů vysoce sofistikovaných zbraňových systémů. 
Demotivujícím je pro manažery těchto projektů zejména plat, 
který je nepoměrný k celkové ceně akvizic. Z tohoto důvodu 
požadujeme, aby pod pojmem klíčové služební místo bylo možné 
stanovit i služební místo s oborem státní služby č. 63 
Zabezpečování obrany státu a správa vojenských újezdů, které 
jsou spojeny s realizaci strategických projektů vyzbrojování 
ozbrojených sil České republiky. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Kontakt: 

JUDr. Dvořák – 
224 861 401, 
pavel.dvorak@mmr
.cz; JUDr. 
Vyskočilová, 
224 861 763, 
jana.vyskocilova@
mmr.cz 

Požadujeme § 1 odst. 3 včetně přílohy č. 1 vypustit. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s taxativním výčtem omezeným pouze na čtyři 
obory služby, ve kterých mohou být služební místa označena za 
klíčová. Tato úprava zavádí nerovný přístup státu k různým 
skupinám státních zaměstnanců a znevýhodňuje státní 
zaměstnance v ostatních oborech státní služby. V rámci 
zachování zásady rovného přístupu ke všem státním 
zaměstnancům nepovažujeme za vhodné upřednostňovat pouze 
státní zaměstnance zařazené ve čtyřech vybraných oborech 
služby, neboť návrh nerespektuje situaci, kdy státní zaměstnanec 
s obdobným vzděláním a platovou třídou vykonává klíčové úkoly 
v rámci služebního úřadu např. ve správním řízení, 
v organizačních věcech státní služby nebo v oboru služby 
finance. Nadto je třeba uvést, že návrh postrádá jasná a 
měřitelná kritéria pro určení klíčových státních zaměstnanců. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová.  
Služební orgán určí služební místo z hlediska 
výkonu agend služebního úřadu jako klíčové 
v příslušném oboru služby (objektivní 
kritérium). Aby bylo možno uplatnit určení 
platového tarifu až ve výši dvojnásobku, bude 
zároveň nutné, aby na tomto služebním místě 
konkrétní státní zaměstnanec vykonával 
nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější 
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služební úkoly, jejichž plnění je pro služební 
úřad nepostradatelné (subjektivní kritérium). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
Kontakt: 

Mgr. Broz, 
221 997 507, 
jbroz@msp.justice.
cz, Mgr. Panoš, 
221 997 476, 
jpanos@msp.justic
e.cz  

Dané ustanovení považujeme z vícera důvodů za nejasné, 
matoucí, a tím i obtížně aplikovatelné.  
a) Určení služebních úkolů za pomoci adjektiv „nejsložitější, 

nejodpovědnější a nejnamáhavější“ považujeme vzhledem 
k jejich abstraktnosti za nevhodné, jelikož tyto fakticky 
neomezují míru diskrece při vymezení příslušných 
služebních míst. Zároveň upozorňujeme, že není zřejmé, 
z jakého důvodu musí být tyto požadavky splněny 
kumulativně.   

b) Podle věty prvé uvedeného ustanovení platí, že služební 
místo musí být za klíčové označeno ve služebním předpisu, 
tj. jako klíčové musí být stanoveno již před jeho obsazením 
konkrétním státním zaměstnancem. Zároveň ovšem podle 
věty druhé platí, že státní zaměstnanec „plní na služebním 
místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější 
služební úkoly“, tj. předpokládá, že státní zaměstnanec 
v době určení fakticky uvedené služební úkony vykonává. 
Uvedené vymezení vedoucí ke spjatosti služebního místa a 
zaměstnance jej zastávajícího může v praxi vést 
k neustálým změnám služebního předpisu definujícího 
klíčové služební místo v návaznosti na jeho obsazení  
či uvolnění. Z předloženého návrhu přitom není zřejmé, 
jaké implikace by taková konstrukce měla v praxi, 
především pak ve vztahu k obsazování uvedených míst 
státními zaměstnanci a k případné flexibilitě ve stanovování 
takto označených míst. 

c) Upozorňujeme, že z vlastní dikce poslední věty uvedeného 
ustanovení není patrné, zda se hranice 5 % služebních míst 
vztahuje k celkovému počtu služebních míst ve služebním 
úřadu, nebo k služebním místům v oborech služby, jež jsou 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
a) Použité vymezení má umožnit služebnímu 
orgánu v konkrétním případě posoudit způsob 
výkonu služebních činností konkrétního 
státního zaměstnance na klíčovém služebním 
místě v porovnání s ostatními státními 
zaměstnanci. Ze závěrů politicko-odborné 
skupiny vyplynulo, že stanovit konkrétní 
kritéria napříč celou státní službou by v praxi 
bylo nemožné. Současná dikce zavazuje 
služební orgán v každém konkrétním případě 
ve vztahu ke konkrétnímu státnímu 
zaměstnanci postup podle tohoto ustanovení 
(zvýšení platového tarifu) náležitě zdůvodnit. 
Pojmy složitosti odpovědnosti a namáhavosti 
jsou v souvislosti s odměňováním za práci 
použity v zákoníku práce i v § 145 odst. 2 
zákona o st. službě. 
b) Ke konkrétnímu služebnímu místu se 
vztahuje pouze první část ustanovení. To, že 
služební orgán určí služební místo z hlediska 
výkonu agend služebního úřadu jako klíčové 
ještě nezaloží státnímu zaměstnanci tam 
zařazenému nárok na zvýšení platového tarifu. 
Zároveň bude muset být posouzeno, zda tento 
konkrétní státní zaměstnanec na klíčovém 
místě vykonává nejsložitější, nejodpovědnější 
a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění 
je pro služební úřad nepostradatelné a zdali tak 
činí s nejvyšší mírou znalostí, dovedností a 
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stanoveny v příloze č. 1 návrhu nařízení vlády. zkušeností. 
c) Jedná se procento z počtu služebních míst 
ve služebním úřadu. Znění bylo zpřesněno. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
zemědělství 
Kontakt: 

Mgr. Bulová, 420 
221 812 584, 
katerina.bulova@m
ze.cz  

Každý služební úřad vykonává činnosti v různých oborech 
služby, pro které je vysoce žádoucí využít navrhovaný 
stimulační prvek, kterým si služební úřad bude schopen 
stabilizovat odborníky, kteří vykonávají nejsložitější, 
nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění 
je pro služební úřad nepostradatelné, a tyto služební úkoly 
vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností (tedy 
odborníci na tzv. „klíčových místech“). Domníváme se, že 
nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly 
vykonávají státní zaměstnanci i ve specializovaných oborech 
služby. V resortu ministerstva zemědělství se jedná například i o 
obor služby 5. Veterinární péče, kdy Státní veterinární správa má 
cca 22 % státních zaměstnanců z celkového počtu státních 
zaměstnanců vykonávajících službu v tomto oboru služby ve 
věku 60 a více let. V současné době je tento stěžejní obor služby 
z důvodu řádného výkonu agendy úřadu zabezpečován i řadou 
odborníků důchodového věku. Mezi další stěžejní obory služby 
v resortu zemědělství patří i obory služby 47. Společné evropské 
politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a 
obdobné fondy a 62. Financování, řízení a sledování Společné 
zemědělské politiky. Dále upozorňujeme na skutečnost, že není 
vhodné vázat stanovení klíčových míst pouze na 12. a vyšší 
platovou třídu (tedy na magisterské vysokoškolské vzdělání). 
Někteří odborníci v rámci oboru služby 36. Informační a 
komunikační technologie, kteří mají odborné středoškolské 
vzdělání, jsou mnohdy na klíčových místech a přesto by se jich 
navrhovaná změna netýkala. 
V souladu s výše uvedeným navrhujeme, aby klíčová služební 
místa nebyla vázána na konkrétní obory služby ani na platové 

Vysvětleno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. MZE tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa např. i v oborech 
služby č. 5, 47 a 62. 
Připomínka změněna na doporučující. 
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třídy.  Vzhledem k velké rozmanitosti agend jednotlivých 
služebních úřadů navrhujeme, aby služební orgán sám v rámci 
služebního úřadu stanovil ve služebním předpisu nejvýše 5 % 
služebních míst za klíčová, a to právě s ohledem na potřeby 
služebního úřadu. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
Kontakt: 

Mgr. Vrána, 
224 972 109, 
filip.vrana@mzcr.c
z  

MZ považuje navrhované znění § 1 odst. 3 za nejasné, 
nekonkrétní a obtížně aplikovatelné 
Zdůvodnění:  
Vymezení služebních míst plněním nejsložitějších, 
nejodpovědnějších a nejnamáhavějších úkolů je nevhodné ve 
vztahu k rozdělení činností do platových tříd, kdy jsou činnosti 
rozděleny právě podle míry jejich složitosti a náročnosti, jak na 
vykonávanou práci, tak na zaměstnance. Zároveň z navržené 
úpravy není zřejmé, zda se označení klíčového místa týká 
samotného služebního místa nebo osoby státního zaměstnance a 
zda by tedy po odchodu státního zaměstnance bylo zapotřebí 
měnit vydaný služební předpis.  
MZ požaduje dvojnásobné navýšení služebních míst, která 
mohou být označena jako klíčová 
Zdůvodnění:  
Hranice 5 % služebních míst, která mohou být označena jako 
klíčová, je s ohledem na obory služby uvedené v příloze č. 1 
tohoto nařízení nedostačující, a to s ohledem na nedostatek 
odborníků v daných oborech služby a snaze je motivovat k práci 
pro služební úřady a také ve vztahu k personální stabilizaci 
stávajících státních zaměstnanců. 

