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VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 

302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních 

sborech, ve znění pozdějších předpisů  

Zkrácené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 7. do 21. září 2017. Materiál byl zaslán celkem na 69 připomínkových míst. Stanovisko 
zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Ke dni 22. září 2017 připomínky nezaslalo celkem 17 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek 
zaslalo 13 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 39 připomínkových míst, z toho 36 připomínkových míst vzneslo zásadní 
připomínky a 3 připomínková místa 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 

Obecné připomínky k celému materiálu 
 Ministerstvo 

financí 
1. Ke změnám v zařazení do platových tříd obecně u 

všech katalogů: 
Zásadní uplatnění rozpočtových hledisek. 

Požadujeme zejména do jednotlivých usnesení vlády, ale 
i dalších relevantních částí materiálů explicitně uvést, že 
veškeré úpravy plynoucí z navržených novel nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 
o katalogu správních činností, a nařízení vlády 
č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností 
v bezpečnostních sborech, budou zabezpečeny v rámci 
stávajících rozpočtových limitů v oblasti prostředků na 

Akceptováno  
 
 
Bude uvedeno v usnesení, v odůvodnění 
v ekonomických dopadech a v předkládací 
zprávě. 
 
MF souhlasí s vypořádáním 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

platy v dotčených kapitolách státního rozpočtu, resp. že 
navržené úpravy nebudou v žádném případě spojeny s 
požadavky na navýšení stávajících rozpočtovaných 
limitů.  

Zároveň nelze počítat s tím, že jakékoliv dopady do 
rozpočtů územních samosprávných celků plynoucí z 
navržených novel budou kompenzovány ze státního 
rozpočtu. Toto požadujeme minimálně do důvodové 
a předkládací zprávy rovněž uvést. 

 
K usnesení Ministerstvo 

kultury 
Požadujeme doplnit do návrhu usnesení bod III. 

v tomto znění:  

„III ukládá ministrovi financí zabezpečit finanční prostředky 
na krytí navýšených výdajů jednotlivým kapitolám státního 
rozpočtu.“. 

Materiál kvantifikuje finanční dopad zařazení 
některých kategorií zaměstnanců do vyšších platových tříd na 
státní rozpočet ve výši 135,2 mil. Kč ročně (z toho limit 
výdajů na platy 99,4 mil. Kč). Tento posun v platových 
třídách a s tím související navýšený objem finančních 
prostředků je však vztažen pouze na ČSSZ a Úřad práce. U 
ostatních zaměstnavatelů je uvažován posun počtu 
zaměstnanců v platových třídách v jednotkách počtu a je 
vysloven předpoklad krytí zvýšených nákladů v rámci 
rozpočtů jednotlivých kapitol pro rok 2018. K významným 

Neakceptováno 
Potřebné finanční prostředky je nutno 
zajistit v rámci stávajících rozpočtových 
limitů v oblasti prostředků na platy 
v dotčených kapitolách státního rozpočtu, 
resp. navržené úpravy nebudou v žádném 
případě spojeny s požadavky na navýšení 
stávajících rozpočtovaných limitů.  

Pokud by potřebné finanční prostředky 
nebyly zajištěny v rámci rozpočtu 
ministerstva kultury, nebylo by možné 
navrženou úpravu zařazení členů orchestru 
do platových tříd realizovat. 
 
Stanovisko MK akceptuje vypořádání 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

finančním dopadům však dojde i v resortu kultury. 

Nově jsou vymezeny platové třídy u povolání 2.14.09 
člen orchestru, souboru sboru. Návrh novely obsahuje posun 
zaměstnanců do vyšších platových tříd. Počet zaměstnanců, 
kterých se navýšení ve třídách dotkne, činí v příspěvkových 
organizacích zřizovaných MK ČR 174 (podle změn 
vyplývajících ze znění návrhu rozeslaného do meziresortního 
připomínkového řízení). Nárůst tarifu na jednoho 
zaměstnance činí v průměru 2 900 Kč měsíčně. V ročním 
vyjádření činí tedy navýšení výdajů na platy za kapitoly 334 
– MK 6 055 tis. Kč, včetně příslušenství pak 8 235 tis. Kč. 
V porovnání s celkovým odhadem předkladatele se nejedná o 
částku marginální. 

 
 

 Ministerstvo 
vnitra 

1. Předložená novela nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o 
katalogu správních činností, je pouze dílčí reakcí na 
některé požadavky služebních úřadů. Na základě 
zkušeností získaných při zpracování návrhů systemizace 
služebních a pracovních míst požadujeme, aby následně 
byla připravena komplexní reforma nařízení vlády č. 
222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 302/2004 Sb. Při této 
reformě pak považujeme z důvodu vzájemné 
provázanosti za nutné, aby probíhala paralelně se změnou 
přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
která obsahuje charakteristiku platových tříd státních 
zaměstnanců. Zařazování správních činností do 
jednotlivých platových tříd se v souladu s ustanovením 
§ 145 odst. 2 zákona o státní službě uskutečňuje podle 
jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Příloha č. 1 
zákona o státní službě v některých případech nepromítá 

Nad rámec návrhu 
Nesouvisí s předloženým návrhem. 
V katalogu správních činností jsou 
zohledněny uplatněné návrhy změn, ke 
kterým došlo od nabytí jeho účinnosti (od 1. 
ledna 2015) do doby přípravy návrhu tohoto 
nařízení. 
Nejprve případně nutná změna zákon 
č. 234/2014 Sb., o státní službě a na ni teprve 
může změna NV.  
Podle uplatněných návrhů na jeho další 
změny připravován návrh nový. Bude-li 
postup jeho přípravy časově předvídatelný, 
zařadí se do příslušného Plánu legislativních 
prací vlády.  
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

odpovědnost vykonávaných správních činností do tomu 
odpovídající platové třídy. Jako příklad lze uvést 13. 
platovou třídu a pod ní spadající koncepční činnosti 
správních úřadů s celostátní působností s rozsáhlým 
vnitřním členěním na obory služby a s četnými vazbami 
na další obory služby a zasahující do mnoha věcných 
a právních oblastí.  

2. Provedené změny v nařízení vlády č. 302/2014 Sb. v dílu 
20. Sociální věci a 21. Zaměstnanost vytvářejí nedůvodné 
rozdíly v případě zejména státních zaměstnanců 
pracujících s klienty u přepážek, kteří vykonávají 
z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
srovnatelné činnosti v jiných oborech státní služby. 
Požadujeme zmíněné nesrovnalosti odstranit. 
 

3. Pokud má změna katalogu prací a katalogu správních 
činností odpovídat aktuální situaci podmínek výkonu 
prací a správních činností, měla by reagovat i na další 
změny právních předpisů přinášejících vznik nových 
činností, jako je například činnost pověřence pro ochranu 
osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Požadujeme ve 
smyslu uvedeného materiál doplnit, neboť nařízení 
nabývá účinnosti již dne 25. 5. 2018 a žádný 
z katalogových příkladů přiléhavě nevystihuje činnost, 
kterou má pověřenec pro ochranu osobních údajů 
vykonávat, a její význam. Význam výkonu těchto 
správních činností by měl být promítnut také v jejich 
zařazení do příslušné platové třídy. 

4. Projednávání a vedení řízení o přestupcích (s výjimkou 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno  
Změna v zařazení do platových tříd v dílu 20 
Sociální věci a 21 Zaměstnanost jsou 
vyvolány změnou organizace a způsobu 
výkonu správních činností pouze v této 
oblasti.  
MV připomínku změnilo na doporučující 
 
Akceptováno 
Práce a činnosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů budou po dohodě s ÚOOÚ 
doplněny do katalogu prací ve veřejných 
službách a správě a do katalogu správních 
činností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

řízení o přestupcích projednávaných na místě) je 
navrhováno zařadit do 10. platové třídy a práce 
spočívající v provádění úkonů v řízení o přestupcích v 
nižších platových třídách z katalogů vypustit. Podle § 
112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, může do 31. prosince 2022 
činnost oprávněné úřední osoby vykonávat také osoba, 
která nesplňuje kvalifikační požadavky podle § 111 odst. 
1 zmíněného zákona. Oprávněné úřední osoby, které 
vedou řízení o přestupku, tedy kvalifikační požadavky 
budou muset splňovat až v roce 2023. Navrhovaná změna 
katalogů má nabýt účinnosti v lednu roku 2018, tedy v 
době, kdy se použije zmíněné přechodné ustanovení. Je 
proto nutné do odůvodnění doplnit, že po 1. lednu 2018 
(po nabytí účinnosti nyní navrhovaného nařízení vlády) 
budou zařazovány do platových tříd i oprávněné úřední 
osoby, které povedou řízení o přestupku, ale s ohledem 
na § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb. ještě nebudou 
splňovat zvýšené kvalifikační požadavky. 
 

Bude doplněno do odůvodnění  

 Český 
telekomunikační 
úřad (ČTÚ) 

 

Změnu katalogu správních činností (dále jen „katalog“) 
považujeme dlouhodobě za problém, který by mohl zmírnit 
nesnáze spojené se státní službou a situací na trhu práce ve 
spojení s výběrovými řízeními podle zákona o státní službě. 
Katalog jako takový by si jednoznačně zasloužil zásadní 
přepracování s ohledem na velké změny v činnostech 
vykonávaných jednotlivými úřady, které katalog řadu let 
vůbec nereflektuje. Předkládaný návrh novely katalogu 
obsahuje pouze dílčí kosmetické změny požadované 
ministerstvy v cca 5 oborech služby.  Dřívější požadavky 
regulačních úřadů návrh neobsahuje, rovněž tyto orgány 

Nad rámec návrhu 
Nesouvisí s předloženým návrhem. 
 
V katalogu správních činností jsou 
zohledněny uplatněné návrhy změn, ke 
kterým došlo od nabytí jeho účinnosti (od 1. 
ledna 2015) do doby přípravy návrhu tohoto 
nařízení. 
 
Podle uplatněných návrhů na jeho další 
změny bude připravován návrh nový. Bude-li 
postup jeho přípravy časově předvídatelný, 
zařadí se do příslušného Plánu legislativních 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

nebyly v přípravné fázi materiálu požádány o spolupráci ani 
o stanovisko.  

Podle názoru ČTÚ je třeba katalog zásadním způsobem 
přepracovat. Pokud se tak nemá stát v rámci tohoto 
předpokládaného materiálu, pak požadujeme na základě výše 
uvedeného zařadit do Plánu legislativních prací vlády na rok 
2018 návrh zcela nového katalogu, který by komplexně 
upravil celou problematiku správních činností a jejich 
rozdělení do platových tříd, čímž by mimo jiné reflektoval 
také dosavadní požadavky regulačních úřadů. Nový katalog 
je ze strany MPSV dlouhodobě avizován, v mezidobí byly do 
právního řádu ČR zařazeny nové činnosti pro správní 
a regulační orgány, které nemají svůj odraz v katalogu, což 
komplikuje zařazování zaměstnanců na příslušné služební 
pozice. 

prací vlády.  
 
ČTÚ akceptuje vypořádání 

 ERÚ ERÚ neměl možnost podílet se na přípravě této 
novelizace katalogů a v krátké časové lhůtě připomínkového 
řízení nelze nyní připravit komplexní připomínky.  

Katalog správních činností žádným výrazným 
způsobem nereaguje na situaci na trhu pracovních sil, 
především ve vztahu k problematickým oborům služby, jak je 
29 – legislativa a právní činnost, 78 - organizační věci státní 
služby, 1 – finance, 36 - informační a komunikační 
technologie. V praxi je tak plošný problém s obsazováním 
výše uvedených činností. Současný systém dočasného 
navýšení tarifu pro úzce omezený počet pozic ve vybraných 
oborech služby daný problém neřeší.  

Katalogy neustále  rozlišují  neoprávněné rozdíly ve 
třídách mezi ministerstvy a úřady typu ERÚ a ČTÚ. Jde 

Vysvětleno 
Navrhovanou systémovou změnu není možné 
uskutečnit v rámci dané právní úpravy a 
systému hodnocení správních činností  
 
ERÚ na připomínce netrvá 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

přitom o výkon úplně stejných činností.   

Doporučujeme novou komplexní změnu katalogu 
správních činností s možností uceleného zapracování 
specifických činností regulačních orgánů – podobně jako to 
existuje u ČBÚ, ÚHOSu, případně dalších úřadů.  

 NKÚ 
Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) opětovně 
upozorňuje na rozdíly v odměňování, pokud jde o identické 
práce zařazené v katalogu prací ve veřejných službách podle 
nařízení č. 222/2010 Sb. vykonávané na NKÚ na straně 
jedné, a v katalogu správních činností podle nařízení vlády č. 
302/2014 Sb. vykonávané na ministerstvech a dalších 
ústředních správních úřadech na straně druhé. 

Podle předloženého návrhu se katalog prací ve veřejných 
službách a správě redukuje o  činnosti, které jsou vykonávány 
na služebních systemizovaných místech. Například 
v zařazení prací 1.01.09 INTERNÍ AUDITOR se vypouští 
výkon interního auditu na ministerstvech, který je již nyní 
vykonáván v rámci katalogu správních činností podle 
nařízení vlády č. 302/2014 Sb. (12. a 13. platová třída), 
zatímco zcela srovnatelný výkon interního auditu na NKÚ se 
nadále řídí nařízením vlády č. 222/2010 Sb. (12. a 13. platová 
třída). 

Platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
včetně zaměstnanců NKÚ odměňovaných podle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na 

Nad rámec návrhu 
 
Nařízeními vlády o katalozích prací a 
činností se zajišťuje srovnatelnost těchto 
prací a činností z hlediska jejich složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti. Další jevy, 
které takto dosaženou porovnatelnost 
narušují, není možné dle zákonem daných 
podmínek řešit v zařazení do platových a 
tarifních tříd.  
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

straně jedné, a státních zaměstnanců odměňovaných podle 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., na straně druhé, se však od 
12. platové třídy počínají výrazně odlišovat, a to od několika 
set korun až po více než deset tisíc korun. Tento stav je dán 
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 od 12. platové třídy o uplatnění principu 
konvexního růstu. Dále byl na základě novely nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb. provedené nařízením vlády č. 115/2017 Sb. 
obor služby „Audit“ zařazen mezi obory, ve kterých mohou 
být služební místa označena za klíčová podle § 1 odst. 3 
zákona č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců. Zde shledáváme nerovné postavení interních 
auditorů NKÚ vzhledem k tomu, že služební orgán může 
určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené  
pro služební místo interního auditora, na které je státní 
zaměstnanec zařazen nebo jmenován, zatímco u interního 
auditora odměňovaného podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
toto možné není. Předpokladem pro označení služebního 
místa za klíčové je, že státní zaměstnanec plní na tomto místě 
nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební 
úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění 
výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební 
úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností 
a zkušeností v příslušném oboru služby. Rovněž odbor 
interního auditu NKÚ plní nejsložitější, nejodpovědnější 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

a nejnamáhavější úkoly, jejichž plnění je pro úřad k řádnému 
zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto 
úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností 
a zkušeností v příslušném oboru, které lze doložit získanými 
certifikáty (např. Osvědčení o souladu činnosti odboru 
interního auditu se standardy IIA). Obdobné by bylo možno 
uvést k dalším pracovním činnostem zaměstnanců NKÚ, 
jejichž změny však nejsou v současně předkládaném návrhu 
novely nařízení vlády navrhovány. 

Výše uvedený přístup představuje znevýhodnění 
zaměstnanců NKÚ, kteří vykonávají činnosti zcela 
srovnatelné s činnostmi ve státní službě a jejichž povinnosti 
jsou taktéž obdobné. Charakteristika státní služby je dána 
požadavky na profesionalitu, stálé zvyšování kvalifikace, 
politickou neutralitu, povinnost mlčenlivosti a také omezení 
některých občanských práv. Kariérní systém státní služby 
včetně odměňování je považován za garanci politické 
nezávislosti a profesionality. Charakter činnosti NKÚ a jeho 
specifické postavení bez rozdílu naplňuje výše uvedené 
atributy státní služby, přesto se na základě současně platné 
i navrhované právní úpravy dostávají zaměstnanci NKÚ 
do výrazně diskriminačního postavení ve vztahu 
k zaměstnancům na srovnatelných pracovních pozicích v 
rámci státní služby. Zákon o státní službě a prováděcí 
nařízení vlády k němu se však na zaměstnance NKÚ 
nevztahují z důvodů, které plynou ze specifického postavení 
NKÚ v systému dělby státní moci, jak bylo konstatováno při 
projednávání příslušných legislativních návrhů, nikoliv z 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

důvodu odlišného výkonu činností jeho zaměstnanců.  

Na výše uvedené skutečnosti NKÚ upozornil již v roce 2016 
a opětovně v rámci připomínkového řízení k návrhu nového 
nařízení vlády o  platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě (srov. dopis sp. zn. 132/17-
NKU140/502/17 z 30. 8. 2017). 

NKÚ 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 
jeho kontrolní činnosti naprosto klíčová. NKÚ proto využívá 
této příležitosti, aby opětovně upozornil předkladatele 
na nezbytnost a naléhavost řešení shora popsané situace. 

 SMO MPSV v katalogu prací upravilo činnosti sociálního 
pracovníka v části 2.08 Sociální služby, přestože sociální 
pracovníci působí rovněž ve veřejné správě, školství, 
zdravotnictví aj. Požadujeme proto, aby byla úprava činností 
sociálního pracovníka upravena stejně ve všech částech 
Katalogu prací. Vzhledem k tomu, že navrhované změny, 
tedy zvýšení tříd, budou mít přímé dopady do rozpočtů ÚSC, 
požadujeme zajištění kompenzace ze státního rozpočtu. 

Vysvětleno 
Všechny práce sociálního pracovníka jsou 
zařazeny do srovnatelných platových tříd. 
K posunům příkladů do vyšších platových 
tříd nedochází, není tedy důvod poskytovat 
kompenzace za státního rozpočtu. 
Práce sociálního pracovníka jsou již dnes 
zařazeny v 10. platové třídě 
SMO na připomínce trvá - rozpor 

 ÚOOÚ K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část 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 

Akceptováno 
Do odůvodnění se doplní text 
v požadovaném smyslu, vzhledem k tomu, že 
do materiálu budou doplněny příklady pro 
výkon činností pověřence pro ochranu 
osobních údajů. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

na zhodnocení korupčních rizik (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné přepracovat.  

Odůvodnění 

DPIA zní: „Navrhované řešení nemá žádné dopady na 
ochranu soukromí či osobních údajů a nezakládá žádná 
korupční rizika.“ Takové DPIA neodpovídá realitě, neboť 
předkládaný návrh nařízení vlády se týká i koncepční změny 
ochrany osobních údajů. 

Návrh v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, v 2. části zrušuje díl 2.10.53 
Referent správy osobních údajů. Ochrana osobních údajů má 
nově náležet do katalogu činností povolání dle dílu 2.10.22 
Referent bezpečnosti státu, a to v platových třídách 11, 12 a 
13. Tuto skutečnost je třeba do důvodové zprávy doplnit. 

V případě, že by předkladatel kladně vypořádal připomínku 
ÚOOÚ a díl 2.10.53 Referent správy osobních údajů v 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě ponechal, bude třeba v důvodové zprávě 
uvést, že se ochrana osobních údajů koncepčně rozšiřuje o 
činnost pověřence ochrany osobních údajů. 

 

 Olomoucký kraj 1. K materiálu jako celku: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR prezentovalo na setkáních, že dojde 
k úpravě povolání sociálního pracovníka. Ten je 
v katalogu prací výslovně uveden pouze v dílu 2.08 
Sociální služby, přestože sociální pracovníci působí 
rovněž ve veřejné správě, zdravotnictví, školství atd. 

Vysvětleno 
Všechny práce sociálního pracovníka jsou 
zařazeny do srovnatelných platových tříd. 
Práce sociálního pracovníka se zařazují do 
platových tříd podle povolání 2.08.02 
Sociální pracovník a to i v úřadech ÚSC 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

Právní úprava přitom definuje podmínky výkonu 
povolání sociálního pracovníka jednotně v ustanovení § 
109 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. Lze tak 
považovat za nanejvýš vhodné, aby úprava sociálního 
pracovníka v katalogu prací byla komplexní. Současná i 
navrhovaná podoba neustále vyvolává výkladové 
nejasnosti, zda sociální pracovník ve veřejné správě může 
být zařazen podle dílu 2.08, který řeší sociálního 
pracovníka v sociálních službách či musí být zařazen dle 
dílu 2.10.19 (nově 2.10.13) Referent sociálních věcí. 

 
Olomoucký kraj akceptuje vysvětlení 

2. K materiálu jako celku: Navrhované změny budou mít 
rovněž dopad do rozpočtů poskytovatelů sociálních 
služeb (zvýšení tříd sociálních pracovníků, všeobecných 
sester). Důvodová zpráva sice zmiňuje, že změny mohou 
mít dopad do rozpočtů územních samosprávných celků, 
žádným způsobem však neřeší, jak budou tyto dopady 
územním samosprávám kompenzovány. 

Vysvětleno 
K posunům příkladů do vyšších platových 
tříd nedochází, není tedy důvod poskytovat 
kompenzace za státního rozpočtu. 
Olomoucký kraj akceptuje vysvětlení 

Část I 

 Ministerstvo 
financí 

1. K Dílu 2.10.01. a 2.10.06.: 
Systémově sjednotit oblast daní a poplatků nebo 
jiných obdobných plnění. 

Vychází se z předpokladu, že v Dílu 2.10, v 2.10.06 
REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO 
JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ jsou 
komplexně upraveny činnosti, které jsou činnostmi v 
daňovém řízení nebo jde o správu daně, poplatku nebo 
jiného obdobného peněžitého plnění. Je nesystémové, 
pokud jsou některé činnosti, které jsou takto obecně 
vymezeným činnostem podřazeny, a jsou tedy z tohoto 

Akceptováno 
Ustanovení o poplatcích v jiných povoláních 
než 2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, 
POPLATKU NEBO JINÉHO 
OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ se 
vypouští. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

pohledu již upraveny, zvláště vymezeny v jiném 
vymezení činnosti, a to především v rámci téže platové 
třídy. Pokud je úmyslem předkladatele některé činnosti, 
které jsou v rámci takto obecně vymezených činností, 
zařadit v rámci 2.10.06 do nižších platových tříd (což je 
především učiněno částečně v případě správy poplatků), 
je nezbytné zajistit promítnutí tohoto postupu v celém 
systému dané činnosti. V návrhu je např. navrženo, aby 
„Zajišťování agendy správy poplatků a jiných obdobných 
peněžitých plnění“ bylo zařazeno do 9. platové třídy 
v 2.10.06 a „Vyměřování poplatků ve sporných a 
složitých případech“, což by měla být činnost složitější, 
ačkoli ne komplexní, je zařazeno v 6. platové třídě v 
2.10.01. Navrhujeme činnosti, které jsou podřazeny 
obecně vymezeným činnostem v daňovém řízení nebo 
jde o správu daně, poplatku nebo jiného obdobného 
peněžitého plnění, upravit pouze v Dílu 2.10, v 2.10.06 
REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO 
JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ. Tyto 
činnosti pak vymezit obecně pro všechny daně, poplatky 
nebo jiná obdobná peněžitá plnění. Pokud by některé 
činnosti ve vztahu k poplatkům nebo jiným obdobným 
peněžitým plněním měly být speciálně upraveny jejich 
zařazením v nižší platové třídě, pak je nutno tuto změnu 
provést v komplexu všech těchto činností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. K Dílu 2.10.01., 6. platová třída, bod 3: 
Navrhuje se vypustit tento bod. 

Akceptováno 
viz. vypořádání předchozí připomínky. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

Nesouhlasíme se samostatnou úpravou této činnosti, která je 
součástí daňového řízení. Tato činnost by měla být upravena 
v 2.10.06. v 10. platové třídě, bod 3. Nadto je její samostatné 
zařazení v 2.10.01. nesystémové.  
3. K Dílu 2.10.01., 8. platová třída, bod 6: 

Navrhuje se vypustit tento bod. 

Nesouhlasíme se samostatnou úpravou této činnosti, která je 
součástí daňového řízení. Tato činnost je upravena v 2.10.06. 
podle v 8. platové třídě, bod 2 nebo v 9. platové třídě, bod 2. 
Nadto je její samostatné zařazení v 2.10.01. nesystémové. 

Vysvětleno 
Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a 
pokut se nemusí týkat pouze daňového řízení, 
ale i dalších oblastí (justice, zdravotnictví, 
bezpečnostní sbory). Pro potřeby uvedených 
nedaňových řízení nelze ustanovení 
z uvedené části vypustit. 
MF na připomínce netrvá  

4. K Dílu 2.10.06., 6. platová třída, bod 1: 
Navrhuje se doplnění bodu. 

Navrhujeme za slovo „druhu“ vložit slovo „daně“. Je 
nezbytné, aby úprava této činnosti zahrnovala i správu daně.  

Akceptováno 

5. K Dílu 2.10.01., 5. platová třída, bod 1: 
Navrhuje se vypuštění činnosti. 

Navrhujeme vypustit slova „vyměřování správních nebo 
jiných poplatků“. Zásadně nesouhlasíme se zařazením 
této činnosti do činností, které jsou jednoduchými úkony 
ve správním řízení. Jde o činnosti zařazené v 2.10.06. 
REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO 
JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ 
(platové třídě 7 nebo 8), které jsou součástí daňového 
řízení.  

Akceptováno 

6. K Dílu 2.10.02., 10. platová třída, bod 3: 
Navrhuje se upřesnění pojmu. 

Akceptováno 
Celá závorka se vypouští. Text ustanovení 
uvedeného bodu je zcela zřejmý a jeho 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

Český právní řád nezná pojem „místní daně“. Z textu tak není 
jasné, zda se pojmem „místní daně a poplatky“ mají rozumět 
místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (z nichž některé 
jsou z pohledu teorie finančního práva daně, ale nenazývají 
se tak), nebo zda se místní daní rozumí daň z nemovitých 
věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů, jejíž konstrukční prvky lze 
ovlivňovat obecně závaznými vyhláškami obce, a jejíž plný 
výnos je příjmem rozpočtu obce (jako „místní daň“ je někdy 
nazývána v odborné literatuře finančního práva), nebo zda 
jde o všechny daně a poplatky, jejichž výnos je příjmem 
rozpočtu obce (např. daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, 
daň z hazardních her, místní a správní poplatky apod.).  

konkretizace formou závorky není nutná.  

