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IV. 

Odůvodnění 

Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2017 byl zpracován návrh nařízení 

vlády, které má nahradit nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadní koncepce úpravy 

platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou lze považovat za 

vyhovující, zůstává zachována.  

K realizaci výsledků jednání Koaliční rady se zástupci odborových svazů, které proběhlo 

dne 11. 9. 2017, se navrhuje zvýšení platových tarifů zdravotnických a ostatních zaměstnanců 

poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %.  Ačkoliv se současně předkládá vládě k projednání 

návrh na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., jehož součástí je i návrh na zvýšení platových 

tarifů ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. listopadu 2017, nelze 

z důvodu odlišného zdroje finančních prostředků na platy tuto změnu provést současně 

i u zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb. Financování platů ve zdravotnictví je 

navázáno na úhradovou vyhlášku vydávanou vždy pro celý kalendářní rok. Navrhuje se proto 

zvýšení platových tarifů až od počátku následujícího roku. Zároveň se navrhuje sloučení těch 

stupnic platových tarifů, jejichž rozdělení od 1. listopadu 2017 do 1. ledna 2017 bylo 

odůvodněno výhradně rozdílným termínem valorizace platových tarifů. 

 

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

práce, ve znění pozdějších předpisů, k jejímuž provedení je navržena a se zákonným 

zmocněním 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákoníkem práce. Návrhem se realizuje 

zmocnění k vydání prováděcího nařízení vlády obsažené v § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 

odst. 2 a v § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle uvedených zmocnění a v jejich rámci stanoví návrh nařízení vlády  

 kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých 

platových tříd, 

 způsob zařazení do platových tříd, 
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 podmínky pro určení započitatelné praxe,  

 podmínky pro zvláštní způsob určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří 

vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na 

fyzické zdatnosti, pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro 

zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce,  

 stupnice platových tarifů, 

 výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 

 rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin a výši zvláštního příplatku pro 

jednotlivé skupiny. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

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

Je respektován článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který 

stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné i zlepšování životních a pracovních 

podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich zlepšování 

a článek 8 SFEU, podle kterého Unie usiluje ve všech činnostech, ve kterých má pravomoc 

(tj. mimo jiné i v sociální oblasti) o to, aby se odstraňovaly nerovnosti. Odměňování ve státní 

správě by tudíž vždy mělo být upraveno tak, aby nebyly zakládány neospravedlnitelné rozdíly 

ve výši platů mezi osobami odměňovanými z veřejných rozpočtů, které vykonávají stejnou 

nebo srovnatelnou práci. Předkládaný návrh respektuje principy uvedené v článku 8 SFEU; 

návrh není v rozporu z právem Evropské unie a judikaturou Soudního dvora EU. 

 

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

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

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

Na základě výsledků jednání Koaliční rady dne 11. září 2017 se vládě předkládá návrh 

na zvýšení stupnic platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %, 

a to s účinností od 1. ledna 2018. Současně se vládě v samostatném materiálu předkládá návrh 

na zvýšení stupnic platových tarifů ostatních zaměstnanců o 10 % s výjimkou pedagogických 

pracovníků regionálního školství, u kterých se navrhuje zvýšení platových tarifů o 15 %, a to 

s účinností od 1. listopadu 2017. Z důvodu odlišného financování platů zaměstnanců 

poskytovatelů zdravotních služeb, není možné valorizovat jejich platové tarify již od 
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1. listopadu 2017. Zvýšení platových tarifů těchto zaměstnanců je navázáno na úhradovou 

vyhlášku, kterou není možné měnit v průběhu kalendářního roku. Z tohoto důvodu nebyly 

stupnice platových tarifů pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb v novele nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. účinné od 1. listopadu 2017 valorizovány. S účinností od 1. ledna 2018 

se navrhuje sjednotit stupnice platových tarifů uvedené v přílohách č. 1 a 2, a též v přílohách 

č. 4 a 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Realizací tohoto návrhu by došlo u zaměstnanců 

odměňovaných podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 (resp. č. 4) 

k citovanému nařízení vlády k založení práva na platový tarif ve stupnici uvedené v příloze 

č. 2 (s účinností od 1. ledna 2018 nová příloha č. 1), resp. ve stupnici uvedené v příloze č. 5 

(s účinností od 1. ledna 2018 nová příloha č. 3) k citovanému nařízení vlády, čímž by došlo ke 

zvýšení platových tarifů těchto zaměstnanců o 10 %. Dále se navrhuje zvýšit platové tarify 

o 10 % ve stupnici uvedené v příloze č. 6 (s účinností od 1. ledna 2018 nová příloha č. 4) 

k citovanému nařízení vlády.  

