
1 
 

V. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platová základny. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 6. dubna do 27. dubna 2018. Návrh nařízení vlády byl zaslán celkem na 34 připomínkových míst. 

Stanovisko zaslalo celkem 24 připomínkových míst, připomínky nezaslalo celkem 10 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 

14 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 10 připomínkových míst, z toho 4 připomínková místa vznesla zásadní připomínky a 6 

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 

Obecně k návrhu 

nařízení vlády 
Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. se platová základna 

vymezuje jako násobek průměrné nominální měsíční mzdy 

fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Stejný způsob 

vymezení v podstatě předpokládá i § 2 předloženého návrhu 

nařízení vlády. Jak vyplývá z § 109 zákoníku práce, nelze 

směšovat pojem mzda a plat, neboť se jedná o 2 různé 

způsoby odměňování zaměstnanců za vykonanou práci. Má-li 

být tedy platová základna odvozena od průměrné nominální 

měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře, nelze do průměru 

započítávat ty zpravodajské jednotky, které ze zákona 

odměňují platem (viz § 109 odst. 3 zákona zákoníku práce). 

Z tohoto důvodu navrhujeme z Přílohy k nařízení vlády 

vyjmout bod 5., bod 14., bod 15. a bod 17., ostatní body 

následně přečíslovat a do stávajícího bodu 6. a 8. vložit před 

tečku slova „v případě, že odměňuje mzdou podle § 109 odst. 

2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů". 

Upozorňujeme, že pokud by v Příloze zůstaly např. 

organizační složky státu, pak by se do průměru započítávaly i 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

platy těch osob, pro jejichž odměňování se má platová 

základna stanovit. Tzn. platy většiny těchto osob by do jisté 

míry ovlivňovaly výši platové základny, což je podle našeho 

názoru nepřípustné. 

Obecně k návrhu 

nařízení vlády 
Nejvyšší soud V předkládaném materiálu postrádáme jakékoli údaje, z nichž 

by bylo patrné, že návrh vskutku „nepředstavuje žádný dopad 

do výdajové stránky státního rozpočtu“ a že předkládané 

řešení zaručuje „kontinuitu a stabilitu“, a to i s ohledem na 

„zvláštní ochranu platu soudců“. 

Přitom nepochybně lze doložit, kolik by činila „vzorová“ 

platová základna vypočtená (stejným způsobem, jak je nyní 

navrhováno) pro rok 2018. Údaje vztahující se k právním 

formám zpravodajských jednotek dle přílohy navrhovaného 

nařízení vlády musí být k dispozici. V opačném případě by 

tvrzení o vlivu na rozpočet a o ochraně platu soudců nebylo 

nijak podloženo.  

Obecně pak mohou nastat tyto základní situace: 

1/  Platová základna pro rok 2019 bude (nikoli zanedbatelně) 

vyšší, než je současný stav. 

Následkem toho se ve stejné míře „rozevřou nůžky“ mezi 

platy osob, na které se bude navrhovaná úprava vztahovat, a 

platy osob odměňovaných z týchž zdrojů (respektive 

průměrnou mzdou obecně). Navíc nelze vyloučit, že 

navrhovaná úprava bude mít negativní dopad na státní 

rozpočet. 

2/  Platová základna pro rok 2019 bude (nikoli zanedbatelně) 

nižší, než je současný stav. 

Není-li cílem návrhu snížení platu osob, na které se má daná 

úprava vztahovat, potom si změna nepochybně vyžádá (v 

zájmu zachování současné platové úrovně těchto osob) i 

změnu samotného zákona č. 236/1995 Sb. 

Jakkoli by ve vztahu k soudcům neměla mít navrhovaná 

změna za následek snížení jejich platů, a to ani tehdy, zůstal-

Částečně akceptováno – odůvodnění 

doplněno, a vysvětleno.  

 

Účelem navrhovaného nařízení vlády je 

zejména zachování kontinuity způsobu 

výpočtu platové základny, tj. stávající relace 

k průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. 

Nejedná se však o garanci konkrétní výše 

platové základny. Způsob budoucího 

stanovení platových základen byl předmětem 

jednání meziresortní pracovní skupiny, a to 

zejména se zřetelem na co nejpřesnější 

zachování okruhu dosavadních 

zpravodajských jednotek (mj. i spolek a 

pobočný spolek, politická strana a hnutí). 

