
1 
 

VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zkrácené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 22. do 31. srpna 2017. Materiál byl zaslán celkem na 46 připomínkových míst. 

Stanovisko zaslalo celkem 37 připomínkových míst. Ke dni 1. září 2017 připomínky nezaslalo celkem 9 připomínkových míst. Stanovisko bez 

připomínek zaslalo 17 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 20 připomínkových míst, z toho 11 připomínkových míst vzneslo 

zásadní připomínky a 9 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo 

vyhověno. Pokud jde o zásadní připomínky, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

K usnesení vlády 

Usnesení vlády Ministerstvo 

vnitra 

Ministerstvo vnitra upozorňuje, že případné finanční 

dopady nelze zabezpečit v rámci jeho stávajícího 

rozpočtu pro rok 2017 a není s nimi počítáno ani 

v rámci stávajících limitů výdajů Ministerstva vnitra pro 

rok 2018 a léta následující. Lze předpokládat, že 

v obdobné situaci jsou i další rozpočtové kapitoly, na 

něž návrh dopadá. Pokud by nebyla navýšena příjmová 

část rozpočtu kapitol včetně limitu prostředků na platy, 

nebylo by možné dodržet deklarované zvýšení platů od 

1. listopadu 2017. Tyto mimořádné výdaje by bylo 

nutno krýt v rámci rozpočtu kapitoly, tedy úsporou 

v jiných složkách platu, čímž by došlo k nižšímu 

platovému nárůstu. Výše uvedené plně platí i pro 

navrhovanou valorizaci platů pro rok 2018. Z obecné 

části odůvodnění návrhu, konkrétně pak z kapitoly E. 

Vysvětleno 

Na základě výsledků jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů bude 

ze strany Ministerstva financí do konce 

roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního 

školství o 15 % v plném rozsahu, a 

valorizace ostatních stupnic platových 

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

že zbylé finanční náklady budou muset 

být pokryty v rámci disponibilních 

finančních prostředků jednotlivých 

rozpočtových kapitol. Podle upřesňující 

informace Ministerstva financí budou 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

věnované zhodnocení hospodářských a finančních 

dopadů navrhované právní úpravy, není zřejmé, jestli 

budou služebním úřadům v souvislosti s návrhem 

navýšeny finanční prostředky na platy státních 

zaměstnanců. Požadujeme proto do návrhu usnesení 

doplnit bod III., který uloží ministru financí zajistit 

navýšení finančních prostředků a limitů mzdových 

nákladů ve výši odpovídající variantě schválené vládou. 

Současně upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra bude 

požadovat navýšení platových tarifů příslušníků 

bezpečnostních sborů ve stejném rozsahu. 

požadované finanční náklady 

zabezpečeny v rámci přípravy státního 

rozpočtu na rok 2018 prostřednictvím 

zvýšeného objemu prostředků na platy 

o 9 %. 

Vysvětleno – požadavek na doplnění 

usnesení vlády 

K přílohám 

Přílohy 2 a 3 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Ministerstvo spravedlnosti považuje za vhodné, aby 

došlo k personální stabilizaci v rámci státní služby, 

jakož i k jejímu zatraktivnění pro odborníky působící 

v soukromém sektoru, jež uvažují o přechodu do státní 

služby. Preferuje tudíž variantu č. 3 valorizace 

platových tarifů. 

Akceptováno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů, které 

proběhlo dne 11. 9. 2017, se vládě 

předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu; tj. varianta 

spočívající ve valorizaci stupnic 

platových tarifů o 10 % a sjednocení výše 

platových tarifů lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení s ostatními lékaři 

odměňovanými za práci platem; bez 

původně navrženého zvýšení stupnice 

platových tarifů obsažené v příloze č. 2 

k nařízení vlády od 1. ledna 2018. 

Ministerstvo 

dopravy 

Ministerstvo dopravy upozorňuje na skutečnost, že 

každá z předložených variant zvýšení platových tarifů 

představuje dodatečné navýšení výdajů na platy státních 

zaměstnanců a má tedy dopad do provozních výdajů 

Akceptováno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů, které 

proběhlo dne 11. 9. 2017, se vládě 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstva dopravy. V současnosti však nejsou 

v rozpočtové kapitole 327 – Ministerstvo dopravy pro 

rok 2017 dostatečné prostředky pro navrhovaná zvýšení 

platových tarifů a potřebné prostředky nejsou zahrnuty 

ani v návrhu rozpočtu pro rok 2018.  

Ministerstvo dopravy vítá navrhované zvýšení 

platových tarifů a preferuje variantu III, tedy navýšení 

platových tarifů v největší navrhované míře, byť by 

volba této varianty znamenala nejvýraznější dopad do 

státního rozpočtu. 

