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IV. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Návrh nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové 

základny (dále jen „nařízení vlády“) se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na 

zbývající část roku 2018 na základě usnesení vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 25. 

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 236/1995 Sb.“) 

předpokládá, že se pro určení platové základny v kalendářním roce použije údaj o průměrné 

nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle 

zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. V důsledku 

vydání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 

o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii byl od září 2014 

nahrazen statistický standard ESA 1995 novým standardem ESA 2010, a tak zároveň došlo 

i ke změně obsahu institucionálních sektorů vládních institucí a neziskových institucí 

sloužících domácnostem. Český statistický úřad následně sdělil, že z důvodu změny obsahu 

institucionálních sektorů a zániku výkladové praxe Statistického úřadu Evropské unie 

vztahující se k obsoletnímu standardu ESA 1995 není nadále schopen ukazatel průměrné 

mzdy vázaný na okruh zpravodajských jednotek tvořících nepodnikatelskou sféru ve smyslu 

standardu ESA 1995 sledovat a zveřejňovat. Český statistický úřad přestal údaj o průměrné 

mzdě v nepodnikatelské sféře sledovat v rámci státní statistické služby v roce 2017. 

S ohledem na nutnost stanovovat průběžně platovou základnu podle zákona 

č. 236/1995 Sb. pro každý kalendářní rok a vzhledem k problematické realizovatelnosti 

přechodu na jinou statistickou veličinu, a to zejména kvůli nutnosti zohlednit zvláštní ochranu 

platů soudců, bylo nutné najít nové řešení pro výpočet platové základny. Výsledkem dohody 

Českého statistického úřadu s představiteli vlády ČR je postup přijatý usnesením vlády ze dne 

3. ledna 2018 č. 25. Citované usnesení zejména stanoví, že kritéria pro vymezení pojmu 

„nepodnikatelská sféra“ a vypracování pravidel pro zjišťování a zveřejňování údaje 

o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě pro účely § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. 

provede expertní skupina složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, 
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Ministerstva spravedlnosti a Českého statistického úřadu a dále, že tato pravidla a kritéria 

mají být stanovena novým nařízením vlády, jehož návrh vypracuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. Zjišťování a zveřejňování tohoto údaje bude představovat činnost ve smyslu 

§ 1 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Nebude se jednat o výkon státní statistické služby, ale o činnost na základě zvláštního zákona 

(tj. zákona č. 236/1995 Sb.) a pouze pro jeho účely.  

Návrh nařízení vlády byl připraven podle závěrů uvedené expertní skupiny s cílem 

vymezit okruh zpravodajských jednotek tvořících nepodnikatelskou sféru tak, aby nově 

definovaná množina co nejvíce odpovídala původnímu vymezení a byla tak v maximální míře 

zajištěna kontinuita původního výpočtu. Proto se navrhuje vymezit pojem „nepodnikatelská 

sféra“ s využitím kritéria právní formy zpravodajských jednotek. Výpočet statistického 

ukazatele Český statistický úřad provádí s využitím charakteristiky jednotky uvedené 

v Registru ekonomických subjektů, který vede pro účely výkonu státní statistické služby. 

Zvolený ukazatel se zároveň vyznačuje značnou mírou stability, neboť právní forma se u 

dotčených organizací v čase mění jen zřídka. Dosažená přesnost vymezení nepodnikatelské 

sféry je s ohledem na výše uvedené vhodným způsobem naplněna vybranými právními 

formami organizací. 

Podstatným důsledkem výběru kritéria právní formy je však zejména srovnatelnost 

souboru vybraných jednotek (organizace řízené nebo dotované státem nebo územními 

samosprávnými celky a neziskové organizace), který odpovídá původnímu konceptu, čímž je 

zajištěna požadovaná kontinuita. Výsledný ukazatel průměrné mzdy za nepodnikatelskou 

sféru definovanou na základě výše uvedených kritérií tak plynule navazuje na existující 

časovou řadu průměrných mezd v nepodnikatelské sféře vypočtených v rámci státní statistické 

služby do referenčního roku 2016. 

