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VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Zkrácené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 22. do 31. srpna 2017. Materiál byl zaslán celkem na 69 připomínkových míst. 

Stanovisko zaslalo celkem 54  připomínkových míst (nad rámec oslovených reagovali: ÚV VÚV, BIS a ÚZS, ČMOS PŠ). Ke dni 1. září 2017 

připomínky nezaslalo celkem 18 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 18 připomínkových míst. Připomínky sdělilo ke dni 

ukončení připomínkového řízení celkem 37 připomínkových míst, z toho 24 připomínkových míst vzneslo zásadní připomínky (2 nad rámec) a 

13 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. Pokud jde 

o zásadní připomínky, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Obecně k návrhu 

Obecně k návrhu MF S ohledem na rozpočtové dopady 

nesouhlasíme ani s jednou z navržených 

variant. Pokládáme za vhodné, aby se 

platové tarify navýšily pouze těm 

zaměstnancům, jichž se nedotkla 

implementace nařízení vlády č. 168/2017 

Sb., tedy navýšení platových tarifů plynoucí 

z úprav s účinností od 1. 7. 2017. Za 

spravedlivou a z pohledu státního rozpočtu 

hraniční variantu pokládáme navýšení 

platových tarifů ve stupnici uvedené v § 5, 

odst. 6 (pedagogové) o 10 % s tím, že 

rozpočtovaný objem se při zohlednění váhy 

motivačních složek platu navýší o 11-12 % a 

navýšení platových tarifů ve stupnici 

uvedené v § 5, odst. 2 o 5 % s tím, že 

rozpočtovaný objem se při zohlednění váhy 

Vysvětleno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

motivačních složek platu navýší o 6 %.  

Předkladatelem navržené meziroční 

navýšení tarifů ve stupnici uvedené v § 5, 

odst. 2 převyšující 17 % (varianta I.), 20 % 

(varianta II.) či 23 % (varianta III.) 

považujeme za neúnosné. 

Obecně k návrhu MF Požadujeme stávající strukturu stupnic 

platových tarifů přepracovat a rozšířit 

způsobem, aby zaměstnanci, jejichž 

odměňování je navázáno na rozpočty 

územních samosprávných, měli stanovenu, 

resp. stanoveny samostatné stupnice 

platových tarifů s návazností právě na 

příslušný zdroj financování. O případné 

valorizaci se v budoucnu bude rozhodovat v 

návaznosti zdroje autonomních 

samosprávných celků.   

Vysvětleno 

Z hlediska koncepce poskytování platu by se jednalo 

o nesystémovou změnu. 

Obecně k návrhu MF Do příslušných části materiálu požadujeme 

výslovně uvést, že dopady v oblasti rozpočtů 

územních samosprávných celků budou 

zabezpečeny v rámci rozpočtů územních 

samosprávných celků, to je bez nutnosti 

mimořádného dokrytí ze státního rozpočtu a 

dopady v oblasti veřejného zdravotního 

pojištění nebudou mít žádnou vazbu na výši 

platby státu za státní pojištěnce 

Akceptováno 

Bude doplněno. 

Obecně k návrhu MŠMT Trváme na navýšení platů pedagogických 

pracovníků o 15 %. 

Požadujeme materiál doplnit o informaci 

týkající se způsobu finančního zajištění 

Akceptováno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

předloženého návrhu, to znamená uvést 

objem potřebných finančních prostředků v 

členění na jednotlivé kapitoly státního 

rozpočtu, a to včetně algoritmu jeho 

výpočtu. 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 

Pokud jde o členění finančních prostředků podle 

jednotlivých kapitol, nemá MPSV požadované údaje 

k dispozici. 

Obecně k návrhu MK Požadujeme doplnit předkládaný materiál o 

rozpis prostředků v absolutní hodnotě 

kapitolám státního rozpočtu. 

Vysvětleno 

Požadované údaje nemá MPSV k dispozici. 

Obecně k návrhu MK V předloženém materiálu není uveden 

způsob výpočtu kompenzace zvýšených 

nákladů. Zvýšené náklady na zavedení 

novely nařízení vlády budou vyšší 

než náklady odvozené od schváleného 

rozpočtu 2017. 

Odůvodnění: Není popsána metodika 

výpočtu. Nelze než důvěřovat, že trvalé a 

další vlivy (např. navýšení tarifních platů o 

9,4 %, meziroční změny trvalého 

charakteru…) budou dostatečně zohledněny. 

Kapitola 334 – MK je z důvodu nízkého 

podílu netarifních složek na celkovém 

objemu platů v kombinaci s vysokou 

obsazeností funkčních míst ve srovnání 

s ostatními kapitolami znevýhodněna při 

Vysvětleno 

Výpočty finančních dopadů vycházejí z výstupů ISP 

a byly zpracovány po konzultaci s MF. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

aplikaci chváleného rozpočtu jako základny 

výpočtu pro navýšení. 

Do části IV. materiálu – Odůvodnění, část 

D. požadujeme doplnit algoritmus 

výpočtu kompenzace shodný pro všechny 

varianty. 

Obecně k návrhu MZ V případě realizace jakékoliv navrhované 

varianty předkládaného návrhu nařízení 

vlády. MZ požaduje zajištění garance MF 

k plnému pokrytí přímých i nepřímých 

nákladů na platy a mzdy zaměstnanců 
navýšením objemu finančních prostředků 

MZ ze státního rozpočtu. 

Zdůvodnění:  

MZ nedisponuje finančními prostředky na 

navýšení platových tarifů žádné 

z navrhovaných variant. 

Vysvětleno 

Na základě výsledků jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů bude Ministerstvem 

financí do konce roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 

% v plném rozsahu, a valorizace ostatních stupnic 

platových tarifů o 10 % pouze v rozsahu 75 % s tím, 

že zbylé finanční náklady budou muset být pokryty 

v rámci disponibilních finančních prostředků 

jednotlivých rozpočtových kapitol.  

Návrh se netýká zaměstnanců v pracovním poměru 

v soukromé sféře odměňovaných mzdou. 

Obecně k návrhu MO Ministerstvo obrany (dále jen 

„ministerstvo“) je zřizovatelem 

příspěvkových organizací. Proto 

požadujeme jednoznačně stanovit, 

z jakých zdrojů bude schválená valorizace 

stupnic platových tarifů v případě těchto 

organizací pokryta. 

Odůvodnění: 

V odůvodnění k návrhu nařízení vlády se 

uvádí, že valorizace stupnic platových tarifů 

lékařů bude pokryta od 1. ledna 2018 

Vysvětleno 

Na základě výsledků jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů bude Ministerstvem 

financí do konce roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 

% v plném rozsahu, a valorizace ostatních stupnic 

platových tarifů o 10 % pouze v rozsahu 75 % s tím, 

že zbylé finanční náklady budou muset být pokryty 

v rámci disponibilních finančních prostředků 

jednotlivých rozpočtových kapitol. Z tohoto důvodu 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

úhradovou vyhláškou, kterou každý rok 

vydává Ministerstvo zdravotnictví. K tomu 

uvádíme, že úhradovou vyhláškou jsou 

platové tarify pokryty z pouhých 34 %, a to 

pouze v případě vojenských nemocnic. 