Ministerstvo dopravy předložený návrh nařízení vlády 

podpoří pouze v případě, že dojde k adekvátnímu 

navýšení platových prostředků rozpočtové kapitoly 327. 

V opačném případě nelze podpořit žádnou 

z navrhovaných variant navýšení platových tarifů. 

předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu; tj. varianta 

spočívající ve valorizaci stupnic 

platových tarifů o 10 % a sjednocení výše 

platových tarifů lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení s ostatními lékaři 

odměňovanými za práci platem; bez 

původně navrženého zvýšení stupnice 

platových tarifů obsažené v příloze č. 2 

k nařízení vlády od 1. ledna 2018. 

Na základě výsledků jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů bude 

ze strany Ministerstva financí do konce 

roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního 

školství o 15 % v plném rozsahu, a 

valorizace ostatních stupnic platových 

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

že zbylé finanční náklady budou muset 

být pokryty v rámci disponibilních 

finančních prostředků jednotlivých 

rozpočtových kapitol. Podle upřesňující 

informace Ministerstva financí budou 

požadované finanční náklady 

zabezpečeny v rámci přípravy státního 

rozpočtu na rok 2018 prostřednictvím 

zvýšeného objemu prostředků na platy 

o 9 %. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

financí 

S ohledem na rozpočtové dopady nesouhlasíme ani s 

jednou z navržených variant. Z celkového pohledu 

pokládáme za vhodné, aby se platové tarify navýšily 

pouze těm zaměstnancům, jichž se nedotkla 

implementace nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se 

změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2017. 

Za spravedlivou a z pohledu státního rozpočtu hraniční 

variantu pokládáme navýšení platových tarifů ve 

stupnici uvedené v § 2, odst. 1 (příloha č. 2) o 5 % s tím, 

že rozpočtovaný objem se při zohlednění váhy 

motivačních složek platu navýší o 6 %. Předkladatelem 

navržené meziroční navýšení tarifů převyšující 17 % 

(varianta I.), 20 % (varianta II.) či 23 % (varianta III.) 

považujeme za neúnosné. 

Vysvětleno 

V souladu s výsledky jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů, které 

proběhlo dne 11. 9. 2017, se vládě 

předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu; tj. varianta 

spočívající ve valorizaci stupnic 

platových tarifů o 10 % a sjednocení výše 

platových tarifů lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení s ostatními lékaři 

odměňovanými za práci platem; bez 

původně navrženého zvýšení stupnice 

platových tarifů obsažené v příloze č. 2 

k nařízení vlády od 1. ledna 2018. 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Předložený materiál zakládá navýšené nároky na 

prostředky státního rozpočtu, MŠMT zásadně 

nesouhlasí s tím, že materiál neřeší odpovídající 

rozpočtové zabezpečení těchto nároků. V případě, že 

bude předložený návrh schválen bez odpovídajícího 

rozpočtového zabezpečení, tj. bez navýšení rozpočtu 

kapitoly MŠMT, bylo by nutné navýšení tarifních složek 

promítnout do snížení složek nenárokových. 

Upozorňujeme, že v případě kapitoly MŠMT celá tato 

oblast podléhá mzdové regulaci schvalované vládou a 

MŠMT tak bez navýšení „regulovaných prostředků“ 

nebude schopno novelu nařízení vlády vůbec rozpočtově 

zajistit.  

Mimo předkládané varianty dále upozorňujeme, že s 

Vysvětleno – finanční dopady 

Na základě výsledků jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů bude 

ze strany Ministerstva financí do konce 

roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního 

školství o 15 % v plném rozsahu, 

a valorizace ostatních stupnic platových 

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

že zbylé finanční náklady budou muset 

být pokryty v rámci disponibilních 

finančních prostředků jednotlivých 

rozpočtových kapitol. Podle upřesňující 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

navrženou realizací nárůstu horní hranice rozpětí 

u příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí i u 

zvláštního příplatku lze vyslovit souhlas pouze za 

předpokladu, že dopad těchto opatření bude zohledněn 

ve výdajích státního rozpočtu pro kapitolu 333 MŠMT. 

Požadujeme materiál doplnit o informaci týkající se 

způsobu finančního zajištění předloženého návrhu, to 

znamená uvést objem potřebných finančních prostředků 

v členění na jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, a to 

včetně algoritmu jeho výpočtu. 

informace Ministerstva financí budou 

požadované finanční náklady 

zabezpečeny v rámci přípravy státního 

rozpočtu na rok 2018 prostřednictvím 

zvýšeného objemu prostředků na platy 

o 9 %. 