Seznam právních forem zpravodajských jednotek1 pro účely zjišťování průměrného 

výdělku v nepodnikatelské sféře: 

Kódy v 

číselníku 

Právní forma Pramen úpravy právní formy 

117 Nadace § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

118 Nadační fond § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

141 Obecně prospěšná § 3050 zákona č. 89/2012 Sb. (může změnit 

                                                 
1 Podle číselníku statistického metainformačního systému Českého statistického úřadu: 
http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=2755  
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společnost formu na nadaci, nadační fond či ústav) 

161 Ústav § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

325 Organizační složka 

státu 

§ 3 a násl. zákona č. 219/2000 Sb. 

331 Příspěvková 

organizace 

zákon č. 218/2000 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb. 

601 Veřejná vysoká 

škola, státní vysoká 

škola 

zákon č. 111/1998 Sb. 

641 Školská právnická 

osoba 

§ 8 zákona č. 561/2004 Sb. 

661 Veřejná výzkumná 

instituce 

zákon č. 341/2005 Sb. 

706 Spolek § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

711 Politická strana a 

politické hnutí 

zákon č. 424/1991 Sb. 

721, 722, 723 Církev a náboženská 

společnost, 

evidovaná církevní 

právnická osoba, 

svaz církví a 

náboženských 

společností 

zákon č. 3/2002 Sb. 

736 Pobočný spolek § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

771 Dobrovolný svazek 

obcí 

§ 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. (legislativní 

zkratka) 

801 Obec, městská část 

Hlavního města 

Prahy 

zákon č. 128/2000 Sb. a zákon č. 131/2000 Sb. 

804 Kraj, Hlavní město 

Praha 

zákon č. 129/2000 Sb. a zákon č. 131/2000 Sb. 

805 Regionální rada 

regionů soudržnosti 

§ 16 a násl. zákona č. 248/2000 Sb. 
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B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 236/1995 Sb., k jehož 

provedení je navržena 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu s obecným zmocněním obsaženým v článku 78 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle kterého je vláda k provedení 

zákona a v jeho mezích oprávněna vydávat nařízení. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

V obecné rovině je namístě uvést článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle 

kterého Unie usiluje ve všech činnostech, ve kterých má pravomoc 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. Návrh nařízení vlády, kterým 

se stanoví způsob vymezení nepodnikatelské sféry, rozdíly v odměňování představitelů státní 

moci nevytváří. 

Navrhovaná právní úprava je slučitelná s právem Evropské unie, neboť se jinak týká 

otázek spadajících do kompetence členských států. Činnosti Českého statistického úřadu 

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 

2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (standard ESA 

2010) tím nejsou dotčeny. Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

 

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

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

dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel, dopady na životní 

prostředí a na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Předkládaný návrh nařízení vlády nepředstavuje žádný dopad do výdajové stránky 

státního rozpočtu a nebude mít vliv ani na ostatní veřejné rozpočty, ani na podnikatelské 

prostředí České republiky. S ohledem na charakter právního předpisu nelze předpokládat 
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jakýkoliv relevantní sociální dopad, dopad na rodiny, specifické skupiny obyvatel, dopady 

na životní prostředí nebo dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

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

k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik  

 

Návrh respektuje zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace, i zásadu rovnosti 

mezi muži a ženami. Navrhovaná úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

S ohledem na technickou povahu navrhovaného právního předpisu nelze předpokládat 

zvýšení korupčních rizik. 

 

F. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Dne 4. dubna 2018 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády v souladu 

s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.: 11434/2018-OHR), 

že se k návrhu nařízení vlády hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

neprovede. 

 

II. Zvláštní část 

 

K § 1 

Ustanovení definuje účel a důvod, pro který se nepodnikatelská sféra nově vymezuje 

nařízením vlády. 

 
 
K § 2 

V ustanovení se popisuje základní kritérium, podle něhož se zpravodajské jednotky 

řadí do nepodnikatelské sféry pro účely zjišťování a zveřejňování průměrné nominální 

měsíční mzdy v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1440/2014 ze dne 

29. 12. 2014. Tímto kritériem je, že mají jednu ze 17 právních forem uvedených v příloze 

k nařízení vlády. 
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K § 3 

Ustanovení upravuje podmínky a způsob zveřejňování údaje o dosažené průměrné 

nominální měsíční mzdě za příslušný kalendářní rok. 

 
K § 4 

Účinnost návrhu nařízení vlády se navrhuje stanovit prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 

 

K příloze 

Příloha obsahuje v návaznosti na ustanovení § 2 seznam právních forem 

zpravodajských jednotek zařazených do nepodnikatelské sféry. 
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