7. K Dílu 2.10.06., 7. platová třída, bod 1: 
Navrhuje se vypustit tento bod. 

Jde o nekoncepční zařazení pouze určitých úkonů v rámci 
správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých 
plnění, které jsou buď jako stejně náročné zcela zahrnuty v 
bodě 2 téže platové třídy, nebo jde o činnosti náročnější 
zařazené v 8. nebo 9. platové třídě.  

Akceptováno 

8. K Dílu 2.10.06., 8. platová třída, bod 1: 
Navrhuje se vypustit tento bod. 

Jde o nekoncepční zařazení pouze určitých činností v rámci 
správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých 
plnění, které jsou zcela zahrnuty v bodě 2 téže platové třídy. 

Akceptováno 

9. K Dílu 2.10.06., 9. a 10. platová třída, bod 1 a 2: 
Navrhuje se spojit tyto body. 

Jde o nedůvodné rozdělení činností v rámci správy daní, 
poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, které 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

jsou vykonávány stejným procesním postupem. V jiných 
platových třídách jsou tyto činnosti upraveny společně. 
10. K Dílu 2.10.06., 10. platová třída, bod 3: 

Navrhuje se doplnit a upravit tento bod. 

Navrhujeme uvést bod 3 v následujícím znění: „Komplexní 
výkon agendy při správě daní, poplatků nebo jiných 
obdobných peněžitých plnění ve složitých případech správy 
daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.“. 
Současně jde o přesun činnosti zařazené v 2.10.01. 
REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY 
A SAMOSPRÁVY, 6. platová třída, bod 3. Tím, že výkon 
agendy při správě poplatků nebo jiných obdobných 
peněžitých plnění ve složitých případech správy poplatků 
nebo jiných obdobných peněžitých plnění byl vypuštěn a 
ponechán v 2.10.01. REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ 
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY, 6. platová třída, bod 3, došlo k 
tomu, že komplexní výkon správy poplatků ve složitých 
případech by byl zařazen v 6. platové třídě, zatímco běžné 
zajišťování výkonu správy poplatků by bylo zařazeno v 9. 
platové třídě.  

Akceptováno 

11. K Dílu 2.10.06., 12. platová třída, bod 2: 
Navrhuje se doplnit a upravit tento bod. 

Navrhujeme za slova „druhů daní“ vložit čárku a slova 
„poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění“. Je 
nezbytné, aby úprava této činnosti byla komplexní a 
zahrnovala i oblast poplatků a jiných obdobných peněžitých 
plnění. 

Akceptováno 

12. K Dílu 2.10.06., 12. platová třída, bod 3: 
 Navrhuje se doplnit a upravit tento bod. 

Navrhujeme za slova „daní“ vložit čárku a slova „poplatků 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

nebo jiných obdobných peněžitých plnění“. Je nezbytné, aby 
úprava této činnosti byla komplexní a zahrnovala i oblast 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.  
13. K Dílu 1.02.03., 8. a 9. platová třída, bod 1: 

Nesoulad zařazení míst do platové třídy s návrhem 
systemizace služebních a pracovních míst 
k 01.01.2018. 

V nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě se u povolání 1.02.03. Účetní 
mění zásadně popis práce 8.1. Původní text by odpovídal v 
upraveném katalogu zařazení do 9.1. U některých míst tím 
dojde k nesouladu vykonávané činnosti a zařazení do platové 
třídy. Systemizovaná místa, která jsou nyní zařazena do 
1.02.03.8.1, by měla nárok na zařazení do 1.02.03. 9.1, což 
nebylo v návrhu systemizace k 01.01.2018 zohledněno. 

Vysvětleno 
Změny, které vyplývají z příslušných 
právních předpisů s vlivem na systemizaci 
(vliv platových tarifů na objem prostředků na 
platy, vliv změny katalogu prací nebo 
správních činností na klasifikaci míst 
platovými třídami) se řeší standardními 
postupy změn systemizace. 
 
MF vysvětlení akceptuje 

14. K Dílu 2.10.01., 9. platová třída, bod 6: 
Chybějící bod v posloupnosti povolání. 

V části III. materiálu Návrh nařízení vlády v povolání 
2.10.01. referent společné státní správy a samosprávy v 
9. platové třídě chybí bod 6 (strana 20), který v dosud 
platném Katalogu prací ve veřejných službách a správě 
(NV č. 222/2010 Sb.) zní: „6. Vykonávání 
specializovaných činností v konkrétních případech 
v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo 
správního úřadu s celostátní působností.“ 

Akceptováno 

Ministerstvo 
kultury 

1. K Části první, Čl. I  
Požadujeme vložit nový bod 1, který zní: 

„1. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd 

Neakceptováno 
Část A Katalogu prací ve veřejných službách 
a správě - Seznam povolání a rozpětí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

v 1. části dílu1.01 Práce ve správě organizace v povolání 
1.01.09 Interní auditor se ve sloupci Platová třída číslo „13“ 
nahrazuje číslem „14“.  
Dosavadní body 1 až 51 se označují jako body 2 až 52. 

Interní audit, bez ohledu na to, zda je vykonáván ve 
státní správě, ve veřejných službách a  správě, či v 
soukromoprávním sektoru, je vykonáván v souladu s 
Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu. 
Postavení útvarů interního auditu, jejich poslání, funkce 
a  účel, stejně jako práva a povinnosti interních auditorů a 
rozsah požadavků na jejich profesní způsobilost tak podléhají 
stejným normám, požadavkům a nárokům. Tuto skutečnost je 
nezbytné zohlednit i v platovém zařazení interních auditorů 
napříč státní a veřejnou správou. 

Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 
činností, stanovuje pro obor č. 3 Audit platové rozpětí 10 - 15 
s tím, že 15. platová třída je vyhrazena činnosti „Vytváření 
jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí Evropské 
unie“. Základní rozpětí platových tříd je tedy 10 - 14. V 
kontextu výše zmíněné standardizace v rámci celého oboru 
Interní audit je žádoucí stejným způsobem standardizovat i 
rozpětí platových tříd ve veřejných službách a správě, tedy u 
povolání 1.01.09 Interní auditor stanovit rozpětí platových 
tříd 10 - 14. 

Požadovaná úprava je nezbytná i v kontextu toho, že 
u povolání 1.01.08 Kontrolor je platové rozpětí 7 až 14. 
Zároveň tato úprava vytvoří určitý motivační prostor pro 
potenciální zájemce - interní auditory, kteří mají vyšší kvalitu 
profesní způsobilosti, o práci v útvarech interního auditu ve 
veřejných službách a správě. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

platových tříd uvedená v příloze k nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb. poskytuje pouze 
orientační přehled o členění části B této 
přílohy – Zařazení prací do povolání a 
platových tříd. Nemůže tedy obsahovat 
informace, které v části B nejsou obsaženy. 
Jestliže se v části B katalogu nevyskytují 
práce interního auditora ve 14. platové třídě, 
není možné informaci o této platové třídě 
uvádět v části A Seznamu povolání a rozpětí 
platových tříd.  
 
MK na připomínce netrvá 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

2. K Části první, Čl. I, bodu 33  
U povolání 1.02.03 účetní, 10. platová třída, 

požadujeme slovo „a“ za slovem „závěrky“ nahradit slovy 
„za účelem“.  

Předávání je z bezpečnostních důvodů vázáno pouze 
na 1 osobu v organizaci. Zároveň nejde o nejnáročnější 
činnost v dané třídě. Vymezování slučovací spojkou je 
zbytečně omezující. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
3. K Části první, Čl. I, bodu 45 
 Požadujeme novelizační bod uvést ve znění: 
„45. V příloze v zařazení prací do povolání a platových tříd 
v 2. části v dílu 2.04 Kultura v povolání 2.04.01 Archeolog 
ve 13. platové třídě v bodě 1 se slovo 
„celostátních“ zrušuje.“. 

Důvodem pro navrženou změnu je u srovnatelných 
profesí památkář a archeolog ve 13. platové třídě uvést na 
srovnatelnou úroveň i příklad nejnáročnější práce, na 
zaměstnanci požadované. Profese památkáře v platové třídě 
13 činnost 2 (Tvorba celostátních koncepcí subsystémů 
památkové péče (ochrana, uchovávání nebo 
zprostředkovávání kulturních hodnot.)) předpokládá jako 
nejnáročnější činnost: vytváření celostátních koncepcí 
subsystémů památkové péče. Reflektuje tedy skutečnost 
v oblasti péče o architektonické dědictví, kde v rámci České 
republiky je památková péče vykonávána celostátně jednou 
odbornou organizací (Národní památkový ústav). Lze tak 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

vytvářet celostátní koncepci pro jednotlivé subsystémy 
památkové péče.  

Popis obdobné činnosti u profese archeologa je 
uveden v platové třídě 13 činnost 1 (Tvorba celostátních 
komplexních koncepcí zachování archeologického fondu 
nebo archeologických lokalit prohlášených za Národní 
kulturní památky.). Z popisu je zřejmé, že se jedná o 
náročnější činnost než činnost 2 v platové třídě 13 u profese 
památkáře. Vyšší náročnost u profese archeologa vyplývá 
z toho, že se musí jednat o komplexní koncepce na rozdíl od 
koncepcí subsystémů památkové péče u profese památkáře. 
Pojem komplexnosti musí být vykládán v souladu s částí C 
katalogu prací, tj. musí se jednat o práce zahrnující 
bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) 
vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve 
veřejných službách a správě. Tvorba koncepce v dané 
činnosti archeologa musí tedy zahrnovat všechny prvky péče 
o archeologické dědictví (tj. v případě archeologického 
dědictví: identifikaci, dokumentaci, ochranu, konzervaci, 
prezentaci). U profese památkáře se může jednat jen o jednu 
část uvedené péče a stále bude zachována náročnost prací pro 
13 platovou třídu.  

 Tato připomínka je zásadní. 

4. K Části první, Čl. I, bodu 46 – povolání 2.04.01. 
Archeolog  

 Doporučujeme slovo „Národní“ nahradit slovem 
„národní“. Stejnou úpravu textu doporučujeme provést u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

tohoto povoláni i u 13. platové třídy bodu 1.  

5. K Části první, Čl. I, bodu 51 - povolání 2.04.07. 
Dokumentátor  

 Požadujeme bod doplnit tak, aby upravoval příklady 
prací v 8. - 11. platové třídě takto: 
„8. platová třída  

1. Sledování, vyhodnocování a dokumentování technického 
stavu, využívání a přemísťování památkového fondu nebo 
sbírek (podsbírek). 

2. Katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních 
podkladů včetně digitálních, vytváření základní identifikační 
dokumentace památkového fondu nebo sbírek (podsbírek) a 
spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných 
informačních fondů.  

9. platová třída  

1. Dokumentace terénních výzkumů a průzkumů, například 
archeologických, etnografických, přírodovědeckých a 
stavebně-historických.  

2. Samostatné provádění katalogizace, inventarizace a 
evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, 
vytváření základní identifikační dokumentace památkového 
fondu nebo sbírek (podsbírek) a spolupráce při průzkumech a 
šetřeních a vytváření odborných informačních fondů. 

10. platová třída 

 
 
Akceptováno částečně  

Bod 2 v 9. platové třídě zní: 2. Zajišťování 
katalogizace, inventarizace a evidence 
dokumentačních podkladů včetně digitálních, 
zajišťování vytváření základní identifikační 
dokumentace památkového fondu nebo 
sbírek (podsbírek) a spolupráce při 
průzkumech a šetřeních a vytváření 
odborných informačních fondů. 

 
Bod 2 v 10. platové třídě zní: 2. Vytváření 
komplexní identifikační dokumentace 
památkového fondu nebo sbírek (podsbírek) 
včetně katalogizace, inventarizace a evidence 
dokumentačních podkladů včetně digitálních. 

 
MK akceptuje úpravu 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

1. Provádění technicky náročné dokumentace terénních 
průzkumů a archeologických, etnografických, 
přírodovědeckých, stavebně- historických výzkumů apod.  

2. Komplexní provádění katalogizace, inventarizace a 
evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, 
vytváření základní identifikační dokumentace památkového 
fondu nebo sbírek (podsbírek) a spolupráce při průzkumech a 
šetřeních a vytváření odborných informačních fondů. 

11. platová třída  

1. Koordinace, stanovování metodik a postupů 
pořizování technicky náročné dokumentace kulturních 
památek, sbírkových předmětů a knižních fondů zejména pro 
publikační a prezentační účely.  

2. Zajišťování agendy spojené s nakládáním s 
předměty kulturní hodnoty a  stanovování odborných 
podmínek pro vývoz kulturních památek do zahraničí.“.  

Popisy příkladů prací v povolání 2.04.07 
dokumentátor nezachycují práce, které nejsou vykonávány 
v terénu. V platových třídách 9, 10 a 11 jsou prováděny 
práce, které nejsou vykonávány v terénu. Tyto „neterénní“ 
činnosti v popisu profese dokumentátora chybí. Návrh dále 
reflektuje rozvoj informačních dokumentačních systémů a 
technologií a navrhuje úpravy, které jasně otevřou všechny 
platové třídy této profese i pro užití v oblasti muzeí a  galerií. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

Tato připomínka je zásadní. 

6. K Části první, Čl. I, bodu 53 - povolání 2.04.32 Edukátor 
v kultuře  

Požadujeme do 12. platové třídy doplnit bod 3, který 
zní: 
„3. Vedení stáží a odborných praxí v oblasti hmotného a 
nehmotného kulturního dědictví pro studenty pregraduálních 
a postgraduálních programů vysokých škol.“.  

Toto ustanovení je přímo provázané s ustanovením 
bodu 3 v 11. platové třídě („Tvorba, organizace a realizace 
vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací 
program a školní vzdělávací programy včetně jejich 
vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty 
středních škol.“). Bez navazujícího ustanovení o vedení stáží 
a odborných praxí pro studenty vysokých škol by zmíněné 
ustanovení ztratilo význam.  

Tento text je výstupem jednání Komise náměstka 
ministra kultury pro edukaci v kultuře, byl projednán 
s profesními organizacemi a projednán s Ministerstvem práce 
a  sociálních věci na jednání dne 16. května 2017.  

Tato připomínka je zásadní. 

7. K Části první, Čl. I, bodu 53 - povolání 2.04.33 
Registrátor specialista  

Požadujeme do 12. platové třídě doplnit bod 3, který 
zní: 

„3. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a 
zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních 
fondů z jednooborového nebo víceoborových fondů nebo 
sbírek (podsbírek) dle mezinárodních standardů mimo EU 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



24 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

s více než jedním subjektem.“. 
 Také toto ustanovení je v přímé provázanosti s již 
schváleným ustanovením v 11. platové třídě, zde konkrétně s 
bodem 1. („Komplexní zajišťování agendy tuzemských 
a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních 
fondů z víceoborových fondů nebo sbírek (podsbírek) dle 
mezinárodních standardů v rámci EU s více než jedním 
subjektem.“) Bez navazujícího ustanovení o komplexním 
zajišťování agendy mimo EU s více než jedním subjektem by 
zmíněné schválené ustanovení rovněž úplně ztratilo význam.  

Rovněž tento text je výstupem jednání Komise 
náměstka ministra kultury pro edukaci v kultuře, byl 
projednán s profesními organizacemi a projednán 
s Ministerstvem práce a  sociálních věci na jednání dne 16. 
května 2017.  

Tato připomínka je zásadní. 

8. K Části první, Čl. I, bodu 60 – povolání 2.10.12 Referent 
správy kultury 

Upozorňujeme, že ve výčtu chybí 7. platová třída.  

 

 

9. K Části první, Čl. I, bodu 60 – povolání 2.10.34 
Pracovník informačního centra  

Požadujeme v 9. platové třídě, bodu 1 zrušit slova „v 
českém a světovém jazyce“.  

U povolání 2.10.34 pracovník informačního centra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
V původním povolání 2.10.18 byly v 7. 
platové třídy uvedeny dílčí inspekční práce 
památkové inspekce. Budou-li vykonávány 
zaměstnanci v pracovním poměru ustanovení 
se zachová i v povolání 2.10.12 
MK souhlasí s vypořádáním připomínky 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

v 9. platové třídě  je navrženo zpřísnění kritérií nad rámec 
nutné úrovně pro tuto platovou třídu, konkrétně je 
požadována práce ve světovém jazyce. Tuto podmínku není 
na úrovni desítek menších objektů bez zahraničních 
návštěvníků možné vždy zabezpečit. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. K Části první, Čl. I 
Požadujeme úpravu položky katalogu prací 2.14.14 – 

Koncertní mistr.  

Koncertní mistr může, a v praxi se tak běžně děje, při 
studování díla zastupovat dirigenta: koncertní mistr pracuje 
s orchestrem, vede zkoušku orchestru apod. Tomu by mělo 
odpovídat i jeho platové zařazení (v souladu s § 110 odst. 1 
zákoníku práce) a mělo by to být vyjádřeno i  v normativním 
textu nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 

Navrhujeme tedy v čl. I návrhu za bod 61 vložit bod 62 
tohoto znění: 

„62. V příloze v Zařazení prací do povolání a platových tříd 
v 2. části v dílu 2.14 Umění a  umělecká realizace povolání 
2.14.14 Koncertní mistr zní: 

13. platová třída 

1. Interpretace sólových a kolektivních částí baletních, 
instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních 
děl, včetně spolupráce s dirigentem při uměleckém vedení 
orchestru a při nastudování díla; samostatné umělecké vedení 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně a vysvětleno 

Ponechá znění 12. a 13. platové třídy a doplní 
se nové ustanovení 14. platové třídy v tomto 
znění: 

„1. Tvorba koncepce umělecké činnosti 
orchestru a umělecké vedení orchestru při 
nastudování díla ve spolupráci s dirigentem, 
samostatné umělecké vedení orchestru při 
nastudování a interpretaci díla a jedinečná 
interpretace nejnáročnějších baletních, 
instrumentálních, vokálních nebo vokálně-
instrumentálních děl.“.  

MK akceptuje úpravu 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

orchestru při nastudování a  interpretaci díla. 

14. platová třída 

Stávající body 62 – 111 navrhujeme označit jako body 63 – 
112. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Požadujeme v  příloze Seznam povolání a rozpětí platových 
tříd, 1. části, dílu 1.01 Práce ve správě organizace, povolání 
1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické 
spolupráce se zahraničím, 13. platové třídě vložit nový bod 
21, který zní: 
„21. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v 
oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů 
na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro 
všechny operační programy. 

Akceptováno 
Nový bod bude uveden pod pořadovým 
číslem 20. 
 
 
 
 

2. Požadujeme v  příloze Seznam povolání a rozpětí 
platových tříd, 1. části, dílu 1.01 Práce ve správě organizace, 
povolání 1.01.13 Referent fondů Evropské unie a 
ekonomické spolupráce se zahraničím, přesunout z 13. 
platové třídy do 14. platové třídy body: 
„1. Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů 
Evropské unie za všechny operační programy.  
2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů 
a pravidel a manuálů pro všechny operační programy. 
6. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro 
řízení, realizaci, kontrolu, řešení nesrovnalostí, technickou 
pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních programů 
jako celku.  
16. Celostátní metodické usměrňování a koordinace 

Neakceptováno 
V návrhu se neuvádí, v čem se zvýšila od 
poslední úpravy složitost, odpovědnost a 
namáhavost uvedených prací. Navrhované 
zařazení je v rozporu s charakteristikami 
platových tříd. 
 
 
MMR na připomínce netrvá 
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místo 
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využívání prostředků Evropské unie.“ 
3. Požadujeme, aby v  příloze Seznam povolání a rozpětí 
platových tříd, 1. části, dílu 1.01 Práce ve správě organizace, 
povolání 1.01.13 Referent fondů Evropské unie a 
ekonomické spolupráce se zahraničím, 14. platové třídě bod 1 
zněl: 
„1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci 
národních rozvojových dokumentů (Národního strategického 
referenčního rámce, Dohody o partnerství, případně jiných 
dokumentů obdobného významu). 

Akceptováno 

4. Požadujeme, aby v  příloze Seznam povolání a rozpětí 
platových tříd, 1. části, dílu 1.01 Práce ve správě organizace, 
povolání 1.01.13 Referent fondů Evropské unie a 
ekonomické spolupráce se zahraničím, 14. platové třídě bod 2 
zněl: 
„2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího 
vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni a 
v regionech soudržnosti.“ 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro 
oblast vzdělávání, navrhuje výkon činnosti učitele odborného 
výcviku přesunout z 9. platové třídy do 10. platové třídy a 
zároveň výkon činnosti učitele praktického vyučování 
přesunout z 10. platové třídy do 11. platové třídy. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s tímto požadavkem 
souhlasí a uplatňuje ho též jako zásadní připomínku. 

Akceptováno 
Byla akceptována připomínky 
Ministerstva školství 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 
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Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

1. K materiálu, Čl. I, bodu 35. (Zařazení prací do 
povolání 1.05.05 Tlumočník znakového jazyka): 
V pojmu není dostatečně zohledněna překladatelská 
činnost tlumočníků znakového jazyka. Požadujeme 
proto  doplnit slovo „překlad“ takto: 

- v 10. platové třídě v bodu 1. a též ve 12. platové 
třídě v bodu 1.  uvést „Překlad a simultánní 
tlumočení…..“, 

- v 11. platové třídě doplnit bod 4. ve znění: „Překlad 
odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů 
z/do českého znakového jazyka“. 

Akceptováno 

2. K materiálu, Čl. I, bodu 53. (Příloha B. Zařazení 
prací do povolání a platových tříd, 2. část, díl 2.04 
Kultura): Do nejvyšší - 12. platové třídy požadujeme u 
povolání 2.04.32 Edukátor v kultuře zařadit navíc bod 
ve znění: „Vedení stáží a odborných praxí v oblasti 
hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro 
studenty pregraduálních a postgraduálních programů 
vysokých škol.“ Na pracovních jednáních odboru 
ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
Ministerstva kultury České republiky ve věci uznání 
profese „edukátora v kultuře“ a jeho zařazení do 
katalogu prací, schválili členové pracovní skupiny 
návrhový materiál, jehož nedílnou součástí byl i 
diskutovaný bod 3 v platové třídě č. 12. Jedná se o 
ustanovení, které logicky navazuje na již schválený bod 
3. v 11. platové třídě. Pro zajištění zdárného průběhu 
praxí a stáží v oblasti hmotného a nehmotného 
kulturního dědictví je zvlášť významný zkušený 
edukační pracovník muzea jako odborník na vzdělávací 
proces, který zodpovídá za jejich kvalitní vedení.  

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



29 
 

Ustanovení Připomínkové 
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3. K materiálu, Čl. I, bodu 9. a bodu 60. (Příloha A. 
Seznam povolání a rozpětí platových tříd a příloha 
B. Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. 
část, díl 2.10 Státní správa a samospráva, bod 2.10.9 
Referent školství, výchovy a vzdělávání): V příloze v 
Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v 2. části 
v dílu 2.10 Státní správa a samospráva u bodu 2.10.9 
Referent školství, výchovy a vzdělávání uvedeno 
rozpětí platových tříd 8 - 15. V části B Zařazení do 
povolání a platových tříd je v části 2.10.9 popis 
pracovních činností jen v rozpětí 8. až 14. platové třídy 
a chybí vymezení činností v 12. platové třídě. Je nutné 
doplnit popis i pro 12. a 15. platovou třídu.  

Vysvětleno 
V požadovaných platových třídách nebudou 
uvedeny žádné práce. Příloha A. Seznam 
povolání a rozpětí platových tříd bude 
v tomto smyslu upravena.  
 
 
MŠMT akceptuje vysvětlení 

4. K materiálu, Čl. I, bodu 62. (Příloha B. Zařazení 
prací do povolání a platových tříd, 2. část, díl 2.16 
Výchova a vzdělávání, bod 2.16.02 Vychovatel): V 8. 
platové třídě požadujeme na konci textu bodu 1. doplnit 
slova „(začínající vychovatel)“.  

Vysvětleno 
Vysvětlující závorka nemá pro zařazení práce 
do platové třídy žádný význam. Vysvětlující 
závorky nejsou přijatelné ani z legislativně 
technických důvodů.  
MŠMT akceptuje vysvětlení 

5. K materiálu, Čl. I, bodu 63. (Příloha B. Zařazení 
prací do povolání a platových tříd, 2. část, díl 2.16 
Výchova a vzdělávání, bod 2.16.02 Vychovatel):  V 
9. platové třídě požadujeme na konci textu bodu 1. 
nahradit slova „školního vzdělávacího plánu“ slovy 
„školního vzdělávacího programu“. Viz § 5 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

6. Nad rámec navrhované novely, k Příloze 
B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. část, díl 2.16 Výchova a vzdělávání, bod 
2.16.01 Učitel): Požadujeme zařadit učitele odborného 

Akceptováno částečně 
Práce budou zařazeny do platových tříd podle 
požadavku MŠMT 
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výcviku a učitele praktického vyučování do vyšších 
platových tříd, respektive přesunout tyto učitele z 9. 
platové třídy do 10. platové třídy a z 10. platové třídy 
do 11. platové třídy tak, jak bylo projednáno mezi 
MŠMT a MPSV. Viz dopis ministryně práce 
a sociálních věcí č.j. MPSV-2017/46479-52 ze dne 29. 
3. 2017. 

Zároveň  požadujeme  v usnesení vlády stanovit 
úkol pro ministra financí zabezpečit pro výše 
uvedenou změnu finanční prostředky. MŠMT 
očekává náklady ve výši 56 mil. Kč při současné 
výši platných tarifů dle údajů k 30. 9. 2016. 

 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 60 - k příloze nařízení vlády č. 222/2010 Sb.: 

1. V příloze nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v „Zařazení 
prací do povolání a platových tříd" v 2. části v dílu 2.10 
Státní správa a samospráva v položce 2.10.15 Referent 
všeobecné správy vnitřních věcí státu je problematika 
komplexního výkonu agend na úseku občanských 
průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a 
rodných čísel zařazena v 8. platové třídě, stejně jako 
usměrňování a dohled nad plněním povinností 
stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních 
dokladů a evidence obyvatel. Podle našeho názoru je toto 
zařazení nesystémové ve srovnání s jinými agendami 
např. agendou státoobčanskou, agendou matriční či 
agendou živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích 
živností a zajišťování činností centrálního registračního 
místa živnostenského podnikání, které jsou zařazeny do 
9. platové třídy. Požadujeme tedy v položce 2.10.15 v 
platové třídě 8 zrušit bod „2. Komplexní výkon agend na 
úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo 

Akceptováno 
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evidence obyvatel a rodných čísel.“ a současně v položce 
2.10.15 v platové třídě 9 za bod 1. vložit nový bod 2. ve 
znění: 

„2. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, 
cestovních dokladů, evidence obyvatel a rodných čísel nebo 
základního registru obyvatel.“. 