 

Vysvětleno – horní hranice rozpětí 

Se zvýšením horní hranice rozpětí 

zvláštního příplatku a příplatku za ztížené 

pracovní prostředí nejsou spojeny žádné 

finanční dopady. Služební úřad může 

zvýšení využít, pokud disponuje 

dostatečným objemem prostředků na 

platy, státním zaměstnancům však na 

vyšší příplatek bez rozhodnutí služebního 

úřadu nevznikne právo. 

 

Vysvětleno – rozpis prostředků 

Požadované údaje nemá MPSV 

k dispozici. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

V případě realizace jakékoliv navrhované varianty 

předkládaného návrhu nařízení vlády MZ požaduje 

zajištění garance MF k plnému pokrytí přímých i 

nepřímých nákladů na platy a mzdy zaměstnanců 

navýšením objemu finančních prostředků MZ ze 

státního rozpočtu. 

Vedle finančních prostředků nutných ke zvýšení 

platových tarifů (včetně konvexního navýšení) je nutné 

finančně pokrýt i zvýšení příplatků za vedení. Ze 

Vysvětleno 

Na základě výsledků jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů bude 

ze strany Ministerstva financí do konce 

roku 2017 a v roce 2018 finančně 

zabezpečena valorizace platových tarifů 

pedagogických pracovníků regionálního 

školství o 15 % v plném rozsahu, a 

valorizace ostatních stupnic platových 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

státního rozpočtu je tedy nutné pokrýt i tato nepřímá 

navýšení.  

tarifů o 10 % pouze v rozsahu 75 % (bez 

nákladů na příplatky za vedení) s tím, že 

zbylé finanční náklady budou muset být 

pokryty v rámci disponibilních 

finančních prostředků jednotlivých 

rozpočtových kapitol. Podle upřesňující 

informace Ministerstva financí budou 

požadované finanční náklady 

zabezpečeny v rámci přípravy státního 

rozpočtu na rok 2018 prostřednictvím 

zvýšeného objemu prostředků na platy 

o 9 %. 

Návrh se netýká zaměstnanců 

v pracovním poměru odměňovaných 

mzdou. 

Bezpečnostní 

informační 

služba 

Z návrhu není jasné, zda varianty označené jako 

Varianta I, Varianta II a Varianta III uvedené v návrhu 

nařízení vlády v Čl. I bod 3 (přílohy č. 2 a 3 pro rok 

2017) a v Čl. I bod 4 (přílohy č. 2 a 3 pro rok 2018) 

bude možno kombinovat (např. Varianta I pro rok 2017 

a Varianta III pro rok 2018) nebo zda příklon k jedné 

variantě (např. Varianta I) znamená současné přijetí 

takto označené varianty pro rok 2017 i 2018, čemuž 

nasvědčuje text v části IV Odůvodnění – I. Obecná část, 

bod E (viz další připomínka). 

Vysvětleno 

V každé z navržených variant 

předložených do meziresortního 

připomínkového řízení se předpokládala 

dvojí účinnost valorizace stupnic 

platových tarifů od 1. 11. 2017 a od 

1. 1. 2018 v souladu s návrhem nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.  

 

V souladu s výsledky jednání Koaliční 

rady se zástupci odborových svazů, které 

proběhlo dne 11. 9. 2017, se vládě 

předkládá k projednání modifikovaná 

varianta III návrhu; tj. varianta 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARCF5RU0)



7 
 

Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

spočívající ve valorizaci stupnic 

platových tarifů o 10 % a sjednocení výše 

platových tarifů lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení s ostatními lékaři 

odměňovanými za práci platem; bez 

původně navrženého zvýšení stupnice 

platových tarifů obsažené v příloze č. 2 

k nařízení vlády od 1. ledna 2018. 

K odůvodnění 

Odůvodnění Bezpečnostní 

informační 

služba 

K části IV Odůvodnění – I. Obecná část, bod E – 

předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

navrhované právní úpravy uvádím, že tato část je 

značně zavádějící tím, že neuvádí úplné a podstatné 

informace potřebné k rozhodování, neboť zcela chybí 

základní informace, o kolik procent se navrhuje změnit 

platové tarify od 1. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že 

změny platových tarifů v roce 2017 jsou taktéž navrženy 

variantně, jsou jedinou relevantní srovnávací základnou 

platové tarify aktuálně platné. 

Vysvětleno 
Všechny podstatné údaje o změnách výše 

platových tarifů jsou v návrhu uvedeny.  

Nad rámec 

Nad rámec 

 

Národní úřad 

pro 

kybernetickou 

bezpečnost 

V části D odůvodnění návrhu nařízení vlády 

předkladatel s odkazem na články 8 a 151 Smlouvy o 

fungování Evropské unie uvádí, že „odměňování ve 

státní správě by vždy mělo být upraveno tak, aby nebyly 

zakládány neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi 

osobami odměňovanými z veřejných rozpočtů, které 

vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci“. 

