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V. 
 

TEXT NOVELIZOVANÉHO NAŘÍZENÍ VLÁDY V PLATNÉM ZNĚNÍ 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 
Změna nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců 

 
§ 3 

 
 (1) Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně příslušné platové třídy 
podle započitatelné praxe (§ 123 odst. 4 zákoníku práce) a míry jejího zápočtu určené podle 
odstavců 2 a 3. 
  
 (2) Státnímu zaměstnanci se započte 
  
a) v plném rozsahu doba 
1. výkonu služby podle zákona o státní službě a 
2. výkonu obdobných činností, jaké jsou požadovány na příslušném služebním místě, 
  
b) v rozsahu nejvýše dvou třetin doba jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti 
pro výkon služby na příslušném služebním místě, 
  
c) v plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem pro výkon 
vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, doba výkonu vojenské 
základní (náhradní) služby nebo civilní služby, 
  
d) v plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, doba 
1. skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené 
nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené 
a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného 
právního předpisu a 
2. osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě. 
  

Doby uvedené v písmenech c) a d) se státní zaměstnankyni nebo státnímu zaměstnanci 
započtou, pokud se současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu.  
 

(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 roků, pokud 
podle závěrů dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 2 věty první 
§ 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků 
a výsledek výpočtu podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení 
státních zaměstnanců u něj činil 6,1 bodu 4 body. Období mezi prvním a druhým 
služebním hodnocením musí pro tyto účely činit alespoň 1 rok. 
  

(4) Pro opakovaný postup podle odstavce 3 lze použít nejdříve služební hodnocení za 
čtvrtý kalendářní rok jako druhé služební hodnocení to, které se provede nejdříve 
po uplynutí 5 let od posledního postupu podle odstavce 3.  
  

(5) Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší státnímu zaměstnanci od prvého 
dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší 
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platový stupeň.  
  

(6) Při postupu podle odstavce 3 přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším 
platovém stupni od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení 
služebního hodnocení.  
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