Pokud se jedná o Ústav leteckého 

zdravotnictví, nejsou tarifní platy úhradovou 

vyhláškou vůbec řešeny. Pokrytí 

navrhované valorizace stupnic platových 

tarifů ze zdrojů ministerstva jako 

zřizovatele těchto (a dalších) 

příspěvkových organizací považujeme i 

do budoucna za nesystémové. 

zvýšilo Ministerstvo financí v rámci přípravy státního 

rozpočtu na rok 2018 celkový objem prostředků na 

platy o 9 % a u pedagogických pracovníků o 13,5 %. 

To platí i v případě zdravotnických pracovníků 

v resortu MO, na které se nevztahuje úhradová 

vyhláška. 

 

 

 

 

Obecně k návrhu MK Navýšení platových tarifů vyvolá přímé a 

nepřímé zvýšení osobních nákladů. Není 

zřejmé, zda i nepřímé vlivy budou 

kompenzovány.  

Odůvodnění: Navýšení tarifní složky platu 

vyvolá zvýšení průměrného hodinového 

výdělku, ze kterého vychází sazby příplatků 

a náhrad. Jedná se o příplatek za noční práci, 

za práci v sobotu a v neděli, příplatek za 

práci přesčas, příplatek za dělenou směnu, 

příplatek za práci ve svátek, odměnu za 

pracovní pohotovost, náhradu mzdy za 

dovolenou a ostatní druhy náhrad a náhradu 

za pracovní neschopnost placenou 

zaměstnavatelem. Objem práce včetně práce 

zatížené příplatky bude i v roce 2018 

prováděn v rozsahu let minulých. Výplata 

Vysvětleno 

V rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2018 

zvýšilo Ministerstvo financí celkový objem 

prostředků na platy o 9 % a u pedagogických 

pracovníků o 13,5 %. Uvedené zvýšení celkového 

objemu prostředků na platy finančně pokryje 

v dostatečném rozsahu i nepřímé vlivy valorizace 

v jednotlivých rozpočtových kapitolách. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

výše uvedených netarifních složek bude pro 

organizace povinným výdajem. 

Do předkládací zprávy požadujeme 

doplnit formulaci, ze které bude zřejmé, 

že budou kompenzovány i nepřímé vlivy.  

Obecně k návrhu MK Navýšení tarifních platů vyvolá i nárůst 

nákladů na vyplacené příplatky za vedení. 

Odůvodnění: Navýšení vyvolá růst 

příplatku za vedení přiznaného na spodní 

hranici rozpětí. Zaměstnavatel jej bude 

v těchto případech povinen navýšit na 

minimální úroveň danou zákoníkem práce. 

Do předkládací zprávy požadujeme 

doplnit příslušnou tabulku, ze které bude 

zřejmé, že bude kompenzován i tento vliv.  

 

Vysvětleno 

 

Obecně k návrhu SMOĆR Svaz zásadně odmítá navrhované 

zvyšování platů s účinností od 

1. 11. 2018 a v navrhované výši i od 1. 1. 

2018. Zejména u měst, které mají více 

úředníků a různé typy příspěvkových 

organizací, došlo již v červenci 2017 ke 

zvýšení mandatorních výdajů o miliony na 

úkor jiných výdajů. Pokud má vůbec 

docházet ke zvyšování platů, pak vždy od 1. 

1. kalendářního roku tak, aby obce byly 

schopny své rozpočty situaci přizpůsobit. 

Upozorňujeme, že toto zvýšení může vést 

zejména na obcích a malých městech 

k neúměrnému snižování počtů zaměstnanců 

Neakceptováno 

Návrh respektuje výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

ve snaze ušetřit a zachovat stávající výdaje a 

mohou být i existenčně ohrožena některá 

obecní zařízení (kultura) pro zachování těch 

„důležitějších“. Rádi bychom také uvedli, že 

o rozpočtech a mandatorních výdajích na 

lidské zdroje pořád ještě rozhodují 

zastupitelstva obcí a zejména z venkovského 

prostoru zaznívá odmítnutí zvyšování platů a 

odpovídající zvyšování rozpočtů na platy. 

Nakonec bychom chtěli uvést na pravou 

míru často používanou argumentaci o 

zvýšení podílu z DPH a navýšením příjmů o 

8,6 mld. Kč a tedy tvrzení, že obce budou 

mít dost peněz. Ministerstvo financí 

s odkazem na toto zvýšení již navrhlo 

seškrtat národní dotace ve výši 5,9 mld. Kč, 

které byly využívány i obcemi právě na 

finančně náročnější projekty jako opravy 

místních komunikací nebo budování kapacit 

MŠ, jejichž zajištění fakticky „nařídil“ stát. 

  

Obecně k návrhu MD Ministerstvo dopravy požaduje 

zohlednění výše uvedené zásadní 

připomínky, tedy adekvátní navýšení 

finančních prostředků na platy 

zaměstnanců v příslušné rozpočtové 

kapitole. 

 

V současnosti nejsou v rozpočtové kapitole 

327 – Ministerstvo dopravy pro rok 2017 

Akceptováno  

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

dostatečné prostředky pro navrhovaná 

zvýšení platových tarifů a potřebné 

prostředky nejsou zahrnuty ani v návrhu 

rozpočtu pro rok 2018.  

Ministerstvo dopravy vítá navrhované 

zvýšení platových tarifů, neboť jej při 

současném nedostatku pracovníků vnímá 

jako potřebný a účelný krok k udržení 

stávajících zaměstnanců státních úřadů a 

k získání dalších kvalitních zaměstnanců. 

Z tohoto pohledu se jako nejvhodnější jeví 

varianta III, tedy navýšení platových tarifů 

v největší navrhované míře, byť by volba 

této varianty znamenala nejvýraznější dopad 

do státního rozpočtu. 

Ministerstvo dopravy předložený návrh 

nařízení vlády podpoří pouze v případě, že 

dojde k adekvátnímu navýšení platových 

prostředků rozpočtové kapitoly 327. 

V opačném případě nelze podpořit žádnou z 

navrhovaných variant navýšení platových 

tarifů. 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 

Na základě výsledků jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů bude Ministerstvem 

financí do konce roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 

% v plném rozsahu, a valorizace ostatních stupnic 

platových tarifů o 10 % pouze v rozsahu 75 % s tím, 

že zbylé finanční náklady budou muset být pokryty 

v rámci disponibilních finančních prostředků 

jednotlivých rozpočtových kapitol. Z tohoto důvodu 

zvýšilo Ministerstvo financí v rámci přípravy státního 

rozpočtu na rok 2018 celkový objem prostředků na 

platy o 9 % a u pedagogických pracovníků o 13,5 %. 

 

Obecně k návrhu Ústecký kraj Ústecký kraj navrhuje a žádá, aby se stát 

podílel na financování zvýšení platů, a to 

buď u úředníků v rámci příspěvku na 

výkon přenesené působnosti, nebo u 

ostatních zaměstnanců v rámci 

rozpočtového určení daní. Jelikož 

územním samosprávným celkům je státem 

nařizováno, v jakém rozsahu dojde ke 

Neakceptováno - ROZPOR 

 

Finanční náklady je třeba pokrýt v rámci rozpočtů 

ÚSC. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

zvýšení platů, aniž se do budoucna řeší 

jejich financování, jeví se namístě uvedený 

požadavek. Pokud totiž dochází ke 

zvyšování nákladů, a to bez rozhodnutí 

náklady vynakládajícího subjektu, je 

nezbytné, aby zároveň tomu odpovídalo 

zvýšení jeho příjmů. Plánované navýšení se 

týká všech zaměstnanců pobírajících platy, 

přičemž dopady do veřejných rozpočtů jsou 

více než významné a jsou konkrétně 

popsány u jednotlivých variant. Návrh se 

však řešením samotných dopadů, které jsou 

do budoucna trvalé, nijak nezabývá.   

