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IV. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb.“) se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 v návaznosti 

na současně předkládaný návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, který zahrnuje zejména zvýšení stupnic platových tarifů 

zaměstnanců v pracovním poměru. 

 Z věcné provázanosti systému odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě vyplývá nutnost zohlednit zvýšení platových tarifů 

zaměstnanců v pracovním poměru zvýšením platových tarifů státních zaměstnanců. 

O konečné podobě zvýšení stupnic platových tarifů rozhodla Koaliční rada dne 11. září 2017. 

 Konkrétně se navrhuje změna příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., které 

obsahují stupnice platových tarifů státních zaměstnanců, resp. státních zaměstnanců, kteří jsou 

lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Úprava výše platových tarifů by měla být realizována 

ve dvou fázích, tj. s účinností od 1. listopadu 2017 a od 1. ledna 2018 (ta se týká již jen lékařů 

orgánu sociálního zabezpečení a orgánu ochrany veřejného zdraví). Současně se změnou výše 

platových tarifů se od 1. listopadu 2017 mění znění § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

tak, aby od uvedeného data byli podle stupnice platových tarifů obsažené v příloze č. 3 

k nařízení vlády odměňováni i lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví. Finanční kalkulace 

je podrobněji popsána v části E odůvodnění. 

Dále se, v návaznosti na shodnou změnu v současně předkládaném návrhu nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, navrhuje zvýšit 

horní hranici příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku cca 

o 25 %. Důvodem je skutečnost, že postupným zvyšováním platových tarifů poklesl poměr 

příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku k platovému tarifu, 

a tím i jejich kompenzační funkce. 
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B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

I. 

Současná stupnice platových tarifů, obsažená v příloze č. 2 k nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., podle které je odměňována většina státních zaměstnanců, je odvozena 

od stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 564/2006 Sb.“). Platové tarify v 5. až 11. platové třídě 

jsou v těchto stupnicích shodné a od 12. do 16. platové třídy se platové tarify u státních 

zaměstnanců zvyšují konvexním způsobem. Vymezení okruhu zaměstnanců odměňovaných 

platovými tarify obsaženými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. je uvedeno v § 5 

odst. 2 téhož nařízení vlády (jedná se zejm. o zaměstnance ve správních úřadech, úředníky 

územních samosprávných celků, civilní zaměstnance ozbrojených sil a bezpečnostních sborů). 

Uvedená stupnice platových tarifů se stala základem pro konstrukci stupnice platových tarifů, 

podle níž jsou odměňování státní zaměstnanci. 

Práce vykonávané zaměstnanci ve veřejných službách a správě v pracovním poměru, 

kteří jsou odměňováni podle současné stupnice platových tarifů obsažené v příloze č. 2 

k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., odpovídají svou namáhavostí, složitostí a odpovědností 

činnostem, které vykonávají státní zaměstnanci odměňovaní podle stupnice platových tarifů 

uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ovšem bez dalších omezení 

a povinností, které se vztahují pouze na státní zaměstnance. Proto není z hlediska principu 

spravedlivého odměňování za výkon závislé práce přípustné, aby platové tarify státních 

zaměstnanců byly nižší než platové tarify pro uvedený okruh zaměstnanců v pracovním 

poměru. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo na základě požadavku Úřadu vlády ČR, 

který byl zanesen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2017, návrh nového nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jeho součástí 

je i valorizace stupnic platových tarifů, včetně stupnice platových tarifů, která je dnes uvedena 

v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. S ohledem na popsaný vztah stupnic platových 

tarifů v obou citovaných nařízeních vlády je proto nezbytné provést shodnou valorizaci 

stupnice platových tarifů v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
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II. 

Stupnice platových tarifů státních zaměstnanců, kteří jsou lékaři orgánu sociálního 

zabezpečení, byla konstruována na základě stupnice platových tarifů obsažené v příloze č. 4 

k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a v současnosti je obsažena v příloze č. 3 k nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb. Od roku 2012 byli lékaři orgánu sociálního zabezpečení odměňováni podle 

stejné stupnice platových tarifů jako lékaři nebo zubní lékaři poskytující zdravotní péči 

ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby. S účinností 

od 1. listopadu 2014 došlo ke zvýšení počtu stupnic platových tarifů z důvodu odlišného 

zdroje financování platů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb. Tím vznikly 3 nové 

stupnice platových tarifů, včetně samostatné stupnice platových tarifů pro lékaře orgánu 

sociálního zabezpečení. 

V návrhu nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě již stupnice platových tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení obsažena 

není, neboť tito lékaři přešli, s ohledem na okruh vykonávaných činností, z pracovního 

poměru do státní služby. Pokud tyto činnosti vykonávají na služebních místech zaměstnanci 

v pracovním poměru, jsou odměňování podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní službě“) a nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb. 

 Zároveň je žádoucí platové tarify lékařů orgánu sociálního zabezpečení sjednotit 

s platovými tarify ostatních lékařů ve veřejné správě a službách, čímž by došlo k nápravě 

stavu vzniklého rozdělením stupnic platových tarifů od 1. listopadu 2014. 

V souladu s tímto záměrem je i návrh, aby státní zaměstnanci, kteří jsou lékaři orgánu 

ochrany veřejného zdraví, byli, stejně jako všichni ostatní lékaři ve veřejných službách 

a správě, resp. lékaři orgánu sociálního zabezpečení ve státní službě, odměňováni rovněž 

podle stejné stupnice platových tarifů. Přihlíží se tím v souladu s § 145 odst. 1 zákona o státní 

službě zejména ke společenskému významu služebních činností lékaře orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

Z těchto důvodů se navrhuje sjednotit výši platových tarifů lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení a orgánu ochrany veřejného zdraví s platovými tarify ostatních lékařů, kteří 

poskytují zdravotní služby a jsou odměňováni platovými tarify v současnosti obsaženými 

v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. S ohledem na předpokládanou účinnost 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

se navrhuje, aby k popsanému sjednocení výše platových tarifů došlo od 1. listopadu 2017. 
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Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

zahrnuje mj. návrh valorizace platových tarifů lékařů a dalších zdravotnických pracovníků 

od 1. ledna 2018, a to v návaznosti na účinnost nové vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše 

úhrad hrazených služeb a regulačních omezení. Aby referenční vztah mezi stupnicí platových 

tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení, lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví a lékařů 

ve veřejných službách a správě zůstal zachován, navrhuje se provést zvýšení stupnice 

platových tarifů státních zaměstnanců, kteří jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení 

od 1. listopadu 2017, od kdy podle této stupnice začnou být odměňováni i lékaři orgánu 

ochrany veřejného zdraví, a v další fázi navýšit tuto stupnici i od 1. ledna 2018. 

 

III. 

 Vymezení ztíženého prostředí je stanoveno v 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. Jedná se o prostředí s rizikem škodlivého vlivu profesionální infekce, 

ionizujícího a elektromagnetického záření, chemických karcinogenů, jiných chemických 

škodlivin a fyzikálních vlivů, přičemž výkon služby ve ztíženém prostředí se státním 

zaměstnancům kompenzuje příplatkem. Účelem zvláštního příplatku je pak kompenzace 

neuropsychické zátěže a rizika ohrožení života a zdraví při výkonu služby.   

 Na rozdíl od stupnic platových tarifů, které byly v posledních letech opakovaně 

valorizovány, výše příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku 

stagnovala a slábla tak jejich kompenzační funkce. Proto se horní hranici příplatku za službu 

ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku navrhuje shodně zvýšit o cca 25 %, 

a to v návaznosti na její zvýšení pro zaměstnance v pracovním poměru v návrhu nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o státní službě 

a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákoník práce“), k jejichž provedení je navržena 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zmocněním uvedeným v § 145 odst. 1 zákona 

o státní službě, podle kterého vláda stanoví nařízením výši platových tarifů s přihlédnutím 

k povinnostem a omezením při výkonu státní služby a k jeho významu a způsob jejich určení 

pro státní zaměstnance, jakož i se zmocněním v § 148 odst. 1 zákona o státní službě a § 129 
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odst. 2 zákoníku práce ke stanovení bližších podmínek a výše zvláštního příplatku a rozdělení 

prací do skupin pro účely zvláštního příplatku. Návrh nařízení vlády je v souladu rovněž 

se zmocněním v § 128 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož vláda stanoví nařízením výši 

příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a podmínky pro jeho poskytování. 

 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

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

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

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

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

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

se odstraňovaly nerovnosti. Odměňování ve státní správě by tudíž vždy mělo být upraveno 

tak, aby nebyly zakládány neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami 

odměňovanými ze státního rozpočtu, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. 

Navrhované zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců je zcela v souladu s cíli 

článku 8 SFEU, neboť jeho účelem je zajistit, aby odměňování státních zaměstnanců bylo 

spravedlivé s ohledem na okruh činností, které ve službě vykonávají, i se zřetelem 

k povinnostem a omezením ze služebního poměru vyplývajícím. Pakliže by změna nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb. nebyla provedena, státní zaměstnanci by byli za srovnatelnou práci 

spojenou však s vyšší mírou omezení a povinností odměňování hůře oproti zaměstnancům 

v pracovním poměru. Zachování rovnosti mezi zaměstnanci a státními zaměstnanci sleduje 

také shodná míra zvýšení horní hranice příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí 

a zvláštního příplatku u obou skupin. Návrh tedy plně respektuje zásadu rovného zacházení 

se zaměstnanci a není v rozporu s právem Evropské unie, tj. ani s obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie a judikaturou jejích soudních orgánů. 

 Širší práva zaměstnanců v oblasti odměňování zaručují i mezinárodní smlouvy, 

kterými je Česká republika vázána. Jsou jimi především Mezinárodní pakt o politických, 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, Listina EU a Evropská sociální charta. 

Všechny dokumenty zaručují pracovníkům spravedlivou odměnu bez jakéhokoli rozlišování. 

Spravedlivou odměnou je pojímán jak absolutní požadavek na ekvivalenci vykonané práce 

a příslušející odměny za ni, tak relativně v rámci porovnání odměny za stejnou práci 
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s odměnou jiného zaměstnance. S uvedenými mezinárodními smlouvami je návrh rovněž 

v souladu, neboť jeho cílem je právě spravedlivé odměňování státních zaměstnanců zajistit. 

 

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

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

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

 

Na základě rozhodnutí Koaliční rady dne 11. září 2017 se navrhuje s účinností od 

1. listopadu 2017 zvýšit platové tarify pro státní zaměstnance o 10 %. Současně se navrhuje 

sjednotit platové tarify lékařů orgánu sociálního zabezpečení a orgánu ochrany veřejného 

zdraví s platovými tarify ostatních lékařů ve veřejných službách a správě. Tímto navrženým 

sjednocením výše platových tarifů by u lékařů orgánu sociálního zabezpečení došlo ke 

zvýšení jejich platového tarifu o 9,4 % a u lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví 

diferencovaně o 9 % až 46 %.  

S účinností od 1. ledna 2018 se navrhuje zvýšit platové tarify lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení a orgánu ochrany veřejného zdraví shodně s navrhovaným zvýšením platových 

tarifů lékařů ve veřejných službách a správě, tj. o 10 %.  

Výše platových tarifů ve stupnici uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 

Sb. je od 5. do 11. platové třídy shodná s platovými tarify ve stupnici uvedené v příloze č. 2 

k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přičemž od 12. do 16. platové třídy se odlišuje z důvodu 

zavedení konvexního (více než lineárního) růstu platových tarifů pro státní zaměstnance 

s účinností od 1. listopadu 2016 (nařízení vlády č. 327/2016 Sb.).  

Výše platových tarifů ve stupnici uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb. je shodná s platovými tarify ve stupnici uvedené v příloze č. 4 k nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. Tato stupnice se s účinností od 1. listopadu 2017 navrhuje zrušit, 

protože uvedené činnosti lékařů orgánu sociálního zabezpečení jsou v současné době 

vykonávány pouze státními zaměstnanci ve služebním poměru, příp. zaměstnanci 

v pracovním poměru na služebních místech, kteří jsou rovněž odměňováni podle části deváté 

zákona o státní službě a nařízení vlády 304/2014 Sb.  

Z důvodu sjednocení platových tarifů lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví 

s platovými tarify ostatních lékařů, které se navrhuje na základě požadavku Ministerstva 

zdravotnictví a Českomoravské konfederace odborových svazů, je nutné s účinností od 

1. listopadu 2017 v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. rozšířit stupnici platových 

tarifů o 15. a 16. platovou třídu.   
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Realizace uvedených opatření by s účinností od 1. listopadu 2017 představovala do 

konce roku podle údajů Ministerstva financí náklad na státní rozpočet ve výši cca 425,2 mil. 

Kč včetně příslušenství a s účinností od 1. ledna 2018 náklad ve výši cca 39,1 mil. Kč včetně 

příslušenství. Uvedené finanční náklady by měly být podle rozhodnutí Koaliční rady ze dne 

11. září 2017 finančně zabezpečeny v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2018 

prostřednictvím zvýšení objemu prostředků na platy o 9 %. 

 Další finanční náklad do státního rozpočtu s účinností od 1. listopadu 2017 do konce 

roku představuje sjednocení výše platových tarifů lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví 

s platovými tarify lékařů ve veřejných službách a správě a s účinností od 1. ledna 2018 

valorizace těchto platových tarifů o 10 %. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví by se 

uvedené opatření mělo vztahovat na cca 250 lékařů s tím, že předpokládané roční náklady na 

státní rozpočet by měly představovat částku ve výši cca 33 mil. Kč včetně příslušenství. Podle 

vyjádření zástupců Ministerstva zdravotnictví na vypořádání zásadních připomínek dne 

14. listopadu 2017, budou uvedené zvýšené roční náklady na státní rozpočet finančně 

zabezpečeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví v rámci dosavadního limitu 

prostředků na platy a příslušenství. 

Další opatření, která jsou v návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb. navržena, se týkají zvýšení horní hranice rozpětí u příplatku za službu 

ve ztíženém pracovním prostředí a u zvláštního příplatku. Realizací uvedených opatření 

nebudou zvýšeny finanční náklady na výdajovou stránku státního rozpočtu. 

V důsledku navrženého zvýšení stupnic platových tarifů by mělo dojít ke zlepšení 

možnosti spotřeby zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, což by se mělo projevit v pozitivním 

sociálním dopadu. Dopady na podnikatelské prostředí, životní prostředí, bezpečnost a obranu 

státu se v důsledku změny nařízení č. 304/2014 Sb. nepředpokládají. 

    

F. Zhodnocení 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, ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení 

korupčních rizik  

 

Návrh respektuje zásadu rovného zacházení se státními zaměstnanci, zákaz jejich 

diskriminace, i zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Navržené zvýšení platových tarifů 

nezakládá rozdíly, které by mohly vést k diskriminaci státních zaměstnanců, popřípadě jiných 
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osob. Navrhovaná úprava nemá vliv na výkon státní statistické služby ani na ochranu 

soukromí a osobních údajů. S ohledem na to, že nedochází ke kvalitativním změnám způsobu 

určení platových tarifů státních zaměstnanců, nelze předpokládat zvýšení korupčních rizik. 

 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Dne 1. srpna 2017 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda 

Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod 

č. j.: 21120/2017-OVL), že se k návrhu nařízení vlády hodnocení dopadů regulace (RIA) 

podle Obecných zásad neprovede. 

 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I – bodu 1 

  

 S ohledem na význam služebních činností vykonávaných lékaři orgánu ochrany 

veřejného zdraví pro zabezpečení důležitých funkcí státu, je z hlediska principu spravedlivého 

odměňování žádoucí sjednotit výši platových tarifů, které jim za výkon služby přísluší, 

s platovými tarify lékařů orgánu sociálního zabezpečení, resp. s tarify dalších lékařů 

ve veřejných službách a správě. Proto se navrhuje změnit § 2 odst. 2 nařízení vlády tak, 

že lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví bude příslušet platový tarif stanovený podle 

stupnice platových tarifů v příloze č. 3 k nařízení vlády. 

 

K čl. I – bodu 2 

 

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 kompenzuje státním 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 § 5 se navrhuje, stejně jako dosud, stanovit pouze výši a podmínky 
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pro poskytování příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí. Horní hranici příplatku 

se navrhuje zvýšit o cca 25 %, a to v návaznosti na jeho zvýšení pro zaměstnance 

v pracovním poměru v návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě. 

 

K čl. I – bodu 3 

 

Nově se navrhuje zvýšení horní hranice rozpětí zvláštních příplatků, a to o 25 % 

shodně se zvýšením této hranice v návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě. 

 

K čl. I – bodu 4 

 

Navrhuje se zvýšit stupnici platových tarifů obsaženou v příloze č. 2 k nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb. o 10 %, aby míra procentního nárůstu platových tarifů v této stupnici 

odpovídala míře nárůstu platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru v novém nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kteří jsou 

v současnosti odměňováni podle stupnice platových tarifů obsažené v příloze č. 2 k nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. 

Zároveň se navrhuje zvýšit stupnici platových tarifů státních zaměstnanců, kteří jsou 

lékaři orgánu sociálního zabezpečení v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. tak, aby 

jejich platové tarify odpovídaly platovým tarifům ostatních lékařů, kteří jsou odměňováni 

platem. K dílčímu sjednocení stupnic platových tarifů v případě zdravotnických pracovníků 

došlo již od 1. července 2017 nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

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

pozdějších předpisů. 

 

K čl. I – bodu 5 

 

Zvýšení stupnice platových tarifů v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

se navrhuje provést v souvislosti se zvýšením stupnice platových tarifů lékařů v pracovním 

poměru, neboť platové tarify zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění, je nutné v návaznosti na účinnost vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 valorizovat až od 1. ledna 2018. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARCF5NN4)

aspi://module='ASPI'&link='564/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='%202.%208.2017'


15 

 

 

K čl. II 

 

Účinnost návrhu nařízení vlády se navrhuje stanovit od 1. listopadu 2017, s výjimkou 

ustanovení článku I bodu 5, u kterého se navrhuje účinnost stanovit od 1. ledna 2018. 
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