 Navrhovaná opatření finančně nezatíží s účinností od 1. ledna 2018 výdajovou 

stránku státního rozpočtu ani rozpočty územních samosprávných celků, ale pouze rozpočty 

veřejného zdravotního pojištění. Pro zaměstnance, jejichž platové tarify jsou financovány 

z rozpočtů veřejného zdravotního pojištění, by realizace tohoto návrhu představovala 

s účinností od 1. ledna 2018 náklad ve výši cca 3,7 mld. Kč včetně příslušenství.  

Dopady na podnikatelské prostředí, životní prostředí, bezpečnost a obranu státu se 

nepředpokládají. V důsledku navrženého zvýšení stupnic platových tarifů by mělo dojít ke 

zlepšení možnosti spotřeby zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, což by mělo projevit 

v pozitivním sociálním dopadu. 

 

E. Hodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

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

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

zhodnocení korupčních rizik. 

Návrh respektuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, zákaz jejich diskriminace 

a důsledně stanoví  jednotné podmínky pro poskytování platu pro muže i ženy. Navrhovaná 

úprava nemá dopady na ochranu soukromí či osobních údajů a nezakládá žádná korupční 

rizika. Rovněž nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. 
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Zvláštní část 

 

K § 1 

V navrhovaném § 1 se uvádí výčet platových náležitostí, které v souladu se 

zmocněním v §  123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a v § 129 odst. 2 zákoníku práce 

nařízení vlády upravuje. Okruh zaměstnanců, na které se toto nařízení vlády vztahuje, je 

shodný s okruhem zaměstnanců, kterým zaměstnavatel podle § 109 odst. 3 zákoníku práce 

poskytuje za práci plat, proto se rozsah působnosti nařízení vlády vymezuje, stejně jako 

dosud, odkazem na citované ustanovení zákoníku práce. 

 

K § 2 

Hodnocení prací pro účely jejich zařazení do platových tříd vychází z kritérií 

stanovených v § 109 odst. 4 zákoníku práce, kterými jsou složitost, odpovědnost 

a namáhavost vykonávané práce. Významným kritériem, vyjadřujícím složitost práce, je 

vzdělání potřebné pro její řádný výkon. Vzděláním se pro tento účel rozumí vzdělání 

dosažené v rámci školské soustavy nebo, v případě terciárního vzdělání, v rámci ukončeného 

studijního programu.  

Při vyšším podílu mimokvalifikačních kritérií na celkovém hodnocení práce může 

v praxi dojít k případům, kdy celkové hodnocení práce odpovídá platové třídě, pro kterou jsou 

stanoveny vyšší kvalifikační předpoklady, než jsou pro výkon konkrétní hodnocené práce 

potřebné, nebo než jaké pro tuto práci stanoví zvláštní právní předpis. Vzhledem k velkému 

rozsahu různorodých prací vykonávaných zaměstnanci ve veřejných službách a správě je 

proto značně obtížné stanovit jednoznačně vzdělání potřebné pro výkon prací zařazených do 

jednotlivých platových tříd.  Proto je v současné úpravě pro některé platové třídy stanoveno 

vzdělání alternativně – ve dvou stupních. Toto řešení se v praxi osvědčilo a navrhuje se jej 

proto zachovat i v nové úpravě. 

Kvalifikační předpoklady vzdělání se v platových předpisech stanoví zejména pro 

účely jednotného přístupu k zaměstnancům při odměňování, nenahrazují však odbornou 

způsobilost, kterou stanoví jiné právní předpisy jako nezbytnou podmínku pro výkon 

některých prací nebo povolání. 

 

K § 3 
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Základní postup při zařazování zaměstnanců do platových tříd stanoví v § 123 odst. 

2 zákoníku práce tak, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle 

nejnáročnější práce, jejíž výkon na něm zaměstnavatel požaduje v rámci druhu práce 

sjednaného v pracovní smlouvě. Zařazení prací do platových tříd stanoví nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen "katalog prací").   

Katalog prací obsahuje širokou škálu prací vyskytujících se ve veřejných službách 

a správě, avšak nejde, ani nemůže jít, o úplný výčet. Proto se do návrhu přejímá současná 

úprava, podle které zaměstnavatel může zařadit zaměstnance, vykonávajícího práce 

neuvedené v katalogu prací, do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady 

prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. 