Upozorňujeme, že v některých případech dochází u 

stejné práce (práce zcela shodně definované v katalogu 

prací v režimu zákoníku práce [nařízení vlády 

Neakceptováno; Připomínkové místo 

na připomínce zásadní povahy trvá 

Nestejná výše platových tarifů v příloze 

č. 2 k návrhu nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě a v příloze č. 2 k 

nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o 

platových poměrech státních 

zaměstnanců, je dána odlišnou strukturou 

obou stupnic, kdy v prvním případě je 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů], i ve 

státní službě [nařízení vlády č. 302/2014 Sb.]) 

k rozdílnému nastavení platového tarifu. Např. práce 

definovaná jako „koncepční analýza řešení 

nejsložitějších procesů a navrhování databází a 

rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s 

celostátním nasazením včetně interface na jiné 

celostátní a světové systémy“ je v obou katalozích 

zařazena do 13. platové třídy. Osoba, která tuto činnost 

vykonává a má započitatelnou praxi 11 let, by podle 

dnes účinné právní úpravy měla ve státní službě platový 

tarif 27 580 Kč, ale v režimu zákoníku práce jen 

26 280 Kč. Podle variant III posuzovaného návrhu 

nařízení vlády a návrhu nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

(aktuálně v připomínkovém řízení pod č. j. MPSV-

2017/154719-52), by měl tento pracovník od 1. ledna 

2018 ve státní službě platový tarif 34 360 Kč, v režimu 

zákoníku práce však jen 32 730 Kč. Na straně 16 

odůvodnění návrhu nařízení vlády se uvádí, že 

z hlediska principu spravedlivého odměňování za výkon 

závislé práce není přípustné, aby platové tarify státních 

zaměstnanců byly nižší než platové tarify pro 

zaměstnance v režimu zákoníku práce. Absentuje však 

vysvětlení, proč je z hlediska spravedlivého odměňování 

přípustná opačná varianta a proč (na základě jaké 

analýzy) je spravedlivé, aby byl rozdíl v nastavení 

platových tarifů právě takový, jaký předkladatel 

navrhuje. Požadujeme, aby se s uvedenými nerovnostmi 

předkladatel vypořádal buďto tak, že je náležitě vysvětlí 

stupnice platových tarifů založená na 

principu lineárního růstu platových tarifů 

ve všech platových třídách, kdežto 

v  druhém případě jde o kombinaci 

lineárního růstu (do 11. platové třídy) a 

konvexního růstu (od 12. do 16. platové 

třídy) platových tarifů. Tato odlišnost 

včetně dalších opatření v systému 

odměňování zohledňuje a kompenzuje 

specifika služebního poměru a nelze v ní 

v žádném případě spatřovat 

„neospravedlnitelné rozdíly 

v odměňování z veřejných zdrojů“ a 

„nerovnosti“, tak, jako tomu není ani u 

odlišností v odměňování jiných skupin 

zaměstnanců z veřejných zdrojů (např. 

vojáci z povolání a příslušníci 

bezpečnostních sborů).  
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Připomínka Vypořádání 

v odůvodnění materiálu, nebo tak, že tyto nerovnosti 

odstraní. 

Ministerstvo 

financí 

K příloze č. 4, bodu 5: 

Z navrženého textu předmětných ustanovení („Práce 

spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v 

souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní 

a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“) není jasné, 

na jaké osoby uvedená ustanovení dopadají. 

Ustanovení jsou pravděpodobně nežádoucím způsobem 

zužující, a to z těchto důvodů: 

1) Ustanovení se výslovně vztahují pouze na plátce. 

Nicméně u daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění jsou plátci daňovým subjektem pouze 

u několika daní. Typickým daňovým subjektem je 

poplatník, ale existují i daňové subjekty další (např. 

osoba povinná k dani u daně z přidané hodnoty nebo 

dlužník u cla). Mají-li se předmětná ustanovení 

vztahovat nejenom na plátce, je třeba pojem „plátce“ 

nahradit pojmem „daňový subjekt“. V opačném případě 

pod ustanovení nespadají pracovníci správců daní z 

příjmů, daně z hazardních her, majetkových daní atd. 

2) Ustanovení se výslovně vztahuje na daně, poplatky a 

veřejná pojistná plnění. Chybí tak veškerá jiná obdobná 

peněžitá plnění jiná než veřejná pojistná (např. clo, 

odvod z elektřiny ze slunečního záření apod.). Mají-li se 

předmětná ustanovení vztahovat na veškerá jiná 

obdobná peněžitá plnění, je třeba explicitně doplnit text 

„jiná obdobná peněžitá plnění“. 