      V návaznosti pak bude nutné přečíslovat dosavadní body 
č. 2 až 4. 

 

K čl. I bodu 60 - k příloze nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a 
k čl. II bodům 1 až 3 - k příloze nařízení vlády č. 302/2014 
Sb.: 

2. V předloženém materiálu chybí uvedení konkrétních 
důvodů, které vedou k zařazení činnosti spočívající 
v projednávání a vedení řízení o přestupcích, s výjimkou 
přestupků projednávaných na místě, právě do 10. platové 
třídy, když zákon č. 250/2016 Sb. požaduje pro tuto 
činnost zásadně vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu. Navrhované zařazení takovéto 
činnosti do dané třídy se jeví jako nedostatečné. 
Navrhujeme v tomto předmětný materiál upravit.  
 

3. Co se týče formulace „Projednávání a vedení řízení o 
přestupcích s výjimkou přestupků projednávaných na 
místě (příkazový blok)“, není zcela jasné, jaký je rozdíl 
mezi „projednáváním“ a „vedením“ řízení (a případně 
„rozhodováním“). Na místě se navíc žádné formální 
řízení nevede, přesnější by proto bylo užití slovního 

 
 
 
 
Akceptováno 
Bude doplněno do odůvodnění - 
Projednávání a vedení řízení o přestupcích 
bylo zařazeno do 10. platové třídy s ohledem 
na aktuální zákonem danou kvalifikační 
náročnost. Předpokládá se, že v návaznosti na 
cílovou kvalifikační náročnost se do 11. 
platové třídy zařadí práce odpovídající této 
požadované kvalifikaci.  
MV akceptuje vypořádání 
 
 
Akceptováno 
Použije se toto doporučené znění: „Provádění 
úkonů v řízení o přestupcích, projednávání 
přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou 
rozhodování o přestupcích příkazem na 
místě.“. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Požadavek na zařazení prací, jejich 
předmětem jsou přestupky na místě, nebyl 
zaznamenán. Uvede se v důvodové zprávě. 
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spojení „projednávání a rozhodování“ (nebo pouze 
„projednávání“). Pojem „příkazový blok“ je příliš úzkým 
pojmem, neboť se vydává pouze v případě, kdy je 
ukládána pokuta (§ 92 zákona č. 250/2016 Sb.), mělo by 
se tedy spíše jednat o „příkaz na místě“. Na základě toho 
doporučujeme formulaci upravit takto: „Projednávání 
přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování 
o přestupcích příkazem na místě“, popřípadě s 
přihlédnutím k dikci v § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 
Sb. „Provádění úkonů v řízení o přestupcích, 
projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou 
rozhodování o přestupcích příkazem na místě“. 

4. Podle § 111 odst. 2 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb. se 
kvalifikační požadavky nevztahují na osoby, které 
projednávají přestupky na místě. Tomu ostatně odpovídá 
navržená dikce předmětných pasáží katalogu. Vzhledem 
k tomu, že práce spočívající v provádění úkonů v řízení o 
přestupcích v nižších platových třídách mají být z výše 
uvedených katalogů vypuštěny, není jasné, do jaké 
platové třídy budou tyto osoby zařazeny, resp. není jasné, 
jakou definici bude splňovat výkon jejich práce za 
účelem zařazení do příslušné platové třídy.  Ačkoli lze 
dle našeho názoru předpokládat, že rozhodování o 
přestupcích příkazem na místě nebude ve většině případů 
spadat pod výkon nejnáročnější činnosti, pro kterou je 
osoba zařazena do příslušné platové třídy (ve většině 
případů nepůjde o hlavní výkon činnosti), požadujeme 
alespoň v rámci odůvodnění tuto otázku vyjasnit. 

 
Akceptováno 
Bude vysvětleno v odůvodnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV akceptuje vysvětlení 
 
 
 
 
 
 

 Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Materiál Část první Změna nařízení vlády o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě v příloze 
Seznam povolání a rozpětí platových tříd 2 část díl 
2.19 Zdravotnictví (příloha NV část A Seznam 
povolání a rozpětí platových tříd) 

Akceptováno 
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MZ požaduje: 

a) úpravu názvů povolání na: 

2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ 
SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ 
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY,  

2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR 
NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE 
ZDRAVOTNICTVÍ, 

2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA 

2.19.33 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, 
KLINICKÝ LOGOPED,  

2.19.35 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ 
FYZIOTERAPEUT,  

b) a vložení nových povolání: 

2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK,  

2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO 
ANALYTIKA, 

2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK,  

2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



34 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

MEDICÍNY,  

2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY. 

 

2. Materiál příloha Zařazení prací do povolání a 
platových tříd v 2. části díl 2.10 Státní správa a 
samospráva, 2.10.14 REFERENT SPRÁVY 
ZDRAVOTNICTVÍ 

MZ požaduje úpravu navržených činností takto: 

a) Činnosti 7. platové třídy bodu 2 „2. Kontrolní tematická 
činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola 
plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci“ 
zařadit jako bod 7 do 11. platové třídy.  

b) Činnosti 8. platové třídy bodu 2 „2. Příprava zpracovávání 
rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení“ 
zařadit jako bod 8 do 11. platové třídy. 

 

3. Materiál Část první Změna nařízení vlády o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě v příloze 
Seznam povolání a rozpětí platových tříd 2 část díl 
2.19 Zdravotnictví, bod 11  

MZ v souvislosti s novelizačním bodem 11 požaduje 
v příloze NV část B., díl 2.19.01 SANITÁŘ uvést činností 
vykonávané ve 3. platové třídě následovně: 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně 
Do povolání 2.10.14 REFERENT SPRÁVY 
ZDRAVOTNICTVÍ se doplní do 11. platové 
třídy bod 7, který zní: „7. Komplexní výkon 
udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek 
pro udělení oprávnění a kontrola jejich 
plnění.“. Práce uvedené v bodu 2 v 7. 
platové třídě a v bodu 2 v 8. platové třídě 
budou vypuštěny.  

MZd s doplněním souhlasí 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



35 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

„3. platová třída  

1. Provádění pomocných a obslužných činností při 
poskytování základní ošetřovatelské péče (pacientům nebo 
klientům sociálních služeb), například dovoz stravy, transport 
biologického materiálu, zajišťování hygienické péče o 
pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.“ 

 

4. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.03 řidič 
zdravotnické dopravní služby, řidič vozidla 
zdravotnické záchranné služby 

MZ požaduje nově vložit činnosti v 8. platové třídě: 

„8. platová třída  

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče 
při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod 
odborným dohledem.“ 

5. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.12 PRAKTICKÁ 
SESTRA  

MZ požaduje uvést znění činností následovně: 

„7. platová třída 

1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nad rámec návrhu 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických 
zařízení. 

8. platová třída 

1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče. 

9. platová třída  

1. Poskytování základní ošetřovatelské péče a provádění 
diagnostických a léčebných výkonů, ošetřování stomií.  

2. Poskytování dílčí specializované ošetřovatelské péče 
spojené se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb 
pacientů pod odborným dohledem.  

10. platová třída  

1. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci 
ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.  

2. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce 
specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, 
například péče o základní potřeby pacientů ohrožených 
selháním základních životních funkcí.“  

6. Materiál Část první Změna nařízení vlády o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě v příloze 
Seznam povolání a rozpětí platových tříd 2 část díl 
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK, novelizační bod 97 

MZ požaduje u bodu 97 doplnit za slovo „zhotovováním“ se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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vkládá slovo „ ,upravováním“.  

7. Materiál Část první Změna nařízení vlády o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě v příloze 
Seznam povolání a rozpětí platových tříd 2 část díl 
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ, 
novelizační bod 99  

MZ požaduje v bodu 99 vypuštění činností v bodech 1 a 3, 
aby v 10. platové třídě byly ponechány jen činnosti 
„Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování 
přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem“ 
jako bod 1. 

8. Materiál Část první Změna nařízení vlády o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě v příloze 
Seznam povolání a rozpětí platových tříd 2. část díl 
2.19.28 BIOMEDICINSKÝ TECHNIK, novelizační 
bod 102 

MZ v bodu 102 požaduje vypustit slova „bez odborného 
dohledu“, „bez odborného dohledu“, „pod odborným 
dohledem“ a „pod přímým vedením klinického technika nebo 
klinického inženýra“. 

9. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.35 
FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ 
FYZIOTERAPEUT 
 

MZ požaduje doplnění nového bodu 107, který zní:“ V 
příloze Zařazení prací do povolání a platových tříd v 2. části 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
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v dílu 2.19 Zdravotnictví v povolání 2.19.35 
FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT se 
v 10. a 12. platové třídě zrušují slova „bez odborného 
dohledu“. 

 

10. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.38 
BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 

MZ požaduje v 11. platové třídě v odst. 1 vypustit text „pod 
přímým vedením nebo pod odborným dohledem“. 

11. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.45 
BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK 

MZ požaduje zařazení činností:  

„7. platová třída 

1. Provádění asistence při provádění základního behaviorálně 
analytického hodnocení a diagnostiky v rámci léčebné péče 
v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem. 

2. Posuzování potřeb pacienta v oblasti behaviorální analýzy 
podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným 
dohledem. 

8. platová třída 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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1. Provádění asistence při terapii, rehabilitaci a reedukaci 
chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami na 
základě stanoveného plánu behaviorální intervence 
za  použití metod behaviorální analýzy v rámci léčebné péče 
v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.  

2. Provádění asistence při činnosti behaviorální analýzy 
v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a 
dalšími odborníky.  

9. platová třída 

1. Provádění asistence při prevenci a výchovně vzdělávací 
činnosti v rámci léčebné péče v oboru aplikované 
behaviorální analýzy pod odborným dohledem.  

2. Provádění úzce vymezených zdravotnických činností při 
asistenci v rámci léčebné péče v oblasti behaviorální analýzy, 
které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro 
pacienta/klienta, pro něž je nutné získání zvláštní odborné 
způsobilosti.“ 

12. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.46 ASISTENT 
BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA 

MZ požaduje znění činností:  

„9. platová třída 

1. Provádění prevence a výchovy v oboru behaviorální 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče pod odborným 
dohledem. 

2. Provádění poradenství a edukace v rámci činnosti 
s pacientem při realizaci plánu behaviorální intervence pod 
odborným dohledem. 

10. platová třída 

1. Provádění základního behaviorálně analytického 
hodnocení pod odborným dohledem ve spolupráci s rodinou a 
dalšími odborníky u poskytovatele zdravotních služeb nebo 
ve vlastním sociálním prostředí pacienta pod odborným 
dohledem. 

2. Realizace plánu behaviorální intervence za použití metod 
behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče 
v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.“ 

13. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.47 
BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK 

MZ požaduje znění: 

„11. platová třída 

1. Provádění behaviorálně analytického hodnocení 
a diagnostiky chování pro další léčebnou péči. 

2. Provádění poradenské činnosti a edukace při realizaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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plánu behaviorální intervence.  

12. platová třída 

1. Samostatné zajišťování prací v rámci behaviorálně 
analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální 
diagnostiky pro další léčebnou péči včetně sestavování plánu 
behaviorální intervence při zabezpečování reedukace 
dospělých i dětí s neurovývojovými poruchami.  

2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oboru 
behaviorální analýzy, hodnocení kvality poskytované péče.  

3. Stanovování strategie výchovy, zajišťování a provádění 
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků na 
úseku behaviorální analýzy.  

4. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny v oblasti 
rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování 
v osobním a sociálním vývoji včetně provádění 
individuálních  
i skupinových programů.    

13. platová třída 

1. Provádění nejnáročnějších činností v oblasti behaviorální 
analýzy. 

2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru 
behaviorální analýzy spojená s výchovou a dalším 
vzděláváním specialistů, s prováděním behaviorálního 
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hodnocení a sestavování plánu behaviorální intervence, 
odborné vedení zdravotnického týmu.  

3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků 
vědního oboru behaviorální analýzy. Tvorba koncepce, 
koordinace a metodické usměrňování v oblasti behaviorální 
analýzy.“ 

14. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl  
 

2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 

MZ požaduje znění: 

„9. platová třída 

1. Provádění dílčích výkonů v oboru tradiční čínské medicíny 
pod odborným dohledem.  

2. Asistence při provádění diagnostických a léčebných 
postupů včetně stanovování individuálního léčebného 
postupu rehabilitační péče.  

10. platová třída 

1. Provádění základních léčebně rehabilitačních postupů 
tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.  

2. Poradenská činnost a edukace v oblasti prevence vzniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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nemocí na základě principů tradiční čínské medicíny.  

11. platová třída 

1. Provádění náročných diagnostických a léčebných postupů 
léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem 
v souladu s principy tradiční čínské medicíny.“ 

15. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, příloha B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd díl 2.19.49 SPECIALISTA 
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 

MZ požaduje znění: 

„11. platová třída 

1. Diagnostikování pacientů podle principů tradiční čínské 
medicíny.  

2. Stanovení individuálního léčebného postupu léčebně 
rehabilitační péče podle principů tradiční čínské medicíny. 

12. platová třída  

1. Provádění činností v rámci diagnostické a léčebné péče 
podle principů tradiční čínské medicíny. 

13. platová třída 

1. Provádění nejnáročnějších činností v rámci léčebné péče a 
tradiční čínské medicíny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče na úseku tradiční 
čínské medicíny spojená s výchovou a dalším vzděláváním 
specialistů, s prováděním náročných vyšetření podle principů 
diagnostiky tradiční čínské medicíny, odborné vedení 
zdravotnického týmu.  

3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků 
vysoce specializovaných činností na úseku tradiční čínské 
medicíny. Tvorba koncepce, koordinace a metodické 
usměrňování v oblasti tradiční čínské medicíny.“ 

 Ministerstvo 
zemědělství 

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

Nesouhlasíme s neodůvodněnými rozdíly zařazení obsahově 
srovnatelných prací v různých platových třídách 
ve srovnatelných povoláních.  

Odůvodnění: 

Původní díl 2.10.33 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, 
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ, platová třída 7 -15, se navrhuje změnit na 
2.10.21 s platovou třídou 7 – 13, obdobně 2.10.42 
REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, platová třída 6 – 
15, se navrhuje změnit na 2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, s platovou třídou  6 - 12.  

Trváme na zachování rozmezí platových tříd v současné výši 
(6,7 – 15),  a to z důvodu nezměněného nastavení agendy. 
V porovnání s obdobnými povoláními v jiných resortech 

Neakceptováno 
 
Rozdíly v rozpětí platových tříd jsou dány 
rozsahem činností, které jsou vykonávány 
pouze na služebních systemizovaných 
místech správních úřadů a jsou z katalogu 
prací ve veřejných službách a správě 
vypouštěny 
 
MZE na připomínce netrvá 
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(2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY 
A VZDĚLÁVÁNÍ;  2.10.11 REFERENT SPRÁVY 
VÝZKUMU A VÝVOJE; 2.10.17 REFERENT SPRÁVY 
PRŮMYSLU A OBCHODU;  2.10.19 REFERENT 
SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE, rozmezí platových tříd 6 
– 15) jsou výše uvedená povolání v nevýhodě. . 

 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K části první, čl. I, bodu 60, položce 2. 10. 30 
REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V rámci vymezení 6. platové třídy požadujeme vysvětlit 
význam činnosti „samostatná příprava podkladů pro 
autorizaci k nakládání s chemickými látkami a 
přípravky“ a případně provést odpovídající 
terminologickou úpravu, která zajistí její srozumitelnost. 

Upozorňujeme, že v rámci působnosti MŽP upravoval 
„autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a 
přípravky“ naposledy zákon č. 157/1998 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž autorizace podle tohoto zákona opravňovala 
nikoliv k vlastnímu nakládání s chemickými látkami a, 
tehdejší terminologií, přípravky (dnes směsmi), ale 
k provádění školení o nakládání s nebezpečnými látkami 
a přípravky. V současné době platný zákon č. 350/2011 
Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, udělování žádné autorizace neumožňuje.  

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

 
Akceptováno 
Z ustanovení bude vypuštěna část která je 
činí nesrozumitelné 
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chemickými směsmi reguluje zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 
včetně vymezení a podmínek zvláštní odborné 
způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako 
vysoce toxické. 

Ze stávajícího vymezení činnosti tak není zjevný její 
skutečný obsah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 

 

K části I. Příloha 1 

K bodu 3. a 4. 

Velice vítám doplnění katalogu prací o pozice tlumočník 
českého znakového jazyka a přepisovatel pro neslyšící. 
Vzhledem k charakteru vykonávaných činností a pro zajištění 
návaznosti a přehlednosti katalogu považuji za vhodnější tyto 
body přesunout do dílu 2.07, kam jsou zařazeny i další 
tlumočnické a překladatelské služby. 

Návrh řešení: 

Za bod 2.07.03 se doplní dva nové body 2.07.04 a 2.07.05, 
které znějí: 

x. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v 2. 
části v dílu 2.07 Publicistika se ve sloupci Část, díl, povolání 
doplňuje povolání 2.07.04 Tlumočník českého znakového 

Akceptováno 
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jazyka a ve sloupci Platová třída čísla 10-13. 

xx. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd 
v 2. části v dílu 2.07 Publicistika se ve sloupci Část, díl, 
povolání doplňuje povolání 2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící 
a ve sloupci Platová třída čísla 9-11. 

 ČMKOS K Části první Změna nařízení vlády o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, Čl. I 

1.  K bodu 53. návrhu 
Pozitivně hodnotíme zařazení dvou nových velmi potřebných 
profesí v oddíle 2.04 Kultura, zásadně však nesouhlasíme se 
zúžením rozsahu činností ve 12. Platové třídě u obou nových 
profesí uvedených v tomto návrhu. 

a)  2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE 
Ve 12. platové třídě vypadlo ustanovení o „Vedení stáží 
a odborných praxí v oblasti hmotného a nehmotného 
kulturního dědictví pro studenty pregraduálních 
a postgraduálních programů vysokých škol“, které je 
nezbytné z hlediska plnění úkolů daných kulturním 
organizacím v rámci koncepčních úkolů spolupráce 
s vysokými školami. Řada muzeí a památkových objektů 
realizuje náročné specializované programy pro studenty a 
doktorandy vysokých škol, obdobně jako poskytuje 
programy pro odborné praxe studentů středních škol, což 
zohledňují ustanovení v 11. platové třídě. Pokud by toto 
ustanovení v 12. platové třídě chybělo, mělo by to 
negativní dopady na předávání zkušeností v rámci studií 

 
 
 
Akceptováno 
(viz. vypořádání MK) 
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pro profesi edukátor. 

Požadujeme proto doplnit výše uvedené ustanovení do 
nového katalogu jako 3. bod 12. platové třídy 
Edukátor v kultuře.  

b) 2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA 
Ve 12. platové třídě pro tuto profesi vypadlo navrhované 
ustanovení „Komplexní zajišťování agendy 
tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových 
předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového 
nebo víceoborových fondů nebo sbírek (podsbírek) 
dle mezinárodních standardů mimo EU s více než 
jedním subjektem.“. 

Toto doplněné ustanovení pokrývá náročné činnosti 
registrátora specialisty, které jsou spojené se 
zajišťováním výpůjček kulturního dědictví mimo území 
EU, kam česká muzea také poměrně často půjčují své 
sbírkové předměty, a které se svým organizačním a 
legislativním charakterem podstatně liší od činností 
pokrytých ustanovením navrženým v bodě 1. v 11. 
platové třídě. Námi připomínkované chybějící ustanovení 
se významově liší i od nyní navrženého ustanovení 
současného bodu 1 ve 12. platové třídě Komplexní 
zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček 
sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při 
transportech mimo EU, které je fyzickou realizací 
smluvních ujednání, jež obsahují agendy podle 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



49 
 

Ustanovení Připomínkové 
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doplňovaného bodu a které často vykonává jiný 
zaměstnanec, proto je nezbytné, aby v definici činností 
pro 12. platovou třídu zůstala obě ustanovení popisující 
komplikované agendy související se zajišťováním 
výpůjček mimo území EU.  

Požadujeme proto doplnit výše uvedené ustanovení do 
nového katalogu jako 1. bod 12. platové třídy 
Registrátor specialista a současné body číslo 1. a 2. 
přečíslovat na číslo 2. a 3. 

2. K bodu 60. návrhu 
Požadujeme podrobnější odůvodnění změn provedených 
novelizačním bodem č. 60 v dílu 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA 
A SAMOSPRÁVA. V důsledku těchto změn je z tohoto 
dílu vypuštěno 19 položek, dle stávajícího odůvodnění 
jde o důsledek vyloučení prací, které jsou jako správní 
činnosti vykonávány pouze ve správních úřadech na 
služebních systemizovaných místech. Jen velice stručně 
jsou příkladmo zmíněny činnosti v oblasti BOZP jako 
„zbytkové“ činnosti zařazené do některého jiného 
povolání. Tyto změny by s ohledem na své množství a 
rozsah měly být podrobněji odůvodněny a popsány, 
včetně případné nezbytnosti revize platového zařazení 
stávajících zaměstnanců. 

a) 2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY 
VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU požadujeme do 9. 
platové třídy zařadit položku „Komplexní výkon 
souhrnu agend na úseku občanských průkazů, 

 
Akceptováno 
 
Bude doplněno do odůvodnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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cestovních dokladů a evidence obyvatel a rodných 
čísel.“ neboť v praxi je často výkon všech těchto 
souvisejících agend vykonáván jediným 
zaměstnancem. 9. platová třída v dosavadním ani 
novém znění tuto možnost nezohledňuje. Výkon 
těchto agend je uveden v 8. platové třídě, ovšem 
z formulace a použití spojky „nebo“ lze dovozovat, 
že zařazení do třídy 8 předpokládá výkon jedné 
z těchto agend.  

b) 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY 
A SAMOSPRÁVY 

Obdobná situace jako u referenta všeobecné správy 
vnitřních věcí státu je u referenta společné státní správy a 
samosprávy, kde je v 8. platové třídě položka 
„Zajišťování ucelených odborných agend státní správy 
nebo samosprávy, pokud není v této části stanoveno 
jinak.“ A v 9. platové třídě položka „Zajišťování výkonu 
souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní 
správy nebo samosprávy (dále jen „obor státní správy 
nebo samosprávy“).“ Z těchto důvodů navrhujeme 
doplnění výše uvedené položky, aby nebyly pochybnosti 
o platovém zařazení zaměstnance vykonávajícího souhrn 
těchto souvisejících agend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
ČMKOS akceptuje vysvětlení 

3. K bodu 71. a 72. návrhu  
Nesouhlasíme se zachováním 7. platové třídy. V rámci 
činností praktické sestry se novelou zákona 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 

Vysvětleno 
Provádění odborných zdravotnických 
dokumentačních a evidenčních činností, 
například v kartotékách zdravotnických 
zařízení je uvedeno v povolání Praktická 
sestra bez podmínky odborného dohledu. 
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výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních) ruší pro 
praktickou sestru výkon činností pod odborným 
dohledem a proto požadujeme, aby se celá dosavadní 
platová třída č. 7 zrušila a aby byl bod 2 (Provádění 
odborných zdravotnických dokumentačních a 
evidenčních činností, například v kartotékách 
zdravotnických zařízení) ze 7. platové třídy zařazen do 8. 
platové třídy, která zní: 

„8. platová třída 

1. Provádění odborných zdravotnických 
dokumentačních a evidenčních činností, například 
v kartotékách zdravotnických zařízení. 

2. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské 
péče.“ 

Práce, které svojí složitostí, odpovědností a 
namáhavostí odpovídají 7. platové třídě nelze 
zařadit do jiné platové třídy. 
ČMKOS akceptuje vysvětlení 

4. Nad rámec návrhu 

1) 2.19.12 Praktická sestra (Zdravotnický asistent) 
Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme doplnit do 
přílohy v Zařazení prací do povolání a platových tříd v 2. 
části v dílu 2.19 Zdravotnictví v povolání 2.19.12 
Praktická sestra (Zdravotnický asistent) úpravu 9. a 
doplnění 10. platové třídy, které zní: 

„9. platová třída 

1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci 

 
Vysvětleno 
Nejsou uvedeny věcné důvody, proč by mělo 
dojít k přeřazení uvedených prací z 9. do 10. 
platové třídy. Narušuje stupňování zařazení 
výkonu ošetřovatelské péče. V 10. platové 
třídě je zařazeno poskytování vysoce 
specializované ošetřovatelské péče pod 
odborným dohledem.  
ČMKOS akceptuje vysvětlení 
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ošetřovatelského plánu. 
2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče 

v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným 
dohledem. 

3. Usměrňování herních aktivit dětí při poskytování 
zdravotní péče.“ 

„10. platová třída  

1. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce 
specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, 
například péče o základní potřeby pacientů ohrožených 
selháním základních životních funkcí.  

2. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných 
ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou 
náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z 
hlediska technologické náročnosti provedení. 

2)2.19.03 Řidič dopravy nemocných a raněných, řidič 
vozidla zdravotnické záchranné služby 

Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme v příloze 
v Zařazení prací do povolání a platových tříd v 2. části 
v dílu 2.19 Zdravotnictví v povolání 2.19.03 Řidič 
dopravy nemocných a raněných, řidič vozidla 
zdravotnické záchranné služby zrušit 5. platovou třídu a 
dále upravit rozpětí platových tříd na 6. – 8. platovou 
třídu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně a vysvětleno 
Do povolání 2.19.03 Řidič dopravy 
nemocných a raněných, řidič vozidla 
zdravotnické záchranné služby se doplní bod 
1 v 8. platové třídě  

„1. Poskytování dílčích výkonů specifické 
ošetřovatelské péče při poskytování 
přednemocniční neodkladné péče pod 
odborným dohledem.“ 

ČMKOS akceptuje vysvětlení 
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„6. platová třída 

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a 
rodiček vozidly dopravy nemocných a raněných, 
provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné 
přednemocniční péče. 

7. platová třída 

1.  Výkon činností na úseku neodkladné péče při 
transportu nemocných, raněných a rodiček, například 
spolupráce při vyprošťování osob v havarijních situacích, 
provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné 
přednemocniční péče, zabezpečování odborného 
transportu pacientů, udržování a obsluha komunikační 
techniky. 

8. platová třída 

1.  Výkon činností na úseku neodkladné péče při 
provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu 
včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického 
zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření 
ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce 
pacienta, přemísťování a polohování pacientů.“ 

 Český báňský 
úřad (ČBÚ) 

ČBÚ požaduje z katalogu prací nevypouštět povolání 
2.10.45 referent báňské správy a ponechat jej v dosavadním 
znění. 