Vztah výše platové základny a průměrné 

mzdy bude i nadále určen výší příslušného 

násobku. Vzhledem k tomu, že současná 

praxe je v souladu s judikaturou Ústavního 

soudu i Nejvyššího soudu, nepovažujeme její 

zachování do budoucna (které je cílem 

návrhu) za problematické. Dále vláda rovněž 

navrhuje zpřesnění dikce § 3 odst. 3 zákona 

č. 236/1995 Sb. (viz sněmovní tisk 167), tak, 

aby bylo nepochybné, že pro účely platových 

základen se používá údaj o průměrné mzdě 

v nepodnikatelské sféře na přepočtené počty 

zaměstnanců. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

li by zákon č. 236/1995 Sb. beze změn, nelze přehlédnout, 

že Ústavní soud shledal protiústavním i stav tzv. zmrazení 

platů (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 2. srpna 

2011, sp. zn. Pl. ÚS 16/11, uveřejněný pod číslem 267/2011 

Sb.). 

Jinými slovy, byla-li by nově určená platová základna natolik 

nižší, že by nedosáhla současného stavu ani za několik let, šlo 

by o změnu z ústavního hlediska nepřijatelnou. 

3/  Platová základna bude srovnatelná se současným stavem. 

Deklarovaný dopad na státní rozpočet a zvláštní ochrana 

platu soudců budou zaručeny. 

Nad rámec výše uvedeného a při nedostatku informací o tom, 

zda i nyní platná platová základna byla určena (mimo jiné) i 

na základě mezd ve všech formách zpravodajských jednotek 

(viz příloha), máme jisté pochybnosti, jde-li zahrnutí níže 

uvedených „právních forem zpravodajských jednotek“ do 

seznamu pro účely zjišťování průměrného výdělku 

v „nepodnikatelské“ sféře: spolek a pobočný spolek, politická 

strana a hnutí. 

Konečně by mělo být do budoucna nepochybné, že pro účely 

stanovení platové základny budou použity mzdy vyplácené za 

„obecnou“ pracovní dobu (40 hodin týdně). 

Obecně k návrhu 

nařízení vlády 
Ministerstvo 

financí 

Necháváme na zvážení, zda z hlediska zesílení stability 

veličiny směrem do budoucna nepřistoupit k navázání platové 

základny na údaj o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě 

na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním 

hospodářství. Tato úprava by vyžadovala úpravu 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, což vzhledem k aktuálně 

otevřenému legislativnímu procesu považujeme za reálné.  

 

Neakceptováno. Nad rámec návrhu.  

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

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



4 
 

Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

§ 2 a str. 5 

odůvodnění a 

k předkládací 

zprávě 

Ministerstvo 

financí 

V materiálu není argumentováno, proč expertní skupina 

navrhla využít právě kritéria právní formy. Chybí porovnání s 

alternativní možnou metodou zjišťování průměrné mzdy v 

sektoru vládních institucí, případně v agregátu sektoru 

vládních institucí a sektoru neziskových organizací sloužících 

domácnostem podle ESA 2010, které by podle našeho názoru 

bylo metodicky konzistentnější s předchozím pojetím 

nepodnikatelské sféry do roku 2016 a lépe naplnilo kritérium 

kontinuity. 

Naopak se domníváme, že přijetím navrhovaného řešení se 

výrazně sníží transparentnost a predikovatelnost průměrné 

mzdy v nepodnikatelské sféře, protože její definice nemá 

žádnou dosavadní věcnou ani metodickou oporu a její časová 

řada není veřejně přístupná. 

Rovněž tak není vůbec jasné, z čeho vyplývá množina 

vybraných právních forem. Seznam těchto forem působí 

poněkud svévolně. Údajná kontinuita ukazatele zachována 

rozhodně není, poněvadž řada subjektů sektoru vládních či 

neziskových institucí (tj. „dřívější“ nepodnikatelská sféra do 

roku 2016) v návrhu chybí (např. zdravotní pojišťovny, státní 

fondy aj.). 

Částečně akceptováno – doplněno 

odůvodnění, a vysvětleno. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

K příloze, bod 5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Požadujeme v příloze k návrhu nařízení vlády bod 5 uvést 

ve znění: „5. Organizační složka státu, vyjma Ústavního 

soudu, soudů, státních zastupitelství, Nejvyššího kontrolního 

úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.“ 

Odůvodnění: 

Považujeme za problematické, aby pro účely stanovení 

platové základny podle 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, byly do seznamu 17 právních forem 

Vysvětleno. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

zpravodajských jednotek zařazeny všechny organizační 

složky státu.  