Konečně je třeba vyjasnit, co se rozumí pojmem 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že navržená změna by 

znamenala rozšíření okruhu státních 

zaměstnanců, na něž by se nárok na 

přiznání zvláštního příplatku měl 

vztahovat, nelze je v rámci aktuální 

změny nařízení vlády do návrhu 

zapracovat. Nařízení vlády by v opačném 

případě překročilo rámec zadání 

vyplývajícího ze závěrů jednání Koaliční 

rady. 
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„revizní, kontrolní a vyhledávací činnost“. Co se týká 

správy daní, má jít o všechny postupy upravené v § 78 a 

násl. daňového řádu? 

Ministerstvo financí požaduje upravit ustanovení § 1, 

odst. 3 nařízení vlády tak, aby klíčový zaměstnanec 

nebyl navázán na příslušný obor služby, jež definuje 

příloha č. 1 nařízení. Smyslem je upravit znění tak, aby 

každý státní tajemník ve svém úřadu určil okruh oborů 

služeb, které jsou stěžejní pro daný úřad, nebo aby 

institut klíčového zaměstnance nebyl vůbec vázán na 

definované obory služby. Pokud bude připomínka 

zohledněna, je třeba zrušit přílohu č. 1 nařízení. 

Vysvětleno 

Takto navržená úprava byla již 

v minulosti odmítnuta Úřadem vlády jako 

nekompatibilní s principy spravedlivého 

odměňování vyplývajícími mj. z norem 

evropského práva. 

Ustanovení § 3 nařízení vlády přiznává státním 

zaměstnancům vyšší platový stupeň v případě 

služebního hodnocení s výsledkem 6,1 bodu. Nikde 

však neupravuje, zda toto zvýhodnění může být 

přiznáno i těm zaměstnancům, u nichž došlo k navýšení 

platového stupně v důsledku zrušení institutu smluvních 

platů (tj. u zaměstnanců zařazených do fiktivního 

platového stupně). Prosíme o specifikaci. 

Vysvětleno 

V případě, že je státní zaměstnanec 

zařazen do 12. platového stupně (bez 

ohledu na to zda fiktivně či na základě 

skutečně získané započitatelné praxe), 

nelze v jeho případě dotčený institut 

použít. V případě, kdy je zařazen do 

nižšího platového stupně, lze tak učinit 

i pokud byl takto zařazen na základě 

uvedené fikce. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

K stávajícímu § 2 odst. 2: 

Ministerstvo zdravotnictví požaduje doplnění odstavce 2 

o lékaře orgánu ochrany veřejného zdraví, a to takto: 

„(2) Státnímu zaměstnanci, který je lékařem orgánu 

sociálního zabezpečení nebo ochrany veřejného zdraví, 

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových 

tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení“.  

Zdůvodnění:  

Akceptováno 

Lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví 

budou od 1. listopadu 2017 odměňováni 

podle stupnice platových tarifů obsažené 

v příloze č. 3 k nařízení vlády. 
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Práce lékaře orgánu ochrany veřejného zdraví je 

srovnatelná s náročností práce lékaře orgánu sociálního 

zabezpečení.  

Předložený návrh je v souladu s usnesením přijatým 

výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny č. 48 

ze dne 4. 9. 2014 a v souladu s jeho požadavkem na 

vytvoření podmínek pro nezbytnou personální 

revitalizaci infrastruktury hygienické služby, ochrany a 

podpory veřejného zdraví a zajištění dostatečných 

finančních prostředků pro zastavení úbytku 

kvalifikovaných lékařů v hygienické službě. Dále je v 

souladu s usnesením výboru pro zdravotnictví 

Poslanecké sněmovny č. 100 ze dne 2. 9. 2015, které 

mimo jiné „podporuje novelizaci nařízení vlády o 

platových poměrech státních zaměstnanců tak, aby bylo 

hodnocení vyrovnáno, a žádá vládu o navýšení 

prostředků pro hygienickou službu“.  

V období mezi roky 2006 až 2012 prošla hygienická 

služba negativním až destruktivním vývojem vedoucím 

k destabilizaci systému a k zásadním dopadům do 

personálních kapacit, které ovlivnily a i nadále ovlivňují 

plnění úkolů v ochraně a podpoře veřejného zdraví. 

V průběhu posledních pěti let odešlo 71 lékařů a 

průměrný věk lékařů je 55,6 let. 