Neakceptováno - Vysvětleno 
Zásadně není možné dle platné právní úpravy 
zajišťovat výkon služby (správních činností) 
na pracovních systemizovaných místech. 
 
ČBÚ akceptuje vysvětlení 
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Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Skutečnost, že v současné době jsou práce uvedené 
v povolání 2.10.45 vykonávány pouze na služebních 
systemizovaných místech, nemusí být sama o sobě důvodem 
k vypuštění celého povolání z katalogu prací. Platná právní 
úprava neomezuje správní úřady v tom, že by určitá činnost 
musela být vykonávána výhradně ve služebním poměru nebo 
naopak pouze v pracovním poměru. Pokud by ČBÚ 
v budoucnu zvažoval v rámci systemizace vytvoření 
pracovních referentských míst, jejichž náplní budou práce 
uvedené pod povoláním referent báňské správy (jak výkon 
specializovaných činností v oblasti báňské správy, tak i 
koncepční nebo metodická činnost), musel by v případě 
zrušení povolání referent báňské správy zařadit tyto 
zaměstnance zřejmě pod povolání 2.10.01 referent společné 
státní správy a samosprávy. Naformulované obecné texty 
v tomto povolání však specifikům státní báňské správy 
neodpovídají. 

 Generální 
inspekce 
bezpečnostních 
sborů (GIBS) 

1.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ 
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

navrhujeme doplnění novelizačního bodu: 

o činnosti, které se vztahují k pověřenci pro ochranu 
osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má 
podle nařízení GDPR plnit funkci pomocníka či koordinátora 
ochrany osobních údajů příslušného správce nebo 

Akceptováno 
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zpracovatele a zároveň funkci jakéhosi kontaktního bodu pro 
jeho komunikaci s dozorovými úřady. Hlavní činnosti 
správce nebo zpracovatele spočívají ve zpracování údajů, 
které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické 
monitorování subjektů údajů a hlavní činnosti správce nebo 
zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních 
kategorií údajů nebo údajů týkajících se rozsudků v trestních 
věcech a trestných činů. 

 Národní úřad 
pro 
kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 
(NÚKIB) 

Zásadní připomínka: 

Oblast kybernetické bezpečnosti má stále větší význam a 
je pro bezpečnost státu jednoznačně zásadní. Završení 
úsilí o systémové řešení této problematiky vyústilo ve 
vytvoření samostatného Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen 
„NÚKIB“) k 01. 08. 2017 jako úřadu pro oblast 
kybernetické bezpečnosti, pro vybrané oblasti ochrany 
utajovaných informací a kryptografickou ochranu.  
S nutností zajistit na této vrcholové úrovni systematickou 
práci pro zajištění kybernetické bezpečnosti a řešení 
koncepčních otázek kybernetické, informační a 
kryptografické bezpečnosti a obrany státu s vazbami na 
závazky vyplývající z členství v NATO a EU výrazně 
vzrostly požadavky na odbornou kvalifikaci pracovníků 
úřadu.  
Současné nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, nezohledňuje změny, 
které nastaly zřízením NÚKIB. 
Z toho vyplývá potřeba vytvořit nové příklady pracovních 
činností či úpravy zařazení stávajících pracovních 
činností do příslušných platových tříd, a to následujícím 

Vypořádáno 
Bude vloženo toto znění: 
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A 
KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK 
SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
13. platová třída 
• 3. Vývoj specializovaných nástrojů 
pro návrhy, zavádění a testování mechanismů 
v oblastech řešení kybernetických 
bezpečnostních incidentů nebo tvorba 
nástrojů pro hledání vzorů v datech, 
programování skriptů pro manipulaci s daty, 
včetně jejich interpretace a vyhodnocování za 
pomoci statistických a vizualizačních metod 
pro výstupy určené k rozhodnutím s 
celostátním dopadem. 
 
Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA 
 
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH 
SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



56 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

způsobem (navrhovaný text je uveden tučně kurzívou, 
text navržený k vypuštění je uveden kurzívou a 
přeškrtnutím):   
 

1. Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU 
VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

13. platová třída  

• Vývoj specializovaných nástrojů pro návrhy, 
zavádění a testování mechanismů v oblastech řešení 
kybernetických bezpečnostních incidentů nebo 
tvorba nástrojů pro hledání vzorů v datech, 
programování skriptů pro manipulaci s daty, jejich 
interpretace a vyhodnocování za pomoci 
statistických a vizualizačních metod pro výstupy 
určené k rozhodnutím s celostátním dopadem. 

14. platová třída 

• Příprava a tvorba analýz pro strategická rozhodnutí 
státu, vyhodnocování a sběr dat za použití 
otevřených zdrojů napříč cizojazyčnými 
informačními zdroji nebo kritická analýza 
v nejširším kontextu faktorů s rozsáhlými vnitřními 
a vnějšími vazbami na další celostátní agendy.  
 

2. 2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A 
ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

13. platová třída 
• Mezinárodní spolupráce pro potřeby zajišťování 

13. platová třída 
• 3. Mezinárodní spolupráce pro 
potřeby zajišťování kybernetické bezpečnosti 
státu, výkon funkce kontaktního bodu pro 
komunikaci v oblasti koordinace řešení 
kybernetických bezpečnostních incidentů a 
realizace plnění závazků v rámci 
kybernetické bezpečnosti České republiky 
vyplývajících z mezinárodních smluv.  
 
14. platová třída 
• 3. Tvorba mezinárodních systémů 
kybernetické bezpečnosti, včetně formulace a 
koordinace jejich uplatnění v České 
republice. 
  
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI 
STÁTU 
12. platová třída 
• 16. Bezpečnostní správa 
komunikačních a bezpečnostních systémů 
nakládajících s utajovanou informací nebo 
kryptografických systémů s celostátní 
působností, popř. v návaznosti na zahraniční 
systémy. 
• Zajišťování kybernetické bezpečnosti 
komunikačních a informačních systémů v 
návaznosti na zahraniční systémy. 
• Komplexní kontrolní, dozorová a 
metodická činnost ve vybraných oblastech 
ochrany utajovaných informací a v oblasti 
kybernetické bezpečnosti státu.  
• Zajišťování výroby, distribuce a 
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kybernetické bezpečnosti státu, výkon funkce 
kontaktního bodu pro komunikaci v oblasti 
koordinace řešení kybernetických bezpečnostních 
incidentů a realizace plnění závazků v rámci 
kybernetické bezpečnosti České republiky 
vyplývajících z mezinárodních smluv.  

14. platová třída 
• Tvorba a realizace koncepce zastupování České 

republiky v mezinárodních vládních organizacích a 
orgánech souvisejících s kybernetickou bezpečností 
státu, včetně jeho právních aspektů a koordinace 
přijímaných vnitrostátních opatření s 
mezinárodními závazky České republiky v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.  

3. 2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU 

12. platová třída 

• 14. Bezpečnostní správa komunikačních a 
bezpečnostních systémů nakládajících s utajovanou 
informací, nebo kryptografických systémů 
s celostátní působností, popř. v návaznosti na 
zahraniční systémy, nebo systémů pro kybernetickou 
bezpečnost státu. 

• Komplexní kontrolní, dozorová a metodická činnost 
ve vybraných oblastech ochrany utajovaných 
informací a v oblasti kybernetické bezpečnosti státu.  

• Zajišťování výroby, distribuce a evidence 
kryptografického materiálu s celostátní působnosti. 

• Výkon činnosti auditora kybernetické bezpečnosti u 
organizací zřízených orgány státní správy a 
územních samosprávných celků (auditor 
kybernetické bezpečnosti podle zákona  

evidence kryptografického materiálu s 
celostátní působností. 
• Tvorba a revize koncepčních, 
metodických a dalších materiálů v oblasti 
vzdělávání a osvěty v problematice 
kybernetické bezpečnosti.  
• Zajištění systému řízení bezpečnosti 
informací (manažer kybernetické 
bezpečnosti), zajištění návrhu a 
implementace bezpečnostních opatření 
(architekt kybernetické bezpečnosti) nebo 
provádění auditu kybernetické bezpečnosti 
(auditor kybernetické bezpečnosti) u správců 
a provozovatelů významného informačního 
systému. 
 
13. platová třída 
• 22. Tvorba celostátní koncepce 
kontroly kryptografické ochrany, kontroly v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti 
utajovaných informací v informačních a 
komunikačních systémech nebo provádění 
kontrol a testování mechanismů zabezpečení 
proti kybernetickým útokům v informačních 
systémech a komunikačních sítích. 
• Celostátní koordinace činností řešení 
kybernetických incidentů a specializovaná 
komplexní technicko analytická činnost za 
účelem řešení a detekce kybernetických 
bezpečnostních incidentů.  
• Tvorba strategických dokumentů 
státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
jejich implementace na národní a 
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o kybernetické bezpečnosti). 
• Řízení a odpovědnost za systém informací v oblasti 

kybernetické bezpečnosti u organizací zřízených 
orgány státní správy a územních samosprávných 
celků (manažer kybernetické bezpečnosti podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti). 

• Návrh a implementace bezpečnostních opatření pro 
oblast bezpečnostní architektury u organizací 
zřízených orgány státní správy a územních 
samosprávných celků (architekt kybernetické 
bezpečnosti podle zákona o kybernetické 
bezpečnosti). 

• Tvorba a revize koncepčních, metodických a dalších 
materiálů v oblasti vzdělávání a osvěty 
v problematice kybernetické bezpečnosti včetně 
tvorby vzdělávacích oborů, předmětů  
a přednášek nebo výkon funkce kontaktního bodu 
pro komunikaci s vzdělávacími/akademickými a 
osvětovými institucemi včetně výkonu preventivní 
osvětové činnosti.  
 

13. platová třída 

• 21. Tvorba celostátní koncepce kontroly v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti utajovaných 
informací v informačních a komunikačních 
systémech nebo provádění kontrol  
a testování mechanismů zabezpečení proti 
kybernetickým útokům v informačních systémech a 
komunikačních sítích a kryptografické ochrany. 

• Celostátní koordinace činností v rámci řešení 
kybernetických incidentů, specializovaná komplexní 
technicko analytická činnost za účelem řešení a 

mezinárodní úrovni.  
• Celostátní koordinace a metodické 
usměrňování výroby, distribuce a evidence 
kryptografického materiálu na národní a 
mezinárodní úrovni, zejména v rámci EU a 
NATO. 
• Zajištění systému řízení bezpečnosti 
informací (manažer kybernetické 
bezpečnosti), zajištění návrhu a 
implementace bezpečnostních opatření 
(architekt kybernetické bezpečnosti) nebo 
provádění auditu kybernetické bezpečnosti 
(auditor kybernetické bezpečnosti) u správců 
a provozovatelů informačního nebo 
komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury. 
 
 
14. platová třída 
13. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, 
vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil 
České republiky.  
14. Tvorba koncepce strategie kybernetické 
bezpečnosti České republiky 
15. Tvorba koncepce státního dozoru, 
kontroly a metodiky v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a ve vybraných oblastech 
ochrany utajovaných informací, vč. 
harmonizace a systémové koordinace s 
mezinárodními, národními a nadnárodními 
systémy.  
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detekce kybernetických bezpečnostních incidentů.  
• Tvorba strategických dokumentů státu v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a jejich implementace na 
národní a mezinárodní úrovni.  

• Koordinace a metodické usměrňování výroby, 
distribuce a evidence kryptografického materiálu na 
národní a mezinárodní úrovni, zejména v rámci EU 
a NATO. 

• Výkon činnosti auditora kybernetické bezpečnosti u 
orgánů státní správy a územních samosprávných 
celků (auditor kybernetické bezpečnosti podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti). 

• Řízení a odpovědnost za systém informací v oblasti 
kybernetické bezpečnosti u orgánů státní správy a 
územních samosprávných celků (manažer 
kybernetické bezpečnosti podle zákona o 
kybernetické bezpečnosti). 

• Návrh a implementace bezpečnostních opatření pro 
oblast bezpečnostní architektury u orgánů státní 
správy a územních samosprávných celků (architekt 
kybernetické bezpečnosti podle zákona o 
kybernetické bezpečnosti). 

 
14. platová třída 

• 3. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské 
strategie, a výstavby ozbrojených sil  
a strategie kybernetické bezpečnosti České 
republiky.  

• Tvorba koncepce státního dozoru, kontroly a 
metodiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve 
vybraných oblastech ochrany utajovaných 
informací, vč. harmonizace a systémové koordinace 

15. platová třída 
• Tvorba koncepce a strategie 
bezpečnostní politiky státu.  
 
 
Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
2.16.08 LEKTOR A INSTRUKTOR 
12. platová třída   
2. Tvorba a organizace speciálních 
technických a netechnických cvičení 
kybernetické bezpečnosti s celonárodním i 
mezinárodním dosahem, komplexní 
koordinace činností v rámci České republiky 
a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících 
zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a 
navrhování řešení a doporučení (specialista 
cvičení kybernetické bezpečnosti). 
 
 
NÚKIB s vypořádáním souhlasí 
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s mezinárodními, národními a nadnárodními 
systémy. 

• Výkon činnosti auditora kybernetické bezpečnosti u 
ústředních orgánů státní správy (auditor 
kybernetické bezpečnosti podle zákona o 
kybernetické bezpečnosti). 

• Řízení a odpovědnost za systém informací v oblasti 
kybernetické bezpečnosti u ústředních orgánů státní 
správy (manažer kybernetické bezpečnosti podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti). 

• Návrh a implementace bezpečnostních opatření pro 
oblast bezpečnostní architektury 
u ústředních orgánů státní správy (architekt 
kybernetické bezpečnosti podle zákona 
o kybernetické bezpečnosti). 

 
15. platová třída 

• Tvorba koncepce kybernetické bezpečnostní politiky 
státu. 

 
4. Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

2.16.08 LEKTOR INSTRUKTOR 

12. platová třída   

Tvorba a organizace speciálních technických a 
netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s 
celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní 
koordinace činností  
v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba 
vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých 
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míst a navrhování řešení a doporučení (specialista 
cvičení kybernetické bezpečnosti). 

 SÚJB K ČÁSTI PRVNÍ čl. I bodu 60, který novelizuje 2. část díl 
2.10 Státní správa a samospráva, 2.10.22 REFERENT 
BEZPEČNOSTI STÁTU, resp. k 13. platové třídě u bodu 24. 
Navrhujeme nové znění textu následovně: 

„Zpracovávání metodických systémových opatření 
pro výkon státní správy, včetně kontroly, v oblasti 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, způsobilosti 
technických provozů jaderných zařízení a pracovišť 
se zdroji ionizujícího záření, povinně zavedeného 
systému řízení, přepravy radioaktivní nebo štěpné 
látky, zabezpečení, nakládání s jadernými 
položkami, opatření vedoucích ke snížení přírodního 
ozáření, dohledu nad stanovenými látkami, které by 
mohly být zneužity k porušování zákazu chemických 
a biologických zbraní s celorepublikovou 
působností.“ 

Akceptováno 

 SMO K části první, Čl. I, bod 60: 

1) Díl 2.10.01 Referent společné státní správy a 
samosprávy 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 250/2016 Sb., požaduje pro 

 
Vysvětleno 
Projednávání a vedení řízení o přestupcích 
bylo zařazeno do 10. platové třídy s ohledem 
na aktuální zákonem danou kvalifikační 
náročnost. Předpokládá se, že v návaznosti na 
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činnost spočívající v projednávání a vedení řízení o 
přestupcích, s výjimkou přestupků projednávaných na místě, 
zásadně vysokoškolské vzdělání v magisterském programu, 
považujeme navrhované zařazení do 10. platové třídy, pro 
kterou je považována za dostatečnou kvalifikace na úrovni 
Bc. nebo vyššího odborného vzdělání, za neadekvátní. 

2) Díl 2.10.13 Referent sociálních věcí  

Nesouhlasíme se zařazením výkonu veřejného opatrovníka 
do 9. platové třídy a do části 2.10.13 Referent sociálních věcí 
obecně.  

1) Jde o vysoce specializovanou činnost, která klade 
nároky na znalosti ze všech možných oblastí práva, 
komunikační schopnosti, ekonomické znalosti atd., 
srovnatelnou s výkonem práce sociálního pracovníka, 
který se navrhuje zařadit nově nejméně do třídy 10 až 
11. Zařazení do 9. platového stupně zakládá 
nerovnost při výkonu práce veřejného opatrovníka 
oproti výkonu práce veřejného poručenství a 
opatrovnictví dětí, které z pohledu výkonu 
jednotlivých činností a osoby opatrovance je 
minimálně stejného rozsahu. 

 

 

 

 

cílovou kvalifikační náročnost se do 11. 
platové třídy zařadí práce odpovídající této 
požadované kvalifikaci. 
 
SMO na připomínce trvá - rozpor 
 
Neakceptováno 
Vzhledem k tomu, že jednání o zásadních 
životních záležitostech a situacích 
opatrovance přísluší soudu, stará se 
opatrovník o naplnění opatrovancových práv 
a ochranu jeho zájmů v běžných životních 
situacích. Obsahem činnosti opatrovníka je 
tedy právní jednání v běžných životních 
situacích a běžná správa jeho jmění. Práci 
veřejného opatrovníka tudíž nelze z hlediska 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
považovat za rovnocennou s jinými 
komplexními agendami vykonávané 
v přenesené působnosti územními 
samosprávnými celky, které jsou zařazeny do 
10. platové třídy (stavební úřad, živnostenský 
úřad, správa životního prostředí, apod.) ani 
s jinými pracemi v této platové třídě, 
například z oblasti sociálních prací. 
Zásadní nižší je zejména kvalifikační 
náročnost práce veřejného opatrovníka. 
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2) Výkon veřejného opatrovnictví obecně není 
považován za výkon sociální práce, proto 
považujeme jeho zařazení pod činnosti referenta 
sociálních věcí za nevhodné, protože rozsah činností 
veřejného opatrovníka mnohem více přesahuje oblast 
sociální práce. 

3) K části první, Čl. I, bod 60: 
Požadujeme doplnit výslovnou úpravu a zařazení činnosti 
pověřence pro ochranu osobních údajů. Např. z 
navrhované úpravy ochrany osobních údajů zařazené nově 
v dílu 2.10.22 (13.PT bod 25) není taková činnost patrná, 
vzhledem k tomu, že jde v případě výkonu činnosti 
pověřence o jednoznačně vymezené povinnosti a jde   přitom 
o organické propojení kontroly, auditu a nastavení 
informačních systémů na úrovni příslušných jednotlivých 
subjektů, nikoliv státu jako celku. 

SMO na připomínce trvá - rozpor 
 
Akceptováno 
 
Příklad bude přesunut do společných 
(povolání 2.10.1) 
 
 
 
Akceptováno 
 
Bude doplněno dle vypořádání připomínky 
ÚOOÚ 
 

 ÚOOÚ 
1. V článku I se na konci bodu 9 doplňují slova 

„2.10.35 Referent správy osobních údajů 11-13“.  

Odůvodnění Zrušení dílu 2.10.53 Referent správy osobních 
údajů je koncepčně nesprávné. 

Akceptováno 
2.10.35 Referent správy osobních údajů 10-
13 

2. V článku I bodu 60 se v dílu 2.10.22 Referent 
bezpečnosti státu v platové třídě 11 bod 11 
(„Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti 
kontrolované osoby mající postavení správce nebo 

Akceptováno 
Příklady zařazeny do dílu 2.10.34 
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zpracovatele osobních údajů nebo provádění 
specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.“), 
v platové třídě 12 bod 19 („Komplexní dozorová 
činnost zahrnující posuzování specializovaných 
oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo 
posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé 
skupiny osobních údajů nebo zasahujících do 
soukromí většího počtu osob.“) a v platové třídě 13 
bod 25 („Tvorba standardů pro způsoby a prostředky 
dodržování povinností při zpracování a ochraně 
osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo 
nakládání s identifikátory.“) zrušují. 

Odůvodnění: Zařazení činností souvisejících s ochranou 
osobních údajů v rámci dílu 2.10.22 Referent bezpečnosti 
státu pod body 11 v platové třídě 11, 19 v platové třídě 12 a 
25 v platové třídě 13 je koncepčně nesprávné, neboť se jedná 
o specifické činnosti, které se pod tento díl nedají podřadit a 
vyžadují speciální úpravu v rámci ochrany osobních údajů, 
které je v současnosti v rámci EU věnována zvýšená 
pozornost. 

3. V článku I se na konci bodu 60 doplňuje text: „2.10.35 
REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
11. platová třída  
1. Podpora činnosti pověřence ochrany osobních údajů nebo 
výkon dílčích činností, včetně zajišťování jeho agendy. 

Akceptováno částečně 
 
Do povolání Referent správy osobních údajů 
se uvede tento text: 
 

„10. platová třída 

Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
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12. platová třída  

1. Zajišťování agendy pověřence ochrany osobních údajů u 
správců nebo zpracovatelů provádějících specializované 
činnosti týkající se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo 
zasahující do soukromí většího počtu osob. 

13. platová třída 

1. 1. Zajišťování agendy pověřence ochrany 
osobních údajů u správců nebo zpracovatelů 
s celostátní působností, včetně posuzování 
standardů pro způsoby a prostředky dodržování 
povinností při zpracování osobních údajů.“ 

ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který 
standardně zpracovává omezené množství 
osobních údajů pro účely plnění povinností, 
popřípadě zvláštních práv správce nebo 
omezeného počtu jeho subjektu údajů 
například v oblasti personální správy. 

11. platová třída 

Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který 
zpracovává osobní údaje nezbytné pro určení, 
výkon a obhajobu práv subjektu údajů, pro 
ochranu důležitých zájmů subjektu údajů 
nebo pro plnění dílčích úkolů při výkonu 
veřejné moci.  

12. platová třída 

Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který 
shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní 
údaje nezbytné pro splnění povinností a 
úkolů při výkonu veřejné moci se značným 
rizikem ohrožení práv a svobod subjektů 
údajů vyžadující specifická, rozsáhlá 
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technická a organizační ochranná opatření. 

13. platová třída 

Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který 
systematicky shromažďuje, zpracovává a 
ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů 
z důvodu významného veřejného zájmu na 
celostátní, příp. mezinárodní úrovni při 
plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné 
moci s vysokým rizikem pro práva a svobody 
subjektu údajů.“. 

ÚOOÚ nesouhlasí s uvedením 10. platové 
třídy - rozpor 
 

 Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 
 

1. V části III. materiálu Návrh nařízení vlády v povolání 
2.10.01 referent společné státní správy a samosprávy v 9. 
platové třídě chybí bod 6 (strana 20), který v dosud platném 
Katalogu prací ve veřejných službách a správě (NV č. 
222/2010 Sb.) zní: 
„6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních 
případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu 
nebo správního úřadu s celostátní působností.“  

Akceptováno 

 MHM Praha k bodu 60 (příloze „Zařazení prací do povolání a 
platových tříd“ 2. části dílu 2.10): 

1. Doporučujeme u 2.10.09 doplnit 12. platovou třídu, u 
2.10.12 a 2.10.13 doplnit 7. platovou třídu a u 
2.10.15 doplnit 12. a 13. platovou třídu. 

Vysvětleno 
Doplňuje se 7. platová třída v povolání 
2.10.12. Ostatní požadovaná doplnění byla 
příslušnými gestory jednoznačně označena 
jako správní činnosti vykonávané pouze ve 
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2. Požadujeme u 2.10.13 „Výkon veřejného 
opatrovnictví“, uvedený v 9. platové třídě bodu 6, 
zařadit do 10. platové třídy jako bod 13. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Problematika výkonu opatrovnictví je 
velmi náročná, zajištění péče o občana omezeného ve 
svéprávnosti představuje jeden z nejobtížnějších 
úkolů. Jistým způsobem se dá veřejné opatrovnictví 
charakterizovat jako „speciální složka“ sociální 
práce. Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení 
člověka, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo 
vyžaduje-li to veřejný zájem. Základní povinností 
opatrovníka je pomoc při rozhodování a právně 
jednat za opatrovance (osoby se zdravotním 
postižením). Tuto činnost veřejný opatrovník 
vykonává zcela samostatně a tato činnost současně s 
sebou nese vysokou odpovědnost. Další důležitou 
úlohou je správa jmění opatrovance s vysokou mírou 
odpovědnosti za škodu. Nelze přehlédnout i velkou 
časovou náročnost pro opatrovníka, kdy je nutné 
zabezpečit všechny úkony, kroky spojené s 
potřebami opatrovance, a to i v čase mimo běžnou 
pracovní dobu. Zákonem je vyžadován nejen 
pravidelný kontakt opatrovníka s opatrovancem, ale i 
nepřetržitá pohotovost opatrovníka při řešení 
životních situací opatrovance (např. podle § 28 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), má pacient právo na přítomnost blízké 
osoby). Srovnatelná činnost „Výkon veřejného 

správních úřadech. 
MHM vysvětlení akceptuje 
 
Neakceptováno 
Vzhledem k tomu, že jednání o zásadních 
životních záležitostech a situacích 
opatrovance přísluší soudu, stará se 
opatrovník o naplnění opatrovancových práv 
a ochranu jeho zájmů v běžných životních 
situacích. Obsahem činnosti opatrovníka je 
tedy právní jednání v běžných životních 
situacích a běžná správa jeho jmění. Práci 
veřejného opatrovníka tudíž nelze z hlediska 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
považovat za rovnocennou s jinými 
komplexními agendami vykonávané 
v přenesené působnosti územními 
samosprávnými celky, které jsou zařazeny do 
10. platové třídy (stavební úřad, živnostenský 
úřad, správa životního prostředí, apod.) ani 
s jinými pracemi v této platové třídě, 
například z oblasti sociálních prací. 
Zásadní nižší je zejména kvalifikační 
náročnost práce veřejného opatrovníka. 
 
MHM na připomínce trvá - rozpor 
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poručenství a opatrovnictví dětí“ je zařazena do 10. 
platové třídy. 