 

Obecně k návrhu Moravskoslezský 

kraj 

Moravskoslezský kraj preferuje variantu 

III. 

Valorizace měla být alespoň v obdobné 

procentuální úrovni, v jaké byla 

valorizována minimální mzda a zaručená 

mzda, čemuž odpovídá navrhovaná varianta 

III. 

 

Akceptováno  

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 

Obecně k návrhu Moravskoslezský 

kraj 

Zvýšení platů ve veřejné správě musí být 

provázáno s adekvátním navýšením 

příspěvků státu na výkon veřejné správy, 
zejména navýšením příspěvku na výkon 

Neakceptováno - ROZPOR 

Finanční náklady je třeba pokrýt v rámci rozpočtů 

ÚSC. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

státní správy, v rámci rozpočtového určení 

daní u zaměstnanců – neúředníků, 

navýšením dotace na financování základních 

druhů a forem sociálních služeb podle § 

101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a 

změnou dalších úhradových mechanismů, 

které jsou zvýšením platů dotčeny (zejména 

se týká zaměstnanců, jejichž platy jsou 

financovány z rozpočtů veřejného 

zdravotního pojištění). 

 

Obecně k návrhu NKÚ Platové poměry státních zaměstnanců 

upravuje nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o 

platových poměrech státních zaměstnanců. 

Nařízení vlády bylo od roku 2014 již 

několikrát novelizováno. Novelizacemi 

došlo k tomu, že od 12. platové třídy se již 

platové tarify zaměstnanců, na které dopadá 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb. liší, a to od několika 

set korun až po více než deset tisíc korun.  

Zároveň byl do nařízení vlády č. 304/2014 

Sb. doplněn nový institut tzv. klíčového 

místa, který umožňuje vybraným státním 

zaměstnancům určit platový tarif až ve výši 

dvojnásobku platového tarifu nejvyššího 

platového stupně v platové třídě stanovené 

pro služební místo, na které je státní 

zaměstnanec zařazen. Navrhované nařízení 

Neakceptováno- ROZPOR 

Odlišná koncepce odměňování státních zaměstnanců 

zohledňuje a kompenzuje specifika služebního 

poměru. Některé požadavky NKÚ jsou v rozporu se 

zákoníkem práce, nemohou tedy být zapracovány do 

prováděcího předpisu. 

Nestejná výše platových tarifů v příloze č. 2 k návrhu 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě a v příloze č. 2 k nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, je dána odlišnou strukturou obou 

stupnic, kdy v prvním případě je stupnice platových 

tarifů založená na principu lineárního růstu platových 

tarifů ve všech platových třídách, kdežto ve druhém 

případě jde o kombinaci lineárního růstu (do 11. 

platové třídy) a konvexního růstu (od 12. do 16. 

platové třídy) platových tarifů. Tato odlišnost včetně 

dalších opatření v systému odměňování zohledňuje a 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě však tuto 

možnost vůbec neobsahuje. 

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu, 

zaměstnanci vykonávající audit, právní a 

legislativní činnosti, činnosti v oblasti 

informačních a komunikačních technologií, 

činnosti v oblasti financí a v oblasti 

veřejného investování a zadávání veřejných 

zakázek, jsou tak odměňováni jinak, než 

zaměstnanci ve stejných pozicích, na které 

dopadá nařízení vlády č. 304/2014 Sb., aniž 

by k tomu byl jakýkoliv objektivní důvod. 

Přičemž pro zajištění působnosti Nejvyššího 

kontrolního úřadu je vyžadována vysoká 

odborná kvalifikace těchto zaměstnanců. 

Výše uvedené rozdíly v odměňování 

zaměstnanců jsou zvýrazněny dále 

instituty, které obsahuje zákon č. 

234/2014 Sb., o státní službě a které 

představují další rozdíly, jako např. výše 

příplatku za vedení, výše odbytného, 

služební volno k individuálním studijním 

účelům. 

Navrhovaná úprava podle návrhu nového 

nařízení vlády o  platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

nadále zachovává naprosto neudržitelnou a 

objektivně neodůvodnitelnou situaci ve 

vztahu k možnostem odměňování výše 

kompenzuje specifika služebního poměru a nelze v ní 

v žádném případě spatřovat „neospravedlnitelné 

rozdíly v odměňování z veřejných zdrojů“ a 

„nerovnosti“, tak, jako tomu není ani u odlišností v 

odměňování jiných skupin zaměstnanců z veřejných 

zdrojů (např. vojáci z povolání a příslušníci 

bezpečnostních sborů). 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

uvedených zaměstnanců Nejvyššího 

kontrolního úřadu a vede k jejich 

znevýhodnění a diskriminaci. 

Nejvyšší kontrolní úřad upozornil v roce 

2016 v rámci meziresortního 

připomínkového řízení konaného k novele 

nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (dopis sp. zn. 

134/16-NKU140/467/16) MPSV na to, že je 

třeba řešit rovněž problematiku odměňování 

zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Na uplatněnou připomínku však MPSV 

nereagovalo. Důsledkem neřešení této 

problematiky je mj. stav, kdy platové 

poměry zaměstnanců Nejvyššího 

kontrolního úřadu, jako nezávislé ústavní 

instituce, která kontroluje orgány moci 

výkonné, jsou stanovovány nařízením 

vrcholného orgánu moci výkonné (vlády). 

Současný stav zcela zjevně prokazuje 

nevhodnost nastaveného mechanismu. 

Nejvyšší kontrolní úřad za popsaného stavu 

není a nebude schopen platově konkurovat 

na trhu práce a do budoucna udržet 

požadovanou kvalitu a odbornost 

zaměstnanců, která je pro kvalitní výkon 

kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního 

úřadu naprosto klíčová. 

 

Obecně k návrhu NÚKIB Pro výkon působnosti NÚKIB je velmi 

důležité takové nastavení platů, aby byla 
Akceptováno  

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

minimalizována konkurenční nevýhoda 

spočívající ve mzdovém ohodnocení 

zaměstnanců státní správy oproti 

zaměstnancům v soukromém sektoru. Proto 

preferujeme variantu III návrhu valorizace 

platových tarifů. 

 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 

Obecně k návrhu ČLK Česká lékařská komora má dále za to, že 

způsob, resp. rozsah, navýšení platových 

tarifů lékařů tak, jak je předložen 

zejména ve variantě I a II návrhu, je 

naprosto nepřijatelný, neboť takové 

navýšení je zcela nedostatečné, neodpovídá 

aktuální výši finančních prostředků v 

systému veřejného zdravotního pojištění a 

povede jen k prohloubení personální krize v 

českém zdravotnictví.  

Samotný rozsah navýšení platových tarifů 

lékařů by měl být maximální, stejně jako 

je tomu u pedagogických pracovníků 

(tedy ve variantě III. o 15%). Toto (15%) 

navýšení platových tarifů by jistě mnohem 

lépe řešilo současnou situaci, kdy je hrubě 

nedostatečná výše odměňování jedním z 

hlavních důvodů odchodu nejen mladých 

lékařů do zahraničí a kdy i po více než pěti 

letech nejsou stále plněny podmínky 

Neakceptováno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Memoranda o úpravě poměrů ve 

zdravotnictví ze dne 17.2.2012, jímž se ČR 

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví 

výslovně zavázala, že nejpozději od 

1.1.2013 dosáhne plat lékaře v přímé úměře 

na dosažené kvalifikaci a praxi 1,5 násobku 

až 3 násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o 

dva roky předcházející. 