Navrhovaná novela bude znamenat navýšení platových 

tarifů u zhruba 250 lékařů v systému orgánů ochrany 

veřejného zdraví. Předpokládané náklady na navýšení 

platů v souvislosti s touto novelou budou ročně činit 

částku cca 33 mil. Kč včetně povinných odvodů. Toto 

navýšení pokryje náklady na změnu platového zařazení 
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lékařů ochrany veřejného zdraví jak na Ministerstvu 

zdravotnictví, tak na jeho podřízených služebních 

úřadech. 

Výše  platového tarifu dle přílohy č. 1 v prvním 

platovém stupni 13. platové třídy činí 22 910 Kč a ve 

14. platové třídě 26 110 Kč. Výše  platového tarifu dle 

přílohy č. 2 v prvním platovém stupni 13. platové třídy 

činí 29 810 Kč a ve 14. platové třídě 33 400 Kč. Rozdíl 

v platovém tarifu v prvním platovém stupni tak mezi 

přílohou č. 2 a přílohou č. 1 výše zmíněného nařízení v 

13. platové třídě činí 6 900 Kč a v 14. platové třídě 

7 290 Kč. 

Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

V příloze č. 1 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. se 

požaduje za bod 7 doplnit nový bod 8, který zní: 

„8. Zdravotnictví a ochrana zdraví“ 

V minulých letech došlo v systému hygienické služby 

ke značným restriktivním opatřením, která se velmi 

negativně projevila na ohodnocení práce zaměstnanců, 

vysoce specializovaných pracovníků, a celkově na 

personálním obsazení hygienické služby. Trvale se 

nedaří pro státní službu získávat státní zaměstnance 

s vysokou mírou odbornosti, resp. se nedaří za současné 

situace na trhu práce určité skupiny státních 

zaměstnanců stabilizovat. Mezi tyto skupiny 

zaměstnanců patří i státní zaměstnanci zařazení v oboru 

služby Zdravotnictví a ochrana zdraví. Z toho důvodu 

požadujeme v příloze č. 1 za bod 7 doplnit nový bod 8, 

který zní: „8. Zdravotnictví a ochrana zdraví“. 

Zařazení oboru služby „Zdravotnictví a ochrana zdraví“ 

mezi obory služby, které lze označit za klíčové, 

Neakceptováno; Připomínkové místo 

na připomínce zásadní povahy trvá 

Úprava přílohy č. 1 není předmětem 

předkládaného návrhu nařízení vlády a 

znamenala by překročení rámce 

vymezeného závěry jednání Koaliční 

rady dne 11. 9. 2017 
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považujeme za nezbytný krok k celkové personální 

revitalizaci systému hygienické služby.  

V Příloze č. 4 (Rozdělení správních činností do skupin a 

pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku) 

nařízení vlády č. 304/2014 Sb. požaduje ČMKOS 

doplnit do III. skupiny (Služba se značnou mírou 

neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem 

ohrožení života nebo zdraví) body 8. a 9., které zní:   

„Bod 8. - Výkon služby státních zaměstnanců orgánu 

ochrany veřejného zdraví spojený s ochranou a 

podporou zdraví při mimořádných událostech a 

krizových stavech nebo s dozorem nad hornickou 

činností a činností prováděnou hornickým 

způsobem.  

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle 

míry rizika ohrožení života a zdraví dané charakterem 

rizika, členitosti terénu a nebezpečím vyplývajícím 

z charakteru daného prostředí.“ 

„Bod 9. - Výkon služby státních zaměstnanců orgánu 

ochrany veřejného zdraví spočívající v rozhodování 

a dozoru spojeném s ochranou veřejného zdraví, při 

němž dochází k vysoké míře jejich ohrožení 

v důsledku vysoce závažných epidemiologických 

rizik.  

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle 

míry epidemiologického rizika ohrožení života a zdraví 

nebo míry předvídatelnosti a rozpoznatelnosti 

nebezpečí.“ 

Neakceptováno; Připomínkové místo 

na připomínce zásadní povahy trvá 

Návrh respektuje závěry jednání Koaliční 

rady dne 11. 9. 2017 a nemůže proto 

obsahovat úpravu, která by vybočovala 

z jejich rámce. Komplexní revize 

institutu zvláštního příplatku bude ve 

spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 

provedena v budoucnu. 
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V ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

o platových poměrech státních zaměstnanců, požaduje 

ČMKOS za slovo „zabezpečení“ vložit slova „nebo 

lékařem orgánu ochrany veřejného zdraví“. 

Ustanovení § 2 odst. 2 nově zní: „Státnímu zaměstnanci, 

který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení nebo 

lékařem orgánu ochrany veřejného zdraví, přísluší 

platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů 

uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení“.  

Máme za to, že práce lékaře orgánu ochrany veřejného 

zdraví je svojí náročností zcela srovnatelná s prací 

lékaře orgánu sociálního zabezpečení. Přiznání 

platového tarifu, který je v porovnání s platovým 

tarifem lékaře orgánu sociálního zabezpečení mnohem 

nižší, ukazuje na nerovnost v odměňování. 

Akceptováno 

Lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví 

budou od 1. listopadu 2017 odměňováni 

podle stupnice platových tarifů obsažené 

v příloze č. 3 k nařízení vlády. 

 

Úřad pro 

zahraniční styky 

a informace 

K § 6 odst. 2: Úřad pro zahraniční styky a informace 

podporuje snahu o personální stabilizaci v rámci veřejné 

správy, nicméně považujeme za vhodné tyto změny 

provádět společně pro všechny pracovníky, tedy jak pro 

státní zaměstnance, tak i pro příslušníky bezpečnostních 

sborů. Domníváme se, že předkládaný návrh nařízení 

vlády vytváří či spíše prohlubuje neodůvodněné rozdíly 

v odměňování příslušníků bezpečnostních sborů a 

státních zaměstnanců a v důsledku toho dále snižuje 

atraktivitu pracovního uplatnění u bezpečnostních sborů 

pro uchazeče a zároveň snižuje konkurenceschopnost 

bezpečnostních sborů na pracovním trhu. Návrh nařízení 

vlády zvyšuje s účinností od 1. 11. 2017 zvláštní 

příplatky státních zaměstnancům tak, že nově bude 

maximální výše zvláštního příplatku dosahovat 10 000 

Vysvětleno 
Odměňování příslušníků bezpečnostních 

sborů upravuje samostatný zákon mimo 

působnost MPSV. 
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Kč. K témuž zvýšení zvláštního příplatku dochází i u 

příslušníků bezpečnostních sborů na základě novely 

služebního zákona provedené zákonem č. 247/2017 Sb., 

avšak s účinností až od 1. 1. 2019. Primárním smyslem 

zvláštního příplatku je kompenzovat rizika vyplývající z 

možného ohrožení života či zdraví při výkonu služby a 

je zcela nesporné, že rizika, jež se snaží tento příplatek 

vyvážit, jsou u bezpečnostních sborů násobně vyšší než 

u státních zaměstnanců. 

Výše uvedené rozdíly v účinnosti změn zvláštních 

příplatků jsou naprosto neodůvodnitelné a neudržitelné a 

patrně rovněž neústavní, a to s ohledem na princip 

rovného a spravedlivého odměňování (čl. 28 Listiny 

základních práv a svobod). S ohledem na výše uvedené 

navrhujeme zkoordinovat postup při navyšování 

zvláštních příplatků státních zaměstnanců 

s navyšováním zvláštních příplatků pro příslušníky 

bezpečnostních sborů. 

K nově navrhované stupnici platových tarifů: Za 

diskriminační rovněž považujeme navrhované navýšení 

platových tarifů státních zaměstnanců. Pro srovnání 

uvádíme, že plat příslušníka bezpečnostního sboru 

zařazeného v nejvyšším tarifním stupni a nejvyšší tarifní 

třídě, který neslouží ve směnném provozu, dosahuje 

částky 53 490 Kč pro rok 2017. Naproti tomu nižší 

varianta z navrhovaného nařízení vlády (varianta I.) by s 

účinností od 1. 11. 2017 stanovila nejvyšší možný 

tabulkový plat státního zaměstnance na částku 54 470 

Kč; v případě varianty II. by byl takový plat státního 

zaměstnance 56 040 Kč a v případě nejvyšší III. 

Vysvětleno 

Jedná se o odlišné systémy odměňování 

státních zaměstnanců a příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Nad rámec uvedeného dodáváme, že 

podle výsledků jednání Koaliční rady dne 

11. 9. 2017 má dojít rovněž ze zvýšení 

stupnic platových tarifů příslušníků 

bezpečnostních sborů. 
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varianty pak dokonce 57 610 Kč. Rozdíly by pak 

samozřejmě narostly s dalším navyšováním od 1. 1. 

2018. Považujeme za nutné tyto neopodstatněné a 

diskriminační rozdíly mezi platovými tarify státních 

zaměstnanců a platovými tarify příslušníků 

bezpečnostních sborů odstranit. 

Bezpečnostní 

informační 

služba 

BIS upozorňuje, že pokud bude přijata některá 

z předložených variant nárůstů platových tarifů státních 

zaměstnanců od 1. 1. 2018 (ve srovnání s aktuálně 

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

zhoršení postavení příslušníků bezpečnostních sborů 

v oblasti odměňování oproti stavu před 30. 6. 2017 (od 

1. 7. 2017 došlo k navýšení základních tarifů příslušníků 

bezpečnostních sborů o 10 %) – viz argument pro 

zdůvodnění nárůstu platových tarifů státních 

zaměstnanců uvedený v odůvodnění – I. Obecná část, 

bod B I., který platí bezezbytku nejen v oblasti absolutní 

výše platových tarifů, ale i míry jejich valorizace i pro 

příslušníky bezpečnostních sborů jako další kategorie 

zaměstnanců státu, jež jsou navíc podrobeni ještě 

rozsáhlejším omezením než státní zaměstnanci. 

Vysvětleno 

Předkladatel není kompetentní řešit 

otázku odměňování příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Nad rámec uvedeného dodáváme, že 

podle výsledků jednání Koaliční rady dne 

11. 9. 2017 má dojít rovněž ze zvýšení 

stupnic platových tarifů příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Generální 

inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

K § 6 odst. 2: Generální inspekce bezpečnostních sborů 

se plně ztotožňuje s připomínkami Úřadu pro zahraniční 

styky a informace, které upozorňují na nezbytnost 

provádět změny společně pro všechny typy pracovníků, 

tedy jak pro státní zaměstnance, tak i pro příslušníky 

bezpečnostních sborů a to takovým způsobem, aby 

nedocházelo k nedůvodnému znevýhodňování 

příslušníků bezpečnostních sborů. 

Ke zvýšení zvláštního příplatku dochází i u příslušníků 

Vysvětleno; Připomínkové místo na 

připomínce netrvá 
Odměňování příslušníků bezpečnostních 

sborů upravuje samostatný zákon mimo 

působnost MPSV. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARCF5RU0)
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

bezpečnostních sborů na základě novely zákona č. 

361/2003 Sb. provedené zákonem č. 247/2017 Sb., 

avšak s účinností až od 1. 1. 2019. Primárním smyslem 

zvláštního příplatku je kompenzovat rizika vyplývající z 

možného ohrožení života či zdraví při výkonu služby a 

je zcela nesporné, že rizika, jež se snaží tento příplatek 

vyvážit, jsou u bezpečnostních sborů násobně vyšší než 

u státních zaměstnanců. 

Výše uvedené rozdíly v účinnosti změn zvláštních 

příplatků jsou naprosto neodůvodnitelné a 

neudržitelné a patrně rovněž neústavní, a to s 

ohledem na princip rovného a spravedlivého 

odměňování (čl. 28 Listiny základních práv a 

svobod). 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme zkoordinovat 

postup při navyšování zvláštních příplatků státních 

zaměstnanců s navyšováním zvláštních příplatků pro 

příslušníky bezpečnostních sborů. 

Za diskriminační taktéž považujeme navrhované 

navýšení platových tarifů státních zaměstnanců. Pro 

srovnání uvádíme, že plat příslušníka bezpečnostního 

sboru zařazeného v nejvyšším tarifním stupni a nejvyšší 

tarifní třídě, který neslouží ve směnném provozu, 

dosahuje částky 53 490 Kč pro rok 2017. Naproti tomu 

nižší varianta z navrhovaného nařízení vlády (varianta 

I.) by s účinností od 1. 11. 2017 stanovila nejvyšší 

možný tabulkový plat státního zaměstnance na částku 

54 470 Kč; v případě varianty II. by byl takový plat 

státního zaměstnance 56 040 Kč a v případě nejvyšší III. 

varianty pak dokonce 57 610 Kč. Rozdíly by pak 

Vysvětleno; Připomínkové místo na 

připomínce netrvá 
Jedná se o odlišné systémy odměňování 

státních zaměstnanců a příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Nad rámec uvedeného dodáváme, že 

podle výsledků jednání Koaliční rady dne 

11. 9. 2017 má dojít rovněž ze zvýšení 

stupnic platových tarifů příslušníků 

bezpečnostních sborů. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

samozřejmě narostly s dalším navyšováním od 

1. 1. 2018. 

Považujeme za nutné tyto neopodstatněné a 

diskriminační rozdíly mezi platovými tarify státních 

zaměstnanců a platovými tarify příslušníků 

bezpečnostních sborů odstranit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARCF5RU0)
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 

Česká národní banka 

Český statistický úřad 

Český telekomunikační úřad 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Kancelář prezidenta republiky 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo životního prostředí 

Národní bezpečností úřad 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Správa státních hmotných rezerv 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Úřad vlády ČR - Vedoucí úřadu vlády 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad průmyslového vlastnictví 

 

Připomínky nezaslali: 

Energetický regulační úřad 

Grantová agentura ČR 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Kancelář Senátu 

Technická agentura ČR 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Ústav pro studium totalitních režimů 

 

Pouze doporučující připomínky zaslali: 

Asociace samostatných odborů 

Český báňský úřad 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 

Úřad vlády - Předseda legislativní rady vlády 
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