Vysvětleno. 
Ke konkrétnímu služebnímu místu se vztahuje 
pouze první část ustanovení. To, že služební 
orgán určí služební místo z hlediska výkonu 
agend služebního úřadu jako klíčové 
(objektivní kritérium) ještě nezaloží státnímu 
zaměstnanci tam zařazenému nárok na zvýšení 
platového tarifu. Zároveň bude muset být 
posouzeno, zda tento konkrétní státní 
zaměstnanec na klíčovém místě vykonává 
nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější 
služební úkoly, jejichž plnění je pro služební 
úřad nepostradatelné (subjektivní kritérium). 
Procento služebních míst, která je možno 
označit za klíčová je výsledkem kompromisu 
na půdě politicko-odborné pracovní skupiny 
k odměňování ve státní správě. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí v předloženém návrhu 
parametry tohoto kompromisu respektuje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility 
Kontakt: 

Mgr. Michaela 
Hrušková, 

Státní zaměstnanec může získat platový tarif až ve výši 
dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně 
v dotčené platové třídě za podmínek uvedených v § 1 odst. 3, 
pokud je zařazen na tzv. „klíčové místo“. Otázkou ovšem 
zůstává, podle jakých kritérií se místo označí za „klíčové“. 
Normativní text klade totiž nároky pouze na státního 
zaměstnance, který plní úkoly na tomto místě, a to ještě velmi 

Částečně akceptováno a vysvětleno. 
Služební orgán určí služební místo z hlediska 
výkonu agend služebního úřadu jako klíčové 
v příslušném oboru služby (objektivní 
kritérium). Aby bylo možno uplatnit určení 
platového tarifu až ve výši dvojnásobku, bude 
zároveň nutné, aby na tomto služebním místě 
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224 002 111 
(ústředna) 

obecným způsobem s umožněním prakticky neomezené 
diskrece. Není tedy jasné, zda určité kvalitativní požadavky jsou 
vznášeny a mají souvztažnost skutečně k určité pracovní pozici, 
nebo zda záměrem je vyhodnotit konkrétního státního 
zaměstnance jako „klíčového“ (viz také odůvodnění). 
Domníváme se, že hodnocení konkrétního zaměstnance by mělo 
být pouze předmětem osobního hodnocení a na základě tohoto 
hodnocení je takový zaměstnanec i odměňován. Požadavky by 
proto měly být kladeny tedy na konkrétní „klíčové“ místo, musí 
být ovšem přesněji a transparentně vydefinovány. Musí být totiž 
zřejmé, že navrhovaný systém nezasáhne do pravidel na rovné 
odměňování práce stejné hodnoty na těchto místech a že je proto 
obhajitelná až dvojnásobná výše odměny na takových místech, 
tzn. nebude pochyb, že nedošlo k porušení zásady stejné 
odměny, neboť činnosti vykonávané na takových místech nejsou 
srovnatelné s běžnými pracovními pozicemi ve službě. 
Ustanovení § 1 odst. 3 umožňuje odkazem na přílohu č. 1 
prohlásit služební místa za „klíčová“ pouze ve 4 oborech státní 
služby. Judikatura Soudního dvora EU ve věci Enderby,   
C-127/92, již připustila odůvodnění rozdílu v odměňování mezi 
muži a ženami u zaměstnavatele s ohledem na celkové hladiny 
mezd určitých povolání na trhu práce, a to i v případě kdy se 
jednalo o práce stejné profesionální úrovně. I přes spornost 
takového rozhodnutí Soudní dvůr již jednou přijal argumentaci 
zaměstnavatele, který se ospravedlnil tím, že pokud by nabídl na 
některých pozicích nižší odměnu, nebyla by taková pozice dost 
atraktivní, resp. obsaditelná. Přes výše uvedené je ale nutné 
okruh vybraných oborů služby posoudit z toho hlediska, zda 
tržní síla ve vztahu k úrovni výdělků je dostatečně významná, 
aby poskytla objektivní ospravedlnění pro takové zvýhodnění. 
Okruh vybraných oborů služby je nutné podrobovat následně i 
pravidelné kontrole a případně jej aktualizovat podle vývoje na 
trhu práce a vždy znovu posoudit, zda je dodržován princip 

konkrétní státní zaměstnanec vykonával 
nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější 
služební úkoly, jejichž plnění je pro služební 
úřad nepostradatelné (subjektivní kritérium). 
Vymezení subjektivních podmínek je 
formulováno tak, aby zavazovalo služební 
orgán posuzovat jejich plnění vždy s ohledem 
na výkon služby ostatními státními 
zaměstnanci. 
Ze závěrů politicko-odborné skupiny 
vyplynulo, že stanovit konkrétní kritéria napříč 
celou státní službou by v praxi bylo nemožné. 
Současná dikce zavazuje služební orgán 
v každém konkrétním případě ve vztahu ke 
konkrétnímu státnímu zaměstnanci postup 
podle tohoto ustanovení (zvýšení platového 
tarifu) náležitě zdůvodnit. Pro úplnost 
podotýkáme, že podobně obecně formulovaná 
kritéria jsou obsažena např. v úpravě 
povinnosti k dodržování rovnosti 
v odměňování v zákoníku práce (§ 110), 
přičemž toto ustanovení je bez praktických 
obtíží aplikováno řadu let. 
Výběr konkrétních oborů státní služby vychází 
z údajů analýzy odměňování ve veřejné správě, 
která dokládají významné rozdíly v mzdě/platu 
právě u vybraných profesí (lze konstatovat, že 
snaha o sbližování odměny za závislou práci 
obdobného rozsahu a odborného charakteru ve 
veřejné a soukromé sféře k rovnosti mezi 
osobami závislou práci konajícími také 
přispívá). 
Důvodová zpráva bude doplněna o uvedený 
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proporcionality (a případně příslušné obory služby vypustit či 
naopak doplnit). 

judikát Soudního dvora EU. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

Kontakt: 

legislativa@bis.cz  

K čl. I bodům 1. a 9. (§ 1 odst. 3 a Příloha č. 1):  
Navrhuje stejnou úpravu provést v nařízení vlády č. 286/2015 
Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 
bezpečnostních sborů pro rok 2016. 
Odůvodnění: 
V citovaných bodech je zaváděna možnost za stanovených 
podmínek určit až dvojnásobný platový tarif vysoce 
kvalifikovaným specialistům. Tím má dojít k spravedlivému 
odměňování těchto osob, které na klíčových služebních místech 
plní nejsložitější, nejodpovědnější  
a nejnamáhavější služební úkoly, a dále má být posílena 
schopnost veřejné správy získávat a udržet kvalifikované 
pracovníky v oborech, kde v současné době panuje výrazný 
rozdíl v úrovni odměňování ve státní a podnikatelské sféře.  
Uvedené problémy se ovšem netýkají jen správních úřadů, kde 
státní zaměstnanci vykonávají státní službu. Se zcela totožnými 
problémy se potýkají též bezpečnostní sbory, kde je služba 
vykonávána příslušníky podléhajícími zákonu č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů. Problémy bezpečnostních sborů nejsou 
předkládaným materiálem řešeny, naopak hrozí jejich 
prohloubení, když zakotvením výše uvedeného mechanismu 
pouze v oblasti státní služby by se bezpečnostní sbory staly 
z hlediska finančního odměňování ve stanovených profesích 
nekonkurenční nejen vůči podnikatelskému sektoru, ale též vůči 
správním úřadům.  
Takový stav by byl nekoncepční (odůvodnění obsažené 
v důvodové zprávě lze zcela vztáhnout i na oblast služebního 
poměru) a přímo by popíral všeobecně deklarovanou potřebu 
posilovat kapacity bezpečnostních sborů (včetně personálních) 

Neakceptováno. 
Připomínka je nad rámec návrhu. 
K předložení legislativních změn nařízení 
vlády upravujícího plat příslušníků 
bezpečnostních sborů je Ministerstvo vnitra, 
nikoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Zároveň se jedná o připomínku nad rámec 
návrhu, neboť ten řeší opatření týkající se 
odměňování státních zaměstnanců. 
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ve současném období  zhoršující se bezpečnostní situace.  
BIS proto výše popsanou možnost hodnotí obecně pozitivně, její 
zavedení však považujeme za možné pouze za podmínky, že 
obdobná úprava bude současně zavedena i pro oblast služebního 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tzn. dojde 
k novelizaci nařízení vlády č. 286/2015 Sb. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
Kontakt: 

pravni@cmkos.cz 

(připomínky 
podepsal JUDr. 
Samek) 

V ustanovení § 1 odst. 3 požadujeme za slova „obor státní 
služby (dále jen služba)“ vložit slova „nebo obor spojený 
s určitou služební činností“. 
Odůvodnění: Jedná se o zpřesňující úpravu. 