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů, stanoví, že „Organizačními 

složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou 

ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, 

státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář 

prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář 

Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, 

Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých 

to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon; obdobné 

postavení jako organizační složka státu má Kancelář 

Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.“  

Jsme toho názoru, že je nevhodné, aby se platová základna 

pro výpočet platů soudců Ústavního soudu, státních zástupců, 

soudců okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího 

soudu a Nejvyššího správního soudu, členů, viceprezidenta a 

prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a zaměstnanců 

Úřadu pro zastupování státu uvedených v § 16 odst. 2 zákona 

č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ve znění pozdějších předpisů, vypočítávala 

zároveň též z platů jich samotných.  

Pokud jde o platovou základnu státních zástupců, činí tato 90 

% platové základny stanovené pro soudce podle § 3 odst. 3 

zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších 

náležitostech státních zástupců a doplnění zákona č. 

143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a 

orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o plat 

zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, v souvislosti s vykonávanou činností, odpovídá 

tento platu státních zástupců krajského státního zastupitelství 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

podle § 16 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V zájmu odstranění popsaného nežádoucího zacyklení 

způsobu výpočtu platové základny těchto osob, navrhujeme, 

aby vyjmenované organizační složky státu, tedy Nejvyšší 

kontrolní úřad, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství a 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, byly 

z bodu 5 přílohy vypuštěny.  

Pakliže by podle předkladatele měly být tyto organizační 

složky státu ponechány v příloze k nařízení vlády, tedy by 

měly být zpravodajskými jednotkami, pak by bylo vhodné, 

aby v odůvodnění bylo vysvětleno, proč mezi zpravodajské 

jednotky nebyly začleněny též ostatní osoby, jejichž plat je 

stanoven postupem podle zákona č. 236/1995 Sb., jelikož 

rovněž tyto osoby nutno řadit s ohledem na jejich činnost 

(funkci) do nepodnikatelské sféry. 

K odůvodnění Ministerstvo financí K důvodové zprávě, str. 7: „Předkládaný návrh nařízení 

vlády nepředstavuje žádný dopad do výdajové stránky 

státního rozpočtu a nebude mít vliv ani na ostatní veřejné 

rozpočty, …“. Platy a další náležitosti spojené s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a 

soudců jsou součástí výdajů sektoru vládních institucí, 

Vzhledem k tomu, že vymezení nepodnikatelské sféry ve 

svém důsledku výdajovou stranu ovlivní, není možné s 

uvedeným tvrzením souhlasit. Požadujeme doplnit 

kvantifikaci dopadů minimálně na rok 2019. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

K důvodové zprávě: V důvodové zprávě chybí jakékoli 

srovnání dřívějšího a nově navrhovaného vymezení 

nepodnikatelské sféry. Kromě chybějícího uvedení rozdílů v 

zařazení je nezbytné doplnit číselné údaje srovnávající 

průběh obou „průměrných mezd v nepodnikatelské sféře“ do 

roku 2016, aby šlo posoudit numerickou srovnatelnost a 

Částečně akceptováno – odůvodnění 

doplněno, a vysvětleno. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

vzájemný vztah obou ukazatelů. V textu chybí argumentace k 

proklamované stabilitě a kontinuitě dotčeného ukazatele, 

pouze jsou předloženy jako tvrzení. Požadujeme doplnit 

materiál v uvedeném směru. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Nejvyšší správní soud 

Ministerstvo spravedlnosti 

Kancelář prezidenta republiky 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo obrany 

Český telekomunikační úřad 

Český statistický úřad 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Ministerstvo životního prostředí 

Úřad vlády – Kabinet vedoucího úřadu vlády 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Připomínky nezaslali: 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Kancelář Senátu 

Ústavní soud 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí 

Úřad vlády – Ministr a předseda legislativní rady vlády 

Ústav pro studium totalitních režimů 

Energetický regulační úřad 

Pouze doporučující připomínky zaslali: 

Ministerstvo zemědělství 

Úřad vlády – Odbor kompatibility 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo vnitra 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Ministerstvo kultury 
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