Obecně k návrhu ÚV- RVV Preferujeme variantu 2. Vysvětleno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017, se vládě předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu, která spočívá v obecné valorizaci 

stupnic platových tarifů o 10 % s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u 

kterých se navrhuje valorizace platových tarifů 15 %, 

sjednocení výše platových tarifů lékařů u 

poskytovatele zdravotních služeb. Součástí této 

varianty nadále není slučování stupnic platových 

tarifů. 

Obecně k návrhu KZPS Návrh úpravy nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě je předkládán v rámci 

připomínkového řízení v době, kdy není 

znám návrh státního rozpočtu pro r. 2018 

ani znění Úhradové vyhlášky pro úhrady 

ve zdravotnictví. Zaměstnavatelé tak nemají 

příslib finanční kompenzace těchto 

navrhovaných změn. V minulosti byly tyto 

Akceptováno částečně  

Návrh respektuje výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017 a závěry koaličních jednání o státním rozpočtu 

pro rok 2018.  

Vydávání úhradové vyhlášky je podle § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

finanční kompenzace neúplné a nedostatečné 

(oblast zdravotnictví, kultury, sociálních 

služeb). Z tohoto důvodu navrhujeme a 

uplatňujeme jako zásadní připomínky 

odložení přijetí nařízení do období, kdy 

bude znám návrh státní rozpočtu pro r. 

2018 a návrh znění Úhradové vyhlášky ve 

zdravotnictví. 

v působnosti Ministerstva zdravotnictví, přičemž 

MPSV předpokládá, že při jednáních o úhradové 

vyhlášce bude zohledněno zvýšení platových tarifů 

zdravotnických pracovníků.  

Obecně k návrhu ČMOS PŠ ČMOS PŠ požaduje variantu III, s tím, že 

ke zvýšení platových tarifů pro 

nepedagogické pracovníky dojde rovněž od. 

1. 11. 2017. Požadujeme dostatečné 

finanční zajištění varianty III v kapitole 

MŠMT. 

Vysvětleno 

Návrh respektuje výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017. Vládě se předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu.   

Pokud jde o finanční zajištění, bude podle výsledků 

jednání Koaliční rady se zástupci odborových svazů 

Ministerstvem financí do konce roku 2017 a v roce 

2018 finančně zabezpečena valorizace platových 

tarifů pedagogických pracovníků regionálního 

školství o 15 % v plném rozsahu, a valorizace 

ostatních stupnic platových tarifů o 10 % pouze 

v rozsahu 75 % s tím, že zbylé finanční náklady 

budou muset být pokryty v rámci disponibilních 

finančních prostředků jednotlivých rozpočtových 

kapitol. 

K usnesení vlády 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

K usnesení MV Ministerstvo vnitra upozorňuje, že případné 

finanční dopady nelze zabezpečit v rámci 
jeho rozpočtu pro rok 2017 a není s nimi 

počítáno ani v rámci stávajících limitů 

výdajů Ministerstva vnitra pro rok 2018 a 

léta následující. Z obecné části odůvodnění 

návrhu, konkrétně pak z kapitoly D. 

věnované zhodnocení hospodářských a 

finančních dopadů navrhované právní 

úpravy, není zřejmé, jestli budou 

v souvislosti s návrhem navýšeny finanční 

prostředky na platy státních zaměstnanců, na 

něž navrhovaná právní úprava dopadá. 

Požadujeme tedy garanci, že souběžně se 

schválením návrhu bude zajištěno navýšení 

finančních prostředků na platy státních 

zaměstnanců ve výši odpovídající vládou 

schválené variantě. Za tímto účelem žádáme 

do návrhu usnesení doplnit bod III., který 

uloží ministru financí zajistit navýšení 

finančních prostředků a limitů mzdových 

nákladů ve výši odpovídající variantě 

schválené vládou. 

Vysvětleno 

Na základě výsledků jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů bude Ministerstvem 

financí do konce roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena pouze v rozsahu 75 % s tím, že zbylé 

finanční náklady budou muset být pokryty v rámci 

disponibilních finančních prostředků jednotlivých 

rozpočtových kapitol. 

K jednotlivým ustanovením 

K § 4 odst. 6 MŠMT Požadujeme slova „v denním studiu podle § 

25 odst. 2 školského zákona nebo v 

prezenčním studiu podle § 25 odst. 2 

školského zákona nebo § 44 odst. 4 zákona 

o vysokých školách“ nahradit slovy „v 

denním nebo prezenčním studiu“, shodně jak 

Akceptováno 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

je dosud stanoveno v § 4 odst. 6 nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. Školský zákon zná 

denní studium, nikoliv prezenční. Při 

navrhované formulaci by dále např. bylo 

opomenuto denní studium podle zákona o 

vysokých školách z roku 1980. Požadujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

 

K § 5 odst. 5 ČLK V ustanovení § 5 odst. 5 se slova: “do 31. 

prosince 2017 platový tarif podle stupnice 

platových tarifů uvedené v části I. přílohy 

č. 4 ” nahrazují slovy “od 1. listopadu 2017 

platový tarif podle stupnice platových tarifů 

uvedené v příloze č. 4 ” a slova “a od 

1. ledna 2018 podle stupnice platových tarifů 

uvedené v části II. přílohy č. 4 k tomuto 

nařízení” vypouštějí. 

Není důvodné, aby k navýšení platových 

tarifů u lékařů došlo až od 1.1.2018, tj. 

nikoliv již účinností nařízení od 1.11.2017, 

když návaznost odměňování lékařů na 

úhradovou vyhlášku není bezprostřední, jak 

je nepřesně dovozováno v odůvodnění 

navrhovaného nařízení v části týkající se 

tohoto odkladu navýšení tarifů až k datu 

1.1.2018. V této souvislosti lze především 

zdůraznit, že navýšení platů lékařů o 10 % 

po dobu dvou posledních měsíců roku 2017 

jistě může být (i s ohledem na svůj nijak 

dramatický rozsah) řešeno převedením 

Vysvětleno 

§ 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, neumožňuje novelizovat 

úhradovou vyhlášku v průběhu roku, pro který byla 

vydána. Nelze proto zajistit finanční pokrytí 

navrhovaných změn. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

finančních prostředků z jiných kapitol a 

rezervních fondů zaměstnavatelů, když toto 

může být bez problémů následně 

kompenzováno (zohledněno) právě ve výši 

úhrad dle úhradové vyhlášky na rok 2018. 

 

K § 6 MŠMT 

ČMOS PŠ 

Požadujeme do předmětného ustanovení 

doplnit jako podmínku pro zvláštní způsob 

zařazení do platové třídy a určení platového 

tarifu, že zaměstnavatel, kterým je 

právnická osoba vykonávající činnost 

školy nebo školského zařízení podle 

školského zákona, musí určit výši takto 

určeného platového tarifu „nejméně ve 

výši odpovídající platovému tarifu“, který 

by zaměstnanci příslušel při zařazení do 

platového stupně podle § 4. Návrh směřuje 

k omezení negativní praxe spočívající v tom, 

že někteří školští zaměstnavatelé určují výši 

platového tarifu dotčeným nepedagogickým 

zaměstnancům (zejména v zařízeních 

školního stravování) spíše nižší, než kolik by 

jim jinak příslušelo podle obecných pravidel. 