Vysvětleno. 
Není zřejmé co má pojem „obor spojený 
s určitou služební činností“ ve vztahu 
ke služebnímu zákonu znamenat. Státní služba 
je vykonávána v „oborech státní služby“. Jiná 
vymezení by mohla vyvolat chybný dojem, že 
se úprava týká i jiných subjektů než státních 
zaměstnanců. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Český statistický 
úřad 
Kontakt: 

Ing. Kostková, 
274 052 344, 
jana.kostkova@czs
o.cz; JUDr. 
Šarapatková, 
274 054 024, 
eva.sarapatkova@c
zso.cz; 
legislativa@czso.cz 

ČSÚ navrhuje neupravovat taxativní výčet oborů státní 
služby, ve kterých mohou být služební místa označena za 
klíčová, v nařízení vlády a ponechat stanovení okruhu 
služebních míst, kterých se možnost určení až 
dvojnásobného platového tarifu týká, na posouzení 
služebního orgánu. 
Odůvodnění:  
ČSÚ jako vysoce odborný úřad naráží na problém obsazení 
služebních míst specialistů nejen v oborech služby uvedených 
v předkládaném nařízení, ale zejména na klíčových služebních 
místech v oboru státní statistická služba (statistici, matematici, 
analytici). Obecně lze konstatovat, že navrhovaná úprava 
zakládá nepřiměřené rozdíly mezi specialisty ve vyjmenovaných 
oborech státní služby a ostatními specialisty. 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. ČSÚ tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa v oborech, které 
jsou podstatné pro jeho činnost. 

Český Nesouhlasíme se seznamem oborů služeb, ve kterých mohou být 
služební místa označena za klíčová podle tohoto ustanovení. 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
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telekomunikační 
úřad 
Kontakt: 

Mgr. Šárka 
Němečková, 
224 004 620, 
nemeckova@ctu.cz  

Navrhujeme alternativně buď určit v příloze č. 1 klíčové činnosti 
pro jednotlivé ústřední správní úřady, nebo nechat základ 
společný pro všechny správní úřady (legislativa a právní činnost, 
informační a komunikační technologie) a dále umožnit každému 
správnímu úřadu vybrat si další klíčová služební místa v rámci 
povolených 5 % podle jeho zaměření. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že jednotlivé správní úřady budou moci nejlépe 
posoudit, které další činnosti, kromě všeobecně uznávaných a 
pro správné fungování státní správy nejdůležitějších, 
tj. legislativní a právní činnosti a informační a komunikační 
technologie, jsou pro tyto úřady stěžejní z hlediska jejich 
výkonnosti a řádného plnění úkolů v okruhu působnosti 
stanovené těmto úřadům v zákonech a v jiných obecně 
závazných právních předpisech. 

bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. 

Český úřad 
zeměměřičský 
a katastrální 
Kontakt: 

Mgr. Hojdnová, 
284 041 223, 
irena.hojdnova@cu
zk.cz; Mgr. Kalaš, 
284 041 212, 
ota.kalas@cuzk.cz  

 

Požaduji neomezovat obory státní služby, u kterých bude 
umožněno určit státnímu zaměstnanci platový tarif až ve výši 
dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně 
v platové třídě stanovené pro služební místo, na kterém je státní 
zaměstnanec zařazen či jmenován, jen na čtyři vybrané obory 
služby uvedené v příloze č. 1. Možnost označení služebních míst 
za klíčová požaduji ponechat v kompetenci služebního orgánu 
bez jakéhokoli omezujícího výčtu oborů služby, pouze 
s omezením 5 % ze všech služebních míst. 
Odůvodnění: 
Odborníci, kteří jsou pro výkon správních činností klíčoví, 
mohou zcela jistě vykonávat každý z oborů služby stanovených 
nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. 
Navrhované opatření je mimo jiné odůvodňováno velkými 
rozdíly v odměňování v soukromém sektoru a ve státní službě u 
některých profesí. Úředníci s právnickým vzděláním, 
informatici, ekonomové však vykonávají práce i v jiných 
oborech služby než uvedených v návrhu přílohy č. 1. V této 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. ČÚZK tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa mj. i v oboru 
služby č. 70. 
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souvislosti považuji za nutné upozornit také na skutečnost, že 
například právníci nevykonávají ve státní správě činnosti pouze 
v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost, ale i v řadě 
dalších oborů služby včetně oboru služby 70. Zeměměřictví a 
katastr nemovitostí, který by při zachování vazby na obory 
služby uvedené v příloze č. 1 musel být do této přílohy doplněn. 
Obdobných příkladů lze nalézt i pro ostatní profese celou řadu. 
Setrvání na navrhovaném principu přísného omezení oborů 
služby výčtem v příloze č. 1 povede k tomu, že tyto obory 
služby budou u vybraných služebních míst uměle přidávány 
pouze za tím účelem, aby mohlo být zmíněné opatření na daném 
systemizovaném místě použito. Za dostatečný regulační nástroj 
považuji stanovenou podmínku minimální platové třídy, 
kvantitativní omezení počtu klíčových míst na 5 % ze všech 
služebních míst ve správním úřadě a v neposlední řadě také 
objem prostředků na platy stanovený státním rozpočtem.  

Úřad pro 
zahraniční styky 
a informace 
Kontakt: 

legislativa@uzsi.cz  

Navrhujeme obdobným způsobem upravit nařízení vlády 
č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016. 
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje zavést možnost za stanovených podmínek 
určit až dvojnásobný platový tarif vysoce kvalifikovaným 
specialistům. Cílem je zavedení spravedlivého odměňování 
těchto osob, které na klíčových služebních místech plní 
nejsložitější, nejodpovědnější  
a nejnamáhavější služební úkoly, spolu s posílením schopnosti 
veřejné správy získávat a udržet kvalifikované pracovníky v 
oborech, kde v současné době panuje výrazný rozdíl v úrovni 
odměňování ve státní a podnikatelské sféře. V obecné rovině lze 
s touto úpravou a cílem, který si předkladatel vytyčil, 
jednoznačně souhlasit. 
S obdobnými problémy, s nimiž předkladatel zdůvodňuje 
navrhované změny, se však potýkají také bezpečnostní sbory, 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
K předložení legislativních změn nařízení 
vlády upravujícího plat příslušníků 
bezpečnostních sborů je Ministerstvo vnitra, 
nikoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Zároveň se jedná o připomínku nad rámec 
návrhu, neboť ten řeší opatření týkající se 
odměňování státních zaměstnanců. 
Připomínka změněna na doporučující. 
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kde je služba vykonávána příslušníky podléhajícími zákonu č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů. Výkon služby 
v bezpečnostním sboru je přitom realizován v přísnějším režimu, 
s větším rozsahem povinností vztahujících se i na dobu mimo 
výkon služby, s tužší služební kázní. Obecně jej lze považovat 
za náročnější, rizikovější – zejména v souvislosti s plnění úkolů 
zpravodajských služeb. 
Navrhovaná úprava nařízení vlády však nyní vytváří disproporce 
v odměňování státních zaměstnanců a příslušníků 
bezpečnostních sborů. Tato změna tak sice na jedné straně nabízí 
personální stabilizaci státní služby, ale současně „rozevírá 
nůžky“ v oblasti odměňování zaměstnanců státu. 
Úřad pro zahraniční styky a informace dále navrhuje 
u příslušníků bezpečnostních sborů upravit poskytování 
příplatku za vedení stejným způsobem, jako je v zákoně o státní 
službě, tedy procentuálně. Pevně stanovená částka nezohledňuje 
vývoj služebních příjmů a jejich valorizaci. Neexistuje důvod, 
proč by její určení mělo být rozdílné od dalších obdobných 
zákonů upravujících závislou činnost (viz zákoník práce, zákon 
o státní službě). 
Úřad pro zahraniční styky a informace je toho názoru, že 
zavedení navrhovaných změn je správné a důvodné, nicméně 
považuje za nutné zavést obdobnou úpravu i pro oblast 
služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tedy 
současnou novelizací nařízení vlády č. 286/2015 Sb. 

K čl. I bodu 6 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Kontakt: 

JUDr. Dvořák – 
224 861 401, 
pavel.dvorak@mmr

Požadujeme § 3 odst. 3 vypustit. 
Odůvodnění: 
Přičítání doby 2 roků v rámci platového stupně v závislosti na 
služebním hodnocení považujeme za nežádoucí v rámci 
nastaveného systému odměňování státních zaměstnanců, neboť 
výsledek služebního hodnocení je podle platné právní úpravy již 
zohledněn ve výši osobního příplatku. Navrhovaná úprava 

Vysvětleno. 
Jedná se o ocenění státních zaměstnanců 
s opakovaně vynikajícími výsledky 
a nejvyšším možným bodovým hodnocením, 
které má mimořádnou povahu. Pro opakované 
dosažení vynikajících služebních výsledků 
musí státní zaměstnanec vyvinout 
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.cz; JUDr. 
Vyskočilová, 
224 861 763, 
jana.vyskocilova@
mmr.cz 

vyčleňuje z kategorie všeobecně uznávaných odborníků podle § 
6 odst. 2 nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech 
služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku 
služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, 
další „nadkategorii“ státních zaměstnanců, která však má být 
nesystémově odměňována nikoliv osobním příplatkem, ale 
zvýšením platového stupně. Platové stupně jsou nástrojem pro 
ocenění dlouhodobosti a stálosti výkonu státní služby, pracovní 
výsledky mají být oceněny v osobním příplatku. 

nadstandardní úsilí při výkonu státní služby 
a koaliční rada spolu s odborně-politickou 
pracovní skupinou dospěly k závěru, že toto 
úsilí je na místě ve stávajícím systému 
odměňování více zohlednit. Dojde tím 
k žádoucímu rychlejšímu navyšování platu 
v návaznosti na zvyšování odbornosti státního 
zaměstnance, potvrzené výsledky služebního 
hodnocení. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
Kontakt: 

Mgr. Broz, 
221 997 507, 
jbroz@msp.justice.
cz, Mgr. Panoš, 
221 997 476, 
jpanos@msp.justic
e.cz 

S ohledem na konstrukci uvedeného ustanovení, podle níž by 
měl mít pro připočtení 2 roků rozhodující význam výsledek 
služebního hodnocení státních zaměstnanců provedeného podle 
nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního 
hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního 
hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, 
upozorňujeme, že podle praktických poznatků vyplývajících 
z premiérové aplikace služebního hodnocení ve vztahu k platu 
státního zaměstnance se aktuální právní úprava ukazuje jako 
nedostatečná. Mají-li být se služebním hodnocením spojeny tak 
zásadní účinky, jakými je současné omezení výše osobního 
příplatku a pro futuro navrhovaný zrychlený platový postup, je 
třeba charakter tohoto institutu legislativně upravit tak, aby byl 
stanoven jeho obligatorní obsah, důsledky nedodržení tohoto 
obsahu a možnost obrany státního zaměstnance proti výsledkům 
hodnocení při jejich současné přezkoumatelnosti ve vztahu 
k výkonu služby státního zaměstnance za hodnocené období, což 
současná právní úprava institutem stížnosti postihuje jen velmi 
vágně. Při praktické aplikaci lze tak nadále shledávat riziko 
převažující subjektivní stránky hodnotitele se všemi důsledky 
pro hodnoceného státního zaměstnance, aniž by existovala 
eliminace tohoto náhledu právními prostředky umožňující 
objektivizaci jeho výkonu státní služby. S ohledem na tyto 
skutečnosti doporučujeme společně se změnou nařízení vlády o 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Možnosti úpravy nařízení vlády upravující 
služební hodnocení jsou mimo věcný rámec 
předkládané novely. Úprava služebního 
hodnocení není touto novelou nařízení vlády 
vůbec řešena. K tomu je také v obecné rovině 
namístě podotknout, že každé hodnocení, které 
není prováděno mechanicky na základě 
konečného množství přesně kvantifikovaných 
vstupů, je nutně do určité míry subjektivní. 
Připomínka změněna na doporučující. 
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platových poměrech státních zaměstnanců provést taktéž 
odpovídající změnu nařízení vlády o podrobnostech služebního 
hodnocení státních zaměstnanců a případně taktéž změnu zákona 
o státní službě. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
Kontakt: 

Tel.: 224 182 677 

Navrhovaná novela nařízení vlády představuje další komplikaci 
a zvýšenou administrativu při odměňování státních zaměstnanců. 
MZV proto nesouhlasí s navrhovanou změnou § 3 (přidání odst. 
3 a 4), která narušuje osvědčený systém platového postupu podle 
let započitatelné praxe. Dosahování vynikajících výsledků podle 
služebního hodnocení státních zaměstnanců lze ocenit jako 
dosud zvýšeným osobním příplatkem podle § 131 odst. 2 ZP, 
který u vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků, 
umožňuje přiznat osobní příplatek až do výše 100 % platového 
tarifu nejvyššího stupně. 
MZV považuje za pochybení, že není dosud naplněn § 145 odst. 
1 ZSS, podle kterého výše platových tarifů státních zaměstnanců 
má být stanovena s přihlédnutím k  povinnostem a omezením  
při výkonu služby. Dosud státní zaměstnanci mají pouze zvýšené 
povinnosti a omezení, ale platové tarify mají stejné jako 
zaměstnanci v pracovním poměru. MZV doporučuje zvýšení 
platových tarifů pro státní zaměstnance, neboť je lze zavést 
v rámci plánovaných prostředků na úkor fakultativních složek 
platu a tak podpořit i záměr zákona o státní službě a snížit tak 
subjektivní rozhodování o platu státního zaměstnance. 

Vysvětleno. 
Zvýšené administrativní nároky se 
nepředpokládají, neboť i v současnosti má 
služební orgán povinnost průběžně sledovat a 
evidovat započitatelnou praxi získanou státním 
zaměstnancem. 
Výsledek služebního hodnocení a skutečnost, 
že státní zaměstnanec je vynikajícím 
všeobecně uznávaným odborníkem, jsou 
spojeny s rozdílným okruhem podmínek. 
Vynikajících výsledků služebního hodnocení 
může dosáhnout i služebně mladý všeobecně 
neznámý státní zaměstnanec; 
v případě vynikajícího, všeobecně uznávaného 
odborníka se pro možnost zvláštního způsobu 
stanovení platového tarifu předpokládá splnění 
jiných specifických podmínek (např. s ohledem 
na publikační činnost). 
Navržená opatření představují dílčí posun 
ve snaze o kompenzaci povinností a omezení 
při výkonu služby. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí nicméně vycházelo z rozsahu 
věcného zadání vyplývajícího z jednání 
koaliční rady a není oprávněno okruh změn 
v systému odměňování státních zaměstnanců 
nad tento rámec samo rozšiřovat. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Český statistický ČSÚ požaduje nevkládat v § 3 za odstavec 2 odstavce 3 a 4.    
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu.  
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úřad 
Kontakt: 

Ing. Kostková, 
274 052 344, 
jana.kostkova@czs
o.cz; JUDr. 
Šarapatková, 
274 054 024, 
eva.sarapatkova@c
zso.cz; 
legislativa@czso.cz  

Vzhledem k avizovaným změnám nařízení vlády upravujícího 
služební hodnocení, na jehož § 5 navrhovaná úprava odkazuje, 
považuje ČSÚ za vhodnější odložit úpravu zvýhodněné 
započitatelné praxe na dobu, kdy bude platná novela nařízení 
č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních 
zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní 
příplatek, z důvodu souvztažností obou právních úprav. 

S ohledem na nutnost úpravy odměňování 
státních zaměstnanců bylo rozhodnuto 
o implementaci všech opatření v oblasti 
odměňování, která byla koaliční radou a 
politicko-odbornou pracovní skupinou 
vybrána. 
Možnosti změn nařízení vlády upravující 
služební hodnocení jsou mimo věcný rámec 
předkládané novely. 
Připomínka změněna na doporučující. 

Český 
telekomunikační 
úřad 
Kontakt: 

Mgr. Šárka 
Němečková, 
224 004 620, 
nemeckova@ctu.cz 

K § 3 odst. 3 a 6 
Navržené ustanovení neřeší, jak postupovat, pokud zaměstnanec, 
který měl v jednom úřadu přičtenu praxi 2 let, přejde k jinému 
úřadu na jinou pozici, a bude-li i na novém místě mít nárok na 
přiznání 2 let praxe navíc, či nikoli. Totéž platí i pro případ 
přestupu zaměstnance s dosaženým 13. platovým stupněm na 
jiný úřad. 
Žádáme doplnění postupu do těchto odstavců, případně do 
nového odstavce. 

Vysvětleno. 
Povinné přičtení let k započitatelné praxi 
státního zaměstnance bude realizováno 
„jednou provždy“ a zůstane tedy zachováno i 
po přechodu na jiný služební úřad (stále půjde 
o jeden služební poměr ke státu a nový 
služební úřad je dříve započtenou dobu praxe 
povinen zohlednit). Doba státní služby je i ve 
smyslu § 3 odst. 2 písm. a) NV č. 304/2014 Sb. 
vymezena jako jednotná. 
V případě zvolení varianty II bude mimořádný 
platový stupeň vypuštěn. 
Úprava opakovaného postupu podle § 3 odst. 3 
se váže k plynutí kalendářních let. V případě 
státního zaměstnance, který již je zařazen do 
mimořádného (v původním návrhu „13.“) 
platového stupně (bude-li zvolena varianta I) je 
další zvýšení podle tohoto mechanismu 
z povahy věci vyloučeno. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
Kontakt: 

Ing. Dvornák, 
220 383 311, 
jdvornak@upv.cz, 
JUDr. Slováková, 
Ph.D., 220 383 256, 
zslovakova@upv.c
z  

Navrhujeme vypustit 
Odůvodnění 
Navrhované fiktivní navyšování počtu let započitatelné praxe za 
splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 3, stejně jako 
opakované použití tohoto postupu za podmínek uvedených v § 3 
odstavec 4, je nesystémové, zavádí pro nárokové zařazení 
státního zaměstnance do platového stupně kritéria služebního 
hodnocení, vážící se k nenárokové složce platu, k osobnímu 
příplatku. 

