
 

119 

 

IV. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Od vydání nařízení vlády, kterými se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a 

správě, správních činností vykonávaných na služebních místech a činností v bezpečnostních 

sborech do platových a tarifních tříd (č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě, č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve 

znění pozdějších předpisů, a č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností) se ve veřejných 

službách a správě, ve státní službě a v bezpečnostních sborech na základě zákonné působnosti 

začaly vykonávat nové práce a činnosti nebo se významně změnil způsob jejich výkonu, a to 

v některých případech se zásadním vlivem na jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a 

tím i na jejich zařazení do platových (tarifních) tříd. Příslušná ustanovení katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, katalogu správních činností a katalogu činností v bezpečnostních 

sborech je nezbytně nutné podle uvedených změn upravit.  

Vzhledem k tomu, že práce, správní činnosti i činnosti v bezpečnostních sborech 

srovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti musí být zařazeny do 

srovnatelných platových a tarifních tříd, je nezbytně nutné provést aktualizaci všech tří 

uvedených katalogů současně.  

Rovněž je nutné podle aktuálního stavu zásadně změnit obsah uvedených katalogů, 

aby upravovaly zařazení pouze prací a činností, které mohou být vykonávány v příslušném 

pracovním vztahu (pracovní nebo příslušný služební), zejména redukovat katalog prací ve 

veřejných službách a správě o správní činnosti, které jsou již dnes vykonávány pouze na 

služebních systemizovaných místech.  

B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Povinnost vlády stanovit nařízením zařazení prací, správních činností a činností 

příslušníků v bezpečnostních sborech vyplývá z § 123 odst. 6 písm. a zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, z § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, ve znění pozdějších předpisů a z § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Závazným 

podkladem pro zařazení prací, správních činností a činností v bezpečnostních sborech do 
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platových a tarifních tříd jsou jejich charakteristiky v přílohách uvedených zákonů. Zařazení 

prací zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd se stanoví v nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zařazení správních 

činností vykonávaných státními zaměstnanci, příp. zaměstnanci na služebních 

systemizovaných místech ve správních úřadech se stanoví nařízením vlády č. 302/2014 Sb., 

o katalogu správních činností a zařazení činností, které vykonávají příslušníci bezpečnostních 

sborů, se stanoví v nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností 

v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.  

Hlavním důvodem navrhované změny platného právního stavu je potřeba aktualizovat 

uvedené katalogy tak, aby byly průkazným a efektivním a aktuálním nástrojem pro určování 

platových a tarifních tříd podle měnících se podmínek výkonu prací a činností a naplnění 

funkce spravedlivé odměny v základní části platu a služebního příjmu.  

 

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

práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, k jejichž provedení 

je navržena 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, čl. 28 

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

spravedlivou odměnu za práci. Návrh (v část první) je rovněž v souladu se zmocněním 

obsaženým v § 123 odst. 6 písm. a) zákoníku práce, neboť stanoví zařazení prací do platových 

tříd v souladu s charakteristikami platových tříd odstupňovanými podle složitosti 

odpovědnosti a namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k zákoníku práce.  

Návrh (v části druhé) je také v souladu § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, protože stanoví zařazení správních činností do jednotlivých platových tříd podle 

složitosti odpovědnosti a namáhavosti a základě charakteristik platových tříd uvedených 

v příloze č. 1 ke služebnímu zákonu. 

A v části třetí je návrh v souladu s § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů. 
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D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

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

V obecné rovině je třeba uvést článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“), který stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné i zlepšování životních 

a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich 

zlepšování, a zejména pak článek 8 SFEU, podle kterého Unie usiluje ve všech činnostech, 

ve kterých má pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální oblasti) o to, aby se odstraňovaly 

nerovnosti. Odměňování ve státní správě by tudíž vždy mělo být upraveno tak, aby nebyly 

zakládány neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými ze státního 

rozpočtu, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. Předkládaný návrh respektuje 

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

a judikaturou Soudního dvora EU. 

 

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

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

sociální dopady, dopady na životní prostředí a na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopad na státní rozpočet lze kvantifikovat tak, že by meziroční nárůst objemu výdajů 

na platy státních zaměstnanců na služebních místech při uvažovaném zařazení státních 

zaměstnanců v přímém styku s veřejností do vyšší platové třídy na ČSSZ a v Úřadu práce ČR 

by činil odhadem cca 99,4 mil. Kč (včetně příslušenství cca 135,2 mil. Kč).  

Kromě státního rozpočtu může mít realizace návrhu dopady na ostatní veřejné 

rozpočty, tj. na rozpočty územních samosprávných celků a veřejné zdravotní pojištění. 

Případné dopady změny v zařazení prací či činností se mohou týkat jednotlivých 

zaměstnanců, státních zaměstnanců a příslušníků a měly by být realizovatelné v rámci 

finančních prostředků schválených pro příslušnou rozpočtovou kapitolu na rok 2018. 

Změny, ke kterým dochází v zařazování nelékařských zdravotnických povolání do 

platových tříd od 1. září 2017, vyplývají ze zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 

96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
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zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a vyčíslení dopadů by mělo být 

součástí přípravy realizace tohoto předpisu.  

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

zaměstnanců a státních zaměstnanců mohla mírně příznivě ovlivnit výši platu a mírně by se 

tedy mohla zvýšit kupní síla spotřebitelů - zaměstnanců i celková spotřeba jejich domácností. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na životní prostředí ani na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

F. Hodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

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

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

zhodnocení korupčních rizik  

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

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

soukromí či osobních údajů a nezakládá žádná korupční rizika. Navrhovaná úprava nebude 

mít dopad na výkon státní statistické služby. 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

Dne 27. července 2017 ministr a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 

Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.:20867/2017-OVL), že se k návrhu nařízení 

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

K čl. I  

K bodům 1 až 17 

Katalog prací ve veřejných službách a správě vzhledem ke svému rozsahu obsahuje Seznam 

povolání a rozpětí platových tříd, který poskytuje uživatelům ucelený přehled o členění 

katalogu prací ve veřejných službách a správě, o názvech povolání a o rozpětí platových tříd. 

Podle tohoto seznamu pak lze efektivněji nalézt v další předmětné části nazvané Zařazení 

prací do povolání a platových tříd práci, podle níž zaměstnavatel určí zaměstnanci platovou 

třídu.  

V Seznamu povolání a rozpětí platových tříd se proto odráží veškeré změny, ke kterým 

dochází v části Zařazení prací do platových tříd, které se týkají členění katalogu prací ve 

veřejných službách a správě (například změna obsahu dílu 2.10 Státní správa a samospráva), 

názvu povolání (doplnění, vypuštění nebo změna názvu povolání) a rozpětí platových tříd 

(změna spodní nebo horní hranice rozpětí nebo doplnění nového rozpětí platových tříd 

u nového povolání).  

K bodům 18 až 20 

V kabinetu člena vlády se pro náměstka člena vlády vykonávají podle  § 172 zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, práce spočívající ve 

formulování politik výlučně pro člena vlády. Práce spočívající ve formulování politik je 

možno rozdělit na fázi iniciace, estimace a selekce. Na začátku fáze iniciace se zjišťuje, zda 

existuje nějaký společenský problém, specifikuje se jeho rozsah, obsah a hloubka a navrhují 

se možná řešení na základní úrovni. Následuje komplexní analýzu problému a tvorbu 

alternativ řešení. Zde je třeba podchytit všechny podstatné příčiny, vlivové faktory, predikci 

dopadů a důsledků jednotlivých alternativ. V poslední fázi se rozhoduje o doporučeném 

způsobu komplexního řešení problému. Práce se dle svého charakteru doporučuje doplnit 

do povolání 1.01.03 Asistent v 11. až 13. platové třídě. 

K bodům 21 a 22 

V dílu 2.10 se doplňuje nové povolání 2.10.34 Pracovník informačního centra a práce 

spočívající ve tvorbě souborů informací z oblasti cestovního ruchu s místní a regionální 

působností se vzhledem ke svému charakteru z povolání 1.01.06 Pracovník vztahu 

k veřejnosti do tohoto nového povolání přesouvají. 

K bodům 23 a 24 
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Povolání 2.10.21 Referent pracovních vztahů obsahuje převážně správní činnosti, a proto se 

ruší. Některé práce spočívající v usměrňování a koordinaci oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pro specifické skupiny osob jsou však vykonávány mimo službu zaměstnanci 

v pracovním poměru, a proto se přesouvají do povolání 1.01.11 Bezpečnostní referent. 

K bodům 25 až 27 

Do povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník se do 10., 11. a 12. 

platové třídy doplňují práce, které dosud v katalogu prací ve veřejných službách a správě 

uvedeny nebyly, a které se týkají administrace projektů a programů ústředního správního 

úřadu a dobrovolnických služeb ve zdravotnickém zařízení. Práce se navrhuje odstupňovat do 

uvedených platových tříd od výkonných přes konzultační, metodické a koordinační až po 

tvůrčí. 

K bodům 28 až 30 

Z povolání 1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím se 

navrhuje vypustit práce, které jsou jako správní činnosti vykonávány výhradně státními 

zaměstnanci nebo zaměstnanci na služebních systemizovaných místech.  

K bodům 31 a 32 

Z povolání 1.02.01 Personalista se navrhuje vypustit práce, které jsou jako správní činnosti 

vykonávány výhradně státními zaměstnanci nebo zaměstnanci na služebních systemizovaných 

místech.  

K bodu 33 

Popis stávajících prací v povolání 1.02.03 Účetní v katalogu prací zcela neodpovídá vedení 

účetnictví po účetní reformě v oblasti veřejných financí. Účetnictví je zabezpečováno 

prostřednictvím ekonomického informačního systému. V souvislosti s účetní reformou 

započatou v roce 2010 radikálně vzrostly požadavky na kvalifikaci účetních pracovníků,  na 

znalost právních předpisů v oblasti účetnictví, na návaznosti na daňovou problematiku a na 

ostatní oblasti veřejných financí. Zařazení účetních prací se navrhuje přizpůsobit novým 

požadavkům a nárokům. 

K bodu 34 

Některé subjekty veřejných služeb a správy, zejména obce, zřizují v rámci projektu „Pošta 

Partner“ provozovny poštovních služeb a poskytují poštovní nebo jiné služby veřejnosti podle 

podmínek sjednaných s provozovatelem poštovních služeb. Poskytování těchto poštovních a 

dalších služeb může být předmětem činnosti a nejnáročnější prací zaměstnance, a proto se 

navrhuje ji doplnit do katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
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K bodu 35 

V rámci podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

podle § 16 odst. 2 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), 

využívají školy nebo školská zařízení tlumočníka českého znakového jazyka a přepisovatele 

pro neslyšící, kteří poskytují dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo 

školském zařízení příslušnou podporu. 

Navrhuje se proto doplnit do dílu 1.05 Společné specializované práce nové povolání 1.05.05 

Tlumočník českého znakového jazyka a 1.05.06 Přepisovatel pro neslyšící, a odstupňovat 

jejich práce podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. 

K bodu 36 

V důsledku změny organizace rozhodovací činnosti u většiny soudů za účelem optimalizace 

rozhodovacích procesů v rámci reformy justice je součástí týmu podílejícího se na 

rozhodovací činnosti zaměstnanec, který organizuje postup rozhodovací činnosti. Jeho 

posláním je zajistit optimální, plynulý a co nejrychlejší rozhodovací proces týmu v souladu 

s rozhodovacími kompetencemi spojenými s jednotlivými funkcemi. Nová práce se navrhuje 

doplnit do povolání 2.02.01 Justiční pracovník v 8. platové třídě  

K bodu 37 

Při rozhodovací činnosti, kterou vykonává vyšší soudní úředník na základě rozvrhu práce 

soudu, jsou úkony, které se svojí složitostí, odpovědností a namáhavostí mezi sebou odlišují. 

Navrhuje se proto ty nejnáročnější (rozhodování o nařizování výkonu trestu a ochranného 

léčení, o zastavení exekuce, o zajištění majetku nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu) v 

povolání 2.02.01 Justiční pracovník zařadit o jednu platovou třídu výše do 13. platové třídy. 

K bodům 38 až 44 

Oblast knihovnictví a poskytování knihovnických a informačních služeb se pod vlivem 

rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií dynamicky vyvíjí. Digitalizace 

knihoven a knihovního fondu se zásadně odlišuje od procesů digitalizace v jiných oblastech, 

kde lze obdobné práce zařadit podle dílu 1.3 Informační a komunikační technologie katalogu 

prací ve veřejných službách a správě. Proto se navrhuje uvést práce z této oblasti zvlášť v 

povolání 2.03.01 Knihovník.  

K bodům 45 až 47 
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Kulturní dědictví zahrnuje jak architektonické dědictví a kulturní krajinu, tak archeologické 

dědictví. Péče o architektonické dědictví má být ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, vykonávána v obdobném rozsahu i ve vztahu 

k archeologickému dědictví (srovnatelná s popisy nejnáročnějších činností profese 

PAMÁTKÁŘ). Navrhuje se proto v povolání 2.04.01 Archeolog tento stav akceptovat. 

K bodům 48 až 50  

Oborově ustálený pojem zápůjčky dostal nový legislativní obsah s přijetím zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, který neodpovídá původnímu chápání pojmu zápůjčky v rámci rezortu 

kultury. V zájmu zohlednění a vyjasnění těchto skutečností se navrhuje uvedenou oblast 

z povolání 2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů vypustit a nově upravit 

v povolání 2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA. Práce registrátora specialisty jsou 

definovány jako agenda výpůjček. Rozsahem se jedná o totožnou agendu a vypuštěním pojmu 

zápůjčka nedochází ke změně rozsahu této agendy.  

K bodům 51 a 52 

V povolání 2.04.07 Dokumentátor se navrhuje rozšířit předmět dokumentační činnosti na 

sbírky a vypustit koordinaci vývozu kulturních památek do zahraničí z více organizací, kterou 

zajišťuje Registrátor specialista. 

K bodu 53 

Hlavním důvodem k zavedení nového povolání Edukátor v kultuře je skutečnost, že edukace 

v galeriích, muzeích, památkových objektech i v knihovnách je poměrně mladý obor, který 

nebyl dosud v katalogu prací ve veřejných službách a správě obsažen.  

Edukátoři v kultuře koncipují a realizují dynamické a náročné vzdělávací programy, které pro 

školní skupiny různého věku navazují na Rámcový vzdělávací program. Mimo to koncipují a 

realizují vzdělávací programy, které mají návštěvníkům – rodinám s dětmi, laické veřejnosti, 

seniorům, handicapovaným i menšinám – přiblížit a interpretovat movité i nemovité kulturní 

dědictví. Cílem prací Edukátora v kultuře je otevírat paměťové kulturní instituce různým 

cílovým skupinám a prezentovat je jako otevřená a přátelská místa určená ke vzdělávání, 

odpočinku i k citlivému pozorování a vnímání kulturního dědictví.  

Nově ustavované povolání Registrátor specialista soustřeďuje zařazení prací do platových tříd 

z oblasti výpůjčních smluv, které podchycují jak právní, tak preventivně konzervátorské 

zabezpečení půjčovaného předmětu nebo souboru předmětů a to nejen v češtině, ale alespoň 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQYKGVN3)



 

127 

 

v jednom z hlavních cizích jazyků. Jedná o specializaci, která vyžaduje vysokoškolské 

znalosti.  

Do návrhu nové profesní specializace se promítá i skutečnost, že v sobě zahrnují také smluvní 

majetkoprávní agendy ve vztahu ke sbírkovému a mobiliárnímu fondu a zvyšují se tak nároky 

na dostatečné právní znalosti. 

K bodu 54 

Platná legislativa ukládá zejména u sledovaných skupin strávníků (pacienti, děti, žáci, 

studenti, klienti sociálních služeb apod.) zvýšené povinnosti v oblasti sledování výživových 

norem, pestrosti podávaných jídel a vytváření stravovacích návyků. Dodržování podmínek 

standardizovaného poskytování nutriční péče a závazných výživových norem a přizpůsobení 

znění ustanovení novým podmínkách je důvodem změn navrhovaných v povolání 2.05.02 

Kuchař. 

K bodu 55 

Náročnost koordinace stravovacích provozů nemusí spočívat pouze v rozsahu připravované 

stavy a kapacity stravovacího zařízení, ale též v její variabilitě dané zásadně rozdílnými 

stravovacími potřebami, podmínkami a návyky strávníků, například podle věku, zdravotního 

stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik. Navrhuje se proto tuto různorodost 

zohlednit při zařazení prací spočívající v koordinaci stravovacích těchto provozů v povolání 

2.05.06 Provozář. 

K bodu 56 

Samostatné provádění technických úprav digitalizátorů provádějí zaměstnanci s grafickým 

vzděláním a i svojí vlastní povahou jde o grafické činnosti. Povolání grafika (2.06.07) je 

v současné době zaměřeno jen na umělecké zásahy do obrazových souborů a nepředpokládá, 

že tyto úpravy mohou být i technického charakteru podle platných metodik pro oblast 

digitalizace. 

Navrhuje se proto drobné a nezbytně nutné úpravy doplnit do popisu nejnáročnějších činností 

v povolání Grafik v 10. platové třídě, které mají za cíl větší použitelnost této profese zejména 

v kulturních institucích. 

K bodu 57a 58 
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Práce v povolání Pracovník v sociálních službách jsou u poskytovatelů sociálních služeb 

organizovány tak, že žádný z jejich zaměstnanců není pověřován jednoduchými úkony 

pečovatelské služby a přímé obslužné péče uvedenými ve 3. platové třídě. Tato platová třída 

se proto navrhuje v tomto povolání zrušit. Zároveň se této skutečnosti navrhuje přizpůsobit 

znění ustanovení ve 4. platové třídě tohoto povolání.  

K bodu 59 

Znění povolání 2.08.02 Sociální pracovník bylo přizpůsobeno platné legislativní úpravě, 

aktuálním podmínkách u poskytovatelů sociálních služeb a požadovaným kvalifikačním 

předpokladům pro výkon sociálních prací. Vzhledem k tomu, že současné zařazení prací do 

platových tříd vychází z právní úpravy, jejíž principy se nemění, neměla by navrhovaná 

úprava mít na změny zařazení zaměstnanců do platových, kteří vykonávají sociální práce, 

podstatný vliv.  

K bodu 60 

Díl 2.10 Státní správa a samospráva 2. části  přílohy k nařízení vlády o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě se navrhuje zásadně změnit. Proto se navrhuje znění celého dílu 

uvést nově. Změny spočívají  

1. ve vyloučení prací, které jsou jako správní činnosti vykonávány pouze ve správních 

úřadech na služebních systemizovaných místech. Vypuštěna jsou proto některá celá povolání, 

nebo části povolání, které jsou vykonávány pouze na služebních systemizovaných místech. 

Z povolání, ve kterých by vyloučením správních činností zbyla pouze nevýznamná část 

vykonávaná zaměstnanci, která by netvořila souhrn potřebný pro existenci samostatného 

povolání, byly tyto práce převedeny do jiného povolání, například práce z oblasti BOZP, nebo 

pro zařazení těchto prací bylo naformulovány obecnější texty v povolání 2.10.01 Referent 

společné státní správy a samosprávy, 

2. v doplnění a změnách formulací podle aktuálních úprav některých oblastí, například 

z oblasti řízení o přestupcích, mimosoudního řešení sporů na finančním trhu, veřejného 

opatrovnictví nebo v oblasti poskytování informací v informačním centru a  

3. ve zpřesnění a aktualizaci stávajícího vymezení některých prací, například v oblasti správy 

poplatků, poskytování pomoci občanům v nepříznivé životní situaci.  

K bodu 61 

V hierarchii platových tříd v povolání 2.14.09 Člen orchestru, sboru, souboru se navrhuje 

důsledně uplatnit stupňování náročnosti umělecké interpretace hudebních, vokálních, 
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baletních a instrumentálních děl od úrovně tutti hráč – sólový hráč – koncertní mistr a 

dirigent. Navrhuje se upustit od členění těchto prací, které bylo vázáno na význam organizace.  

K bodu 62 

Současné vymezení vychovatelské činnosti v povolání 2.16.02 Vychovatel v 8. platové třídě 

v bodě 1 bylo určeno pouze pro tuto činnost v zájmovém vzdělávání. Navrhuje se proto její 

vymezení nadále takto neomezovat a doplnit další významný znak této práce spočívající 

v požadavku spolupráce tohoto vychovatele s odborným pedagogickým pracovníkem. 

K bodu 63 

Povinnost vychovatele vytvářet a průběžně aktualizovat pedagogickou dokumentaci, podle 

níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, je, stejně jako u samostatného učitele, tak 

významným prvkem jejich práce, že se navrhuje v povolání 2.16.02 Vychovatel v 9. platové 

třídě tuto okolnost doplnit.  

K bodu 64 

Pokud vychovatel vytváří individuální vzdělávací plán pro žáka, musí se jednat o dokument 

stále aktuální, se kterým lze v průběhu roku stále pracovat. Tato skutečnost je považována za 

velmi významnou, že se navrhuje ji do povolání 2.16.02 Vychovatel do bodu 1 v 10. platové 

třídě doplnit. 

K bodům 65 a 66 

Práce sanitáře jsou u poskytovatelů zdravotních služeb organizovány tak, že žádný ze sanitářů 

není pověřován prováděním jednoduchých pomocných a obslužných činností uvedených ve 2. 

a ve 3. platové řídě. Ustanovení upravující zařazení uvedených jednoduchých pomocných a 

obslužných činností sanitáře v těchto platových třídách se proto navrhuje vypustit.  

K bodům 67 a 70 

Podle zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
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pozdějších předpisů se navrhuje upravit názvy povolání Masér ve zdravotnictví a Praktická 

sestra (Zdravotnický asistent).  

K bodům 68 a 69 

V rámci stupňování provádění výkonů ošetřovatelské péče poskytované Ošetřovatelem není 

v současném katalogu prací ve veřejných službách a správě není odlišeno provádění základní 

a specializované ošetřovatelské péče a vysoce specializované ošetřovatelské péče, například 

u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením. Proto se navrhuje 

provádění vysoce specializované ošetřovatelské péče Ošetřovatelem zařadit o jednu platovou 

třídu výše.  

K bodům 71 a 72 

Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod 

odborným dohledem se podle aktuálního stavu nepředpokládá, a proto se tato práce navrhuje 

z povolání 2.19.12 Praktická sestra (Zdravotnický asistent) ze 7. platové třídy vypustit. 

Naopak se předpokládá provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče bez odborného 

dohledu, které se navrhuje doplnit do tohoto povolání do 8. platové třídy. 

K bodům 73 až 95 a 98 až 107 

Podle nového znění § 4 odst. 3 a 6 zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, se nadále neupravuje možnost výkonu 

povolání bez odborného dohledu pod tímto dohledem. Zaměstnanci, který vykonával povolání 

bez odborného dohledu (do získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu) vznikne ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona právo na zařazení do 

platové třídy, ve které jsou zařazeny práce bez odborného dohledu. Práce v katalogu povolání 

ve veřejných službách a správě, u kterých se v těchto povoláních požaduje, aby byly 

vykonávány pod odborným dohledem, se stávají nadbytečné, stejně jako je nadbytečná 

informace o tom, že povolání bez odborného dohledu jsou vykonávána bez odborného 

dohledu.  
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Doporučuje se proto příslušná ustanovení katalogu prací ve veřejných službách a správě 

upravit podle platného právního stavu. 

K bodům 96 a 97 

V povolání 2.19.24 Zubní technik se navrhuje provést technické úpravy podle aktuálních 

podmínek výkonu tohoto povolání. 

K bodu 108 

V § 5a zákona zákon o nelékařských zdravotnických povoláních se nově stanoví podmínky 

k výkonu povolání dětské sestry. Navrhuje se toto povolání doplnit do katalogu prací 

ve veřejných službách a správě.  

K bodům 109 až 111 

Podmínky pro koordinaci zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních 

městech se složitým vnitřním členěním a v hlavním městě Praze se od poslední úpravy 

zásadně ztížily. Zásadně se rozšířil okruh problematiky spadající do působnosti těchto 

městských policií a významně se zvýšila odpovědnost zaměstnanců na vrcholných pozicích.  

Čl. II 

K bodům 1 až 3 a 33 

Kvalifikační náročnost prací spočívající v projednávání a vedení řízení o přestupcích se 

v souvislosti s novou právní úpravou zvýšila. Jednoznačně se v § 111 zákona č. 250/1016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, stanoví i kvalifikační požadavky oprávněných 

úředních osob k provádění úkonů o přestupcích na úrovni vysokoškolského vzdělání. Proto se 

navrhuje zařadit uvedenou činnost (s výjimkou řízení o přestupcích projednávaných na místě) 

do 10. platové třídy a práce spočívající v provádění úkonů v řízení o přestupcích v nižších 

platových třídách z katalogu správních činností vypustit.  

K bodu 4 

Současným podmínkám nevyhovující znění textu ustanovení pro odvětvovou regulaci cen se 

navrhuje změnit na navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření. 

K bodům 5 až 10 
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V České správě sociálního zabezpečení v Úřadu práce České republiky se mění organizace 

správních činností. Nadále nebudou předmětem správních činností na služebních 

systemizovaných místech přípravné a podkladové práce pro zajišťování výplaty a vyúčtování 

nepojistných sociálních dávek a výplaty a vyúčtování dávek důchodového pojištění, 

nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti nebo pro zajišťování agend nepojistných sociálních dávek a agend 

důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud se vyskytne potřeba zařadit do platové třídy 

systemizovaná místa s tímto obsahem, využijí se ustanovení obsažená v části 1 katalogu 

správních činností. 

V zájmu efektivního výkonu správních činností se předpokládá, že na systemizovaných 

místech zařazených do 8. platové třídy bude zajišťován souhrn správních činností spočívající 

v zajišťování výplaty a vyúčtování nepojistných sociálních dávek a výplaty a vyúčtování 

dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a v 9. platové třídě v zajišťování agend 

nepojistných sociálních dávek a agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

K bodům 11 až 13 a 15 až 21  

V katalogu prací ve veřejných službách a správě se navrhuje přizpůsobit znění povolání 

2.08.02 Sociální pracovník platné legislativní úpravě, aktuálním podmínkách u poskytovatelů 

sociálních služeb a požadovaným kvalifikačním předpokladům pro výkon sociálních prací. 

Obdobně se navrhuje upravit zařazení správních činností, které mají stejný obsah jako práce 

Sociálního pracovníka a jsou vykonávány v Úřadu práce České republiky. Obdobně se 

navrhuje zpřesnit znění příkladů v některých dalších případech a doplnit další chybějící 

činnosti například asistenta v posudkové službě. 

K bodu 14 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto 

oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. V případě, že zřizovatelem poskytovatele 

sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhoduje o registraci podle § 78 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, toto 

ministerstvo. Navrhuje se proto doplnit do 11. platové třídy obdobně jak je tomu v případě 
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registrace, o které rozhoduje krajský úřad, tuto registrační činnost i do katalogu správních 

činností. 

K bodům 22 až 25 

V Úřadu práce České republiky se mění organizace správních činností v oblasti 

zaměstnanosti. Nadále nebudou předmětem správních činností na služebních 

systemizovaných místech jednotlivé jednodušší úkony ve správě zaměstnanosti práce, ale 

celistvé souhrny správních činností (Zprostředkovatelská činnost při umísťování zájemců a 

uchazečů o zaměstnání. Informačně poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti) nebo ucelené 

agendy (Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti. Kontrola výplaty podpory 

v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a kompenzace. Zajišťování poradenských, informačních a 

vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace 

zájemců a uchazečů o zaměstnání.  Zajišťování agendy zaměstnávání cizinců a osob bez státní 

příslušnosti).  

K bodu 26 

Zajišťování exekučních činností je předmětem 1. části katalogu správních činností a proto je 

možné je z dílu 21 vypustit pro nadbytečnost. 

K bodům 27 až 29 

Do povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník v katalogu prací ve 

veřejných službách a správě se do 10., 11. a 12 platové třídy doplňují práce, které dosud 

v katalogu prací ve veřejných službách a správě uvedeny nebyly, a které se týkají 

administrace projektů a programů ústředního správního úřadu. Vzhledem k tomu, že správní 

činnosti stejného obsahu mohou být vykonávány i na služebních systemizovaných místech 

v rámci evropské dotační politiky, navrhuje se je doplnit také do katalogu správních činností 

do dílu 39. Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské 

strukturální a investiční fondy  

 

K bodům 30 až 34 

Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti je samostatným oborem státní 

služby, a přesto správní činnosti, které do tohoto oboru spadají nejsou uvedeny v katalogu 

správních činností. Navrhuje se proto tyto činnosti zařadit do příslušných platových tříd do 
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dílu 48. Obranná politika státu, a to ve smyslu charakteristik platových tříd uvedených 

v příloze č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.  

K bodu 36 

Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky je samostatným oborem státní 

služby a i když jsou jeho předmětem obdobné správní činnosti jako oboru 47 Společné 

evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 

požaduje se, aby jeho správní činnosti byly uvedeny v samostatném dílu katalogu správních 

činností. Navrhuje se proto utvořit nový díl 70 Financování, řízení a sledování Společné 

zemědělské politiky s odstupňování příslušných správních činnosti do platových tříd podle 

charakteristik platových tříd uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní 

službě ve znění pozdějších předpisů 

 

K Čl. III 

K bodu 1, 37 až 41  

V návrhu nového znění části 1. Specifické činnosti, 1.1 Celní správa České republiky 

katalogu činností v bezpečnostních sborech a části 2 Ostatní činnosti v Celní správě České 

republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném 

sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů v dílu Celní správa České 

republiky jsou zapracovány věcné změny týkající se činnosti Celní správy České republiky. 

Jedná se o doplnění činností v katalogu dosud nezařazených, které však jsou zařazeny u 

jiných bezpečnostních sborů, které tuto činnost také vykonávají. Pro účely zařazení 

příslušníků Celní správy České republiky, kteří tyto činnosti vykonávají, se navrhuje chybějící 

činnosti doplnit. 

Dalším důvodem je potřeba provést poměrné rozsáhlé terminologické úpravy činností a 

zobecnění činností. Tato změna je provedena návrhem nových formulací činností, které jsou 

již v současnosti v katalogu zařazeny. Důsledně je zvolen přístup, aby tímto postupem 

nedošlo ke změně zařazení těchto činností do jednotlivých tarifních tříd.  

K bodu 2 
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V uživatelské praxi pojem odborného vedení vedl k představě o činnosti, která je vždy 

spojena s příplatkem za vedení. Ustanovení se proto doplňuje o pojem usměrňování, který 

není spojován s podmínkou vedení.  

K bodům 3, 5, 9, 11 až 15 a 18 

V části 1. Specifické činnosti v dílu 1.2. Vězeňská služba České republiky se doplňují do 

jednotlivých tarifních tříd činností z oblasti služební kynologie, které však jsou uvedeny u 

jiných bezpečnostních sborů, které tuto činnost také vykonávají. Pro účely zařazení 

příslušníků Vězeňské služby České republiky, kteří tyto činnosti vykonávají, se navrhuje 

chybějící činnosti doplnit. Při zařazování kynologických činností byla dodržena souvztažnost 

na zařazení obdobných činností u ostatních bezpečnostních sborů. 

K bodu 4 

Stávající pojem vymezený úsek ve 3. tarifní třídě v dílu 1.2. Vězeňská služba České republiky 

nebyl jednoznačný, a proto byl z praktických důvodů nahrazen samostatným výkonem dílčích 

úkolů. Ustanovení katalogu bylo obcházeno úpravou v rozpisech dozorčích stanovišť a 

v povinnostech na jednotlivých dozorčích stanovištích. Podle nového znění může dozorce 

provádět činnosti v rámci celého dozorčího stanoviště, přičemž ve 3. tarifní třídě provádí tzv. 

dílčí úkoly a za dozorčí stanoviště v komplexním pojetí odpovídá dozorce ve 4. tarifní třídě. 

K bodu 6 

V katalogu činností samostatný výkon dílčích úkolů dozorčí služby při předvádění chovanců 

v ústavu a činnost správního referenta nebyly uvedeny a do současné doby byla tato 

skutečnost nahrazována zařazením správního referenta na služební místo dozorce.   Dle 

navrhované úpravy by již věznice nemusely stávající praxí obcházet a postupovat podle 

jednoznačných ustanovení. 

K bodům 7až 9 

Z důvodu obdobného zaměření současných bodů 2. a 4. ve 4. tarifní třídě – vrchní asistent 

došlo k jejich sloučení. Zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených a 

zajišťování dozorčí služby je realizováno příslušníky dozorčí služby z oddělení výkonu vazby 

a trestu. 
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K bodu 9 

Současná formulace zajišťování činností na služebně justiční stráže je velmi zavádějící, 

protože služebna justiční stráže je strážním stanovištěm u každé místní jednotky justiční 

stráže, na kterém se střídají v průběhu služby všichni příslušníci. Rovněž formulace 

samostatný výkon činností na operačním středisku v justičním objektu je nepřesná a 

zavádějící. V žádném právním předpise ani vnitřním předpise Vězeňské služby není 

specifikováno, co je ve vztahu k justiční stráži operační středisko. Současná znění těchto 

ustanovení vyvolávala nejasnosti při určování tarifní třídy. Pro účely zařazení příslušníka 

justiční stráže do 4. tarifní třídy proto jednoznačně postačí navrhovaná formulace 

„Zajišťování strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva a v 

jiných místech výkonu služby justiční stráže“.  

S ohledem na zajištění kázně a pořádku jsou ve věznicích zřizována pomocná operační 

střediska, v nichž je výkon služby zajišťován dozorčí službou. Do současné doby tato činnost 

v katalogu činností nebyla uvedena. 

K bodu 10 

Do 5. tarifní třídy v dílu 1.2 Vězeňská služba České republiky se doplňují činnosti dozorčí 

služby a zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených s nejnáročnějšími 

podmínkami výkonu služby (krizová oddělení, uzavřená oddělení a samovazba, 

specializovaná oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, 

specializovaná oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, specializovaná oddělení 

pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací, oddělení pro ochrannou léčbu, oddělení 

výkonu zabezpečovací detence, oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, 

oddělení pro výkon trestu trestního opatření u mladistvých odsouzených). 

K bodu 14       

Důvodem doplnění nového ustanovení je umožnit v odboru výkonu a trestu ve služebním 

poměru zřízení správního referenta, jehož úkolem je koordinace kontrolního týmu, 

sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému 

a zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly a dále výkon činností agendy spisové 

služby na generálním ředitelství Vězeňské služby.  

K bodům 16 a 18 
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Poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným 

osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně koordinace 

součinnosti s dalšími subjekty vyplývá ze zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka 

a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti a nařízení generálního ředitele č. 29/2015, o poskytování 

krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve 

výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.  

Ochrana utajovaných informací vyplývá ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení generálního 

ředitele č.29/2012, kterým se stanoví podrobnosti k zajištění ochrany utajovaných informací 

ve Vězeňské službě České republiky.  

Navrhuje se proto obě tyto činnosti doplnit do katalogu činností v bezpečnostních sborech. 

K bodu 17 

Jedná se o zpřesnění stávajícího znění. 

K bodům 19 a 20 

V Policii České republiky se vykytují činnosti příslušníků, které jsou z hlediska složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti méně náročné než činnosti uvedené doposud v nejnižší tarifní 

třídě dílu 1.3. Policie České republiky katalogu činností v bezpečnostních sborech. Proto se 

tyto činnosti doplňují a zároveň se upravuje znění příslušné činnosti ve 2. tarifní třídě. 

K bodům 21 až 24, 26 až 28 a 31 

V rámci organizačních změn dochází ke změnám a úpravám působnosti útvarů Policie České 

republiky a tím i ke změnám náročnosti činností vykonávaných jejich příslušníky. Navrhuje 

se proto tyto změny zohlednit v katalogu činností v bezpečnostních sborech.  

K bodům 25 

Navrhuje se doplnit i některé činnosti, které jsou vykonávány nově na určitém stupni 

v hierarchii útvarů Policie České republiky. Jedná se o činnosti při prověřování, prošetřování 
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a zpracování skutkově a právně složitých správních řízení, vyšetřování a dokumentace trestné 

činnosti na úseku pobytového režimu cizinců svěřené policii v rámci útvarů s územně 

vymezenou působností vyššího stupně nebo odhalování, dokumentaci a vyšetřování 

závažných protiprávních jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na 

území České republiky v rámci útvarů s územně vymezenou působností vyššího stupně nebo 

útvarů s působností na celém území České republiky nebo výkon základních policejních 

činností v oblasti mezinárodní policejní spolupráce v rámci Policejního prezidia České 

republiky nebo útvaru s působností na celém území České republiky nebo útvarů s územně 

vymezenou působností vyššího stupně doplňované do 6. tarifní třídy.  

K bodu 29 

Pyrotechnická ochrana ve specifických objektech, které mohou být reálným cílem 

teroristického útoku, je náročnější než v ostatních objektech, a to jak z hlediska vybavení 

technickými prostředky určenými k prověřování neznámých předmětů tak podle postupů a 

opatření k jejich likvidaci.  

K bodu 31 

Do 8. tarifní třídy se doplňuje zcela nové ustanovení, jehož předmětem je výkon specifických 

technických činností v oblasti kybernetické kriminality a analýza obsahu získaných nebo 

zajištěných dat v případech s významným prvkem užití informačních a komunikačních 

technologií v příslušnosti útvarů s působností na celém území České republiky nebo útvarů 

s územně vymezenou působností vyššího stupně. 

K bodům 32 a 33 

Do 9. platové třídy se doplňuje nová činnost spočívající ve tvorbě koncepce a 

implementačních postupů, komplexních analýz, metod a strategií v oblasti mezinárodní 

policejní spolupráce a do 10. tarifní třídy tvorba koncepce dlouhodobého vývoje mezinárodní 

policejní spolupráce v operativní, strategické a zahraničně-diplomatické oblasti na úrovni 

Policejního prezidia ČR. Tyto činnosti dosud v katalogu činností v bezpečnostních sborech 

nebyly obsaženy.  

K bodům 34 a 35 
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Specifické činnosti v Hasičském záchranném sboru České republiky ve 3. a 4. tarifní třídě se 

navrhuje doplnit o podpůrné a doplňkové činnosti při hasebních a záchranných pracích při 

zásahu, provádění běžné údržby a drobných oprav techniky nebo věcných prostředků a jejich 

obsluha v rámci týlového zabezpečení jednotek požární ochrany nebo hasičů, zajišťování 

obsluhy složitých prostředků spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární 

ochrany, včetně obsluhy speciálních počítačových aplikací. Dále se navrhuje doplnit výkon 

odborných činností spojených s údržbou, evidencí nebo zkouškami věcných prostředků 

speciálních služeb anebo speciálních skupin působících v jednotkách požární ochrany s 

přímou odpovědností vedoucímu speciální služby nebo speciální skupiny. 

Návrhy směřují ke zvýšení právní jistoty při zařazování příslušníků do tarifních tříd a reaguje 

na měnící se podmínky výkonu služby a na působnost, organizaci a uspořádání sboru.  

K bodu 36 

Do části 1. Specifické činnosti v dílu 1.5. Generální inspekce bezpečnostních se navrhuje 

doplnit do 5. tarifní třídy činnost spočívající v samostatném výkonu dílčích činností při 

přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti, které dosud nebyla v katalogu 

činností v bezpečnostních sborech obsažena. 

K bodům 42 a 43 

Návrhem se zpřesňuje působnost při zajišťování právních činnosti v útvarech Policie České 

republiky.  

K bodu 44 

K vrcholným činnostem v oblasti informačních a komunikačních technologií se doplňuje 

tvorba koncepce zabezpečení dat v policii a tvorba koncepce kybernetické bezpečnosti, která 

nebyla v katalogu činností v bezpečnostních sborech obsažena. 

K bodu 45 

Mezi provozně technické činnosti vykonávané v Policii České republiky v 6. tarifní třídě se 

doplňuje nově zařazení technika elektronika, jehož činnosti spočívají ve výkonu odborných 

činností při přípravě a použití technických prostředků, včetně jejich oživení, uvádění 

do provozu a testování. 
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K bodům 46 a 47 

Do katalogu činností v bezpečnostních sborech se nově zařazují i činnosti související 

s obsluhou a údržbou bezpilotních leteckých prostředků a dalších zařízení souvisejících 

s jejich provozem pro účely činnosti Policie České republiky, řešení náročných metodických 

a koncepčních úkolů v oblasti bezpilotních leteckých prostředků, koordinace a metodické 

usměrňování činností v oblasti nasazení bezpilotních leteckých prostředků, které nebyly 

v katalogu činností v bezpečnostních sborech obsažena. 

K bodům 48 až 51 

Mezi ostatní činnosti v Policii České republiky - činnosti ve výchově a vzdělávání se doplňují 

činnosti příslušníků, kteří vykonávají sportovní činností a sportovní reprezentaci nebo 

zajišťují odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví. Tyto 

činnosti dosud v katalogu činností v bezpečnostních sborech nebyly uvedeny. 

K čl. IV 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. ledna 2018, aby bylo možno s dostatečným 

předstihem upravit systemizační, organizační a platové podmínky zaměstnanců, státních 

zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů.  
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