3. Požadujeme u 2.10.13 „Zajišťování sociálně-právní 
ochrany dětí“, uvedené v 10. platové třídě bodu 2, 
zařadit do 11. platové třídy jako bod 11 a „Sociální 
práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin 
jinak trestný a s dětmi páchajícími přestupky. Plnění 
úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor 
pro mládež)“, uvedené v 10. platové třídě bodu 9, 
zařadit do 11. platové třídy jako bod 12. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Zajišťování sociálně-právní ochrany 
dětí představuje vysoce náročnou činnost s velmi 
přísně nastavenými požadavky na kvalifikaci 
pracovníků. Lze zde mj. odkázat na stanovisko 
Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2015/63966-
224 ze dne 21. 12. 2015, ve kterém se uvádí „V 
souladu s tímto stanoviskem je v návrhu katalogu 
prací počítáno se zařazením činností „8. Depistážní 
činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a 
skupin osob sociálním vyloučením, osob ohroženým 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní 
nebo ochranné léčby nebo výkonu trestu, osob, 
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 
jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke 
konfliktu se společností včetně poskytování 
odborného sociálního poradenství a zprostředkování 
sociálních služeb“, dále „9. Provádění komplexního 
sociálního šetření ve vyloučených lokalitách 
nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná 
analýza, poskytování odborného sociálního 
poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho 

 
 
Vysvětleno 
Uvedené práce sociálního pracovníka 
v zásadě byly v povolání 2.08.02 Sociální 
pracovník zařazeny do 11. platové třídy a po 
částečné úpravě textu se navrhuje je do této 
platové třídy zařadit i nadále. Pokud tedy 
budou součástí sociálně-právní ochrany dětí 
nebo práce kurátora pro děti a mládež, zařadí 
se zaměstnanec do platové třídy podle těchto 
prací ve vyšších platových třídách.  
 
MHM vysvětlení akceptuje 
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rámci“ a „10. Sociální práce změřená na jednotlivce, 
rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního 
vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo 
sociálním vývoji“ do 11. platové třídy“ (viz příloha 
„Zařazení správních činností členěných podle 
odborného zaměření do platových tříd“ 2. část díl 20 
Sociální věci, 11. platová třída body 8-10). 
Ve zmíněném stanovisku pak Ministerstvo práce a 
sociálních věcí uvádí, že „pro samostatný výkon 
náročných specializovaných agend prováděných v 
přirozeném prostředí potřebných osob je zejména 
depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené 
a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v 
nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich 
sociálních potřeb, nebo práce spočívající v 
poskytování krizové intervence, nebo sociální práce 
zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se 
zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku 
problémů v osobním nebo sociálním vývoji, nebo 
samostatný výkon sociálního šetření, lze oprávněně 
předpokládat, že zařazení sociálních pracovníků bude 
odpovídat 11. nebo vyšší platové třídě“. Není pochyb 
o tom, že činnosti uvedené ve stanovisku 
Ministerstva práce a sociálních věcí jsou součástí 
výkonu a zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, 
která je rovněž vykonávána v terénu, v přirozeném 
prostředí ohrožených dětí, kdy náročnost činnosti 
pracovníků sociálně-právní ochrany dětí neustále 
narůstá. 

4. Požadujeme u 2.10.13, 12. platové třídy doplnit nový 
bod 2, který zní: 
„2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Do 12. platové třídy v povolání 2.10.13 
Referent sociálních věcí se doplní nový bod 
2, který zní: „2. Koordinace a metodické 
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státní správy v oblasti sociální práce, sociálně-právní 
ochrany dětí a veřejného opatrovnictví na úrovni 
krajů a hlavního města Prahy“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: V části věnované 12. platové třídě jsou 
obsaženy pouze činnosti vykonávané v oblasti 
důchodového a nemocenského pojištění na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Zcela je vynechána oblast sociálních 
agend spravovaných územními samosprávnými celky 
a vyššími územními samosprávnými celky. Jestliže 
jsou tyto agendy obsažené v této části katalogu v 
nižších platových třídách, není důvod vynechávat 
sociální agendy vykonávané na krajské úrovni, 
pokud jde o metodické, koordinační a kontrolní 
činnosti. Zařazení do 12. platové třídy pak plně 
odpovídá správním činnostem uvedeným v části 2. 
 

5. Požadujeme u 2.10.13, 13. platové třídy doplnit nový 
bod 4, který zní: 
„4. Koordinace a metodické usměrňování výkonu 
státní správy v oblasti sociální práce, sociálně-právní 
ochrany dětí a veřejného opatrovnictví na celostátní 
úrovni“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: analogicky viz připomínka k 2.10.13, 
12. platové třídě. 
 

6. Požadujeme u 2.10.14, 8. platová třída bod 2 zrušit a 
u 11. platové třídy doplnit nový bod 7, který zní: 
„7. Komplexní výkon udělování oprávnění k 

usměrňování výkonu státní správy v oblasti 
sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí a 
veřejného opatrovnictví na úrovni krajů nebo 
hlavního města Prahy.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Činnost je předmětem úpravy v katalogu 
správních činností.  
 
MHM vysvětlení akceptuje 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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poskytování zdravotních služeb, odborné posuzování 
podmínek pro poskytování zdravotních služeb při 
zpracování žádosti o udělení poskytování 
zdravotních služeb a kontrola jejich plnění v rámci 
řízení o udělení oprávnění.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: V dosavadním znění nařízení vlády v 
části 2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI 
(SLUŽBY) VČETNĚ VEŘEJNÉHO 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ bylo uvedeno v 10. 
platové třídě bodě 5 „Ověřování zákonem 
stanovených požadavků a odborné zpracovávání 
rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických 
zařízení.“. V navrženém znění je v části 2.10.14 
REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ uvedeno 
v 8. platové třídě bodě 2 „Příprava zpracovávání 
rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických 
zařízení.“. Předně již nejsou vydávána rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení, ale o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona o zdravotních službách. Dále není tato 
činnost vykonávána samostatně, ale je součástí 
komplexního rozhodování o udělení oprávnění. 
Oproti minulosti došlo ke zvýšení náročnosti této 
agendy (v poslední době např. 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, kde se 
ruší dosavadní způsob prokazování oprávnění 
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vykonávat bez odborného dohledu nelékařské 
zdravotnické povolání). V této souvislosti také 
upozorňujeme, že např. u referentů sociálních věcí 
původně v části 2.10.19 bylo v 10. platové třídě v 
bodě 14 „Odborné posuzování podmínek pro 
registraci a zrušování registrace poskytovatelům 
sociálních služeb.“ Nově je u 2.10.13, 11. třídy bodu 
10 uvedeno „Komplexní výkon registrace v rámci 
poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek 
pro poskytování sociálních služeb při posuzování 
žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.“. Nelze 
souhlasit, když u obdobné činnosti došlo na úseku 
sociálních věcí ke zvýšení z 10. platové třídy na 11. 
platovou třídu, aby u zdravotnictví došlo naopak ke 
snížení z 10. platové třídy do 8. platové třídy. Pokud 
jde o zařazení nového bodu, z hlediska složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti je problematika 
oprávnění poskytovatelů zdravotních služeb 
minimálně srovnatelná s registrací poskytovatelů 
sociálních služeb.  
 

7. Požadujeme u 2.10.25 ponechat původní bod 5 v 11. 
platové třídě „Udělování a odnímání akreditace k 
provozování výuky a výcviku řidičů včetně 
provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a 
vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky 
a výcviku řidičů.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: V rámci výkonu přenesené působnosti 
je hlavní město Praha obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a současně i 
krajským úřadem (dále jen „KÚ“). Pro všechny níže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Do povolání 2.10.25 se doplní nový bod 4 v 
11. platové třídě, který zní: „4. Udělování a 
odnímání akreditace k provozování výuky a 
výcviku řidičů včetně provádění zkoušek 
žadatelů o profesní osvědčení a vydávání 
profesního osvědčení pro učitele výuky a 
výcviku řidičů. 
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uvedené činnosti je zmocněno zákonem 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Konkrétně se jedná o následující 
ustanovení zákona č. 247/2000 Sb.: vydávání 
registrací autoškol - § 2 odst. 2 (ORP), rozhodování o 
odnětí registrací autoškol - § 6 (ORP), vydávání 
akreditací školících středisek řidičů - § 49 odst. 1 
(KÚ), rozhodování o odnětí akreditací školících 
středisek - § 52 odst. 1 (KÚ), vydávání vyšších 
akreditací k provozování školení bezpečné jízdy 
(nadstavba uvedených školících středisek) - § 52e 
odst. 2 (KÚ), rozhodování o odnětí akreditací k 
provozování školení bezpečné jízdy - § 52h odst. 1 
(KÚ), vydávání profesních osvědčení pro učitele 
autoškol - § 21 odst. 1 (KÚ), vedení evidence učitelů 
autoškol - § 21 odst. 1 (KÚ). 

 Jihočeský kraj Zásadní připomínka: 

1. K bodu 2.10.14 referent správy zdravotnictví – bod 2 
v 7 PT a bod 2 v 8 PT: 
7 PT/2 – „Kontrolní tematická činnost a místní šetření 
podle pokynů, například kontrola plnění podmínek 
stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení.“ 

8 PT/2- „Příprava zpracování rozhodnutí o registraci 
nestátních zdravotnických zařízení.“ 

Tato činnost (registrace NZZ a kontrola plnění jejich 
podmínek) byla v katalogu práce v 10 PT, stejně jako 

 
 
Akceptováno 
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registrace poskytovatelů sociálních služeb. Touto novelou 
došlo u poskytovatelů sociálních služeb u registrací a 
kontrole plnění jejich podmínek ke zvýšení do 11 PT. U 
poskytovatelů zdravotních služeb však došlo nesmyslně u 
registrací ke snížení do 8 PT a u kontroly plnění jejich 
podmínek dokonce do 7 PT. Touto „degradace“ práce 
registrátorek v oblasti zdravotnictví, když jde minimálně o 
stejnou činnost, pouze jedna je v oblasti sociálních služeb 
a druhá v oblasti zdravotních služeb, dojde k ohrožení 
činnosti krajského úřadu jako příslušného správního 
orgánu v této agendě, protože za navazujících platových 
podmínek nebude mít krajský úřad pracovníky, kteří to 
budou ochotni dělat. Jelikož tato činnost je neustále 
náročnější, zejména v oblasti posuzování personálního 
zajištění, což je hlavním předmětem i kontroly, kdy jsou 
kladeny na tyto pracovníky i velké nároky na právní 
znalosti (převod majetkových práv), požadujeme tyto 
činnosti přesunout do 11 PT, stejně jako registrace a 
kontrola u poskytovatelů sociálních služeb, aby 
nedocházelo k nerovnému přístupu a diskriminaci. Pro 
úplnost ještě doporučujeme uvádět aktuální pojmosloví 
(v současné době jsou nejen registrace, ale zejména 
oprávnění poskytovatelů zdravotních služeb). 

2. K vypuštění bodu 1.01.08 kontrolor, bod 2 a 6 v 10 
PT:  
10 PT/2 – „ Samostatné provádění vysoce náročných 
kontrol ve specializované oblasti.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
V povolání 1.01.08 se nenavrhují žádné 
změny. 
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10 PT/6 – „ Vyřizování závažných stížností a navrhování 
opatření k nápravě.“ 

Tyto činnosti v předloženém návrhu již nejsou, ani se 
nikterak neobjevují v části 2.10.14 (referent správy 
zdravotnictví) nebo v části 2.10.01 (referent společné 
státní správy a samosprávy). Jedná se o kontroly, ke 
kterým jsou pracovníci krajských úřadu na odboru 
zdravotnictví příslušní, ale tyto kontroly nejsou konkrétně 
pojmenovány v katalogu. Dále jde též o agendu stížností, 
kdy se na odboru zdravotnictví jedná zejm. o stížnosti na 
poskytování zdravotních služeb. V katalogu jsou v 10 PT 
pouze stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob 
nebo proti postupu správního orgánu. Požadujeme tyto 
činnosti (kontroly a stížnosti) ponechat a zařadit do 
katalogu minimálně do 10 PT, neboť se jedná o velmi 
náročnou práci, která vyžaduje opět nejen znalost 
personálního zajištění u poskytovatelů zdravotních služeb, 
ale i právní znalosti, kdy subjekty dotčené kontrolou nebo 
stížností jsou dnes již běžně zastupování právními 
zástupci, kteří využívají svých práv v celé škále možností, 
které jim právní řád umožňuje. 

Pozn.: Pokud bod 1.01.08 zůstává zachován v nezměněné 
podobě, je tato připomínka bezpředmětná. 

3. Dále je v návrhu zařazena do 12 PT v bodu 2.10.02 
tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje 
krajů z hlediska zdravotní péče. Na této činnosti se 
podílejí zejména vedoucí oddělení odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
K zařazení vrcholných zaměstnanců krajů do 
13. platové třídy se využijí ustanovení v 
povolání 2.10.33 Referent rozvoje územních 
samosprávných celků 
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zdravotnictví, avšak jejich koordinaci zajišťuje 
vedoucí odboru, který je logicky ve vyšší PT (podle 
dosavadního katalogu v 13 PT). Požadujeme proto 
tvorbu koncepcí a programů rozvoje krajů z hlediska 
zdravotní péče ponechat ve 12 PT, kde jsou vedoucí 
oddělení podle dosavadního katalogu, ale jejich 
koordinaci přesunout do 13 PT. 

 

 
 

 Karlovarský kraj K položce „2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY 
VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU“ Katalogu prací ve veřejných 
službách a správě A. Seznam povolání a rozpětí platových 
tříd: 

 
Navrhované zařazení - 8. platová třída - 2. Komplexní výkon 
agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů 
nebo evidence obyvatel a rodných čísel. 
Žádáme o zohlednění výše uvedených argumentů a zařazení 
agendy do platové třídy 9. 

Akceptováno 
 

 Královéhradecký 
kraj 

K části I., čl. 1, bod 63:  
V příloze v Zařazení prací do povolání a platových tříd v 2. 
části v dílu 2.16 Výchova  
a vzdělávání v povolání 2.16.02 Vychovatel v 9. platové 
třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „spojená s 
tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, 
kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu 
své výchovné činnosti  
a vycházející ze školního vzdělávacího plánu.“ 

 V souladu se školským zákonem změnit podtržený 
text na „školního vzdělávacího programu“. 

 
Akceptováno 
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Dále nesouhlasíme s přeřazováním pracovních činností do 
nižších platových tříd oproti stávajícímu znění katalogu prací 
ve veřejných službách a správě. S ohledem na skutečnost,     
že doposud není známé novelizované znění Nařízení Vlády 
ČR č. 564/2006 Sb., není možné kvantifikovat dopad 
přeřazení určitých činností katalogu prací do nižších 
platových tříd.       Lze však předpokládat, že oproti vládou 
avizovanému zvýšení platů by v konečném důsledku došlo ke 
snížení platů některých zaměstnanců. V případě, kdy by 
nastala uvedená skutečnost, je pravděpodobné, že v jejím 
důsledku dojde k úbytku kvalifikovaných zaměstnanců 
zařazených do krajského úřadu, kterým je svěřena příslušná 
agenda. 

Agenda odvětví zdravotnictví má po obsahové stránce 
nejblíže k agendě odvětví sociálních věcí. Z důvodů výše 
uvedených tak považujeme za neakceptovatelné, aby určitá 
agenda byla pro odvětví zdravotnictví přesunuta z 10. do 8., 
resp. 7. platové třídy, zatímco v případě odvětví sociálních 
věcí dochází k přesunu obdobné agendy z 10. do 11. platové 
třídy. 

Návrh Nařízení terminologicky neodpovídá relevantním 
právním předpisům (např. v odvětví zdravotnictví - již nejsou 
vydávána rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických 
zařízení, ale o oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
/viz zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů/). 

Návrh Nařízení dále neobsahuje agendy, které v podmínkách 

Akceptováno 
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krajských úřadů pro svoji komplikovanost a náročnost 
vyžadují samostatnou pracovní pozici (např. prošetřování 
stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
ve znění pozdějších předpisů). V rámci navrhovaného znění 
tak není jasné, do které platové třídy příslušného 
zaměstnance zařadit. 

 Liberecký kraj DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ: 

1. 7. platová třída 
Vyjmout bod 2. Kontrolní tematická činnost a místní 
šetření podle pokynů, například kontrola plnění 
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci 
nestátních zdravotnických zařízení a nově je přiřadit 
k činnosti související s komplexním výkonem vydávání 
oprávnění  
k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek 
pro poskytování zdravotních služeb  
při posuzování žádosti o vydání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a kontrola jejich plnění do 11. platové 
třídy. 

 
 
 
 
Akceptováno 

2. 8. platová třída  
Vyjmout bod 2.  Příprava zpracovávání rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení a nově 
jej zařadit do 11. platové třídy v novém znění dle 
aktuální legislativy: Komplexní výkon vydávání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

Akceptováno 
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posuzování podmínek pro poskytování zdravotních 
služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich 
plnění. 

3. 12. platová třída 
doplnit bod č. 4: Tvorba a koordinace koncepcí a programů 
rozvoje krajů a hlavního města Prahy, včetně preventivních 
programů, z hlediska zdravotní péče. 

Vysvětleno 

 Moravskoslezský 
kraj 

2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                    
Navrhujeme sjednotit pozice v rámci katalogu prací u 
veřejného opatrovnictví u osob zletilých omezených ve 
svéprávnosti s opatrovnictvím a poručenstvím u nezletilých 
dětí. Výkon veřejného opatrovnictví u osob omezených ve 
svéprávnosti navrhujeme přesunout do oddílu 2.10.13.10. 

Vysvětleno  
Viz stanovisko k připomínce Hl. m. Prahy 

2.10.13.11 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                    
Navrhujeme upravit výkon činnosti v katalogu prací a doplnit 
jej u kontroly, metodického usměrňování a koordinace 
výkonu sociální práce prováděné obecními úřady, tzn. bod 
2.10.13.11 doplnit o koordinaci, metodickou a kontrolní 
činnost v působnosti krajského úřadu k výkonu sociální práce 
obecními úřady. Koordinace sociální práce zaměřené na 
jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního 
vyloučení. 

Akceptováno 

2.10.13.11 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                    
Navrhujeme upravit výkon činnosti kontroly, metodického 
usměrňování a koordinace výkonu opatření spadajících do 
oblasti sociální ochrany osob prováděné obcí, tzn. oddíl 

Akceptováno 
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2.10.13.11 doplnit o metodickou, kontrolní a koordinační 
činnost na úseku opatření sociální ochrany prováděné 
obecními úřady.  
2.10.14 REFERENT VE ZDRAVOTNICTVÍ  
Navrhujeme zařadit činnost: Příprava zpracování rozhodnutí 
o registraci nestátních zdravotnických zařízení do 10. platové 
třídy, případně do 11. platové třídy. Zároveň navrhujeme tuto 
agendu doplnit o rozhodnutí o oprávnění. 
Navrhujeme zařadit činnost: Kontrolní tematická činnost a 
místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění 
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení do 10. platové třídy, případně do 11. 
platové třídy. Zároveň navrhujeme tuto agendu doplnit o 
rozhodnutí o oprávnění poskytovatelů zdravotních služeb. 
Resp. navrhujeme u agendy registrací a kontroly (vydávání 
rozhodnutí o oprávnění a následná kontrola) aplikovat stejný 
model jako je u referenta sociálních věcí. 

Akceptováno 

2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU 
DOPRAVU 
Zásadní připomínka se vztahuje k vypuštění činnosti 
spočívající v udělování a odnímání akreditace k provozování 
výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o 
profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro 
učitele výuky a výcviku řidičů z 11. platové třídy. Tato 
konkrétní činnost již není zařazena do žádné třídy, přičemž je 
nadále jednou ze stěžejních činností vykonávanou krajským 
úřadem na úseku dopravy. 

Akceptováno 

 Olomoucký kraj 1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I., bodu 59:   
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V díle 2.08.02 se v 10. platové třídě navrhuje vypustit činnost 
„Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a 
skupinové sociální práci“, přičemž tento druh práce se v nově 
navrhovaném textu již neobjevuje. Zastáváme názor, že 
uvedený druh práce by v nějaké podobě měl zůstat zachován 
se zařazením minimálně do 11. platové třídy s ohledem na 
fakt, že sociální pracovník může být zařazen nejméně v 10. 
třídě. Pro podporu tohoto stanoviska lze rovněž poukázat na 
správní činnost uvedenou v díle 2.10.13, 11. platové třídě 
„Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí v působnosti obce s rozšířenou 
působností, kraje nebo hlavního města Prahy“. Obdobný druh 
práce však není definován pro kontrolu, metodické 
usměrňování a koordinaci výkonu činností sociální práce 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Považujeme 
za nezbytné obdobnou činnost v nařízení vlády definovat. 

Vysvětleno 
Ustanovení bylo pro nejasnost vypuštěno. 
Olomoucký kraj s vysvětlením souhlasí 

2. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I., bodu 60:  
Nelze se ztotožnit se zařazením výkonu veřejného 
opatrovnictví do 9. platové třídy (díl 2.10.13). Jedná se o 
vysoce specializovanou činnost, která vyžaduje řadu 
odborných znalostí z oblasti práva, komunikace s lidmi 
s postižením atd. Jedná se o činnost neméně náročnou jako 
výkon povolání sociálního pracovníka, které po změně bude 
nejméně v 10. platové třídě. Navrhujeme tak zařazení výkonu 
veřejného opatrovnictví nejméně do 10. platové třídy. Není 
ani zřejmé, jak odůvodňuje předkladatel rozdílnost v zařazení 
správní činnosti v závislosti na věku opatrovance – výkon 
veřejného poručenství a opatrovnictví dětí je navrhováno 
zařadit do 10. platové třídy. Není také řešena činnost kontroly 
a metodického usměrňování výkonu veřejného opatrovnictví, 
které přísluší krajským úřadům. Nutno rovněž upozornit, že 

Vysvětleno 
 
Viz stanovisko k připomínce Hl. m. Prahy 
 
Olomoucký kraj s vysvětlením souhlasí 
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zařazení veřejného opatrovnictví do dílu 2.10.13 Referent 
sociálních věcí nelze považovat za vhodné, neboť výkon 
veřejného opatrovnictví má širší rozsah než oblast sociálních 
věcí. 
3. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I., bodu 60:  
Není zřejmé, proč není z části 2.10.13, 11. platové třídy, 
vypuštěn bod 7 (nově 6) „Komplexní výkon inspekce 
poskytování sociálních služeb“, když tuto působnost 
vykonává MPSV a je z tohoto důvodu definována v jiném 
právním předpise. 

Vysvětleno 
Nemusí být předmětem jen služebního 
systemizovaného místa 
 
Olomoucký kraj s vysvětlením souhlasí 

4. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I., bodu 60:   
V dosavadním znění nařízení vlády v části 2.10.22 
REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ bylo uvedeno 
v 10. platové třídě v bodě 5.: „Ověřování zákonem 
stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení.“ V navrženém 
znění je v části 2.10.14 REFERENT SPRÁVY 
ZDRAVOTNICTVÍ uvedeno v 8. platové třídě v bodě 2.: 
„Příprava zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení“. 

S tím nelze souhlasit zaprvé proto, že již nejsou vydávána 
rozhodnutí o registraci  nestátních zdravotnických zařízení, 
ale o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Dále 
v návaznosti na změny různých zákonů se tato agenda spíš 
komplikuje, než zjednodušuje (v poslední době např. zákona 
č. 96/2004 Sb., kde se ruší dosavadní způsob prokazování 
oprávnění vykonávat bez odborného dohledu nelékařské 

Akceptováno 
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zdravotnické povolání).   

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme, aby do textu 
návrhu v části 2.10.14 bylo nejméně do 10. platové třídy 
doplněno:  „Ověřování zákonem stanovených požadavků a 
odborné zpracovávání rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb.“ 

V této souvislosti také upozorňujeme, že např. u referentů 
sociálních věcí je v nařízení vlády účinném v současné době 
v části 2.10.19 v 10. platové třídě v bodě 14. uvedeno: 
„Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování 
registrace poskytovatelům sociálních služeb.“ 
V navrhovaném znění má referent sociálních věcí v 2.10.13 
v 11. třídě uvedeno v bodu 10.: „Komplexní výkon registrace 
v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek 
pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o 
registraci a kontrola jejich plnění“. S uvedenou částí návrhu 
nesouhlasíme, když u obdobné činnosti došlo na úseku 
sociálních věcí ke zvýšení z platové třídy 10. na 11., ale u 
zdravotnictví došlo naopak ke snížení z platové třídy 10. do 
8. 

 Pardubický kraj DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA  

2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ 

7. platová třída 

Vyjmout bod 2. Kontrolní tematická činnost a místní šetření 
podle pokynů, například kontrola plnění podmínek 
stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních 

 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

zdravotnických zařízení.  

8. platová třída  

Vyjmout bod 2.  Příprava zpracovávání rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení.  

Akceptováno 

11. platová třída  

Vložit bod 7., ve znění: 

7. Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění. 

Akceptováno 

V části 2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
je nově 12 platových tříd. Nesouhlasíme s vypuštěním 13. – 
15. platové třídy, které byly v původním nařízení. 
Přinejmenším 13. platová třída by měla být ve znění nyní 
platného nařízení zachována. 

Neakceptováno 
Ve 13. platové třídě byly uvedeny pouze 
správní činnosti vykonávané na služebních 
systemizovaných místech. Pro zařazení 
vrcholných prací v dané oblasti do 13. 
platové třídy se využije povolání 2.10.33. 
Pardubický kraj akceptuje vypořádání 

V části 2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A 
VZDĚLÁVÁNÍ  zcela chybí 12. platová třída 

Vysvětleno  
Ve 12. platové třídě byly uvedeny pouze 
správní činnosti vykonávané na služebních 
systemizovaných místech. 
Pardubický kraj akceptuje vysvětlení 

 Plzeňský kraj Ke znění přílohy Seznam povolání a rozpětí platových tříd 
v 2. části díl 2.10 Státní správa a samospráva, 2.10.14. 
Referent správy zdravotnictví 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

8. platová třída  

Vyjmout bod 2. Příprava zpracovávání rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení.  

11. platová třída  

Vložit bod 7. znění: 

7. Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění. 

11. platová třída  

Vložit bod 7. znění: 

7. Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění. 

 

 Středočeský kraj Vzhledem k tomu, že bylo připomínkové řízení zkráceno, 
nebyl dostatečný časový prostor se návrhem detailně zabývat, 
jak by odpovídalo jeho závažnosti.  

Návrh nerespektuje aktuální vývoj právních předpisů 
v oblasti zdravotnictví, používá zastaralou, resp. od roku 
2012 neplatnou terminologii, u referentů správy zdravotnictví 
návrh neodpovídá potřebě poměrně zásadních změn. 
Referentům správy zdravotnictví (dříve referent pro zdravotní 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

péči (služby) včetně veřejného zdravotního pojištění) se 
významně změnil způsob jejich výkonu, a to se zásadním 
vlivem na jejich složitost, odpovědnost a rozsah. Tato 
skutečnost však neodpovídá navrhovanému zařazení 
vykonávané práce do platových tříd 

1) 2.08.01 pracovník v sociálních službách – 4. platová 
třída, bod 1 a 2 

Navrhujeme nahradit pojem „klient“ v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, pojmem „osoba“. 