Vysvětleno. 
Jedná se o ocenění státních zaměstnanců 
s opakovaně vynikajícími výsledky, které má 
mimořádnou povahu. Tomu odpovídá 
i předpokládané vybočení ze standardního 
systému odměňování státních zaměstnanců. 
To, že je na základě zákona o státní službě 
upravena vazba výsledku služebního 
hodnocení na nenárokovou motivační složku 
platu, nevylučuje stanovení zvláštní úpravy a 
zohlednění vynikajících výsledků výkonu 
služby v jiné složce platu. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K čl. I bodu 7 Ministerstvo 
spravedlnosti 
Kontakt: 

Mgr. Broz, 
221 997 507, 
jbroz@msp.justice.
cz, Mgr. Panoš, 
221 997 476, 
jpanos@msp.justic
e.cz 

Konstatujeme, že dané ustanovení upravuje dvě přímo 
nesouvisející otázky. S ohledem na čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády požadujeme rozdělení navrženého ustanovení do 
dvou samostatných odstavců.  
Dále upozorňujeme, že konstrukci věty druhé uvedeného 
odstavce lze považovat za chybnou ze dvou důvodů. Za prvé, 
s ohledem na argumentaci předestřenou v důvodové zprávě by 
platový tarif ve 13. platovém stupni měl příslušet pouze státnímu 
zaměstnanci, jemuž doposud přináležel platový tarif ve 12. 
platovém stupni. Tato skutečnost však není v hypotéze 
předmětné normy obsažena, tj. z předpisu nelze dovodit, 
v jakých případech přísluší zaměstnanci platový tarif ve 13. 
platovém stupni. Za druhé, není zřejmé, z jakého důvodu by měl 
platový tarif ve 13. platovém stupni příslušet státnímu 
zaměstnanci teprve v případě, kdy byl již alespoň jednou použit 
postup podle odstavce § 3 odst. 3 návrhu nařízení vlády. 
Skutečnost, že by k posunu do 13. platového stupně mohlo 
s ohledem na § 3 odst. 4 návrhu nařízení vlády fakticky dojít 
nejprve 7 let po nabytí účinnosti předloženého návrhu nařízení 
vlády, nelze považovat za ospravedlnitelné s ohledem na 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Novelizační bod byl upraven a odstavec 6 
rozdělen do odstavců 6 a 7. 
V případě schválení varianty I budou 
podmínky pro nárok na zařazení do 
mimořádného (v pův. znění „13.“) platového 
stupně v návrhu obsaženy jednoznačně. Podle 
současného znění návrhu nařízení by k němu 
mohlo dojít po druhém služebním hodnocení 
s vynikajícím výsledkem (např. za 
předpokladu, že půjde o služební hodnocení za 
roky 2016 a 2017, vznikne tento nárok v roce 
2018). 
Ustanovení § 3 odst. 3 se týká přičtení let 
započitatelné praxe, nejedná se o přičítání 
platových stupňů. 
Požadavku na zpřesnění bylo vyhověno a „13.“ 
platový stupeň se nadále v případě varianty I 
označuje jako „mimořádný“. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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skutečnost, že v případě ostatních platových stupňů by 
k předmětnému posunu mohlo dojít již po roce účinnosti tohoto 
návrhu nařízení vlády.  
Požadujeme proto upravit dikci uvedeného ustanovení ve smyslu 
uvedených připomínek. 

Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility 
Kontakt: 

Mgr. Michaela 
Hrušková, 
224 002 111 
(ústředna) 

V § 3 odst. 6 je nutné upřesnit větu druhou v tom smyslu, že 13. 
platový stupeň je přiznán státnímu zaměstnanci, kterému již 
příslušel 12. platový stupeň, což vyplývá pouze z odůvodnění. 

Akceptováno. 
Znění upraveno v souladu s připomínkou. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Připomínky k čl. I bodu 6 připomínkové místo vztahuje 
i k tomuto bodu. 

Vypořádání - viz výše. 

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
Kontakt: 

Ing. Dvornák, 
220 383 311, 
jdvornak@upv.cz, 
JUDr. Slováková, 
Ph.D., 220 383 256, 
zslovakova@upv.c
z 

Navrhujeme vypustit a nahradit stanovením počtu let 
započitatelné praxe 
Odůvodnění 
Navrhuje se zachovat stávající systém postupu v platových 
stupních vycházející pouze z počtu let započitatelné praxe; 
navrhuje se odlišit 12. a 13. platový stupeň počtem let 
započitatelné praxe; určení počtu let započitatelné praxe provést 
s ohledem na věk, kdy končí služební poměr ze zákona. 

Vysvětleno. 
Do mimořádného (původně „13.“) platového 
stupně v případě schválení varianty I může být 
státní zaměstnanec zařazen v případě 
opakovaných vynikajících výsledků služebního 
hodnocení a získání nejvyšší možné bodové 
klasifikace, jde tedy o mimořádný motivační 
prostředek; účelem tohoto opatření není, aby 
bylo možno jej „vysedět“. 
Mimořádný platový stupeň bude v případě 
schválení varianty II z návrhu vypuštěn. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
  

K čl. I bodu 9 Ministerstvo Připomínky k čl. I bodu 1 připomínkové místo vztahuje Vypořádání - viz výše. 
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obrany i k tomuto bodu. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Připomínky k čl. I bodu 1 připomínkové místo vztahuje 
i k tomuto bodu. 

Vypořádání - viz výše. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
Kontakt: 

Ing. Josef Hobza, 
224 852 356, 
hobza@mpo.cz  

K zavedení možnosti určení až dvojnásobného platového tarifu 
specialistům na klíčových místech ve 12. a vyšší platové třídě 
uplatňujeme zásadní připomínku. Ke čtyřem oborům služby, 
kterých se uvedená možnost týká, požadujeme zařadit další dva 
obory služby, a to č. 37. Energetika a č.44. Obchod 
a mezinárodní ekonomické vztahy. 
Odůvodnění: Vybraná služební místa s těmito obory služby 
považujeme za klíčová. Státní zaměstnanci na těchto služebních 
místech plní nejsložitější a nejodpovědnější služební úkoly. Pro 
plnění těchto úkolů je vyžadována nejvyšší míra znalostí, 
dovedností a zkušeností. Tito odborníci jsou pro služební úřad 
nepostradatelní, v případě jejich odchodu by bylo jejich 
nahrazení velmi problematické. 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. MPO tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa mj. i v oborech 
služby č. 37 a č. 44. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
Kontakt: 

Mgr. Vrána, 
224 972 109, 
filip.vrana@mzcr.c
z 

K „Příloze č. 1 Seznam oborů služby, ve kterých mohou být 
služební místa označena za klíčová podle § 1 odst. 3 
MZ požaduje doplnit do přílohy obor služby Zdravotnictví a 
ochrana zdraví 
Zdůvodnění:  
Požadavek souvisí s připomínkou výše č. 1. Ochrana veřejného 
zdraví je specializovanou zdravotnickou činností, která nezbytně 
vyžaduje určitý počet lékařů se specializací v oboru Hygiena a 
epidemiologie. Jejich role je nezastupitelná. Zcela to odpovídá 
definici „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“. 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. 

Úřad vlády ČR - 
Odbor 

Připomínky k čl. I bodu 1 připomínkové místo vztahuje 
i k tomuto bodu. 

Vypořádání - viz výše. 
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kompatibility 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
Kontakt: 

pravni@cmkos.cz 

(připomínky 
podepsal JUDr. 
Samek) 

Do Přílohy č. 1 (Seznam oborů, ve kterých mohou být 
služební místa označena za klíčová podle § 1 odst. 3) 
požadujeme doplnit nové body 5 a 6, které znějí:  
„5. Ochrana veřejného zdraví. 
6. Zabezpečování obrany státu a správa vojenských újezdů 
v souvislosti s realizací strategických projektů vyzbrojování 
ozbrojených sil ČR.“. 
Odůvodnění: 
K bodu 5. Jedná se o podmínku, která je pro personální 
revitalizaci systému hygienické služby nezbytná. V minulých 
letech došlo v systému hygienické služby ke 
značným restriktivním opatřením, která se velmi negativně 
projevila na ohodnocení práce zaměstnanců, vysoce 
specializovaných pracovníků a personálním obsazení. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
K bodu 6. - Zabezpečování obrany státu a správa vojenských 
újezdů v souvislosti s realizací strategických projektů 
vyzbrojování ozbrojených sil ČR – jedná se o podmínku, která je 
nezbytná v souvislosti s realizací strategických projektů 
vyzbrojování ozbrojených sil ČR. 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. 

Český statistický 
úřad 

Připomínky k čl. I bodu 1 připomínkové místo vztahuje 
i k tomuto bodu. 

Vypořádání - viz výše. 

Český úřad 
zeměměřičský 
a katastrální 

Připomínky k čl. I bodu 1 připomínkové místo vztahuje 
i k tomuto bodu. 

Vypořádání - viz výše. 