Vysvětleno 

Vysvětleno 

Požadavek je v rozporu s účelem, pro který byl 

zvláštní způsob určení platového tarifu koncipován 

(nahradit hledisko praxe jiným hlediskem, 

vhodnějším pro potřeby zaměstnavatele). 

K § 6 NÚKIB Současný systém odměňování zaměstnanců, 

jejichž platové poměry jsou určeny 

zákoníkem práce a nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb. (tedy i zaměstnanců 

NÚKIB), se vyznačuje nedostatečnou 

atraktivitou finančního ohodnocení pro 

mladé perspektivní zaměstnance a pro 

Neakceptováno - ROZPOR 

1. Odlišná koncepce odměňování státních 

zaměstnanců zohledňuje a kompenzuje specifika 

služebního poměru. 

2. Rozpor se zmocněním v § 123 odst. 6 písm. e) 

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

místo 
Připomínka Vypořádání 

odborníky, kteří svoji specializaci mohou 

uplatnit i v soukromém sektoru. Současná 

platová úroveň představuje konkurenční 

nevýhodu oproti soukromé sféře, a to 

zejména v nadstandardně odměňovaných 

oborech, jako jsou právě obory důležité při 

ochraně kybernetické bezpečnosti. 

Navrhujeme proto v navrhovaném nařízení 

vlády doplnit obdobnou úpravu, která je již 

obsažena v účinném znění nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 

státních zaměstnanců, ve znění pozdějších 

předpisů, tzn. do § 6 návrhu nařízení vlády 

doplnit nový odstavec 3 v následujícím 

znění: 

„(3) Za účelem podpory kybernetické a 

informační bezpečnosti státu může být 

určen zaměstnanci, který plní úkoly v této 

oblasti ochrany bezpečnostních zájmů 

státu, platový tarif až ve výši dvojnásobku 

platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v příslušné platové třídě.“. 

 

zákoníku práce. 

K § 6 NBÚ V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Zaměstnanci, který je zaměstnavatelem 

podle katalogu prací zařazen alespoň do 12. 

platové třídy, jehož vykonávaná práce je 

označena zaměstnavatelem za klíčovou a 

jako taková je uvedena v oboru klíčových 

prací v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády, 

Neakceptováno - ROZPOR 

1. Odlišná koncepce odměňování státních 

zaměstnanců zohledňuje a kompenzuje specifika 

služebního poměru. 

2. Rozpor se zmocněním v § 123 odst. 6 písm. e) 

zákoníku práce. 

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

místo 
Připomínka Vypořádání 

může zaměstnavatel určit platový tarif až ve 

výši dvojnásobku platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě 

stanovené pro pracovní místo, na které je 

zaměstnanec zaměstnavatelem zařazen. 

Předpokladem pro postup podle věty první 

je, že zaměstnanec plní na pracovním místě 

nejsložitější, nejodpovědnější a 

nejnamáhavější úkoly, jejichž plnění je pro 

zaměstnavatele k řádnému zajištění výkonu 

jeho působnosti nepostradatelné, a tyto 

úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, 

dovedností a zkušeností v příslušném oboru 

klíčových prací. Zaměstnavatel může 

ve vnitřním předpisu označit nejvýše 5 % 

pracovních míst, která považuje za klíčová. 

(4) Platový tarif podle odstavce 3 lze 

zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho 

roku, a to opakovaně.“. 

K § 7 a 8 MŠMT S navrženou realizací nárůstu horní 

hranice rozpětí u příplatku za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí a u 

zvláštního příplatku lze vyslovit souhlas 

pouze za předpokladu, že dopad tohoto 

opatření bude zohledněn ve výdajích 

státního rozpočtu pro kapitolu 333 MŠMT 

. 

Vysvětleno 

Se zvýšením horní hranice rozpětí zvláštního 

příplatku a příplatku za ztížené pracovní prostředí 

nejsou spojeny žádné finanční dopady. Zaměstnavatel 

může zvýšení využít, pokud disponuje dostatečným 

objemem prostředků na platy, zaměstnancům však na 

vyšší příplatek bez rozhodnutí zaměstnavatele 

nevznikne právo. 

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

místo 
Připomínka Vypořádání 

K § 7 ČMOS PŠ Zvýšit i spodní hranici příplatku alespoň o 

400 Kč. 
Vysvětleno 

Realizace návrhu by znamenala další potřebu 

finančních prostředků a mohla by ohrozit prioritní 

záměr vlády, kterým je zvýšení platových tarifů. 

K § 8 ČMOS PŠ Zvýšit i spodní hranici příplatku ve všech 

skupinách prací alespoň o stejnou částku, 

jako se zvyšuje horní hranice. 

Vysvětleno 

Realizace návrhu by znamenala další potřebu 

finančních prostředků a mohla by ohrozit prioritní 

záměr vlády, kterým je zvýšení platových tarifů. 

K § 8 odst. 2 bod 

III. 

ČMKOS V § 8 odst. 2 bod III se částka „1 000 Kč“ 

nahrazuje částkou „2 000 Kč. 

Požadujeme, aby výše zvláštního příplatku 

pro zaměstnance, kteří vykonávají soustavné 

poskytování zdravotních služeb 

zdravotnickými pracovníky vykonávajícími 

nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve 

třísměnném nebo nepřetržitém provozním 

režimu u poskytovatelů zdravotních služeb 

lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních 

sociálních služeb, byla stanovena v rozmezí 

2 000 až 5 000 Kč, a to z důvodu garance 

vyplácení příplatku formou právního 

předpisu i po 31. 12. 2017.  

 

Neakceptováno - ROZPOR  

Je třeba zachovat jednotnou koncepci příplatku, nelze 

pouze pro jednu skupinu zaměstnanců zvýšit spodní 

nárokovou hranici rozpětí. Realizace návrhu by 

znamenala další potřebu finančních prostředků a 

mohla by ohrozit prioritní záměr vlády, kterým je 

zvýšení platových tarifů. 

K § 10 

 

NÚKIB Do NÚKIB, který vznikl na základě zákona 

č. 205/2017 Sb. dne 1. srpna 2017, přešli 

k uvedenému datu na základě zákona 

z Národního bezpečnostního úřadu 

zaměstnanci, kterým byl určen zvláštní 

Neakceptováno - ROZPOR  

Nepožaduje se řešení ke dni nabytí účinnosti nové 

úpravy, ale retroaktivní úprava. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

příplatek podle IV. skupiny, bodu 2.2. 

přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Podle 

stanoviska Ministerstva práce a sociálních 

věcí, které NÚKIB v této věci obdržel, mají 

zaměstnanci NÚKIB nárok na zvláštní 

příplatek podle uvedeného bodu přílohy č. 7, 

i když NÚKIB zatím není výslovně uveden 

v příslušném bodu přílohy nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. Aby byl uvedený závěr 

řešen také legislativně, navrhujeme do 

předloženého návrhu nařízení vlády doplnit 

přechodné ustanovení tohoto znění: 

„Zvláštní příplatek, který lze zaměstnanci 

Národního úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost určit v rámci IV. 

skupiny prací podle bodu 1 přílohy č. 6 

tohoto nařízení, přísluší tomuto 

zaměstnanci ode dne vzniku Národního 

úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, nejdříve však ode dne vzniku 

pracovního poměru zaměstnance.“. 