Akceptováno 

2) 2.08.02 sociální pracovník – 10. třída, bod 6 
„Tvorba koncepce sociální práce …..ve zdravotnických 
zařízeních“…. 

Sociální práce ve zdravotnických zařízeních je zajišťována 
specializovanými pracovníky definovanými v katalogu prací 
(zdravotně sociální pracovník).  

Ustanovení proto navrhujeme vypustit.  

Vysvětleno 
Jedná se o dvě odlišné kategorie prací 
 
SČK vysvětlení akceptuje 

3) Tatáž nebo obdobná činnost je zařazena do různých tříd:  

10. třída „poskytování sociálně-právního poradenství, 
sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a 
dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či 
sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení 
hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez 
přístřeší…“;  

11. třída „Samostatné zajišťování a poskytování odborného 

Vysvětleno 
Rozdíl je zcela zřejmý  
 
SČK vysvětlení akceptuje 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

sociálního poradenství a provádění sociální práce 
s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích 
a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální 
rehabilitace“.  

Navrhujeme právní úpravu sjednotit nebo jasněji popsat 
odlišnosti uvedených typů poradenství (upozorňujeme, že 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zná pouze 
základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, 
jejichž obsah je definován v § 37 tohoto zákona). 

Katalog prací nevymezuje zařazení sociálního pracovníka 
v rezortu Ministerstva spravedlnosti (např. ve vězenství). 

4) 2.10.13.– 9. platová třída, bod 2, 3, 6 
 

Samostatný pojem „sociální péče“ již není aktuální. 
Navrhujeme změnit ho na pojem „sociální péče a prevence“, 
případně změnit tento pojem na pojem „v sociální oblasti.  

Pojem „staré občany“ navrhujeme nahradit aktuálním 
pojmem, např. „seniory.  

Chápeme, proč je výkon veřejného opatrovnictví zařazen v 9. 
třídě -  nepředpokládá se, že by pracovník musel nutně 
splňovat VŠ vzdělání, nicméně chybí možnost zařazení do 
vyšší třídy podle náročnosti a vzdělání (výkon opatrovnictví 
u konkrétních osob má různé stupně náročnosti – např. u 
opatrovanců vlastnících rozsáhlý majetek, který je nutné 
řádně spravovat).  

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

Výkon opatrovnictví není obecně považován za součást 
výkonu sociální práce a proto se nám nezdá šťastné zařazení 
výkonu veřejného opatrovnictví pod referenta sociálních 
věcí. 

5) 2.10.13 – 9., 10. a 11. platová třída – společná 
připomínka 

Agendy důchodového pojištění, nemocenského pojištění atd. 
a výkon inspekce poskytování sociálních služeb jsou 
vykonávány státní správou – platové zařazení státních 
zaměstnanců je upraveno nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o 
katalogu správních činností.  

Výjimkou by mohlo být ustanovení zvláštního příjemce 
dávky důchodového zabezpečení, kdy by tato povinnost 
zůstala v gesci obecních úřadů. 

Vysvětleno 
Zůstává pro účely důchodového pojištění 
vojáků 
 
SČK vysvětlení akceptuje.  

6) 2.10.13 – 11. platová třída, bod 8 
Požadujeme obdobně upravit kontrolu, metodické 
usměrňování a koordinaci výkonu sociální práce (vůči obcím 
II. a III. typu) a metodiky poskytování sociálních služeb (vůči 
poskytovatelům sociálních služeb) na území kraje 

Totéž platí i pro kontrolu, metodické usměrňování výkonu 
veřejného opatrovnictví (již od úrovně obcí I. typu) na území 
kraje.  

Pracovník zařazený na úřadu územně samosprávného celku 
jako sociální pracovník (podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi) musí splňovat podmínku vzdělání podle 
zákona č. 108/2006 Sb. a cit. zákony přímo stanoví 
povinnosti sociální pracovníka – navrhujeme zvážit, zda 
neupravit pozici referent sociálních věcí obdobně jako v 
(sociální pracovník obce vykonává obdobné činnosti jako 
v bodě 2.08.02 – Sociální pracovník). 

7) 2.10.14 referent správy zdravotnictví – obecná 
připomínka  

Uvedený termín „rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení“ není v souladu s platnými právními 
předpisy. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, se jedná o „rozhodnutí o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.  

Navrhujeme respektovat ustanovení citovaného zákona a 
předmětné nařízení vlády dát do souladu s jím používanou 
terminologií.   

Akceptováno 

8) 2.10.14 - 7. platová třída, bod 2 

Kontrolní činnost poskytovatelů zdravotních služeb klade na 
referenty kontrolní skupiny daleko vyšší nároky, než tomu 
bylo před rokem 2012. V praxi se jedná o zvýšené nároky na 
znalosti zdravotnické legislativy (zákon č. 372/2011 Sb., 
zákon č. 373/2011 Sb., zákon č. 374/2011 Sb., zákon 
č.167/1998 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., zákon č. 65/2017 Sb., 
zákon č. 95/2004 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., vyhláška č. 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

92/2012 Sb., vyhláška č. 99/2012 Sb., vyhláška č. 185/2009 
Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb., vyhláška č. 98/2012 Sb., zákon 
č. 48/1997 Sb., apod.), znalosti obecných právních předpisů 
(kontrolní řád, správní řád, občanský zákoník, zákoník práce, 
trestní zákoník apod.), jejich vzájemnou provázanost, 
správnou interpretaci a adekvátní aplikaci. Na rozdíl od 
poskytovatelů sociálních služeb jsou zdravotní služby 
v oblasti věcného, technického a personálního vybavení 
legislativně ukotveny, čímž se významně rozšiřují 
kompetence referentů při kontrolní činnosti. Není ošetřena 
kontrolní činnost návykových látek - opiátů – nejedná se 
o léčiva a léčivé přípravky. 

Navrhujeme proto zařadit referenty správy zdravotnictví do 
11. platové třídy tak, jako je tomu u referenta sociálních věcí 
2.10.13, platová třída 11, bod 10 a znění tohoto bodu takto:  

„Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění.“. 

9) 2.10.14 - 8. platová třída, bod 2 

V praxi se nejedná o „přípravu zpracování rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení“, nýbrž o 
komplexní výkon zpracování žádostí podle správního řádu, 
který vyžaduje nejen komplexní znalost zdravotnické 
problematiky, orientaci v neustále se měnící legislativě, ale 
také nepostradatelné kompetence v oblasti práva potřebné 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

k argumentaci před advokátními kancelářemi poskytovateli 
zdravotních služeb hojně využívanými. V důvodové zprávě 
zmíněné novely zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. 
povedou od 1. 9. 2017 k významnému zkomplikování 
posuzování žádostí o udělování oprávnění, novou kompetencí 
Odborů zdravotnictví se stává posuzování kvalifikace a 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (zrušen 
dosavadní způsob prokazování vzdělání nelékařských 
zdravotnických pracovníků, zrušen kreditní systém a 
evidence průkazů odbornosti na MZd ČR). 

Navrhujeme proto zařadit referenty správy zdravotnictví do 
11. platové třídy tak, jako je tomu u referenta sociálních věcí 
2.10.13 -  platová třída 11, bod 10 a znění tohoto bodu takto: 

„Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění.“. 

10) 2.19.18 zdravotně sociální pracovník – 10. platová 
třída 

Použitá terminologie není v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách – pojem „zařízení sociální 
intervence“ tento zákon nezná. Termín „domovy důchodců“ 
byl v tomto zákoně nahrazen pojmem „domovy pro seniory“, 
přičemž se jedná pouze o jednu ze služeb sociální péče (§ 38 
až 52 tohoto zákona). Vedle toho zdravotně sociální 
pracovník zprostředkovává pacientům i služby sociální 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

prevence (§ 53 až 70 tohoto zákona) – např. ranou péči, 
azylové domy, služby následné péče atd., příp. odborné 
sociální poradenství (§ 37). 

Samotný obrat „příprava pacientů…pro zařízení sociální 
intervence“ působí paternalistickým dojmem a neodpovídá 
praxi ani dikci vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
(podle § 9 této vyhlášky vykonává „činnosti při přípravě 
propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb“). 
Navrhujeme upravit nařízení vlády v souladu se zněním 
vyhlášky č. 55/2011 Sb. Termín „léčebna dlouhodobě 
nemocných“ již rovněž není platný.  

 Ústecký kraj 1. 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY 
A SAMOSPRÁVY 
Navrhujeme ponechat stávající znění s doplněním oblasti 
projednávání a vedení řízení o přestupcích. 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání připomínek k této věci 
Ústecký kraj s vysvětlením souhlasí 

2. 2.10.05 - REFERENT FINANČNÍ KONTROLY 
A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
Dle názvu zůstává určen i pro referenty finanční kontroly, ale 
uvedené činnosti se týkají jen pracovníků přezkumu. 
Kontrola obecně je i byla pod 1.01.08 – KONTROLOR. 

Vysvětleno 
Přezkoumávání hospodaření obcí provádí 
kraje 
 
Ústecký kraj s vysvětlením souhlasí 

3. 2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ, 7. 
platová třída 
Navrhujeme vyjmout bod 2. Kontrolní tematická činnost a 
místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění 
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení. 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

4. 2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ, 8. 
platová třída 
Navrhujeme vyjmout bod 2. Příprava zpracovávání 
rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení. 

Akceptováno 

5. 2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ, 
11. platová třída 
Navrhujeme vložit bod 7., ve znění: „7. Komplexní výkon 
vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
posuzování podmínek pro poskytování zdravotních služeb při 
posuzování žádosti o vydání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a kontrola jejich plnění.“ 

Akceptováno 

 Kraj Vysočina 
1. Připomínka k Čl. I bodu 27: 

Navrhujeme doplnit do bodu: 1.01.12 KOORDINAČNÍ, 
PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK, 12. 
Platová třída bod 5) text: 

„Posuzování a analýza možností využívání prostředků z 
fondů a programů EU“ 

Neakceptováno 
Příklad neodpovídá složitostí odpovědností a 
namáhavostí, kterou definuje zařazení do 12. 
platové třídy. 
 
Kraj Vysočina se k návrhu vypořádání 
nevyjádřil - rozpor 

2. Připomínka k Čl. I bodu 59: 
Nařízení vlády stanoví, že sociální pracovník bude mít 
minimálně 10. třídu (dosud od 8. třídy) se zdůvodněním, že 
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 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že oproti současné úpravě 
nedochází k zásadní změně, nelze počítat 
s dodatečnými prostředky na platy 
z centrálních zdrojů 
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zařazení zaměstnanců do platových tříd, kteří vykonávají 
sociální práce, podstatný vliv.  

Upozorňujeme na skutečnost, že záměr reflektuje 
současný nedostatek sociálních pracovníků v sociálních 
službách, ale že je nutné tyto dopady zohlednit ve státním 
rozpočtu pro účely dotačního řízení na financování 
sociálních služeb. 

3. Připomínka k Čl. I bodu 60: 
V dosavadním znění nařízení vlády v části 2.10.22 
REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ bylo uvedeno 
v 10. platové třídě v bodě 5. „Ověřování zákonem 
stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o 
registraci nestátních zdravotnických zařízení.“   

V navrženém znění je v části 2.10.14 REFERENT SPRÁVY 
ZDRAVOTNICTVÍ uvedeno v 8. platové třídě v bodě 2. 
„Příprava zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení“ a činnost dosud uvedená v 10. 
Platové třídě v bodě 5 vypadla.  
Navíc použitá terminologie neodpovídá aktuální právní 
úpravě, neboť již nejsou vydávána rozhodnutí o registraci 
nestátních zdravotnických zařízení, ale oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb.  
Takovou změnu, která by nastala přijetím předloženého 
návrhu, nelze akceptovat. V návaznosti na změny právní 

Akceptováno 
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úpravy se agenda související s udělením oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb výrazně ztěžuje. Změny v 
poslední době jsou zejména v souvislosti se změnou zákona 
č. 96/2004 Sb., kde se ruší dosavadní způsob prokazování 
oprávnění vykonávat bez odborného dohledu nelékařské 
zdravotnické povolání, dále změnou zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (převody majetkových práv z 
poskytovatele zdravotních služeb na jinou osobu ve smyslu § 
17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). Navíc obdobná činnost v 
oblastní sociálních služeb (registrace poskytovatele 
sociálních služeb uvedeno v části  2.10.13 REFERENT 
SOCIÁLNÍCH VĚCI, v 11. Třídě v bodě 10.   

Navrhujeme proto, aby do navržené části 2.10.14 bylo v 
předloženém návrhu (namísto ponechání původního textu 
v platové třídě 8. a vypuštění textu v platové třídě 10)  
doplněno do 11. platové třídy:  

„Vedení řízení o udělení oprávnění k poskytování 
sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při posuzování žádosti o udělení 
oprávnění a kontrola jejich plnění.“ 

4. Připomínka k Čl. I bodu 60: 
Podle předkládací zprávy návrh nařízení vlády reflektuje 
změny vyplývající přímo z právních předpisů, které byly 
schváleny po nabytí účinnosti uvedených katalogů, například 
v oblasti projednávání a vedení řízení o přestupcích, podpory 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

Neakceptováno 
Nelze řešit bez závažných dopadů do 
stávajícího zařazení uvedených povolání do 
platových tříd a v rámci šestnáctitřídního 
platového systému již není prostor na posuny 
do vyšších platových tříd. 
Kraj Vysočina se k návrhu vypořádání 
nevyjádřil - rozpor 
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potřebami, veřejného opatrovnictví, výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání, v oblasti vojenské standardizace, 
katalogizace a ověřování jakosti apod.  

Nicméně návrh změny nařízení vlády č. 222/2010 Sb. vůbec 
nezohledňuje přijetí poměrně rozsáhlé novely č. 201/2017 
Sb. zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta a novelu nařízení vlády 564/2006 Sb. Obě se 
podle našeho názoru přímo dotýkají přílohy č. 5 nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb.  
Na základě shora uvedeného navrhujeme, aby návrh 
nařízení vlády stanovil nově zařazení prací do platových 
tříd pro kategorie v části 2.19.42 LÉKAŘ v souladu s 
nově přijatou právní úpravou, tzn. zohlednit lékaře 
absolventa, lékaře po základním kmeni, lékaře se 
specializovanou způsobilostí, školitele atd., resp. práce 
jimi vykonávané. Současně by návrh nařízení měl nově 
stanovit práce pro 16. platovou třídu, která je v nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. a v katalogu prací chybí.  

 

5. Připomínka k Čl. I bodu 60: 
V současném znění katalogu je v bodě 2.10.40 REFERENT 
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE, 12. platová třída 
„Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních 
úřadů v působnosti kraje nebo Hlavního města Prahy.  
Tento text v návrhu není uveden, proto navrhujeme do 

Akceptováno 
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návrhu zpracovat do bodu 2.10.28 Referent pro pozemní 
komunikace, do 12. Platové třídy text „Koordinace 
a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v 
působnosti kraje nebo Hlavního města Prahy“. 
Důvod: krajský úřad v souladu s § 67 odst. 1 písm. c) a e) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích poskytuje odbornou a 
metodickou pomoc obcím a provádí kontrolu výkonu 
přenesené působnosti. Součástí této činnosti je i 
koordinace a usměrňování výkonu silničních správních 
úřadů. Pro uvedenou činnost nebylo nalezeno 
odpovídající zařazení. 

6. Připomínka k Čl. I bodu 60: 
Navrhujeme doplnit do bodu 2.10.23 REFERENT 
SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY 
STÁTU, 11. Platová třída bod 4) text: 

„Příprava podkladů pro tvorbu koncepce dopravní 
obslužnosti území kraje“ 

Doplnění navazuje na § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících, podle něhož kraje 
musí pořizovat plán obslužnosti území. 

Neakceptováno 
 
Není zřejmé, jaké podklady jsou 
připravovány. 
 
Kraj Vysočina se k návrhu vypořádání 
nevyjádřil - rozpor 

7. Připomínka k Čl. I bodu 60: 
Dochází k doplnění a změnám formulací podle aktuálních 
úprav některých oblastí, konkrétně oblast registrací 
poskytovatelů sociálních služeb a veřejného opatrovnictví. 
Výkon veřejného opatrovnictví na obcích byl doplněn do 
deváté třídy (i když dle našeho názoru složitostí odpovídá 

Akceptováno 
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spíše 10. platové třídě, necháváme to na posouzení MV a 
obcím).  
Nebyla však doplněna agenda metodiky veřejného 
opatrovnictví na krajích, navrhujeme tuto agendu výslovně 
doplnit do 11. platové třídy (např. takto: „Kontrola, 
metodické usměrňování a koordinace výkonu veřejného 
opatrovnictví ze strany obcí v působnosti kraje nebo hlavního 
města Prahy.“). 

 Zlínský kraj 1. K části první, čl. I, k bodům č. 25 - 26 upravujícím vymezení 
činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ 
A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK žádáme v 10. platové třídě, 
bod 3. vypustit a vložit do 11. platové třídy nový bod ve znění: 
„Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, 
programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, 
finančního, technického, provozního a jiného zajištění v trvání 
do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, které 
vyžadují účast zpravidla jednotlivých osob.“ 

Vysvětleno 
Neodůvodněné zvýšení zařazení 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 

2. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím vymezení 
činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ 
A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK žádáme v 11. platové třídě, 
bod 3. vypustit a vložit do 12. platové třídy nový bod ve znění: 
„Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo 
programů s dobou trvání přes jeden rok, vyžadující 
specializované postupy, na jejichž řešení se podílejí 
specializovaní odborníci.“  

Vysvětleno 
Neodůvodněné zvýšení zařazení 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 

3. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím 
vymezení činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, 
PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK 
žádáme v 12. platové třídě, bod 3.  vypustit a vložit do 
nové 13. platové třídy nový bod v tomto znění: 
„Komplexní koordinace realizace víceletých projektů a 
programů s případným mezinárodním prvkem, vysoce 
specializovaného zaměření, s vysokými nároky na 

Vysvětleno 
Neodůvodněné zvýšení zařazení 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 
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způsob organizačního, finančního, personálního, 
provozního, technického a jiného zajištění.“ 

4. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím 
vymezení činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, 
PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK 
žádáme v 11. platové třídě, bod 5. upravit na toto znění: 
„Provádění posuzovací, konzultační a poradenské 
činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení 
projektů a programů pro potřeby kraje a ústředního 
správního úřadu.“ 

Akceptováno  
Doplní se i hl. m. Praha 

5. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím 
vymezení činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, 
PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK 
žádáme v 12. platové třídě, bod 4. upravit na toto znění: 
„Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních 
postupů a manuálů pro projektové a programové řízení 
pro potřeby kraje a ústředního správního úřadu.“ 

Akceptováno  
Doplní se i hl. m. Praha 

6. K části první, čl. I, bod č. 33  k povolání 1.02.03 ÚČETNÍ 
žádáme, aby do 11. platové třídy byl doplněn bod 4 
následujícího znění:  
„Stanovování metodiky pro účtování a evidenci daně z 
přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. 
Tvorba metodiky pro správné uplatnění daně z přidané 
hodnoty a daně z příjmů právnických osob, tvorba 
metodických výkladů k problematickým ustanovením 
daňových zákonů.“ 

Vysvětleno 
Narušuje relaci k zařazení správních 
činností v daňové správě 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 

7. K části první, čl. I, bod č. 33 k povolání 1.02.03  ÚČETNÍ  
žádáme, aby byl bod 2 „ Samostatné zajišťování agendy daně z 
příjmu,, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení 
se správcem daně“ z 8. platové třídy zařazen do 10. platové 
třídy. 

Vysvětleno 
Narušuje relaci k zařazení správních 
činností v daňové správě 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 

8. K části první, čl. I, bod č. 33  k povolání 1.02.03 ÚČETNÍ 
žádáme, aby byl bod 4 „Samostatné zajišťování agendy daně z 

Vysvětleno 
Narušuje relaci k zařazení správních 
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přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí“ z 9. platové třídy 
zařazen do 10. platové třídy 

činností v daňové správě 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 

9. K části první, čl. I, bod č. 33  k povolání 1.02.03 
ÚČETNÍ žádáme, aby do 10. platové třídy byl doplněn 
nový bod tohoto znění:  
„Komplexní a samostatné účtování složitých 
účetních operací v rámci uceleného okruhu 
účetnictví (zejména dlouhodobého majetku, jeho 
přeceňování na reálnou hodnotu, časové 
rozlišování investičních transferů, dále záloh na 
transfery, jejich vyúčtovávání a časové 
rozlišování).“ 

Akceptováno 
Doplní se typ účetních jednotek, ve 
kterých bude možno ustanovení uplatnit, 
a to v rezortu, kraji a územně členěném 
statutárním městě 

10. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.01 
REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A 
SAMOSPRÁVY žádáme o vypuštění bodu 14. 
„Projednávání a vedení řízení o přestupcích s výjimkou 
přestupků projednávaných na místě (příkazový blok).“ 
z 10. platové třídy a zařazení tohoto bodu do 11. platové 
třídy. 

Vysvětleno 
Vysvětlení bude doplněno do odůvodnění 
Zlínský kraj akceptuje vysvětlení 

11. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme doplnění 
názvu povolání takto: „REFERENT SPRÁVY 
KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO 
FONDU 

Akceptováno 

12. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme doplnění 
7. platové třídy a bodu 1. „Usměrňování kulturně 
výchovného využití kulturních památek“ 

Akceptováno 

13. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 9. platové 
třídy bodu 1 nahrazení slov „kulturní památky, národní 

Akceptováno jinak 
Do uvedené platové třídy bude doplněn 
nový bod, který zní: „3. Koordinace 
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kulturní památky a archeologické nálezy“ slovy 
„památky místního významu, včetně koordinace správy 
místních památek“. 

správy místních památek včetně 
samostatného zajišťování 
specializovaných agend péče o památky 
místního významu. 

14. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 9. platové 
třídy zrušení navrženého textu u bodu 2 a jeho nahrazení 
textem v tomto znění: „Posuzování a vypracování 
stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních 
památek.“ 

Akceptováno částečně 
Stávající ustanovení se nezruší a doplní 
se nový bod s navrhovaným zněním. 

15. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 10. platové 
třídy, bod 1. vypuštění slov „a koordinace správy 
místních památek“ 

Akceptováno 

16. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 10. platové 
třídy doplnění bodů 2 a 3 v tomto znění: 
„2. Vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním 
plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové 
péče. 
3. Vymezuje ochranné pásmo kulturní památky.“ 

Akceptováno 

17. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 
REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 11. platové 
třídy doplnění bodů 4, 5, 6, 7 a 8 v tomto znění: 

„4. Vydávání Plánů ochrany památkových rezervací a 
památkových zón, Plánů území s archeologickými nálezy. 

5. Zajišťování péče o národní kulturní památky a památky 
UNESCO, kontroly plnění zákonných povinností vlastníků 
(uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách 
péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany 

Akceptováno 
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kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení 
způsobu financování. 

6. Komplexní zajišťování odborné agendy související s 
archeologickými nálezy či nepředvídatelnými nálezy kulturně 
cenných předmětů. 

7. Zpracovávání plánu ochrany kulturních památek jako 
součásti krizového plánu a zajišťování zabezpečení 
kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace. 

8. Tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče 
v kraji.“ 
18. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 

REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 12. platové 
třídy doplnění  bodu 2 v tomto znění: 

„2. Tvorba koncepce podpory státní 
památkové péče v kraji v souladu s koncepcí 
rozvoje státní památkové péče v České 
republice.“ 

Akceptováno 

19. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.14 
REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ žádáme u 
7. platové třídy vypustit bod 2. „Kontrolní tématická 
činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola 
plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci 
nestátních zdravotnických zařízení. 

Akceptováno 

20. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.14 
REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ žádáme u 
8. platové třídy vypustit bod 2. „Příprava zpracovávání 
rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických 

Akceptováno 
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zařízení.“ 
21. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.14 

REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ žádáme do 
11. platové třídy vložit nový bod 7, tohoto znění:  

„7. Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování 
zdravotních služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění.“ 

Akceptováno 

22. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.20 
REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÁDU žádáme do 11. platové třídy 
zařadit nový bod 1. „Řešení a zajišťování mimořádně 
obtížných případů při výkonu stavebního úřadu“ a 
navrhované body 1-5, nově označit jako body 2-6. 

Neakceptováno 
Nejsou zřejmé znaky obtížných 
(složitých) případů výkonu stavebního 
úřadu. 

23. V návaznosti na novelu zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a změně některých zákonů, provedenou 
zákonem č. 193/2017 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 9. 
2017, doporučujeme do katalogu prací zařadit nové 
pracovní místo pro pracovníka na úseku zajišťování 
výkonu státní správy v oblasti pohřebnictví, např. 
referent pro pohřebnictví. 

Akceptováno 
Doplněn příklad dílu 2.10.19 do 11. platové 
třídy „7. Komplexní výkon státní správy na 
úseku pohřebnictví v působnosti kraje. 
Metodická, poradenská a konzultační činnost 
na úseku pohřebnictví prováděná krajskými 
úřady. Výkon kontrolní činnosti a dozoru 
v dodržování povinností na úseku 
pohřebnictví prováděná krajskými úřady.“ 

 KZPS U povolání „2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE“ chybí 
v 12. platové třídě následující ustanovení:  

„Vedení stáží a odborných praxí v oblasti hmotného a 
nehmotného kulturního dědictví pro studenty pregraduálních 
a postgraduálních programů vysokých škol.“ 

Požadujeme doplnit výše uvedené ustanovení do nového 
katalogu jako 3. bod 12. platové třídy Edukátor v kultuře. 

Akceptováno 
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U povolání „2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA“ chybí 
v 12. platové třídě následující ustanovení: 

„Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních 
výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů 
z jednooborového nebo víceoborových fondů nebo sbírek 
(podsbírek) dle mezinárodních standardů mimo EU s více než 
jedním subjektem.“. 

Požadujeme proto doplnit výše uvedené ustanovení do 
nového katalogu jako 3. bod 12. platové třídy Registrátor 
specialista 

Akceptováno 

2.19.03 Řidič dopravy nemocných a raněných, řidič vozidla 
zdravotnické záchranné služby 

Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme v příloze 
v Zařazení prací do povolání a platových tříd v 2. části v dílu 
2.19 Zdravotnictví v povolání 2.19.03 Řidič dopravy 
nemocných a raněných, řidič vozidla zdravotnické záchranné 
služby zrušit 5. platovou třídu a dále upravit rozpětí 
platových tříd na 6. – 8. platovou třídu. 