Energetický 
regulační úřad 
Kontakt: 

JUDr. Zemanová, 

Navrhujeme zvážit takovou úpravu, kdy by klíčová služební 
místa nebyla vázána na konkrétní obory služby ani na platové 
třídy. Vzhledem k velké rozmanitosti agend jednotlivých 
služebních úřadů navrhujeme, aby možnost označení služebních 
míst za klíčová byla v kompetenci služebního orgánu bez 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
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564 575 688, 
marketa.zemanova
@eru.cz  

jakéhokoli omezujícího výčtu oborů služby daného přílohou č. 1, 
pouze s omezením procentním rozpětím ze všech služebních 
míst ve služebním úřadu. Služební orgán by tedy sám v rámci 
služebního úřadu stanovil ve služebním předpisu určitá služební 
místa jako klíčová, a to s ohledem na konkrétní činnosti a 
potřeby služebního úřadu. Domníváme se, že omezení dané 
konkrétními obory služby by mohlo být v určitém ohledu 
považováno za diskriminační. Důvodová zpráva uvádí, že 
nejmarkantnější rozdíly v ohodnocení mezi soukromým a 
státním sektorem jsou zejména právnické a IT profese. Z toho 
pak odvozuje navrhovatel obory služby, u kterých bude připadat 
v úvahu označení služebního místa za „klíčové“. Lze ale 
namítat, že v mnoha úřadech jsou státní zaměstnanci 
s právnickým vzděláním zařazeni na služební místa s jiným 
oborem služby, než je Legislativa a právní činnost, jejich práce, 
respektive služební místo, lze považovat za klíčové dle kritérií 
navrhovaných v § 1 odst. 3, avšak pouze z důvodu jiného oboru 
služby neuvedeného v příloze č. 1 nebude moci být „klíčový 
režim“ u nich uplatněn. A takto lze dle našeho názoru 
argumentovat i u ekonomů, finančních specialistů nebo IT 
profesí, pro které připadají v úvahu tedy ve stávající podobě 
návrhu pouze obory Audit a Informační a komunikační 
technologie. Pak může dojít i k tomu, že tyto „vyvolené“ obory 
budou uměle na určitá služební místa doplňovány pouze 
z důvodu možnosti uplatnění tohoto režimu „klíčových míst“. 
Rovněž se domníváme, že obory vyjmenované v příloze č. 1 
mohou sice vyhovovat větším správním úřadům s komplexnější 
agendou, nikoliv však úřadům se specifickou úzce zaměřenou 
činností, kde jsou klíčová služební místa pro daný služební úřad 
naprosto specifická a stanovené obory služby se zde například 
ani nevyskytují. 

konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. Omezení v podobě rozmezí platových 
tříd zůstává zachováno s ohledem požadavek 
nejvyšší míry znalostí, který je vyjádřen právě 
dosažením vysokoškolského vzdělání v daném 
oboru. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Státní úřad 
pro jadernou 

Navrhujeme do nové přílohy č. 1 k nařízení vlády vložit položku 
„Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
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bezpečnost 
Kontakt:  

Mgr. Kochánek, 
221 624 250, 
stepan.kochanek@s
ujb.cz  

chemických a biologických zbraní“. 
Odůvodnění: 
z hlediska výkonu státní správy, tj. v oblasti výkonu dozoru nad 
jadernou bezpečností, radiační ochranou a zákazem zbraní 
hromadného ničení, se jedná o zcela klíčový obor služby (viz. 
položka 74 přílohy k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.), který 
vyžaduje nejen řádné a kvalitní provádění řady odborných 
služebních úkolů, ale také s tím související nejvyšší míru 
znalostí, dovedností a zkušeností ve výše uvedeném oboru 
služby. Zajištění účinného provádění oboru státní služby je 
přitom strategické z hlediska celostátních ekonomických zájmů 
(např. produkce elektrické energie jadernými elektrárnami, ale 
také poskytování zdravotních služeb), ale také z hlediska 
ochrany obyvatel a životního prostředí před negativními vlivy 
jaderné energie, ionizujícího záření, chemických látek 
a biologických agens. 
Všechny činnosti vykonávané v tomto oboru služby jsou vysoce 
odborně náročné a většina státních zaměstnanců, kteří tuto státní 
službu vykonávají, musí být absolventy nejnáročnějších 
univerzitních studijních oborů, zejména Fakulty jaderné a 
fyzikálně inženýrské ČVUT. Obdobné činnosti vykonávané 
v nestátní sféře jsou přitom honorovány nesrovnatelně výše, 
protože se touto oblastí zabývají subjekty ekonomicky velmi 
úspěšné a vysokou odbornost relevantně oceňující (např. provoz 
jaderných elektráren, který je státními zaměstnanci v tomto 
oboru služby kontrolován, realizuje společnost ČEZ, a.s.). 
V zájmu předcházení úbytku kvalifikovaných odborníků je tedy 
žádoucí, aby byl i pro tento obor služby umožněn navrhovaný 
„klíčový režim“. 

bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. SÚJB tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa mj. i v oboru 
služby č. 74. 

Úřad pro 
zahraniční styky 
a informace 

Připomínky k čl. I bodu 1 připomínkové místo vztahuje 
i k tomuto bodu. 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
K předložení legislativních změn nařízení 
vlády upravujícího plat příslušníků 
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Kontakt: 

legislativa@uzsi.cz 
bezpečnostních sborů je Ministerstvo vnitra, 
nikoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Zároveň se jedná o připomínku nad rámec 
návrhu, neboť ten řeší opatření týkající se 
odměňování státních zaměstnanců. 

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
Kontakt: 

Ing. Dvornák, 
220 383 311, 
jdvornak@upv.cz, 
JUDr. Slováková, 
Ph.D., 220 383 256, 
zslovakova@upv.c
z 

Navrhujeme do nové přílohy č. 1 k nařízení vlády doplnit 
položku 
„Průmyslové vlastnictví“ 
Odůvodnění 
Obor státní služby průmyslové vlastnictví (položka 72 přílohy 
č. 1 k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.) je z hlediska právní jistoty 
majitelů průmyslových práv a mezinárodní kredibility ČR 
zásadní. Činnosti v tomto oboru služby vyžadují vysokou 
odbornost státních zaměstnanců, vzdělání v nejnáročnějších 
univerzitních oborech, zejména technických, fyziky, chemie, ale 
rovněž vzdělání v oboru právo. Právní vzdělání je nezbytné 
nejen pro výkon právní činnosti a legislativy jako takové, ale ve 
velké míře i v oboru průmyslové vlastnictví. V zájmu 
kvalifikovaného plnění zákonných činností je proto nezbytné 
zařadit i tento obor služby pro stanovení klíčových míst s cílem 
udržení vysoce kvalifikovaných odborníků. 
V této souvislosti se poukazuje též na usnesení hospodářského 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 14 ze dne 11. 12. 
2013, v němž výbor vyzdvihl význam ochrany průmyslového 
vlastnictví pro ČR, a doporučil v zájmu konkurence schopnosti 
České republiky a na základě dlouhodobých hospodárných a 
efektivních výsledků Úřadu průmyslového vlastnictví zvýšit 
závazný ukazatel mzdových prostředků. 

Akceptováno. 
Na základě jednání zástupců MF, MPSV a MV 
bude nad rámec oborů služby uvedených 
v příloze č. 1 k dotčenému nařízení vlády 
umožněno služebnímu orgánu v každém 
konkrétním služebním úřadu, podle jeho 
potřeb, určit další tři obory služby, ve kterých 
budou moci být označena služební místa jako 
klíčová. ÚPV tak bude moci zařazovat státní 
zaměstnance na klíčová místa mj. i v oboru 
služby č. 72. 

K čl. I bodu 10 Ministerstvo 
kultury 
Kontakt: 

Ing. Mejdrech, 

Není vyjasněn způsob pokrytí zvýšených nákladů vyplývající 
z navržené přílohy č. 2 (Stupnice platových tarifů podle 
platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance 
uvedené v § 2 odst. 1). V odůvodnění (I. Obecná část, E. 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad, bod III.) jsou 

Vysvětleno. 
Prostředky, které si vyžádá realizace 
navržených opatření od 1. 11. 2016, budou 
zabezpečeny v rámci vládou schváleného 
navýšení objemu prostředků na platy o 5 % 
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Ph.D. – 
michal.mejdrech@
mkcr.cz; Mgr. 
Šimková – 
lucie.simkova@mk
cr.cz  

 

vyčísleny náklady na změnu platových tarifů, které jsou 
povinné. Pokud by nebyla navýšena příjmová část rozpočtu 
kapitol včetně limitu prostředků na platy, nebylo by možné 
dodržet deklarované zvýšení platů od 1. ledna 2017. Tyto 
mimořádné výdaje by bylo nutno krýt v rámci rozpočtu kapitoly, 
tedy úsporou v jiných složkách platu, čímž by došlo k nižšímu 
platovému nárůstu. Obdobná situace platí i pro rok 2016.  
Požadujeme proto do návrhu usnesení doplnit bod III., který 
uloží ministru financí zajistit navýšení finančních prostředků a 
limitů mzdových nákladů ve výši odpovídající dopadům novely 
na jednotlivé kapitoly. 

(usnesení vlády ze dne 27. července 2016).  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Český statistický 
úřad 
Kontakt: 

Ing. Kostková, 
274 052 344, 
jana.kostkova@czs
o.cz; JUDr. 
Šarapatková, 
274 054 024, 
eva.sarapatkova@c
zso.cz; 
legislativa@czso.cz  

ČSÚ navrhuje upravit konvexní nárůst výše platových tarifů 
od 12. platové třídy až v rámci nové stupnice platových 
tarifů účinné od 1. ledna 2017.   
Odůvodnění:  
Navýšení platových tarifů v 12. – 16. platové třídě od 1. října 
2016 při současném zachování tarifů v 5. – 11. platové třídě 
považuje ČSÚ za vytváření nedůvodných rozdílů mezi oběma 
kategoriemi státních zaměstnanců. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Účinnost navržených opatření je aktuálně 
stanovena na 1. listopadu 2016, tj. současně 
s valorizací platových tarifů, kterou se 
navrhuje provést v návaznosti na usnesení 
vlády ze dne 27. července 2016 od 1. listopadu 
2016 tímto návrhem. 
Tímto opatřením se zamýšlí ocenit státní 
zaměstnance s  vysokoškolským vzděláním, 
kteří ve vyšších platových třídách plní 
kvalitativně náročnější služební úkoly. 
Diferenciaci platových tříd samu o sobě za 
diskriminační z tohoto důvodu považovat 
nelze. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K čl. II Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility 
Kontakt: 

Mgr. Michaela 
Hrušková, 

Přechodné ustanovení je retroaktivní a zvýhodňuje pouze určitou 
skupinu státních zaměstnanců. První služební hodnocení za rok 
2015 se totiž týkalo jen některých státních zaměstnanců; 
hodnoceni mohli být jen zaměstnanci, kteří byli minimálně dva 
měsíce ve služebním poměru, přičemž přijímání do služebního 
poměru nebylo závislé na státním zaměstnanci, ale na organizaci 
samotného služebního úřadu. Tj. i státní zaměstnanci 

Akceptováno. 
Pro účely postupu podle § 3 odst. 3 bude 
možné použít nejprve sl. hodnocení za rok 
2016. 
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224 002 111 
(ústředna) 

dlouhodobě působící ve služebních úřadech, jejichž výkon práce 
byl a je dlouhodobě kvalitní, dosud ještě hodnoceni nebyli, 
zatímco jiní státní zaměstnanci ano. Vázání závažných důsledků 
na skutečnost, kterou státní zaměstnanci nemohli ovlivnit a ani o 
ní v roce 2015 nevěděli, zakládá retroaktivitu a nerovné 
podmínky v odměňování, a je proto nepřípustné. 

Nad rámec 
návrhu 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
Kontakt: 

Mgr. Vrána, 
224 972 109, 
filip.vrana@mzcr.c
z 

K stávajícímu § 2 odst. 2 
MZ požaduje doplnění odstavce 2 o lékaře orgánu ochrany 
veřejného zdraví, a to takto: „(2) Státnímu zaměstnanci, který je 
lékařem orgánu sociálního zabezpečení nebo ochrany veřejného 
zdraví, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových 
tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení“.  
Zdůvodnění:  
Práce lékaře orgánu ochrany veřejného zdraví je srovnatelná 
s náročností práce lékaře orgánu sociálního zabezpečení.  
Předložený návrh je v souladu s usnesením přijatým výborem 
pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny č. 48 ze dne 4. 9. 2014 a 
v souladu s jeho požadavkem na vytvoření podmínek pro 
nezbytnou personální revitalizaci infrastruktury hygienické 
služby, ochrany a podpory veřejného zdraví a zajištění 
dostatečných finančních prostředků pro zastavení úbytku 
kvalifikovaných lékařů v hygienické službě. Dále je v souladu 
s usnesením výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
č. 100 ze dne 2. 9. 2015, které mimo jiné „podporuje novelizaci 
nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců tak, 
aby bylo hodnocení vyrovnáno, a žádá vládu o navýšení 
prostředků pro hygienickou službu“.  
V období mezi roky 2006 až 2012 prošla hygienická služba 
negativním až destruktivním vývojem vedoucím k destabilizaci 
systému a k zásadním dopadům do personálních kapacit, které 
ovlivnily a i nadále ovlivňují plnění úkolů v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví.  
Nepříznivý ekonomický vývoj v systému hygienické služby 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
S přeřazením státních zaměstnanců, kteří jsou 
lékaři orgánů ochrany veřejného zdraví do 
stupnice tarifů v příloze č. 2  z odborného 
hlediska nelze souhlasit. Výše platových tarifů 
státních zaměstnanců je nařízením vlády 
č. 304/2014 Sb. v příloze č. 1 v souladu se 
zákonným zmocněním (§ 145 odst. 1 zákona 
o státní službě) stanovena s přihlédnutím 
k povinnostem a omezením při výkonu státní 
služby, které jsou podle zákona o státní službě 
u všech státních zaměstnanců bez ohledu na 
profesi shodné. Dále je třeba zdůraznit, že 
vyhovění tomuto požadavku by zapříčinilo 
nerovnost ve výši platových tarifů u stejných 
nebo srovnatelných správních činností a 
hrozilo by riziko „atomizace“ ve stupnicích 
platových tarifů podle jednotlivých profesních 
skupin státních zaměstnanců. Dále by mohlo 
být namítáno porušování principů rovnosti a 
zákazu diskriminace při posuzování 
kompatibility s právem EU, které jsou 
hodnoceny zejména u státních zaměstnanců 
odměňovaných ze stejného zdroje (státního 
rozpočtu). 
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se projevil ve výši průměrných platů pracovníků na krajských 
hygienických stanicích (dále jen „KHS“). Nedostatečné finanční 
ohodnocení a nestabilita systému se projevila především 
klesajícím počtem nově nastupujících lékařů či odchody 
stávajících lékařů. V průběhu posledních pěti let odešlo z KHS 
71 lékařů. Průměrný věk lékařů v KHS je 55,6 let. 
Nelze dlouhodobě udržet odbornost ochrany a podpory 
veřejného zdraví bez řešení mzdové situace v tomto sektoru. 
Základním předpokladem pro personální stabilizaci systému 
a udržení jeho odbornosti je zvýšení motivace zejména 
finančním ohodnocením.  
Navrhovaná novela bude znamenat navýšení platových tarifů 
u zhruba 250 lékařů v systému orgánů ochrany veřejného zdraví. 
Předpokládané náklady na navýšení platů v souvislosti s touto 
novelou budou ročně činit částku cca 33 mil. Kč včetně 
povinných odvodů. 
Požadavky na finanční pokrytí byly zároveň uplatněny a předány 
Ministerstvu financí při přípravě státního rozpočtu na rok 2017 
a střednědobého výhledu státního rozpočtu na roky 2018 a 2019. 

Asociace 
samostatných 
odborů 
Kontakt: 

222 540 525 
(ústředna?) 

 

Na základě jednání u pana ministra financí a pana premiéra 
v průběhu roku 2016 byla přislíbena změna odměňování 
zaměstnanců finanční správy s tím, že by byl zapracován do § 2 
(ve znění návrhu nařízení vlády) nový odst. 5, přičemž v tomto 
ustanovení by bylo výslovně uvedeno, že zaměstnanci finanční 
správy mají tarifní složky platu určené dle přílohy č. 2 k nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. zvýšeny o 25 % (stanovisko pana ministra 
financí ze dne 2. 6. 2016). Podrobné zdůvodnění těchto 
požadavků bylo předloženo Asociací samostatných odborů i 
Radě hospodářské a sociální dohody dne 29. 4. 2016. Návrh 
však takovou úpravu zcela postrádá. 
Navrhujeme proto, aby do návrhu nařízení vlády byl vložen 
nový odstavec (5) tohoto znění: 
"(5) Státnímu zaměstnanci, který vykonává službu v orgánech 

Vysvětleno. 
Toto opatření nebylo konzultováno ani v rámci 
koaliční rady, ani se členy politicko-odborné 
pracovní skupiny a překračuje zmocnění, které 
pro implementaci změn v odměňování státních 
zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních 
věcí má. Ministerstvo financí v rámci 
připomínkového řízení uvedený požadavek 
neuplatnilo. Z odborného hlediska by však 
s takovým návrhem nebylo možno v žádném 
případě souhlasit, neboť by se jednalo 
o skrytou další stupnici platových tarifů, které 
by byly o ¼ vyšší než platové tarify pro státní 
zaměstnance. 
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Finanční správy České republiky, přísluší platový tarif 
stanovený podle stupnice platových tarifů, uvedené v příloze 
č. 2 k tomuto nařízení, zvýšení o 25 %." 

Připomínkové místo od zásadní připomínky 
ustoupilo. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
Kontakt: 

pravni@cmkos.cz 

(připomínky 
podepsal JUDr. 
Samek) 

Ustanovení § 2 odst. 2 požadujeme i pro lékaře orgánu 
ochrany veřejného zdraví. 
Odůvodnění: 
Tento požadavek předložily ČMKOS i OSZSP již v minulém 
období. 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 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.  
Ustanovení § 2 odst. 2 by mělo znít: „Státnímu zaměstnanci, 
který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení nebo lékařem 
orgánu ochrany veřejného zdraví, přísluší platový tarif 
stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení“. 
 
 
 
 
 
V Příloze č. 4 (Rozdělení správních činností do skupin a 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec návrhu. 
S přeřazením státních zaměstnanců, kteří jsou 
lékaři orgánů ochrany veřejného zdraví, do 
stupnice tarifů v příloze č. 2, z odborného 
hlediska nelze souhlasit. Výše platových tarifů 
státních zaměstnanců je nařízením vlády 
č. 304/2014 Sb. v příloze č. 1 v souladu se 
zákonným zmocněním (§ 145 odst. 1 zákona o 
státní službě) stanovena s přihlédnutím 
k povinnostem a omezením při výkonu státní 
služby, které jsou podle zákona o státní službě 
u všech státních zaměstnanců bez ohledu na 
profesi shodné. Dále je třeba zdůraznit, že 
vyhovění tomuto požadavku by zapříčinilo 
nerovnost ve výši platových tarifů u stejných 
nebo srovnatelných správních činností a 
hrozilo by riziko „atomizace“ ve stupnicích 
platových tarifů podle jednotlivých profesních 
skupin státních zaměstnanců. Dále by mohlo 
být namítáno porušování principů rovnosti a 
zákazu diskriminace při posuzování 
kompatibility s právem EU, které jsou 
hodnoceny zejména u státních zaměstnanců 
odměňovaných ze stejného zdroje (státního 
rozpočtu).  
 
 
 
Neakceptováno. 
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pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku) 
požadujeme doplnit do III. skupiny (Služba se značnou 
mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem 
ohrožení života nebo zdraví) body 8. a 9., které zní:   
„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, 
členitosti terénu a nebezpečím vyplývajícím z charakteru 
daného prostředí. 
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.  
Odůvodnění: 
Tento požadavek na doplnění bodu 8. a 9. do III. skupiny byl již 
dne 6. 6. 2016 projednán a odsouhlasen Komisí pro hodnocení 
prací a činností a tvorbu katalogů Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Formulaci a zdůvodnění uvedeného požadavku 
předložilo Ministerstvo zdravotnictví, ČMKOS a OSZSP tento 
návrh zcela podporuje. 

Připomínka nad rámec návrhu. 
Pokud jde o požadavek na doplnění přílohy 
č. 4 (Rozdělení prací do skupin pro účely 
zvláštního příplatku), jedná se o připomínku 
nad rámec opatření schválených politicko-
odbornou skupinou, odborného týmu 
s předsedou vlády a dalších odborných jednání. 
Požadavek odmítlo Ministerstvo zdravotnictví 
z důvodu absence finančního krytí.  
 

K odůvodnění Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Kontakt: 

JUDr. Dvořák – 

Požadujeme doplnění zasazení navrhovaných změn do širšího 
kontextu odměňování ve státní službě, především do 
plánovaných celkových změn v odměňování, a vysvětlení 
navrhovaných dílčích úprav, neboť tyto jdou proti stávajícímu 
konceptu odměňování. 

Vysvětleno. 
Rozsah navrhovaných změn vyplývá 
ze zmocnění koaliční rady k provedení 
konkrétních „opatření“ za účelem modifikovat 
současný systém odměňování státních 
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224 861 401, 
pavel.dvorak@mmr
.cz; JUDr. 
Vyskočilová, 
224 861 763, 
jana.vyskocilova@
mmr.cz 

zaměstnanců. Vysvětlení podstaty a účelu 
dotčených opatření v důvodové zprávě 
obsaženo je; k jeho dalšímu zpřesnění dojde na 
základě změn, které vyplynou 
z připomínkového řízení. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
zemědělství 
Kontakt: 

Mgr. Bulová, 420 
221 812 584, 
katerina.bulova@m
ze.cz 

V důvodové zprávě je uvedeno, že 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. Pro úspěšné zavedení navrhované změny 
doporučujeme lépe vyjasnit situaci ohledně financování. Pro rok 
2017 v současné době probíhá sestavení návrhu státního 
rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 
a 2019. Pokud nejsou náklady zahrnuty ve schváleném rozpočtu 
a bude potřeba finanční prostředky navýšit v rámci rozpočtu 
příslušné kapitoly, tak je potřeba provést rozpočtové opatření, 
které schvaluje Ministerstvo financí. Navrhovaná změna 
neproběhla za současného navýšení mzdové složky ve státním 
rozpočtu pro státní zaměstnance, tudíž se by se jednalo pouze 
o hypotetickou a formální možnost ocenit klíčové zaměstnance. 
V případě, že bude chtít služební úřad ocenit vybrané státní 
zaměstnanci na klíčových místech, tak v konečném důsledku to 
může mít dopad na finanční prostředky pro státní zaměstnance 
v rámci celého služebního úřadu. 

Vysvětleno. 
Bylo rozhodnuto o změně účinnosti dotčené 
novely NV č. 304/2014 Sb. tak, aby vstoupila 
v účinnost současně s plánovanou valorizací 
platových tarifů tj. zároveň s navýšením 
objemu prostředků na platy ze státního 
rozpočtu. Prostředky, které si vyžádá realizace 
navržených opatření od 1. 11. 2016, budou 
zabezpečeny v rámci vládou schváleného 
navýšení objemu prostředků na platy o 5 % 
(usnesení vlády ze dne 27. července 2016). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Český 
telekomunikační 
úřad 
Kontakt: 

Mgr. Šárka 

K obecné části odůvodnění  
III. Konvexní nárůst úrovně platových tarifů se zlomem od 12. 
platové třídy 
Finanční náklady 
V této části odůvodnění jsou sice vyčísleny náklady na 
výdajovou stránku státního rozpočtu od 1. října 2016 do konce 

Neakceptováno. Rozpor. 
Účinnost navržených opatření je aktuálně 
stanovena na 1. listopadu 2016, přičemž se 
současně předpokládá, že zvýšené platové 
náklady budou kryty z netarifní části navýšení 
prostředků na platy v souvislosti s jejich 
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Němečková, 
224 004 620, 
nemeckova@ctu.cz 

roku 2016, nicméně není jasné, jestli a jak bude ústředním 
správním úřadům, a tedy i Českému telekomunikačnímu úřadu, 
kompenzován rozpočet na rok 2016 v důsledku navýšení 
platových tarifů již od 1. října 2016. 
Žádáme v tomto smyslu o vysvětlení a doplnění odůvodnění. 
Prosíme o výslovné uvedení ujištění, že v případě přijetí této 
novely od 1. 11. 2016 (zavádějící konvexní tabulku) bude rozdíl 
ve zvýšených mzdových prostředcích (jak na tarifní složku platu, 
tak na příplatky za vedení) kompenzován odpovídající částkou 
do rozpočtu ČTÚ. Navržené vypořádání tuto skutečnost zatím 
neodráží. 
K tomu uvádíme, že pokud by mělo platit, že rozpočet bude 
organizacím navýšen „paušálně“ o 5%, a to jak pro naplnění 
požadavků této novely NV č. 304/2014 Sb., tak pro naplnění 
další jeho připravované novely (valorizace všech platových tříd 
– viz níže), a to v poměru 4% na valorizaci a 1% na naplnění 
požadavků této novely nařízení vlády, pak musíme předem 
upozornit, že ono 1% nebude v případě ČTÚ s největší 
pravděpodobností dostačující částka pro pokrytí požadavků této 
novely. Považujeme tedy za zásadní, aby v těchto případech byl 
případný rozdíl pokryt příslušným navýšením prostředků ze 
státního rozpočtu. Pokud by takové potvrzení v rámci 
vypořádání nebylo možné, pak by v tomto ohledu musel ČTÚ 
trvat na své připomínce. 

 
Ke zvláštní části odůvodnění  
Není zcela zřejmé, proč došlo v přílohách č. 2 a 3 k navýšení 
platových tarifů až od 12. platové třídy. Jde o nepřiměřeně 
diskriminační ustanovení vůči zaměstnancům v nižších 
platových třídách. 
Navrhujeme doplnit vysvětlení do odůvodnění k č I. - bodu 10. 
Prosíme do vypořádání doplnit konkrétně, že všechny tarify (ve 

zvýšením od 1. listopadu 2016 (další novelou 
NV 304/2014 Sb.). Důvodová zpráva bude 
doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Tímto opatřením se zamýšlí ocenit státní 
zaměstnance s  vysokoškolským vzděláním, 
kteří ve vyšších platových třídách plní 
kvalitativně náročnější služební úkoly. 
Diferenciaci platových tříd samu o sobě za 
diskriminační z tohoto důvodu považovat 
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všech platových třídách) budou nad rámec nyní projednávaného 
návrhu nařízení vlády valorizovány další (právě připravovanou) 
novelou NV č. 304/2014 Sb. 
Připomínkové místo věcně s navrhovanou změnou souhlasí, za 
předpokladu, že Ministerstvo financí poskytne garanci zajištění 
krytí případných zvýšených nákladů na její realizaci. 

nelze. Valorizace všech platových tarifů byla 
v souladu s příslušným usnesením vlády 
do návrhu zapracována. Odůvodnění 
upřesněno. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 
 
Akademie věd České republiky 
Česká národní banka 
Grantová agentura České republiky 
Kancelář prezidenta republiky  
Ministerstvo životního prostředí 
Správa státních hmotných rezerv 
Technologická agentura České republiky 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a 
předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády 
 
Připomínky nezaslali: 
 
Český báňský úřad 
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
Kancelář Poslanecké sněmovny  
Kancelář Senátu 
Kancelář veřejného ochránce práv 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Úřad pro technickou normalizaci‚ metrologii a státní zkušebnictví 
Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády  
Ústav pro studium totalitních režimů 
 
 

 
 
Pouze doporučující připomínky zaslali: 
 
Ministerstvo vnitra 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
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