Od roku 1992, kdy byla zákonem o platu založena zcela nová koncepce odměňování 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, podmiňovaly platové předpisy zařazení 

zaměstnanců do platových tříd dosažením stanovených kvalifikačních předpokladů, 

spočívajících ve stupni vzdělání. Protože dodržení této podmínky činilo v některých 

případech při obsazování pracovních míst potíže, byl zároveň platovými předpisy stanoven 

okruh výjimek z tohoto pravidla, které umožňují zařadit do platové třídy zaměstnance, který 

kvalifikační předpoklady neplní. Tuto úpravu se navrhuje zachovat. 

K zajištění spravedlivého odměňování se navrhuje kompenzovat disproporci mezi 

dosaženým vzděláním zaměstnance výjimečně zařazeného do platové třídy a ostatních 

zaměstnanců zařazených do stejné platové třídy, kteří získali potřebné vzdělání podle 

platových předpisů, odpočtem ze započitatelné praxe podle navrhovaného § 4 odst. 7 (blíže 

viz odůvodnění k tomuto ustanovení).  Tento postup se uplatňuje i podle aktuální úpravy a při 

praktické aplikaci nečiní potíže. 

  

K § 4 

Podle § 123 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci platový tarif stanovený pro 

platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platový stupeň se navrhuje stanovit 

stejně jako v dosud platné úpravě v nařízení pomocí tzv. započitatelné praxe, kterou 

zaměstnavatel určí podle stanovené míry zápočtu předchozí praxe a náhradních dob, 

redukované u zaměstnanců, kteří nezískali potřebné vzdělání (nebo při alternativně 

stanoveném vzdělání získali nižší ze stupňů vzdělání stanovených pro příslušnou platovou 

třídu) odpočtem stanoveného počtu let. Podmínky pro určení započitatelné praxe aktuálně 

platné podle  nařízení vlády č.  564/2006 Sb. se nemění. Dobu praxe se navrhuje nadále 
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započítávat diferencovaně podle toho, zda se jedná o dobu praxe v oboru požadované práce 

nebo o dobu jiné praxe. Praxe v oboru požadované práce je charakterizována v § 4 odst. 2 

návrhu. Posouzení, zda se jedná o praxi v oboru vykonávané práce nebo jinou praxi se 

navrhuje ponechat, stejně jako dosud, na zaměstnavateli, protože u každého zaměstnance je 

třeba individuálně posoudit podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a druhu práce 

sjednaného s předchozími zaměstnavateli (popř. vykonávaného na základě jiného právního 

vztahu), zda se jedná o praxi v oboru požadované práce nebo o jinou praxi.   

Stejně jako dosud se navrhuje započíst dobu praxe v oboru požadované práce plném 

rozsahu, dobu jiné praxe nejvýše v rozsahu dvou třetin, podle míry její využitelnosti pro 

výkon požadované práce. Stávající úpravu se navrhuje zachovat i při zápočtu tzv. náhradních 

dob, tj. doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby, dobu mateřské, 

další mateřské dovolené a rodičovské dovolené a doby péče osobní péče o osobu závislou na 

péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě. Ačkoliv  zákoník práce nahradil institut 

další mateřské dovolené rodičovskou dovolenou, zůstává tento pojem v § 4 nařízení vlády 

zachován vzhledem k tomu, že doba další mateřské dovolené, čerpané v minulosti, se bude, 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem platným v době jejího čerpání, i nadále 

zahrnovat zaměstnankyním do započitatelné praxe. 

Maximální rozsah zápočtu náhradních dob vychází z úprav vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů, vymezujících v zákonnou délku těchto dob. U náhradních dob vztahujících 

se k péči o dítě je, stejně jako v současné době, navržena horní hranice celkového zápočtu 

těchto dob na 6 let. Vyšší zápočet by neúměrně zvýhodňoval zaměstnance, kteří pečovali 

o děti, oproti zaměstnancům, kteří po celou dobu pracovali a získávali tak praxi. Protože 

návrh neumožňuje zahrnovat do doby započitatelné praxe jiné doby, než které jsou v něm 

výslovně uvedeny, tedy ani dobu přípravy na povolání, navrhuje se, stejně jako je tomu 

dosud, nezahrnovat náhradní doby do započitatelné praxe v případě, kdy se zaměstnanec 

připravoval na povolání formou denního nebo prezenčního studia.  

Z důvodů uvedených v odůvodnění k §  2 se pro některé platové třídy navrhuje 

zachovat vzdělání stanovené alternativně. Tuto disproporci se navrhuje částečně kompenzovat 

tím, že se zaměstnanci, který dosáhl nižšího ze dvou stupňů vzdělání stanovených pro stejnou 

platovou třídu, odečte ze započitatelné praxe stanovený počet let (v podstatě odpovídající 

délce studia, kterým by zaměstnanec získal vyšší vzdělání stanovené pro tuto platovou třídu). 

Odečtením této doby se odstraní znevýhodnění zaměstnance zařazeného do stejné platové 

třídy, který dosáhl vyššího z alternativně stanovených stupňů vzdělání, a v důsledku delší 

doby studia získal kratší dobu praxe. K důslednému uplatnění tohoto principu se navrhuje, 
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stejně jako tomu bylo dosud, zaměstnanci, kterému má být z výše uvedených důvodů 

proveden odpočet ze započitatelné praxe, a který nezískal žádnou (nebo kratší) započitatelnou 

praxi, prodloužit dobu stanovenou pro postup do vyššího platového stupně o dobu, která mu 

měla být odečtena (tzv. minusová praxe). Stejný postup se navrhuje v případech výjimečného 

zařazení zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje stanovené kvalifikační 

předpoklady. 

K zajištění jednotného postupu zaměstnavatelů se, stejně jako v dosud platné úpravě, 

navrhuje stanovit vznik nároku na platový tarif ve vyšším platovém stupni na první den 

měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhne doby započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé 

platové stupně v příslušné příloze k nařízení vlády. 

 

K § 5 

 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. bude upravovat ke dni předpokládané účinnosti tohoto 

materiálu (1. ledna 2018) sedm stupnic platových tarifů pro vymezené okruhy zaměstnanců. 

Navrhovaná úprava se přejímá z dosud platné úpravy vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., a to s následujícími změnami.  Navrhuje se: 

 Sloučit v § 5 aktuální odstavce 1 a 2, a zároveň stupnice platových tarifů uvedené 

v přílohách č. 1 a 2 k navrhovanému nařízení vlády. Zaměstnancům vymezeným v § 5 

odst. 1 a 2 se od 1. ledna navrhuje platový tarif stanovený v jednotné stupnici 

platových tarifů. Ze stejného důvodu se navrhuje v § 5 sloučit odstavce 4 a 5 

a  stupnice platových tarifů uvedené v přílohách 4 a 5. 

 Určovat všem nelékařským zdravotnickým zaměstnancům, kteří poskytují zdravotní 

péči u poskytovatele zdravotních služeb, platový tarif podle shodné (nově 3.) stupnice 

platových tarifů, bez ohledu na zdroj financování. Dosavadní úpravu lze považovat za 

nesystémovou, protože případné rozdíly ve složitosti odpovědnosti a namáhavosti 

prací vykonávaných zdravotnickými pracovníky jsou zohledněny již při zařazování 

jednotlivých prací do platových tříd.  

K § 6 

V praxi existují některé případy, kdy způsob určení platového stupně na základě 

započitatelné praxe, tj. podle § 4, není praktický. Ze současné úpravy se navrhuje převzít 

okruh případů, kdy zaměstnavatel může zaměstnancům určit platový tarif v rámci rozpětí 

platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, 

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro 
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určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné 

platové  třídy  sjedná  v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.  

Tento způsob stanovení platového tarifu se umožňuje u zaměstnanců, kteří vykonávají 

málo kvalifikované práce zařazené v nízkých platových třídách, u kterých doba praxe výrazně 

neovlivňuje kvalitu vykonávané práce a u některých zaměstnanců vykonávajících odborné 

specializované práce, jejichž kvalitní výkon podstatným způsobem ovlivňují také jiné faktory 

než jen délka praxe, např. talent, nadání, fyzická výkonnost (např. umělci, sportovci). Zvláštní 

způsob určení platového tarifu se uplatní také v případech, kdy se při delší době praxe kvalita 

pracovního výkonu nezvyšuje, ale naopak klesá (taneční a baletní umělci, sportovci, výkonní 

letci).  

Ze současné úpravy se dále přejímá možnost využití zvláštního způsobu určení 

platového tarifu pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních. Kromě výše uvedených 

podmínek pro využití tohoto platového institutu se v tomto případě se navíc vyžaduje 

předchozí souhlas zřizovatele. V souladu se zmocněním v § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku 

práce se navrhuje omezit zaměstnavatele při uplatnění tohoto postupu tím, že výše platového 

tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb musí 

být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci jinak 

příslušel podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen. 

 

K § 7 

Výkon činností v prostředí, v němž převládají ztížené pracovní podmínky, které 

souvisejí s rizikem škodlivého vlivu profesionální infekce, ionizujícího a elektromagnetického 

záření, chemických karcinogenů, jiných chemických škodlivin a fyzikálních vlivů, se podle 

aktuální úpravy kompenzuje zaměstnancům příplatkem. Vymezení ztíženého prostředí stanoví 

jednotně pro zaměstnance odměňované mzdou i platem nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů.  V § 7 se navrhuje, stejně jako dosud, stanovit pouze výši a podmínky 

pro poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

 

K § 8 a k příloze č. 6 

Kromě platové kompenzace výkonu práce ve ztížených pracovních podmínkách 

spočívajících ve vlivu pracovního prostředí se navrhuje převzít z nařízení vlády č. 564/2006 

Sb. stávající úpravu, podle které jsou zvláštním příplatkem oceňovány také další ztěžující 
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vlivy, které se v oblasti veřejných služeb a správy vyskytují a jsou typické pouze pro některé 

činnosti.  

Okruh prací, při jejichž výkonu přísluší zaměstnanci zvláštní příplatek a podmínky pro 

jeho poskytování stanoví příloha č. 6 k návrhu nařízení vlády. Jednotlivé tituly pro vznik 

nároku na zvláštní příplatek stanovené aktuálně v příloze č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

se v návrhu přejímají.  

Výše zvláštního příplatku se navrhuje stanovit stejně jako dosud v rozpětí, a to v pěti 

skupinách, odstupňovaných podle míry ztěžujících vlivů.  Výši zvláštního příplatku v rámci 

rozpětí stanoveného pro příslušnou skupinu určí zaměstnanci podle konkrétních podmínek, za 

nichž je práce vykonávána, zaměstnavatel.  

 

K § 9 

Z dosud platné úpravy odměňování je do návrhu převzato také ustanovení 

ponechávající zaměstnavateli možnost plného zápočtu doby jiné praxe zaměstnancům, kteří 

nemohli z důvodů politické perzekuce získat praxi v oboru požadované práce nebo byli 

vyloučeni ze studia. 

 

K § 10 

Podle přechodného ustanovení se navrhované nařízení vlády uplatní i na pracovní 

poměry existující ke dni, kdy má toto nařízení vlády nabýt účinnosti, s těmito výjimkami: 

 Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje 

potřebné vzdělání, na základě § 3 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., posuzuje 

se doba pro časově omezené výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., to znamená, že od účinnosti nového nařízení vlády nepočne běžet znovu. 

 Zařazení do platové třídy a platového stupně se u zaměstnance, jehož pracovní poměr 

vznikl před 1. listopadem 2017, ke dni účinnosti tohoto nařízení vlády nezmění. Tím se 

zaručuje kontinuita právní úpravy zvláštního způsobu určení platového tarifu 

u zaměstnanců, kterým byl v době 1. 1. 2011 do 1. 11. 2014 určen platový tarif vyšší, než 

který by jim příslušel podle započitatelné praxe. 

Od 1. 1. 2011 byla nařízením vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, rozšířena možnost využití zvláštního způsobu určení platového tarifu, 
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pro všechny zaměstnance bez výjimky a bez dalších podmínek, v podstatě jako rovnocennou 

alternativu k určení platového tarifu podle započitatelné praxe (to platilo u všech 

zaměstnanců, kromě pedagogických pracovníků, na které byla tato úprava rozšířena až 

od 1. 1. 2012). Návrat k původní úpravě přineslo nařízení vlády č. 224/2014 Sb., s účinností 

od 1. listopadu 2014, kdy byl opětovně redukován okruh zaměstnanců, u nichž je možné 

zvláštní způsob určení platového tarifu využít a tento postup byl opět podmíněn stanovením 

(sjednáním) pravidel  kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Postup zaměstnavatele 

při určení započitatelné praxe zaměstnance v souvislosti s opětovným zúžením okruhu 

zaměstnanců, u nichž je možné určit platový tarif zvláštním způsobem, od 1. listopadu 2014 

stanovil čl. II. nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Podle něj příslušel zaměstnanci, který nadále 

není výslovně uveden v okruhu zaměstnanců, kterým je možné nadále určit platový tarif 

zvláštním způsobem, avšak do 1. listopadu 2014 mu byl určen platový tarif vyšší, než by 

odpovídalo započitatelné praxi, tento vyšší platový tarif i nadále, a to až do doby, než dosáhne 

potřebné délky započitatelné praxe stanovené pro postup do vyššího platového stupně.  

 

K § 11 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. ledna 2018, a to v návaznosti na účinnost 

úhradové vyhlášky pro rok 2018.  

 

K přílohám č. 1 až 5 

Dochází ke sloučení některých stupnic platových tarifů (viz odůvodnění k § 5) 

Zvýšení platových tarifů se navrhuje u zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb, kterým 

na rozdíl od ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě nebudou platové tarify 

zvýšeny od 1. listopadu 2017. Financování platů ve zdravotnictví je navázáno na úhradovou 

vyhlášku vydávanou vždy pro celý kalendářní rok.  
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