„6. platová třída 

Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček 
vozidly dopravy nemocných a raněných, provádění 
jednoduchých výkonů v rámci neodkladné 
přednemocniční péče. 

7. platová třída 

Akceptováno částečně  
Do 8. platové třídy bude podle návrhu MZd 
doplněn nový bod v 8. platové třídě, který 
zní: 
„8. platová třída  

1. Poskytování dílčích výkonů specifické 
ošetřovatelské péče při poskytování 
přednemocniční neodkladné péče pod 
odborným dohledem.“. 
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Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu 
nemocných, raněných a rodiček, například spolupráce při 
vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění 
jednoduchých výkonů v rámci neodkladné 
přednemocniční péče, zabezpečování odborného 
transportu pacientů, udržování a obsluha komunikační 
techniky. 

8. platová třída 

Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění 
diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy 
a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického 
vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a 
orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a 
polohování pacientů.“ 

 Hospodářská 
komora (HK) 

1. Připomínka k bodu 2.10.34 PRACOVNÍK 
INFORMAČNÍHO CENTRA, 8. platová třída, bod 2 

Navrhujeme dotčený bod doplnit následovně: 

„2. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů 
informací s místní působností z různých oborů z oblasti 
cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, 
přírodopisných a dopravních, včetně poskytování těchto 
informací a odborné pomoci v informačním centru 
veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a 
elektronických prostředků.“ 

Akceptováno 

2. Připomínka k bodu 2.10.34 PRACOVNÍK Akceptováno  
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INFORMAČNÍHO CENTRA, 9. platová třída, bod 2 

Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 

„2. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra 
včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry 
v regionu a destinaci.  

3. Zajišťování odborného poradenství a konzultací 
pro provozovatele služeb cestovního ruchu ve spádové 
destinaci.“. 

 

Část II 
 Ministerstvo 

dopravy  
 

1. V čl. II navrhujeme doplnit nový bod, který by 
obsahoval následující doplnění části 2. dílu 51: 

„13. platová třída: 

Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v 
drážní dopravě, včetně návrhu systémových opatření pro 
jejich předcházení nebo zvýšení bezpečnosti drážní dopravy s 
celostátním nebo mezinárodním významem, nebo zahrnující 
kooperaci s příslušným orgánem EU, popř. zahraničním 
vyšetřovacím orgánem. 

14. platová třída: 

Komplexní koordinace činností spojených s šetřením 
mimořádných událostí v drážní dopravě na úrovni EU, včetně 
zajišťování úkonů pro inspekční (vyšetřovací) orgán jiného 
členského státu EU. 

15. platová třída: 

Tvorba celostátní koncepce bezpečnostního šetření 

Neakceptováno 
Podle charakteristik platových tříd odpovídá 
zařazení uvedených správních činností 
nejvýše 13. platové třídě (viz. zařazení 
srovnatelných činností v dalších správních 
úřadech s celostátní působností (ÚCL) a 
v dalších ústředních orgánech státní správy a 
v bezpečnostních sborech) 
 
MD na připomínce netrvá 
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mimořádných událostí v drážní dopravě a koordinace této 
koncepce se zahraničními inspekčními (vyšetřovacími) 
orgány nebo orgány EU, nebo tvorba společných kritérií 
hodnocení inspekčních (vyšetřovacích) orgánů na úrovni EU 
a realizace těchto hodnocení v jiných státech EU.“. 

Navrhované doplnění souvisí s přijetím směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2016/798 ze dne 11. 5. 2016 o 
bezpečnosti železnic, která má zásadní vliv na způsob šetření 
mimořádných událostí v drážní dopravě a na postavení a 
odborné a jazykové znalosti zaměstnanců Drážní inspekce. 
Drážní inspekce se stane národním inspekčním 
(vyšetřovacím) orgánem, který bude úzce spolupracovat 
s Agenturou EU pro železnice a s národními inspekčními 
(vyšetřovacími) orgány dalších států EU. Jedná se o novou a 
náročnější činnost, kterou je také třeba promítnout do 
katalogu správních činností.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. Požadujeme v příloze nařízení vlády, dílu 39. Tvorba a 
realizace společných evropských politik podpory a pomoci, 
Evropské strukturální a investiční fondy, 13. platové třídě 
vložit nový bod 13, který zní: 
„13. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v 
oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů 
na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro 
všechny operační programy.“ 

Akceptováno 

2. Požadujeme, aby v příloze Katalog správních činností, dílu 
39. Tvorba a realizace společných evropských politik 
podpory a pomoci, Evropské strukturální a investiční fondy, 

Akceptováno 
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14. platové třídě bod 2 zněl:  
„2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího 
vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni, 
a v regionech soudržnosti.“ 
3. Požadujeme v příloze Katalog správních činností, dílu 39. 
Tvorba a realizace společných evropských politik podpory 
a pomoci, Evropské strukturální a investiční fondy, 14. 
platové třídě vložit nový bod 6, který zní: 
„6. Tvorba koncepce a metodického nastavení procesů 
v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci 
kohezní politiky na národní úrovni.“ 

Neakceptováno 
Odpovídá podle charakteristik platových tříd 
13. platové třídě. (subsystém kohezní 
politiky). 
 
MMR trvá na připomínce - rozpor 

 Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. II bodům 5 až 21 - k příloze nařízení vlády č. 
302/2014 Sb.: 

V návrhu změny nařízení vlády o katalogu správních činností 
v dílu 20. Sociální věci dochází k přeřazení některých 
správních činností do 10. platové třídy. V materiálu chybí 
analýza dopadu této změny na služební poměr státních 
zaměstnanců, kteří tyto činnosti dosud vykonávali, a to 
zejména s ohledem na splnění předpokladu dosaženého 
vzdělání. Může totiž nastat situace, že státní zaměstnanec pro 
stávající služební místo předpoklad stanoveného vzdělání 
splňuje, nicméně při překvalifikování tohoto místa na vyšší 
třídu, ho již splňovat nebude. Dovolujeme si upozornit, že 
pro 9. platovou třídu je stanoveno alternativně střední 
vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání, 
zatímco pro 10. platovou třídu alternativně vyšší odborné 
vzdělání nebo bakalářský studijní program. Požadujeme 
předmětnou analýzu doplnit a uvést kolika státních 
zaměstnanců se zmíněné změny týkají a jakým způsobem 

Vysvětleno 
Návrhem nedochází k žádnému přesunu 
správních činností do vyšších platových tříd. 
Vypouští se správní činnosti, jejichž 
předmětem nebylo řešení zhoršené sociální 
situace klienta, protože sociální práce je vždy 
spojena s tímto stavem. 
 
MV akceptuje vysvětlení 
 
 
 
Akceptováno 
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budou řešeny následky těchto změn ve služebním poměru 
státních zaměstnanců, kteří vykonávají tyto správní činnosti. 

 

 

Nad rámec návrhu - k příloze nařízení vlády č. 302/2014 
Sb.: 

2. Požadujeme do předloženého návrhu doplnit nový 
novelizační bod, dle kterého v  příloze nařízení vlády 
č. 302/2014 Sb. v části 2. Zařazení správních činností 
členěných podle odborného zaměření do platových 
tříd v dílu 30. Všeobecná správa vnitřních věcí státu 
v 9. platové třídě v bodu 1. budou slova „průkazů a“ 
nahrazena slovy „průkazů nebo“. Tím bude 
postaveno na jisto, že jednotliví státní zaměstnanci 
vykonávají pouze některé z uvedených agend, a 
nikoliv všechny najednou, a nebude tak nadále 
docházet k výkladovým problémům. 

3. Do novely katalogu správních činností požadujeme 
doplnit novelizační bod, kterým by byl v části 2. 
Zařazení správních činností členěných podle 
odborného zaměření do platových tříd v dílu 31. 
Systém veřejné správy a kontrolní řád ve 13. platové 
třídě bod 11. upraven na znění: „11. Tvorba 
koncepce a komplexní koordinace veřejné správy a 
veřejných služeb resortu včetně realizace 
strategických cílů k zefektivnění a zvyšování kvality 
veřejné správy a veřejných služeb.“. Navrhovaná 
změna zohledňuje oblast řízení kvality ve veřejné 
správě, jejíž zavedení bylo schváleno usnesením 

 
Akceptováno 
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vlády č. 275 ze dne 10. dubna 2017 o Metodice 
zavádění řízení kvality ve služebních úřadech. 
Cílovou skupinou pro zavádění principů řízení 
kvality jsou služební úřady definované zákonem 
o státní službě, vyjma Úřadu pro ochranu osobních 
údajů a Českého telekomunikačního úřadu. Jedná se 
zejména o pozice manažera kvality, který bude 
odpovědný zejména za řízení a koordinaci kvality 
napříč úřadem. Jeho odpovědností je zpracování 
plánů kvality, řízení a monitoring realizací 
stanovených cílů služebního úřadu pro dané období 
v systému řízení kvality, analyzování výstupů ze 
zpětnovazebných a kontrolních mechanismů 
služebního úřadu, zejména závěrů systémových 
interních auditů, identifikace případných rizik a 
navrhování opatření k jejich nápravě a možnému 
zlepšení. Neméně důležitou pozicí je tzv. interní 
auditor kvality (systémový, nikoliv finanční). Ten by 
měl být odpovědný za realizaci plánů periodických 
systémových interních auditů kvality, definovaných 
interními předpisy služebního úřadu a ČSN EN ISO 
19011:2012 (Směrnice pro auditování systémů 
managementu) a zpracování podkladů pro zprávu 
z auditu. 

4. Požadujeme v katalogu správních činností v části 2. 
Zařazení správních činností členěných podle 
odborného zaměření do platových tříd v dílu 31. 
Systém veřejné správy a kontrolní řád ve 12. platové 
třídě v bodu 4 „Koordinace a metodické usměrňování 
kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb 
resortu“ slovo „resortu“ nahradit slovy „orgánů 
veřejné správy“. Manažeři kvality, stejně jako interní 
auditoři kvality budou působit také na úřadech, které 
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nejsou ministerstvy nebo ústředními správními 
úřady. 

 

 Ministerstvo 
zemědělství 

1. Doplnit do části 2, díl 44 Potravinářská výroba a 
bezpečnost potravin, 12. platová třída: 
„bod 7: Provádění náročných chemických, fyzikálně-
chemických, imunochemických a biologických 
analýz v rámci státního dozoru v oblasti kontroly 
potravin. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových 
metod analýz.“. 

2. Doplnit do části 2, díl 44 Potravinářská výroba a 
bezpečnost potravin, 13. platová třída: 
„bod 5: Tvorba koncepce a koordinace inspekční 
činnosti a dozoru v oblasti potravinářské výroby a 
bezpečnosti potravin.“. 

 „bod 6: Provádění vysoce náročných ojedinělých 
chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti 
monitorování kvality potravin a kontroly potravin 
pomocí zvláště citlivých speciálních analyzátorů. 
Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce 
rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s 
mezinárodní působností.“. 

3. Doplnit do části 2, díl 69 Ochrana osobních údajů, 
13. platová třída: 

 

„bod 5: Tvorba koncepce, metodických a 

Vysvětleno 
(viz. 1.05.03 12/4) 
V odpovědnosti správního úřadu je 
posouzení, zda jde o správní činnost (§ 5 
odst. 1 písm. t) služebního zákona) 
 
MZe vysvětlení akceptuje 
 
 
Akceptováno 
Koncepce oboru úřadu s celostátní 
působností 
 
 
 
Vysvětleno 
 (viz. 1.05.03 13/2) 
V odpovědnosti správního úřadu je 
posouzení, zda jde o správní činnost (§ 5 
odst. 1 písm. t) služebního zákona) 
MZe vysvětlení akceptuje 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Doplní se činnosti pověřence pro OOÚ 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

systémových opatření pro oblast ochrany osobních 
údajů ve správním úřadu s celostátní působností. 

„bod 6: Systémová koordinace, metodické 
usměrňovaní a sjednocování postupů v rámci ochrany 
osobních údajů při činnosti správního úřadu s 
celostátní působností.“. 

4. V části 1., Zařazení do společných správních činností 
do platových tříd, navrhujeme v rámci 11. platové 
třídy zařadit nový bod:  
 
„Komplexní přezkoumání a zpracování podkladů pro 
vydání rozhodnutí ústředního správního úřadu.“.  
 

5. Nad rámec předkládaného návrhu požadujeme 
v části II upravit Díl 41. Zemědělství a Díl 46. 
Rostlinolékařská péče a provést úpravy, které pro 
přehlednost dále uvádíme v platném znění.  

 
DÍL 41. 

ZEMĚDĚLSTVÍ (VČETNĚ ZEMĚDĚLSKÝCH 
KOMODIT) 

8. platová třída 

1. Provádění dílčích úkonů při biologických 
pokusech v rámci zkoušení odrůd. 

9. platová třída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Přezkoumávání rozhodnutí ústředního 
správního úřadu má v katalogu správních 
činností odpovídající gradaci v 11. až 13. 
platové třídě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Nejasné a nekonkrétní znění 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

1. Samostatný výkon státního dozoru pro registraci 
odrůd, krmiv, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a 
certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu 
půdy a kontrolu vstupů do půdy včetně biologického 
a laboratorního zkoušení. 

2. Vykonávání specializovaných činností 
souvisejících s výkonem státního dozoru a kontrolou 
vstupů do zemědělství a půdy. 

10. platová třída 

1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku 
jednotlivých druhů zemědělské výroby. 

2. Ověřování a zajišťování vlastností krmiv, hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin, půdy, chmele nebo 
rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování 
dokumentace. 

3. Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího 
materiálu, hnojiv, krmiv, půdy, přípravků na ochranu 
rostlin včetně přípravy a posuzování dokumentace. 
Vedení a provádění biologických pokusů v rámci 
zkoušení odrůd rozmnožovacího materiálu včetně 
odběrů vzorků a jejich distribuce pro následná 
technologická hodnocení a biologického zkoušení 
krmiv a hnojiv. 

4. Provádění státního dozoru, inspekce nebo 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu 
působnosti územního správního úřadu. Analýza 
výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti 
včetně návrhů opatření. 

5. Komplexní zajišťování procesu registrace hnojiv a 
registrace a schvalování krmivářských provozů. 

11. platová třída 

1. Celostátní koordinace a stanovování metodických 
postupů šlechtění a plemenitby s členěním na 
jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, 
označování a evidence podle jednotlivých druhů 
hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu 
nebo testování, posuzování a hodnocení u vybraných 
druhů a plemen hospodářských zvířat a výsledného 
deklarování objektivity testace. 

2. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru v oblasti 
chovu, šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, 
včetně vytváření identifikačního a registračního 
systému pro hospodářská zvířata. 

3. Komplexní výkon inspekce a zkoušení vlastností 
půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, 
hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a krmiv. 

4. Celostátní koordinace a stanovování metodických 
postupů pro výkon státní inspekce a dozoru v oblasti 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Důvod přesunu do vyšší platové třídy není 
uveden. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

zemědělských vstupů. 

5. Komplexní zajišťování procesu registrace 
hnojiv a registrace a schvalování krmivářských 
provozů. 

6. Stanovování způsobů provádění a 
vyhodnocování individuálně indikovaných 
laboratorních vyšetření, například 
biochemických, chemických, 
toxikologických,  mikrobiologických monitorování 
hladiny toxických látek a vstupů do půdy a do 
potravního řetězce. Zadávání nebo provádění 
speciálních odběrů analýz pro zjišťování stavu 
biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv, 
přebírání a kontrola výsledků laboratorních 
prací.  

12. platová třída 

1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního 
režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve 
vztahu k zahraničí. 

2. Zpracování podpůrných programů 
mimoprodukčních funkcí v zemědělství. 

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování 
ekologického a konvenčního zemědělství, včetně 

 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
Vysvětleno 
(viz. 1.05.03 11/1) 
V odpovědnosti správního úřadu je 
posouzení, zda jde o správní činnost (§ 5 
odst. 1 písm. t) služebního zákona) 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

integrované produkce. 

4. Tvorba koncepce zemědělské politiky a 
bezpečnosti potravin v daném území. 

5. Příprava a zpracovávání státní politiky zemědělství 
v územních aspektech a souvislostech z celostátních 
hledisek. 

6. Celostátní koordinace a stanovování metodických 
postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové 
činnosti v oborech ochrany práv k novým odrůdám 
rostlin a registrace odrůd rostlin, kontroly a 
certifikace rozmnožovacího materiálu, šlechtění, 
rostlinolékařské péče nebo chovu a ochrany, 
plemenitby, identifikace a registrace hospodářských 
zvířat. 

7. Zpracovávání návrhů, programových dokumentů 
včetně dotačních programů k rozvoji a trvalé 
udržitelnosti a rozvoje zemědělství. 

8. Metodické usměrňování kontroly pravidel 
pěstování geneticky modifikovaných plodin. 

9. Celostátní koordinace a stanovování metod a 
pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a 
půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení. 

10. Celostátní koordinace a stanovení metodických 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

postupů v oblasti zkoušení odrůd. 

11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování 
inspekční činnosti v oblasti společné zemědělské 
politiky Evropské unie. 

12. Provádění náročných chemických analýz a 
hodnocení v ochraně půdy a vstupů do půdy 
v oblasti státního monitoringu kvality půdy, 
příprava a aplikace metodik analýz. Hodnocení 
výsledků laboratorních analýz, zpracování 
podkladů pro zprávy o stavu toxických látek 
v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce. 
Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních 
odběrů a analýz.  

13. platová třída 

1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního 
zkušebnictví a certifikace v oblasti vstupů do 
zemědělství a půdy a v oblasti krmiv a potravin. 

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování 
chovu a ochrany, rozvoje šlechtění a plemenitby 
zvířat nebo ochrany a výživy rostlin nebo zvířat 
včetně ochrany genofondu. 

3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace 
výkonu státní správy na úseku zemědělské 
prvovýroby včetně vedení správních řízení dle 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
(viz. 1.05.03 12/6) 
V odpovědnosti správního úřadu je 
posouzení, zda jde o správní činnost (§ 5 
odst. 1 písm. t) služebního zákona) 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

zákonů vztahujících se k zemědělské prvovýrobě. 

4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad chovem a 
ochranou půdy a vstupy do zemědělství. 

5. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního 
dozoru nad chovem a ochranou, šlechtěním a 
plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace 
dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a 
mezinárodních systémů. 

6. Tvorba koncepce, celostátní koordinace a 
metodické usměrňování ekologického zemědělství. 

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování 
realizace společné zemědělské politiky Evropské 
unie. 

8. Provádění náročných ojedinělých analýz a 
diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných 
oborech, ochrany půdy a vstupů do půdy. 
Provádění vysoce náročných ojedinělých 
chemických a fyzikálně-chemických analýz 
v oblasti monitorování kvality půdy pomocí 
zvláště citlivých speciálních analyzátorů. Vývoj, 
odzkoušení a zavádění nových metod analýz. 

9. Tvorba koncepce, koordinace a metodické 
usměrňování pověřené oblasti mezinárodních 
kruhových (kontrolních) testů shody v rámci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno (viz. 1.05.03 13/2) 
V odpovědnosti správního úřadu je 
posouzení, zda jde o správní činnost (§ 5 
odst. 1 písm. t) služebního zákona) 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
(viz. 1.05.03 13/5) 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

vícestranných mezinárodních dohod nebo 
Evropské unie.  

14. platová třída 

1. Tvorba celostátní koncepce zemědělské výroby. 

2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat. 

3. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým 
odrůdám rostlin a registrace odrůd rostlin. 

4. Stanovování rozvojových oblastí a cílů společné 
zemědělské politiky realizované z prostředků 
Evropské unie. 

15. platová třída 

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky  

DÍL 46. ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 

 9. platová třída  

. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin 
a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských 
osvědčení, provádění odborného šetření a správního řízení při 
výskytu karanténních škodlivých organismů.  

12. Odborné posuzování posouzení podmínek pro povinnou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení 
chráněných zón a pro výkon rostlinolékařského dozoru nad 
plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým 
osobám.  

23. Provádění Vykonávání specializovaných činností 
souvisejících s výkonem specializované rostlinolékařské 
kontroly a dozoru a místního šetření na pozemcích a v 
objektech včetně odběru vzorků a jejich laboratorní 
diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.  

 4. Samostatný výkon státní inspekce nebo dozoru v 
oblasti rostlinolékařské péče a provádění specializovaných 
odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru 
vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku 
rostlinolékařské péče.  

35. Provádění zkušební činnosti na pokusných plochách v 
ochraně rostlin včetně specializovaných odborných prací při 
ověřování metod integrované ochrany rostlin a biologických 
účinků přípravků na ochranu rostlin a dopadů na necílové 
organizmy a životní prostředí.  

 10. platová třída  

1. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských 
procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení 
povinností fyzických a právnických osob.  

2. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin a dohled 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků.  

3. Samostatné provádění dílčích částí terénní specializované 
kontroly a dozoru spojených spojené s odbornou 
diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku 
rostlinolékařské péče.  

4. Výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti 
rostlinolékařské péče, dozor nad postupy při provádění 
ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí 
přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických 
ověřování a experimentálního použití.  

5. Komplexní výkon inspekce rozmnožovacího materiálu na 
úseku rostlinolékařské péče.  

6. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských 
procesů.  

7. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti 
rostlinolékařské péče a provádění specializovaných 
odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru 
vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku 
rostlinolékařské péče.  

11. platová třída  

1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých odborných 
oblastí rostlinolékařské správy.  

2. Komplexní provádění registrace přípravků na ochranu 

 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Neakceptováno 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

rostlin včetně postregistračního vyhodnocování. Koordinace 
a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a 
externích posuzovatelů a stanovování závěrů.  

3. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských 
procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení 
povinností fyzických a právnických osob.  

4. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti 
rostlinolékařské péče spojený s prováděním 
specializovaných odborných činností a místního šetření v 
terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní 
diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče. 

3. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární 
kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská 
opatření širšího rozsahu.  

54. Samostatné provádění kontroly geneticky 
modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné 
dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku 
rostlinolékařské péče.  

65. Komplexní výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a 
vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování 
rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného 
šetření a správního řízení při výskytu karanténních 
škodlivých organismů.  

76. Komplexní výkon Výkon státní inspekce nebo dozoru v 

 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

oblasti rostlinolékařské péče, dozoru nad postupy při 
provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a 
distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich 
biologických ověřování a experimentálního použití.  

87. Koordinace a usměrňování výstupů spojených s povinnou 
registrací pěstitelů a dovozců rizikových komodit, s  a 
vymezováním vymezení chráněných zón a s výkonem výkon 
rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností 
stanovených fyzickým a právnickým osobám.  

98. Komplexní činnost na úseku registrace zařízení k hubení 
škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového 
materiálu a dozorových kontrol těchto zařízení a výrobců.  

109. Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní 
působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.  

1110. Komplexní výkon rostlinolékařské kontroly nad 
geneticky modifikovanou produkcí.  

12. Provádění detekce a determinace škodlivých 
organismů a poruch v rámci rostlinolékařské diagnostiky.   

12. platová třída  

1. Příprava a zpracovávání státní politiky rostlinolékařské 
péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních 
hledisek.  

2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru 
rostlinolékařské péče a ochrany práv k novým odrůdám 
rostlin.  

3. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace 
přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad 
technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při 
zacházení s přípravky na ochranu rostlin.  

4. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a 
dozoru při ochraně státního území před zavlečením 
nebezpečných škodlivých organismů rostlin.  

5. Tvorba koncepce rostlinolékařské péče v rámci územní 
působnosti.  

6. Celostátní koordinace uplatňování rostlinolékařské péče ve 
vztahu k zahraničí.  

7. Komplexní zajišťování a provádění detekce a diagnostiky 
škodlivých organismů a poruch na rostlinách a rostlinných 
produktech a složité diagnostiky škodlivých organismů a 
poruch.  

8. Komplexní zajišťování zkušební činnosti v ochraně rostlin 
za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany 
rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových 
inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové 
organismy a životní prostředí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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13. platová třída  

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu 
státní správy rostlinolékařské péče včetně koordinace se 
zahraničím.  

2. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a 
dozoru při ochraně státního území před zavlečením 
škodlivých organismů rostlin.  

3. Celostátní koordinace zkušební činnosti v ochraně 
rostlin za účelem ověřování a vytváření metod 
integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické 
ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a 
dopadů ochrany na necílové organismy a životní 
prostředí. 

2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního 
rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých 
koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na 
úseku rostlinolékařské péče.  

14. platová třída  

1. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.  

15. platová třída  

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.  

  

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
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 Energetický 
regulační úřad 

 

Speciálně si dále dovolujeme upozornit, že stávající úprava 
nařízení č. 302/2014 Sb. (Katalog správních činností -  díl 33. 
Správ průmyslu a obchodu) nepokrývá dozorovou agendu 
Energetického regulačního úřadu, která na náš úřad přešla ze 
Státní energetické inspekce v souvislosti s novelizací 
energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) v roce 2011 a 
2015 (zákon č. 211/2011 Sb. a zákon č. 131/2015 Sb.) 
Navrhujeme tedy rozšířit okruh novelizačních bodů 
otevřením příslušné části nařízení č. 302/2014 Sb. a doplnit 
stávající text dílu 33. takto:  

11. platová třída 

„5. Komplexní výkon energetické inspekce a dozoru.“ 

12. platová třída 

„15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování 
inspekce a dozoru v energetice.“ 

13. platová třída 

„13. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v 
energetice.“ 

 
 
Akceptováno 
Jen se místo spojky „a“ použije spojka 
„nebo“ 
11. platová třída 

„5. Komplexní výkon energetické inspekce 
nebo dozoru.“ 

12. platová třída 

„15. Celostátní koordinace a metodické 
usměrňování inspekce nebo dozoru v 
energetice.“ 

13. platová třída 

„13. Tvorba celostátní koncepce inspekce 
nebo dozoru v energetice.“ 
 
ERU s vypořádáním souhlasí 

 SÚJB Nad rámec navržené novelizace nařízení vlády č. 302/2014 
Sb., o katalogu správních činností, SÚJB navrhuje provést 
úpravu přílohy tohoto nařízení, konkrétně části 2. dílu 65. 

Akceptováno 
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„Jaderná bezpečnost a radiační ochrana“. 