 

K přílohám 

K přílohám NBÚ Na začátek příloh se vkládá nová příloha č. 

1, která zní: 

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 

……/2017 Sb. 

Seznam oborů prací, ve kterých mohou 

Neakceptováno - ROZPOR  

Do odměňování zaměstnanců v pracovním poměru 

nelze přejímat odlišnou koncepci odměňování 

státních zaměstnanců, která zohledňuje a kompenzuje 

specifika služebního poměru. Pro požadovanou 

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

místo 
Připomínka Vypořádání 

být pracovní 

místa  označena za klíčová podle § 6 odst.  

3 

 1.   Legislativa   a   právní   činnost 

 2. Informační   a   komunikační technologie 

 3.  Finance 

 4.  Audit 

 5. Veřejné investování a zadávání veřejných 

zakázek 

 6.  Personální správa pracovně právních a 

organizačních vztahů 

7.  Přímý výkon státní správy v oboru 

ochrany  utajovaných  informací“. 

Dosavadní přílohy č. 1 až 6 se označují jako 

přílohy č. 2 až 7 a to včetně odkazů na ně. 

 

změnu neexistuje zmocnění v zákoníku práce. 

K přílohám NBÚ Sjednotit výši platových tarifů uvedených 

v přílohách 2 až 6 s výší platových tarifů 

stanovených pro státní zaměstnance 
v novele nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

 

Neakceptováno - ROZPOR  

Nestejná výše platových tarifů v příloze č. 2 k návrhu 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě a v příloze č. 2 k nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, je dána odlišnou strukturou obou 

stupnic, kdy v prvním případě je stupnice platových 

tarifů založená na principu lineárního růstu platových 

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

místo 
Připomínka Vypořádání 

tarifů ve všech platových třídách, kdežto ve druhém 

případě jde o kombinaci lineárního růstu (do 11. 

platové třídy) a konvexního růstu (od 12. do 16. 

platové třídy) platových tarifů. Tato odlišnost včetně 

dalších opatření v systému odměňování zohledňuje a 

kompenzuje specifika služebního poměru a nelze v ní 

v žádném případě spatřovat „neospravedlnitelné 

rozdíly v odměňování z veřejných zdrojů“ a 

„nerovnosti“, tak, jako tomu není ani u odlišností v 

odměňování jiných skupin zaměstnanců z veřejných 

zdrojů (např. vojáci z povolání a příslušníci 

bezpečnostních sborů).  

K příloze č. 4 ČLK V příloze č. 4 návrhu se Část I. vypouští a v 

Části II. se slova “1.1.2018” nahrazují slovy 

“1.11.2017” 

 

V příloze č. 4 návrhu se všechny platové 

tarify oproti Části I. přílohy č. 4 zvyšují o 

15%. 

 

Vysvětleno 

§ 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, neumožňuje novelizovat 

úhradovou vyhlášku v průběhu roku, pro který byla 

vydána. Nelze proto zajistit finanční pokrytí 

navrhovaných změn. 

Pokud jde o zvýšení platových tarifů, respektuje 

návrh výsledky jednání Koaliční rady se zástupci 

odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 2017. 

K příloze č. 6, I. 

skupina, bod 5 

MF K příloze č. 6, bodu 5: 

Z navrženého textu předmětných ustanovení 

(„Práce spočívající v revizní, kontrolní a 

vyhledávací činnosti v souvislosti s 

ověřováním správnosti údajů u plátců daní a 

poplatků, pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti.“) není jasné, na jaké osoby 

Vysvětleno 

Požadovaná změna by rozšířila okruh zaměstnanců, 

kteří mají právo na zvláštní příplatek, a tím založila 

potřebu dalších finančních prostředků. 

Návrh respektuje výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017 a je předkládán vládě v projednané podobě.   
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

uvedená ustanovení dopadají. 

Ustanovení jsou pravděpodobně nežádoucím 

způsobem zužující, a to z těchto důvodů: 

1) Ustanovení se výslovně vztahují pouze na 

plátce. Nicméně u daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění jsou plátci 

daňovým subjektem pouze u několika daní. 

Typickým daňovým subjektem je poplatník, 

ale existují i daňové subjekty další (např. 

osoba povinná k dani u daně z přidané 

hodnoty nebo dlužník u cla). Mají-li se 

předmětná ustanovení vztahovat nejenom na 

plátce, je třeba pojem „plátce“ nahradit 

pojmem „daňový subjekt“. V opačném 

případě pod ustanovení nespadají pracovníci 

správců daní z příjmů, daně z hazardních 

her, majetkových daní atd. 

2) Ustanovení se výslovně vztahuje na daně, 

poplatky a veřejná pojistná plnění. Chybí tak 

veškerá jiná obdobná peněžitá plnění jiná 

než veřejná pojistná (např. clo, odvod z 

elektřiny ze slunečního záření apod.). Mají-li 

se předmětná ustanovení vztahovat na 

veškerá jiná obdobná peněžitá plnění, je 

třeba explicitně doplnit text „jiná obdobná 

peněžitá plnění“. 

Konečně je třeba vyjasnit, co se rozumí 

pojmem „revizní, kontrolní a vyhledávací 

činnost“. Co se týká správy daní, má jít o 

všechny postupy upravené v § 78 a násl. 

MPSV zvažuje komplexní posouzení titulů pro 

poskytování zvláštního příplatku z hlediska jejich 

opodstatněnosti, provázanosti a dodržení gradace 

podle intenzity působení ztěžujících vlivů a míry 

rizik. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

daňového řádu? 

 

K příloze č. 6, I. 

skupina, bod 2.2 

MŠMT 

ČMOS PŠ 

Požadujeme přesunout předmětný  bod 2.2 

z I. skupiny prací do II. skupiny prací, 

a tím vytvořit nový bod 1.5. V posledních 

letech se díky narůstající spolupráci s 

podnikatelskými subjekty a firmami 

zkvalitnila a navýšila technická vybavenost 

dílen (navýšení počtu strojů, nástrojů a 

přístrojů na jednoho žáka), tím vzniká větší 

neuropsychická zátěž spojená s vyššími 

požadavky na bezpečnost práce na pracovišti 

pro učitele odborného výcviku nebo 

odborné praxe. Tento učitel má vyučovací 

jednotku 60 minut na rozdíl od učitele 

všeobecně-vzdělávacího předmětu nebo 

odborného předmětu, kteří mají vyučovací 

jednotku 45 minut. Požadujeme materiál 

změnit ve smyslu uvedeném. 

 

Neakceptováno - ROZPOR  

                             ROZPOR  

 

Změna by vedla k nevyváženosti ztěžujících vlivů 

zohledněných ve druhé skupině prací. Delší 

vyučovací jednotku učitele odborného výcviku nebo 

odborné praxe může zaměstnavatel ocenit v rámci 

rozpětí aktuálně poskytovaného zvláštního příplatku. 

Je nepochybné, že současně s vyšší technickou 

vybaveností dílen se zvyšuje i sofistikovanost 

modernost a bezpečnost technického vybavení. 

 

Pokud jde o finanční zabezpečení požadavku: MŠMT 

sdělilo k § 7 a 8 požadavek na pokrytí zvýšených 

nákladů (ačkoliv zvýšením horní hranice rozpětí 

zvláštního příplatku nejsou přímo spojeny žádné 

finanční dopady), avšak zároveň požaduje zvýšení 

zvláštního příplatku pro učitele odborného výcviku 

nebo odborné praxe, což by mělo přímý finanční 

dopad.  

Prioritou vlády je finanční zajištění zvýšení platových 

tarifů. 

MPSV zvažuje komplexní posouzení titulů pro 

poskytování zvláštního příplatku z hlediska jejich 

opodstatněnosti, provázanosti a dodržení gradace 

podle intenzity působení ztěžujících vlivů a míry 

rizik. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

K příloze č. 6, II. 

skupina, bod 1.1 

MŠMT 

ČMOS PŠ 

Požadujeme na konec předmětného bodu 

doplnit slova „a ve školách 

při zdravotnických zařízeních“. Návrh 

úpravy reaguje na vzniklé pochybnosti o 

tom, že zaměstnanci škol při zdravotnických 

zařízeních mají i po nabytí účinnosti zákona 

č. 82/2015 Sb., kterým byl změněn školský 

zákon, i nadále nárok na zvláštní příplatek. 

Po nabytí účinnosti zákona č. 82/2015 Sb. 

školy při zdravotnických zařízeních 

nespadají do kategorie škol samostatně 

zřízených pro děti, žáky a studenty (podle § 

16 odst. 9 školského zákona). Zvláštní 

příplatek zaměstnancům škol při 

zdravotnických zařízeních náležel a má 

náležet i nadále. Charakter provozu škol 

při zdravotnických zařízeních ani pracovní 

podmínky jejich dotčených zaměstnanců se 

po nabytí účinnosti zákona č. 82/2015 Sb. 

nijak nezměnily. Požadujeme materiál 

doplnit ve smyslu uvedeném. 

 

Akceptováno.  

K příloze č 6 II. 

skupině bod 5 

ČMKOS V příloze č.  6 požadujeme ve II. skupině 

bod 5. doplnit  "a přestupkového řízení". 

Tento požadavek byl vznesen na komisi pro 

tvorbu katalogů činností na MPSV, měl 

podporu členů komise. Bohužel MPSV do 

tohoto návrhu NV toto nezaneslo. Jedná se o 

to, aby tento příplatek byl přiznán i 

pracovníkům v přestupkových komisích, 

Neakceptováno - ROZPOR  

Aktuálně se zvláštní příplatek poskytuje za styk s 

osobami zadrženými, obviněnými, obžalovanými 

nebo odsouzenými v rámci trestního řízení. Kontakt 

s obviněnými z přestupku představuje výrazně nižší 

rizika odpovídající nesrovnatelně nižší nebezpečnosti 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

kteří se dnes ve své praxi běžně setkávají a 

přichází do styku se zadrženými, 

obviněnými, obžalovanými nebo dokonce s 

odsouzenými osobami. Při stávajícím 

navrhovaném znění (jen v rámci trestního 

řízení) by mohli mít problém s přiznáním 

zvláštního příplatku i někteří strážníci 

městských a obecních policií, ne každý 

kontakt se zadrženými, obviněnými atd. je v 

souvislosti s trestním řízením. Současné 

znění je bez jakékoliv specifikace. 

 

těchto osob. 

K příloze č. 6: 

ve II. skupině 

bodu 4 

Olomoucký kraj K příloze č. 6 nařízení vlády: ve II. 

skupině, bodu 4 – považujeme za vhodné, 

aby bylo upřesněno podle terminologie 

vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o sociálních 

službách“). Působí výkladové problémy 

vypořádání se s pojmem „samostatné 

ošetřovatelské oddělení pro osoby…“ (bod 

4.2). Zákon o sociálních službách 

nerozlišuje žádná samostatná oddělení, 

definovány jsou jednotlivé druhy 

sociálních služeb, tomu by také měla 

odpovídat terminologie nařízení vlády. 

Neakceptováno - ROZPOR  

Body 4.1. a 4.2. ve II. skupině prací byly  

koncipovány pro ocenění ztěžujících vlivů spojených 

s výkonem  prací u poskytovatelů zdravotních služeb. 

Podmínka poskytování zdravotní péče na 

specializovaných lůžkových odděleních vyjadřuje 

požadovanou intenzitu ztěžujícího vlivu. Zvláštní 

příplatek ve II. skupině prací nepřísluší 

zaměstnancům, kteří poskytují zdravotní péči 

jednotlivým ležícím dementním pacientům, popř. 

jednotlivým pacientům vyžadujícím náročnou 

ošetřovatelskou péči. 

 

K příloze č. 6, III. 

skupina, bod 6 

MF Navrhuje se slova „celního orgánu“ a 

„celním orgánu“ nahradit slovy „orgánu 

Celní správy České republiky“. Vymezení 

zaměstnanců v tomto nařízení má směřovat 

Akceptováno  
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

k občanským zaměstnancům v orgánech 

Celní správy České republiky (§ 15 zákona 

č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů), 

kterými jsou fyzické osoby vykonávající v 

Celní správě České republiky činnosti v 

pracovním poměru.  

K příloze č. 6, III. 

skupina, bod 4 

 

ČMKOS Do přílohy č. 6 se do III. skupiny do bodu 

4 za slovo „událostech“ doplňuje 

následující text „a spojené s ochranou a 

podporou veřejného zdraví při 

mimořádných událostech a krizových 

stavech.“  

 

Odůvodnění: 

Práce vykonávané zaměstnanci orgánu 

ochrany veřejného zdraví spojené s ochranou 

a podporou veřejného zdraví při 

mimořádných událostech a krizových 

stavech jsou práce se značnou mírou 

neuropsychické zátěže a práce, které jsou 

srovnatelné s výkonem některých prací, 

které jsou uvedeny v bodě 5 přílohy č. 10 

pro III. skupinu. 

Práce vykonávané zaměstnanci orgánu 

ochrany veřejného zdraví spočívající 

výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu 

rozhodnutí orgánu ochrany a podpory 

veřejného zdraví jsou práce se značnou 

mírou neuropsychické zátěže a práce, které 

Vysvětleno 

Jedná se o činnosti zajišťované státními zaměstnanci 

ve služebním poměru. 

MPSV zvažuje komplexní posouzení titulů pro 

poskytování zvláštního příplatku z hlediska jejich 

opodstatněnosti, provázanosti a dodržení gradace 

podle intenzity působení ztěžujících vlivů a míry 

rizik. 

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



30 
 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

jsou naprosto srovnatelné s výkonem prací 

spočívajících v rozhodování v daňovém 

nebo jiném správním řízení spojeném 

s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a 

zajišťováním veřejného zájmů. 

K příloze č. 6, III. 

skupina, bod 9 

 

ČMKOS Bod 9 zní: „Soustavné poskytování 

zdravotních služeb zdravotnickými 

pracovníky vykonávajícími nelékařské 

zdravotnické povolání střídavě ve 

třísměnném nebo nepřetržitém provozním 

režimu u poskytovatelů zdravotních 

služeb lůžkové péče nebo v pobytových 

zařízeních sociálních služeb 

Okruh dotčených zaměstnanců, kterým 

přísluší tzv. příplatek za směnnost, je velmi 

úzký. Ve třísměnném nebo nepřetržitém 

provozním režimu u poskytovatelů 

zdravotních služeb lůžkové péče nebo 

v pobytových zařízeních sociálních služeb 

pracuje velká skupina zaměstnanců pod 

odborným dohledem (např. ošetřovatelé, 

sanitáři). Máme za to, že jejich práce je 

rovněž velmi náročná a měla by být zařazena 

do III. skupiny prací (Práce se značnou 

mírou neuropsychické zátěže a práce se 

zvýšeným rizikem ohrožení života nebo 

zdraví). Od tzv. příplatku za směnnost je 

limituje pouze podmínka práce bez 

odborného dohledu, proto požadujeme, aby 

v navrženém nařízení vlády byla tato 

Neakceptováno - ROZPOR 

Požadovaná změna by rozšířila okruh zaměstnanců, 

kteří mají právo na zvláštní příplatek, a tím založila 

potřebu dalších finančních prostředků. 

Při jednání, které proběhlo začátkem srpna t. r. 

s Ministerstvem zdravotnictví, sdělilo toto 

ministerstvo, že trvá na zachování navrhovaného 

znění předmětného zvláštního příplatku. 

Návrh respektuje výsledky jednání Koaliční rady se 

zástupci odborových svazů, které proběhlo dne 11. 9. 

2017 a je předkládán vládě v projednané podobě.   

MPSV zvažuje komplexní posouzení titulů pro 

poskytování zvláštního příplatku z hlediska jejich 

opodstatněnosti, provázanosti a dodržení gradace 

podle intenzity působení ztěžujících vlivů a míry 

rizik. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
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podmínka vypuštěna. 

OSZSP ČR již od počátku upozorňoval na 

nerovnost v poskytování tohoto příplatku, 

když měl být přiznán pouze zdravotnickým 

pracovníkům vykonávajícím nelékařské 

zdravotnické povolání bez odborného 

dohledu. V současné době na tuto skutečnost 

však neupozorňuje pouze samotný OSZSP 

ČR, ale i jednotliví zaměstnanci 

poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové 

péče a pobytových zařízeních sociálních 

služeb, kteří oslovují se žádostí o změnu 

jednotlivé vládní představitele. 

K odůvodnění 

K odůvodnění NÚKIB  V části C odůvodnění návrhu nařízení vlády 

předkladatel s odkazem na články 8 a 151 

Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí, 

že „odměňování ve státní správě by vždy 

mělo být upraveno tak, aby nebyly zakládány 

neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi 

osobami odměňovanými z veřejných 

rozpočtů, které vykonávají stejnou nebo 

srovnatelnou práci“. Upozorňujeme, že 

v některých případech dochází u stejné práce 

(práce zcela shodně definované v katalogu 

prací v režimu zákoníku práce [nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů], i ve státní službě [nařízení vlády 

č. 302/2014 Sb.]) k rozdílnému nastavení 

platového tarifu. Např. práce definovaná 

Neakceptováno- ROZPOR 

Nestejná výše platových tarifů v příloze č. 2 k návrhu 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě a v příloze č. 2 k nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, je dána odlišnou strukturou obou 

stupnic, kdy v prvním případě je stupnice platových 

tarifů založená na principu lineárního růstu platových 

tarifů ve všech platových třídách, kdežto ve druhém 

případě jde o kombinaci lineárního růstu (do 11. 

platové třídy) a konvexního růstu (od 12. do 16. 

platové třídy) platových tarifů. Tato odlišnost včetně 

dalších opatření v systému odměňování zohledňuje a 

kompenzuje specifika služebního poměru a nelze v ní 

v žádném případě spatřovat „neospravedlnitelné 
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Připomínkové 

místo 
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jako „koncepční analýza řešení 

nejsložitějších procesů a navrhování 

databází a rozlehlých počítačových nebo 

síťových prostředí s celostátním nasazením 

včetně interface na jiné celostátní a světové 

systémy“ je v obou katalozích zařazena do 

13. platové třídy. Pracovník, který tuto 

činnost vykonává a má započitatelnou praxi 

11 let, by podle dnes účinné právní úpravy 

měl ve státní službě platový tarif 27 580 Kč, 

ale v režimu zákoníku práce jen 26 280 Kč. 

Podle variant III posuzovaného návrhu 

nařízení vlády a návrhu nařízení vlády, 

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 

Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 

(aktuálně v připomínkovém řízení pod č. j. 

MPSV-2017/160094-52), by měl tento 

pracovník od 1. ledna 2018 ve státní službě 

platový tarif 34 360 Kč, v režimu zákoníku 

práce však jen 32 730 Kč. Požadujeme, aby 

se předkladatel s uvedenými nerovnostmi 

vypořádal buďto tak, že je náležitě vysvětlí 

v odůvodnění materiálu, nebo tak, že tyto 

nerovnosti odstraní. 

rozdíly v odměňování z veřejných zdrojů“ a 

„nerovnosti“, tak, jako tomu není ani u odlišností v 

odměňování jiných skupin zaměstnanců z veřejných 

zdrojů (např. vojáci z povolání a příslušníci 

bezpečnostních sborů).  

 

K odůvodnění Olomoucký kraj Důvodová zpráva sice vyčísluje dopady 

jednotlivých variant do rozpočtů územních 

samosprávných celků, nijak však neřeší, jak 

bude navýšení územním samosprávným 

celkům kompenzováno. 

Akceptováno 

V odůvodnění bude doplněno, že finanční náklady je 

třeba pokrýt v rámci rozpočtů ÚSC. 

 

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



33 
 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

K odůvodnění MZD Důvodová zpráva neřeší dopady do 

mzdové sféry, které také budou 

financované ze zdravotního pojištění.  

MZ upozorňuje, že v kalkulovaných 

dopadech do systému veřejného zdravotního 

pojištění ve všech variantách je počítáno 

pouze s dopady do platové sféry, tedy za 

příspěvkové organizace státu, krajů a měst.  

Ovšem celkový dopad do systému veřejného 

zdravotního pojištění bude nejméně 

dvojnásobný, a to z důvodu nákladů ve 

mzdové sféře, která bude muset na navýšení 

platů reagovat. 

Vysvětleno 

Návrh neřeší odměňování mzdou, pokud existuje 

souvislost, nelze dopady vyčíslit. 

Nad rámec návrhu 

Nad rámec 

návrhu 

ÚZSI Obdobně jako u návrhu nařízení vlády, 

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 

Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 

požadujeme zkoordinovat postup při 

navyšování zvláštních příplatků 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

s navyšováním zvláštních příplatků pro 

příslušníky bezpečnostních sborů. 

Rozdíly v účinnosti změn zvláštních 

příplatků jsou naprosto neodůvodnitelné a 

neudržitelné a patrně rovněž neústavní, a to s 

ohledem na princip rovného a spravedlivého 

odměňování (čl. 28 Listiny základních práv 

a svobod). 

Vysvětleno 

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů 

upravuje samostatný zákon mimo působnost MPSV. 
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Nad rámec 

návrhu 

BIS Upozorňujeme, že pokud bude přijata 

některá z předložených variant nárůstů 

platových tarifů státních zaměstnanců od 1. 

1. 2018 (ve srovnání s aktuálně platnými 

tarify v roce 2017 o 17,8 % a více), dojde ke 

zhoršení postavení příslušníků 

bezpečnostních sborů v oblasti odměňování 

oproti stavu před 30. 6. 2017 (od 1. 7. 2017 

došlo k navýšení základních tarifů 

příslušníků bezpečnostních sborů o 10 %) 

oproti jiným kategoriím zaměstnanců státu.  

 

Vysvětleno 

Připomínka nad rámec návrhu 

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů 

upravuje samostatný zákon mimo působnost MPSV. 

Podle výsledků jednání Koaliční rady by mělo dojít 

k navýšení platových tarifů také u příslušníků 

bezpečnostních sborů. 
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