Uvedená část přílohy by měla být formulována následujícím 
způsobem: 

„Díl 65. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana 

12. platová třída 

1. Výkon ucelených odborných činností ve 
vymezeném úseku státní správy v oblasti zákazu 
chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, 
nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností 
v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním 
odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy 
radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné 
přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a 
pracovišť se zdroji ionizujícího záření, spojených s 
teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením 
odborné problematiky včetně účasti při výkonu kontroly 
nad jadernou bezpečností a radiační ochranou. 

13. platová třída 

1. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní 
činnosti v rozsahu působnosti Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost, včetně zpracovávání metodických 
systémových opatření pro výkon kontroly nad jadernou 
bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí 
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technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se 
zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným 
systémem řízení, nad přepravou radioaktivní nebo 
štěpné látky a nakládáním s jadernými položkami, nad 
opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a 
nad zabezpečením a dohledu nad stanovenými látkami, 
které by mohly být zneužity k porušování zákazu 
chemických a biologických zbraní s celorepublikovou 
působností. 

14. platová třída 

1. Tvorba koncepce státní správy v oblasti zákazu 
chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření 
a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání 
s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v 
oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, 
zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků 
jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího 
záření. 

15. platová třída 

1. Tvorba koncepce státní správy a státní politiky 
jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany 
obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.“ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7GYDGF)



129 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

 UOHS Předkládám návrh definovaných činností vztahující se k části 
2. dílu 64. nařízení vlády č. 302/2014 Sb. o katalogu 
správních činností. Jedná se o výčet činností vykonávaných 
výhradně na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále 
jen „Úřad“). Dále uvádím, že dosavadní výčet činností 
obsažených v předmětné části katalogu správních činností 
obsahuje již neplatnou terminologii, kdy dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek Úřad ve vztahu k veřejným 
zakázkám nevykonává dohled, ale dozor. Rovněž aktuální díl 
64. neobsahuje výčet správních činností pro oblast významné 
tržní síly, která je nedílnou kompetencí Úřadu. Nejen proto 
byl předmětný díl 64. rozšířen o činnosti, které dosud 
v katalogu správních činností uvedeny nejsou. Tyto nové 
činnosti zejména zpřesňují výkon činností v jednotlivých 
oblastech Úřadu a současně reflektují aktuální legislativní 
stav a s tím související nové požadavky na výkon správních 
činností. 

Definované činnosti 

Díl 64. Hospodářská soutěž, významná tržní síla, dohled 
nad poskytováním veřejné podpory a dozor nad 
zadáváním veřejných zakázek 

12. platová třída  

1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech 
zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití 
dominantního postavení a spojování soutěžitelů. 

2.  Stanovování postupů řešení případů ve věcech 

Akceptováno 
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zneužití významné tržní síly a zakázaných 
obchodních praktik.  

3. Stanovování postupů řešení případů posuzování 
slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České 
republice k Evropské unii. 

4.  Stanovování postupů řešení případů ve věcech 
dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.  

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování 
dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. 

13. platová třída  

1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících 
soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování 
soutěžitelů. 

2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a 
stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace 
právních předpisů v oblasti ochrany hospodářské 
soutěže.   

3.  Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže, 
významné tržní síly a stavu soutěžního prostředí v 
České republice. 

4. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti 
ochrany hospodářské soutěže, včetně řešení věcně a 
právně složitých případů a zastupování v soudních 
sporech. 

5. Vypracovávání zásadních právních výkladů pro 
oblast zneužití významné tržní síly v České 
republice. 

6. Metodické usměrňování potírání zneužívání 
významné tržní síly a nekalých obchodních praktik. 

7. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti 
poskytování veřejné podpory v České republice 
k Evropské unii. 
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8. Tvorba koncepce dozoru nad zadáváním veřejných 
zakázek v jednotlivých sektorech. 

9. Vypracovávání zásadních právních výkladů a 
stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace 
právních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním 
veřejných zakázek. 

10.  Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti 
dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, včetně 
řešení věcně a právně složitých případů a 
zastupování v soudních sporech. 

14. platová třída  

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory 
hospodářské soutěže. 

2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti 
poskytované veřejné podpory k Evropské unii. 

3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potírání 
nekalých obchodních praktik a zneužití významné 
tržní síly. 

4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad zadáváním 
veřejných zakázek. 

5. Tvorba celostátní koncepce kontroly politiky 
veřejného zadávání. 

15. platová třída  

       1.   Tvorba soutěžní politiky státu.  

 ÚOOÚ 
V článku II se za bod 35 vkládá nový bod 35a, který zní: 
„V příloze Katalog správních činností v části 2. Zařazení 
správních činností členěných podle odborného zaměření 
do platových tříd díl 69. OCHRANA OSOBNÍCH 

Akceptováno v upravené verzi 
 

„12. platová třída 

1. Dozorová činnost zahrnující posuzování 
specializovaných oblastí zpracování a 
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ÚDAJŮ zní: 
„12. platová třída 

1. Dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných 
oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo 
posuzování plnění pravidel týkajících se obsáhlé skupiny 
osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu 
osob. 

2. Stanovování obecných postupů pro posuzování plnění 
povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a 
ochrany osobních údajů podle obecných a speciálních 
předpisů. 

3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v 
oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. 

4. Vyhodnocování opatření k zmírnění či vyloučení risik 
porušení povinností při zpracování osobních údajů. 

5. Zajišťování agendy pověřence ochrany osobních údajů 
v působnosti správních úřadů s územní nebo celostátní 
působností. 

13. platová třída 

1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, 
strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti 
osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování 
možných ekonomických, právních, organizačně-technických 

ochrany osobních údajů nebo posuzování 
plnění pravidel týkajících se obsáhlé skupiny 
osobních údajů nebo zasahujících do 
soukromí většího počtu osob. 

2. Stanovování obecných postupů pro 
posuzování plnění povinnosti odpovědných 
subjektů v oblasti zpracování a ochrany 
osobních údajů podle obecných a speciálních 
předpisů. 

3. Metodické usměrňování subjektů na úseku 
jejich činností v oblasti zpracování a ochrany 
osobních údajů. 

4. Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který plní 
povinností a úkoly při výkonu veřejné moci.  

13. platová třída 

1. Zpracovávání celostátních vývojových 
analýz, strategických záměrů a metodiky pro 
ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor 
nad nimi včetně vyhodnocování možných 
ekonomických, právních, organizačně-
technických a jiných hledisek. 

2. Tvorba standardů pro způsoby a 
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a jiných hledisek. 

2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování 
povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření 
obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory. 

3. Celostátní koordinace dozorové činnosti zahrnující 
posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany 
osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel 
týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo 
zasahujících do soukromí většího počtu osob. 

4. Koncepční analýza a audit informačních systémů a 
datových toků z hlediska ochrany osobních údajů. 

5. Zajišťování agendy pověřence ochrany osobních údajů 
v působnosti ministerstva nebo ústředního správního úřadu 

14. platová třída 

1. Tvorba a naplňování celostátní koncepce ochrany osobních 
údajů včetně zásad pro výkon dozoru. 

2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a 
účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti 
ochrany osobních údajů. 

15. platová třída 

1. Tvorba státní politiky ochrany soukromí a regulace 
zpracování osobních údajů. 

prostředky dodržování povinností při 
zpracování a ochraně osobních údajů, šíření 
obchodních sděleních nebo nakládání s 
identifikátory. 

3. Celostátní koordinace dozorové činnosti 
zahrnující posuzování specializovaných 
oblastí zpracování a ochrany osobních údajů 
nebo posuzování porušování pravidel 
týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů 
nebo zasahujících do soukromí většího počtu 
osob. 

4. Koncepční analýza a audit informačních 
systémů a datových toků z hlediska ochrany 
osobních údajů. 

5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který 
systematicky shromažďuje, zpracovává a 
ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů 
z důvodu významného veřejného zájmu na 
celostátní, příp. mezinárodní úrovni při 
plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné 
moci s vysokým rizikem pro práva a svobody 
subjektu údajů. 

14. platová třída 
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2. Tvorba státní koncepce ochrany osobních údajů v 
návaznosti na mezinárodní předpisy. 

1. Tvorba a naplňování celostátní koncepce 
ochrany osobních údajů včetně zásad pro 
výkon dozoru. 

2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti 
Evropské unie a účast na společných 
mezinárodních akcích dozoru v oblasti 
ochrany osobních údajů. 

15. platová třída 

1. Tvorba státní politiky ochrany soukromí a 
regulace zpracování osobních údajů. 

ÚOOÚ akceptuje vypořádání 

 MHM Praha k bodu 15 (příloze 2. části dílu 20 (11. platové třídě 
bodu  8)): 

8. Požadujeme na konci textu doplnit slova „(sociální 
kurátor)“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Hlavní město Praha si je vědomo, že 
pojem „sociální kurátor“ není v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), 
vymezen, přesto navrhuje doplnit označení „sociální 
kurátor“ k činnosti, která je jeho náplní. Tento návrh 
vychází z „Koncepce vězeňství do roku 2025“, 
kterou schválila vláda České republiky usnesením č. 
79 ze dne 3. 2. 2016. Jedním ze strategických cílů je 
cíl č. X. Legislativní změny v oblasti vězeňství, který 

Vysvětleno 
Příklad nelze použít pro zařazení 
zaměstnanců v pracovním poměru 
Bude doplněno vysvětlující pojem „sociální 
kurátor“ u činností v 2.10.13 Sociální 
referent v 11. platové třídě v bodě 4  
 
MHM vysvětlení akceptuje 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

se zavazuje ke změnám právních norem a předpisů, 
vyzdvihuje potřebu zajištění legislativního rámce, 
sjednocení pojmosloví, neboť řada koncepčních 
změn musí mít odezvu ve změnách právních 
předpisů. Tato koncepce pak pojem „sociální 
kurátor“ používá, jeho činnosti jsou vymezeny v § 92 
písm. b) zákona o sociálních službách. Ve 
„Stanovisku odboru sociálních služeb a sociálního 
začleňování k výkonu agendy sociálního kurátora“ ze 
dne 24. 9. 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
reaguje na změnu označení „koordinátor péče o 
osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé“ zavedeného 
zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České 
socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů (zrušeným dne 1. 1. 2012), 
který se neujal stejně jako přenesení jeho agendy do 
samostatné působnosti obcí, a uvádí, že zákon o 
sociálních službách opět celou agendu sjednotil a 
svěřil obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu uvádí: 
„Tradiční označení „sociální kurátor“, existující od 
roku 1970, je legitimně používán i nadále.“. S 
ohledem na „Koncepci vězeňství do roku 2025“ 
a zmíněné stanovisko Ministerstva práce a sociálních 
věcí požaduje hlavní město Praha doplnit označení 
„sociální kurátor“ u činností, které sociální kurátor 
vykonává, obdobně jako je tomu u činnosti 2.10.13 
Sociální referent, 10. platová třída bod 9. 

  Část III                                      
 Ministerstvo 

financí 
1. K dílu 1.1. Celní správa České republiky - 7. 

platová třída: 
Navrhuje se vypustit bod 10. 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

V části 1.1. Celní správa České republiky v 7. tarifní třídě – 
komisař navrhujeme činnost uvedenou v bodu 10. „Provádění 
specializovaných odborných činností v oblasti celního 
auditu“ vypustit a body 11 a 12 nově označit jako body 10 a 
11. Jedná se o nadbytečně uvedenou dílčí činnost z uceleného 
procesu kontrol po propuštění zboží. 

2. K dílu 1.1. Celní správa České republiky - 9. 
platová třída: 

Navrhuje se vypustit bod 6. 

V části 1.1. Celní správa České republiky v 9. tarifní třídě – 
rada navrhujeme činnost uvedenou v bodu 6. „Koordinace 
výkonu správy daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných 
peněžitých plnění s celostátní působností.“ vypustit a body 7. 
až 10. nově označit jako body 6. až 9. Tato činnost tak, jak je 
v tomto bodu definovaná svým obsahem z hlediska 
náročnosti neodpovídá zařazení do 9. tarifní třídy. Jedná se o 
duplicitní činnost s činností uvedenou v této části nařízení 
vlády v 8. tarifní třídě v bodu 4. 

Akceptováno 

3. K dílu 1.1. Celní správa České republiky - 6. 
platová třída: 

Navrhuje se vypustit text. 

K části třetí – Změna nařízení vlády, kterým se stanoví 
katalog činností v bezpečnostních sborech, v příloze v části 1. 
Specifické činnosti, díl 1.1. Celní správa České republiky 6. 
tarifní třída – vrchní inspektor, mezi body 11 a 12 je vložen 
text „11. tarifní třída – vrchní státní rada 1. Komplexní 
koordinace Celní správy České republiky.“, který je 
nadbytečný. Navrhujeme jeho vypuštění. (doporučující) 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. III bodům 42 a 43 -  k příloze nařízení vlády č. 
104/2005 Sb.: 

Požadujeme v souladu s platným zněním v novelizačních 
bodech 42 a 43 slova „Činnosti ve výchově a vzdělávání“ 
nahradit slovy „Činnosti ve správě“. 

Akceptováno 

Nad rámec návrhu 
1. V souladu s  terminologií zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, požadujeme v části 1. Specifické činnosti 
v dílu 1.3. Policie České republiky slova „útvar s působností 
na celém území České republiky“ nahradit slovy „útvar 
s celostátní působností“. 

Akceptováno 

2. Obdobně upozorňujeme i na nutnost úpravy dalších 
ustanovení tak, aby formulačně odpovídala znění zákona o 
policii, viz část 1. Specifické činnosti v dílu 1.3. Policie 
České republiky body 1 a 2 v 5. tarifní třídě, kde zákon o 
policii např. namísto útvarů s územně vymezenou působností 
používá pojmy krajské ředitelství policie a útvar zřízený 
v rámci krajského ředitelství policie. 

Akceptováno 

3. Dovolujeme si konstatovat, že v předmětném nařízení v 
části 1. Specifické činnosti v dílu 1.3. Policie České 
republiky v 5. tarifní třídě - inspektor je ustanovení bodu 3 
nutné využít i pro útvary policie s celostátní působností se 
zaměřením na ochrannou službu, nikoliv jen na útvary policie 
s územně vymezenou působností, jak je nyní uvedeno. Bod 3 
tedy požadujeme uvést ve znění: „3. Koordinace výkonu 
služby při ochraně určených objektů včetně navrhování nebo 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

posuzování systému bezpečnostních opatření k zabezpečení 
ochrany objektu. 

 GIBS 2. 3. 2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních 
technologií 

9. tarifní třída 
Doplňuje novelizační bod: 

Tvorba koncepce zabezpečení dat v bezpečnostních sborech a 
kybernetické bezpečnosti 
Odůvodnění: 

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti ukládá 
vytvoření bezpečnostních rolí, jež představují manager, 
architekt a auditor kybernetické bezpečnosti. 
 

Akceptováno 
Pro všechny bezpečnostní sbory se doplní 
v 9. Tarifní třídě ustanovení dohodnuté 
s NÚKIB do 13. platové třídy: 
Zajištění systému řízení bezpečnosti 
informací (manažer kybernetické 
bezpečnosti), zajištění návrhu a 
implementace bezpečnostních opatření 
(architekt kybernetické bezpečnosti) nebo 
provádění auditu kybernetické bezpečnosti 
(auditor kybernetické bezpečnosti) u správců 
a provozovatelů informačního nebo 
komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury. 
K příslušným částem katalogu činností 
v bezpečnostních sborech se doplní činnosti 
pověřence pro ochranu osobních údajů v 9. 
tarifní třídě takto: 
„Komplexní plnění úkolů pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, kterým je 
bezpečnostní sbor.“. 
 

Část IV    
 Ministerstvo 

dopravy 
Čl. IV (účinnost) požadujeme upravit takto: „Toto nařízení 
nabývá účinnosti dnem 1. května 2018 s výjimkou čl. II bodu 
3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.“. 
Předkladatelem stanovený termín účinnosti 1. leden 2018 je 
nereálný, mimo jiné i s ohledem na služební předpis č. 3 

Vysvětleno  
Kvalifikační náročnost uvedené správní 
činnosti je zákonem č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, již 
stanovena. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví 
pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních 
míst, jejich změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační 
struktury a jejich změn ve služebním úřadu. Účinnost čl. II 
bodu 3 je nutné sladit s § 111 a 112 odst. 9 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
kterými bylo splnění požadavků na vzdělání pro osoby, které 
vedou řízení o přestupcích, odloženo až na 1. leden 2023. 
Zachování účinnosti navrhované předkladatelem by 
znamenalo, že by tyto osoby přestaly splňovat podmínky pro 
výkon služby a bylo by nutné rozhodnout o ukončení 
služebního poměru. Současně by to vedlo ke kolapsu při 
výkonu přestupkových agend nejen na Ministerstvu dopravy.  
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 
Ministerstvo obrany 
Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
Akademie věd České republiky 
Bezpečnostní informační služba 
Český statistický úřad 
Konfederace umění a kultury 
Národní bezpečností úřad 
Nejvyšší soud 
Nejvyšší správní soud 
Nejvyšší státní zastupitelství 
Úřad průmyslového vlastnictví 
 
Připomínky nezaslali: 
Asociace krajů 
Asociace samostatných odborů 
Česká lékařská komora 
Český úřad zemědělský a katastrální 
Finanční arbitr 
Kancelář Poslanecké sněmovny 
Kancelář prezidenta republiky 
Kancelář Senátu 
SMSČR 
Správa státních hmotných rezerv 
ÚZSČR 
ÚDHPSPH 

ÚPDI 
ÚNMZ 
ÚZSI 
Ústavní soud 
Svaz tajemníků  
 
Pouze doporučující připomínky zaslali: 
Úřad vlády ČR - Vedoucí úřadu vlády 
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
Jihomoravský kraj 
 
Nad rámec oslovených připomínkových míst připomínky zaslali: 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
Hospodářská komora 
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	1. V článku I se na konci bodu 9 doplňují slova „2.10.35 Referent správy osobních údajů 11-13“. 
	Odůvodnění Zrušení dílu 2.10.53 Referent správy osobních údajů je koncepčně nesprávné.

	2. V článku I bodu 60 se v dílu 2.10.22 Referent bezpečnosti státu v platové třídě 11 bod 11 („Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.“), v platové třídě 12 bod 19 („Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.“) a v platové třídě 13 bod 25 („Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.“) zrušují.
	Odůvodnění: Zařazení činností souvisejících s ochranou osobních údajů v rámci dílu 2.10.22 Referent bezpečnosti státu pod body 11 v platové třídě 11, 19 v platové třídě 12 a 25 v platové třídě 13 je koncepčně nesprávné, neboť se jedná o specifické činnosti, které se pod tento díl nedají podřadit a vyžadují speciální úpravu v rámci ochrany osobních údajů, které je v současnosti v rámci EU věnována zvýšená pozornost.

	3. V článku I se na konci bodu 60 doplňuje text: „2.10.35 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
	1. 1. Zajišťování agendy pověřence ochrany osobních údajů u správců nebo zpracovatelů s celostátní působností, včetně posuzování standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování osobních údajů.“
	K položce „2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU“ Katalogu prací ve veřejných službách a správě A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd:
	Navrhované zařazení - 8. platová třída - 2. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.
	Žádáme o zohlednění výše uvedených argumentů a zařazení agendy do platové třídy 9.
	V díle 2.08.02 se v 10. platové třídě navrhuje vypustit činnost „Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci“, přičemž tento druh práce se v nově navrhovaném textu již neobjevuje. Zastáváme názor, že uvedený druh práce by v nějaké podobě měl zůstat zachován se zařazením minimálně do 11. platové třídy s ohledem na fakt, že sociální pracovník může být zařazen nejméně v 10. třídě. Pro podporu tohoto stanoviska lze rovněž poukázat na správní činnost uvedenou v díle 2.10.13, 11. platové třídě „Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města Prahy“. Obdobný druh práce však není definován pro kontrolu, metodické usměrňování a koordinaci výkonu činností sociální práce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Považujeme za nezbytné obdobnou činnost v nařízení vlády definovat.
	Nelze se ztotožnit se zařazením výkonu veřejného opatrovnictví do 9. platové třídy (díl 2.10.13). Jedná se o vysoce specializovanou činnost, která vyžaduje řadu odborných znalostí z oblasti práva, komunikace s lidmi s postižením atd. Jedná se o činnost neméně náročnou jako výkon povolání sociálního pracovníka, které po změně bude nejméně v 10. platové třídě. Navrhujeme tak zařazení výkonu veřejného opatrovnictví nejméně do 10. platové třídy. Není ani zřejmé, jak odůvodňuje předkladatel rozdílnost v zařazení správní činnosti v závislosti na věku opatrovance – výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí je navrhováno zařadit do 10. platové třídy. Není také řešena činnost kontroly a metodického usměrňování výkonu veřejného opatrovnictví, které přísluší krajským úřadům. Nutno rovněž upozornit, že zařazení veřejného opatrovnictví do dílu 2.10.13 Referent sociálních věcí nelze považovat za vhodné, neboť výkon veřejného opatrovnictví má širší rozsah než oblast sociálních věcí.
	Není zřejmé, proč není z části 2.10.13, 11. platové třídy, vypuštěn bod 7 (nově 6) „Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb“, když tuto působnost vykonává MPSV a je z tohoto důvodu definována v jiném právním předpise.
	V této souvislosti také upozorňujeme, že např. u referentů sociálních věcí je v nařízení vlády účinném v současné době v části 2.10.19 v 10. platové třídě v bodě 14. uvedeno: „Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb.“ V navrhovaném znění má referent sociálních věcí v 2.10.13 v 11. třídě uvedeno v bodu 10.: „Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění“. S uvedenou částí návrhu nesouhlasíme, když u obdobné činnosti došlo na úseku sociálních věcí ke zvýšení z platové třídy 10. na 11., ale u zdravotnictví došlo naopak ke snížení z platové třídy 10. do 8.
	7. Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování zdravotních služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění.
	V části 2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ je nově 12 platových tříd. Nesouhlasíme s vypuštěním 13. – 15. platové třídy, které byly v původním nařízení. Přinejmenším 13. platová třída by měla být ve znění nyní platného nařízení zachována.
	V části 2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  zcela chybí 12. platová třída
	Návrh nerespektuje aktuální vývoj právních předpisů v oblasti zdravotnictví, používá zastaralou, resp. od roku 2012 neplatnou terminologii, u referentů správy zdravotnictví návrh neodpovídá potřebě poměrně zásadních změn. Referentům správy zdravotnictví (dříve referent pro zdravotní péči (služby) včetně veřejného zdravotního pojištění) se významně změnil způsob jejich výkonu, a to se zásadním vlivem na jejich složitost, odpovědnost a rozsah. Tato skutečnost však neodpovídá navrhovanému zařazení vykonávané práce do platových tříd
	Navrhujeme respektovat ustanovení citovaného zákona a předmětné nařízení vlády dát do souladu s jím používanou terminologií.  
	Dle názvu zůstává určen i pro referenty finanční kontroly, ale uvedené činnosti se týkají jen pracovníků přezkumu. Kontrola obecně je i byla pod 1.01.08 – KONTROLOR.
	„Posuzování a analýza možností využívání prostředků z fondů a programů EU“
	Důvod: krajský úřad v souladu s § 67 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti. Součástí této činnosti je i koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů. Pro uvedenou činnost nebylo nalezeno odpovídající zařazení.
	Nebyla však doplněna agenda metodiky veřejného opatrovnictví na krajích, navrhujeme tuto agendu výslovně doplnit do 11. platové třídy (např. takto: „Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu veřejného opatrovnictví ze strany obcí v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.“).
	3. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím vymezení činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK žádáme v 12. platové třídě, bod 3.  vypustit a vložit do nové 13. platové třídy nový bod v tomto znění: „Komplexní koordinace realizace víceletých projektů a programů s případným mezinárodním prvkem, vysoce specializovaného zaměření, s vysokými nároky na způsob organizačního, finančního, personálního, provozního, technického a jiného zajištění.“
	4. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím vymezení činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK žádáme v 11. platové třídě, bod 5. upravit na toto znění: „Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby kraje a ústředního správního úřadu.“
	5. K části první, čl. I, k bodům č. 26 - 27 upravujícím vymezení činností u povolání 1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK žádáme v 12. platové třídě, bod 4. upravit na toto znění: „Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby kraje a ústředního správního úřadu.“
	„Stanovování metodiky pro účtování a evidenci daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Tvorba metodiky pro správné uplatnění daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob, tvorba metodických výkladů k problematickým ustanovením daňových zákonů.“
	„Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví (zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování).“
	10. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY žádáme o vypuštění bodu 14. „Projednávání a vedení řízení o přestupcích s výjimkou přestupků projednávaných na místě (příkazový blok).“ z 10. platové třídy a zařazení tohoto bodu do 11. platové třídy.
	11. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme doplnění názvu povolání takto: „REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU
	12. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme doplnění 7. platové třídy a bodu 1. „Usměrňování kulturně výchovného využití kulturních památek“
	13. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 9. platové třídy bodu 1 nahrazení slov „kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy“ slovy „památky místního významu, včetně koordinace správy místních památek“.
	14. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 9. platové třídy zrušení navrženého textu u bodu 2 a jeho nahrazení textem v tomto znění: „Posuzování a vypracování stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních památek.“
	15. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY žádáme u 10. platové třídy, bod 1. vypuštění slov „a koordinace správy místních památek“
	„2. Vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové péče.
	3. Vymezuje ochranné pásmo kulturní památky.“
	8. Tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče v kraji.“
	19. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ žádáme u 7. platové třídy vypustit bod 2. „Kontrolní tématická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.
	20. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ žádáme u 8. platové třídy vypustit bod 2. „Příprava zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.“
	„7. Komplexní výkon vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro poskytování zdravotních služeb při posuzování žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění.“
	22. K části první, čl. I, bod č. 60 k povolání 2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU žádáme do 11. platové třídy zařadit nový bod 1. „Řešení a zajišťování mimořádně obtížných případů při výkonu stavebního úřadu“ a navrhované body 1-5, nově označit jako body 2-6.
	23. V návaznosti na novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 193/2017 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 9. 2017, doporučujeme do katalogu prací zařadit nové pracovní místo pro pracovníka na úseku zajišťování výkonu státní správy v oblasti pohřebnictví, např. referent pro pohřebnictví.
	Požadujeme doplnit výše uvedené ustanovení do nového katalogu jako 3. bod 12. platové třídy Edukátor v kultuře.

	V článku II se za bod 35 vkládá nový bod 35a, který zní: „V příloze Katalog správních činností v části 2. Zařazení správních činností členěných podle odborného zaměření do platových tříd díl 69. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ zní:



