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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády 

 
Ministr spravedlnosti a předseda LRV udělil svým dopisem (č. j.: 28086/2018-OVL) výjimkou, na základě které proběhlo k tomuto materiálu zkrácené 
připomínkové řízení v délce 5 pracovních dní. Připomínkové řízení bylo zahájeno dne 27. září 2018 a ukončeno 5. října 2018. Materiál byl rozeslán na 79 připomínkových 
míst, z toho se nevyjádřilo 22, bez připomínek 21, jen doporučující připomínky uplatnilo 5 a zásadní připomínky 31 připomínkových míst. Do vypořádací tabulky byly zahrnuty 
i připomínky Odborového svazu justice zaslané dopisem mimo rámec EKLEPu. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Materiálu jako 
celku 

ČMKOS Zároveň Českomoravská konfederace odborových svazů 
upozorňuje, že nebyla seznámena s tím, že návrh bude 
obsahovat i novelizaci nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o 
katalogu prací ve veřejných službách a správě. Tato 
skutečnost nebyla ani předběžně projednána se sociálními 
partnery. Z toho důvodu se většina odborových svazů 
nemohla k této části navíc ve zkráceném připomínkovém 
řízení vyjádřit. Navrhujeme nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách a správě, neuzavírat 
a projednat se sociálními partnery, abychom mohli uplatnit 
další požadavky. 

VYSVÉTLENO 
 
Vzhledem k navrhovanému termínu účinnosti a nutnosti dodržení 
nezbytné doby legisvakance, která by měla být vzhledem k finančním 
dopadům úpravy delší, než obvyklých 15 dnů, nelze projednání 
předkládané novely odkládat.  
Návrh na změnu nařízení vlády č. 222/2010  Sb. byl do návrhu novely 
zapracován na základě nezbytné akutní potřeby zajistit stabilizaci 
některých zaměstnanců v justici. 
 
Ostatní navrhované změny byly před zpracováním návrhu a jeho 
rozesláním do vnějšího připomínkového řízení projednány v rámci 
sociálního dialogu a odpovídají jeho výsledkům. 

K usnesení MF Do návrhu usnesení vlády požadujeme za bod I/1 zařadit 
nový bod I/2 ve znění: zajištění dopadů do rozpočtů 
územních samosprávných celků plynoucích z návrhů 
nařízení vlády uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení vlády 
v rámci rozpočtů územních samosprávných celků bez 
kompenzace ze státního rozpočtu. Dále do bodu II 
požadujeme zařadit nový úkol ve znění: členům vlády a 
vedoucím ostatních správních úřadů zabezpečit finanční 
dopady do státního rozpočtu plynoucí z návrhů nařízení 
vlády uvedených v bodě I/1 v rámci stávajících rozpočtových 
limitů v oblasti prostředků na platy v dotčených kapitolách 
státního rozpočtu. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bude doplněno usnesení 

UZS V části „D“ důvodové zprávy je uvedeno „Navrhované 
zvýšení platových tarifů by však zatížilo nejen státní 

ROZPOR 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

rozpočet, ale i rozpočty územních samosprávných celků. 
Pro zaměstnance, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů 
územních samosprávných celků, by realizace tohoto návrhu 
představovala s účinností od 1. ledna 2019 částku ve výši 
cca 2,9 mld. Kč včetně příslušenství, přičemž dle bodu „G“ 
Důvodové zprávy nebude k návrhu nařízení vlády 
provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) podle 
Obecných zásad. 

Požadujeme uložit úkol ministryni financí zajistit ve 
státním rozpočtu uváděných 2,9 mld. Kč pro financování 
platů zaměstnanců územně samosprávných celků 

Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou Ministerstva financí, do 
jehož gesce rozhodnutí náleží (viz připomínka k usnesení). 

KZPS V části „D“ důvodové zprávy je uvedeno „Navrhované 
zvýšení platových tarifů by však zatížilo nejen státní 
rozpočet, ale i rozpočty územních samosprávných celků. 
Pro zaměstnance, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů 
územních samosprávných celků, by realizace tohoto návrhu 
představovala s účinností od 1. ledna 2019 částku ve výši 
cca 2,9 mld. Kč včetně příslušenství, přičemž dle bodu „G“ 
Důvodové zprávy nebude k návrhu nařízení vlády 
provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) podle 
Obecných zásad. 

Požadujeme uložit úkol ministryni financí zajistit ve státním 
rozpočtu uváděných 2,9 mld. Kč pro financování platů 
zaměstnanců územně samosprávných celků 

ROZPOR 
 
Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou Ministerstva financí, do 
jehož gesce rozhodnutí náleží (viz připomínka k usnesení). 

K předkládací 
zprávě 

MK Navrhované navýšení spodní hranice zvláštního příplatku o 
25 %, tj. o 100 Kč měsíčně v I. skupině prací podle míry 
ztěžujících vlivů pracovních podmínek (dvousměnný 
provoz), a přeřazení prací vykonávaných ve třísměnném a 
nepřetržitém provozu z I. skupiny prací do II. skupiny bude 
mít dopady do hospodaření příspěvkových organizací 
zřizovaných Ministerstvem kultury. Navýšení spodní hranice 
představuje v tomto případě 350 Kč měsíčně na 
zaměstnance s celým úvazkem. V resortu Ministerstva 

VYSVÉTLENO 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

kultury se to bude týkat 229 zaměstnanců, tj. 3,5 % 
z celkového limitu počtu zaměstnanců pro rok 2019 
(placených ze státního rozpočtu, tj. bez úvazků 
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie nebo 
z finančních mechanismů EHP/Norsko). Z toho připadá 196 
zaměstnanců na dvousměnný provoz a 33 zaměstnanců na 
třísměnný. Souhrnné finanční dopady v ročním vyjádření 
budou činit 508 368 Kč.  

Navrhovaná změna v navýšení spodní (tj. nárokové) hranice 
zvláštního příplatku je zcela neočekávaná, dosavadní 
průběh prací na návrhu rozpočtu záměr provést úpravu 
tohoto typu neavizoval. Ministerstvo kultury proto nemohlo 
žádným způsobem reagovat na tento záměr a  uplatnit 
kompenzaci dopadů při sestavování návrhu rozpočtu 
kapitoly pro rok 2019. Zajištění finančních prostředků na 
dopady novely je tak nyní možné pouze na úkor jiných zdrojů 
v rozporu s účelem, na které byly prostředky poskytnuty 
(navýšení 500 Kč na hlavu podle kritéria průměrného 
výdělku). 

Proto požadujeme do předkládací zprávy doplnit formulaci, 
ze které bude zřejmé, že po vyčíslení finančních dopadů 
návrhu nařízení vlády v jednotlivých kapitolách státního 
rozpočtu bude tento dopad kompenzován. 

Část první NV č. 341/2017 Sb. 
Obecně k 
návrhu 

SMO Požaduje, aby navýšení platových tarifů bylo v odvětví 
sociálních věcí, školství a v odvětví zdravotnictví 
realizováno prostřednictvím příslušných kapitol státního 
rozpočtu a ze zdravotních pojišťoven.  Současně 
požadujeme, aby navýšení platových tarifů bylo 
v odpovídající částce rovněž promítnuto ve výši příspěvku 
na výkon státní správy pro kraje a obce. Výkon veřejné 
správy v oblasti přenesené působnosti je finančně dokrýván 
ze státního rozpočtu formou příspěvku na výkon státní 
správy, proto i navrhované zvýšení tarifních platů by se mělo 
poměrově odrážet ve zvýšení příspěvku na výkon státní 

ROZPOR 
 
Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou Ministerstva financí, do 
jehož gesce rozhodnutí náleží (viz připomínka k usnesení). 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

správy. Příspěvek na výkon státní správy poskytuje ze 
státního rozpočtu územním samosprávným celkům 
Ministerstvo financí na základě požadavku Ministerstva 
vnitra.  

K bodu 1 
 
Změna § 7 
odst. 2 
 
(ztížené 
prostředí) 

ČMKOS V bodě 1. požadujeme nahradit číslo „500“ číslem 
„700“ (V § 7 odst. 2 se číslo „400“ nahrazuje číslem 
„700“.) 

Odůvodnění: 

Podle § 128 odst. 2 ZP přísluší zaměstnanci 
odměňovanému platem za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí příplatek ve výši nejméně 5% částky, kterou 
stanoví ZP ve svém ustanovení § 111 odst. 2 jako základní 
sazbu minimální mzdy za měsíc. Vycházeje z výše měsíční 
minimální mzdy s účinností od 1. 1. 2018, která činí 
12. 200 Kč, představuje minimální výše zmíněného 
příplatku částku 610 Kč (0,05 x 12.200). Nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, účinné od 1. 1. 2018, 
nicméně ve svém § 7 odst. 2 stanoví, že výše příplatku za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 400 až 1.800 
Kč měsíčně. Najdou se zaměstnavatelé, kteří dovozují, že 
podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících 
vlivů mohou zaměstnanci přiznat příplatek ve výši 400 Kč, 
ačkoliv tato částka je nižší než 5% stávající základní sazby 
minimální mzdy za měsíc.  

Zaměstnanci odměňovanému platem by od ledna 2018 měl 
příslušet příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
ve výši nejméně 610 Kč. Nařízení vlády je právní předpis 
nižší právní síly než zákon a skutečnost, že delší dobu (od 
r. 2007) nebylo novelizováno rozpětí pro výši uvedeného 
příplatku, nemůže vést k bagatelizaci tohoto příplatku. 
Protože se předpokládá též valorizace minimální mzdy, a to 
na částku 13.400 Kč, měla by navržená úprava v § 7 odst. 2 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. počítat s určitou rezervou; 

ROZPOR 
 
§ 128 odst. 2 zákoníku práce obsahuje zmocnění pro vládu ke stanovení 
výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Odkaz na 
částku uvedenou v § 111 odst. 2 představuje omezení proti blanketnímu 
zmocnění, a to procentem z částky pevně stanovené v § 111 nikoliv 
procentem z aktuální výše MM. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

proto se navrhuje spodní hranice příplatku nejméně 700 Kč. 

K bodu 2 
 
§ 8 odst. 2 
 
(zvláštní 
příplatek) 

ČMKOS 
 

Požadujeme text novelizačního bodu 2. nahradit tímto 
zněním: 

„2. V § 8 odstavec 2 zní: 

„(2) Výše zvláštního příplatku činí, s výjimkou 
zaměstnanců uvedených v odstavci 3,  
a) I.  700 – 1 300 Kč;  

b) II. 950 – 2 500 Kč 

c) III. 1 450 – 5 000 Kč 

d) IV. 2 080 – 7 500 Kč 

e) V. 2 700 – 10 000 Kč 

Odůvodnění: 

Částky obsažené v předloženém návrhu nelze – vzhledem 
k valorizaci platových tarifů – považovat za dostatečné. 
ČMOS pracovníků školství navíc upozorňuje, že zvýšení 
spodní hranice rozpětí příplatku v I. a II. skupině je 
nedostatečné a neodpovídá náročnosti pedagogických 
činností, jichž se příplatek podle § 8 předmětného nařízení 
vlády také týká. V procentuálním vyjádření je sice nárůst 
výrazný, ale nominální výše (100 – 150 Kč) je za 
současných poměrů nemotivující. 

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že v 
Poslanecké sněmovně je projednáván návrh doplnění 
zákoníku práce o nový příplatek za třídnictví ve výši 2 500 – 
3 500 Kč. 

ROZPOR 
 
Navýšení spodní hranice rozpětí zvláštního příplatku odpovídá 
procentnímu zvýšení jeho horní hranice, které již bylo realizováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelze zohlednit dosud neschválený návrh na změnu zákoníku práce 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K bodu 3 
 
§ 8 odst. 3 
 
(zvláštní 
příplatek) 

MZD MZ žádá o doplnění věty do navrhovaného znění odstavce 
tak, že za větu druhou „Výši zvláštního příplatku určí 
zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při 
splnění stanovených podmínek pro zaměstnance 
nejvýhodnější.“ bude doplněna věta „U zaměstnanců 
poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, kteří 
jsou zdravotnickými pracovníky, se v případě 
zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině II. 
bodu 1 a ve skupině III. bodu 9 stanoví tento příplatek 
na horní hranici rozpětí.“. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k deklarovaným příslibům Ministerstva 
zdravotnictví, veřejným vystoupení ministra zdravotnictví, že 
bude příplatek za směny v třísměnném a nepřetržitém 
pracovním režimu navýšen nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům o 2 tisíce Kč (pokud pracují pod odborným 
dohledem), resp. o 5 tisíc Kč (pokud pracují bez odborného 
dohledu) – požadujeme, aby MPSV ve spolupráci s MZ 
respektovalo znění, které bude odpovídat této dohodě 

VYSVĚTLENO 
 
Podle § 129 odst. 3 zákoníku práce zaměstnavatel určí zaměstnanci 
výši příplatku v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s pracovními 
podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci. 

K bodu 4 
 
Přílohy 1 až 5 
 
(Stupnice 
platových tarifů) 

MF K návrhu na asymetrické navýšení platových tarifů a 
zavedení nového platového stupně v tarifní stupnici určené 
pro pedagogické pracovníky v regionálním školství. 

 
Toto opatření nebylo projednáno ani schváleno v rámci 
jednání o parametrech návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2019 a léta 
následující. Nesouhlasíme, aby asymetrické navyšování 
platových tarifů v příslušné stupnici narušilo dohodnuté 
finanční zabezpečení priorit v oblasti regionálního školství. 
Opatření navržené předkladatelem představuje navýšení 
celé řady tarifů o více než 10 %, někde dokonce o více než 
20 %, což generuje značný finanční dopad. Při jednání o 
platových podmínkách došlo k dohodě, že tarify 
pedagogických pracovníků v regionálním školství porostou 
o 10 % a zbytek prostředků bude využit na netarifní složky 
platu a zejména vyrovnávání mezikrajových rozdílů v 
odměňování. Z těchto důvodů požadujeme, aby úpravy v 

AKCEPTOVÁNO  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

tarifní stupnici byly koncipovány způsobem, že průměrně 
tarify vzrostou maximálně o 10 %, resp. že finanční 
náročnost provedených úprav v tarifní stupnici bude 
maximálně v rozsahu 10% navýšení objemu prostředků na 
platy z vládou schváleného 15% navýšení objemu 
prostředků na platy pedagogických pracovníků v 
regionálním školství. 

MŠMT Souhlasíme s desetiprocentním zvýšením platových tarifů 
ve stupnici pedagogických pracovníků, avšak nesouhlasíme 
s navrženou úpravou její struktury, tedy se zavedením 
dalšího platového stupně, jelikož s takovouto změnou by 
byly spojeny další finanční dopady vázané na nárokové 
složky platu, přičemž z předpokládaného zvýšení objemu 
finančních prostředků na platy mají být v roce 2019 kromě 
zvýšení platových tarifů zajištěny též finanční dopady 
spojené s vyrovnáváním mezikrajových rozdílů (dopady 
změny financování regionálního školství) a taktéž cíl posílit 
podíl nenárokové složky platů pedagogických pracovníků. 
Dále také upozorňujeme, že navrhované rozšíření platové 
stupnice není ve vládním návrhu státního rozpočtu na rok 
2019 pro kapitolu 333 MŠMT rozpočtově zabezpečeno. 
Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

AKCEPTOVÁNO 

MZD Za účelem personální stabilizace ve zdravotnictví prosazuje 
Ministerstvo zdravotnictví opatření, které spočívá 
v navýšení platových tarifů nelékařských zdravotnických 
pracovníků a lékařů, a to nikoli plošně, ale se dvěma různými 
růstovými koeficienty (7 % pro „nižší“ platové třídy a 2 % pro 
„vyšší“ platové třídy). Za tímto účelem je nutné namísto 
společné platové tabulky pro sociální pracovníky a 
zdravotnické pracovníky vytvořit samostatnou tabulku 
platových tarifů, podle které budou odměňováni pouze 
zdravotničtí pracovníci definovaní v § 5 odst. 3 (nové) písm. 
b).  

 
a) MZ žádá o zařazení bodu 1., který zní:  

„1. V § 5 odstavec 3 zní:  

„(3) Zaměstnanci, který je 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají nelékařská zdravotnická 
povolání, bude tabulka platových tarifů (příloha č. 3) navýšena plošně o 
7 %. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním 
pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u 
poskytovatele sociálních služeb, který vykonává 
činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních 
právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v 
sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském 
zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v 
azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem 
u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový 
tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, 
který je pracovníkem v sociálních službách nebo 
sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle 
odstavce 2, 
 
b) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní 
služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních 
službách, přísluší platový tarif stanovený podle 
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 
k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif 
podle odstavce 4.“. 
 
Vložením prvního bodu je nutné následující body návrhu 
přečíslovat. 
b) V návaznosti na výše uvedenou úpravu § 5 odst. 3 MZ 

žádá o vyčlenění zdravotnických pracovníků z přílohy č. 
3 NV č. 341/2017 Sb. pro zaměstnance uvedené v § 5 
odst. 3 písm. b) a doplnění nové přílohy č. 4, a to tak, že 
se platový tarif zvedá od 2. až 12. pl. tř. včetně o 7 % 
a od 13. až do 15. pl. tř. o 2 % oproti stávajícímu 
stavu dle současné přílohy č. 3. 

Vložením přílohy č. 4 bude nutné následující přílohy, včetně 
odkazu na ně, přečíslovat. 

Jihočeský kraj Zaměstnanci ve veřejných službách a správě, konkrétně 
úředníci územních samosprávných celků, mají nejen 
zákonem č. 312/2002 Sb., ale také zákony č. 128/2000 Sb. 
a č. 129/2000 Sb. (obecní a krajské zřízení) také uloženy 
další povinnosti a omezení (zejm. zákaz provozování jiné 
výdělečné činnosti bez souhlasu samosprávného celku, 
zákaz členství v orgánech podnikajících právnických osob, 
povinné průběžné vzdělávání, prokazování zvláštní odborné 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

způsobilosti) bez toho, aby zákon obsahoval jinou 
kompenzaci než platovým tarifem, který pro ně byl (r. 2001) 
jednorázově nastaven výše. Státní úředníci však mají ve 
služebním zákoně zakotveny vedle dalších povinností též 
nezanedbatelná práva, tzn. výhody. 

Se shora citovaným odůvodněním z důvodové zprávy proto 
nemůžeme souhlasit, neboť jej nepovažujeme za objektivní. 
Náročnost vykonávaných činností je dostatečně postižena 
příslušnou platovou třídou dle katalogu prací a není 
objektivní důvod částku tarifu diferencovat.   

Z uvedených důvodů požadujeme v navrhovaném textu 
nařízení vlády dorovnání platových tarifů ve 12. až 16. 
platové třídě pro zaměstnance ve veřejných službách a 
správě, uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., a to na stejnou úroveň jaké jsou navrženy 
pro státní zaměstnance, uvedené v příloze č. 2 k nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. 

Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Vysočina Z hlediska principu spravedlivého odměňování není, dle 
našeho názoru, přípustné, aby úřednicí ÚSC, kteří mají také 
zvláštním (i když jiným) zákonem stanoveny další povinnosti 
a omezení, měli tarify (od 12. třídy) nižší než státní 
zaměstnanci, kteří mají naopak ve služebním zákoně 
zakotveny i další výhody.  
Požadujeme srovnání platových tarifů obou uvedených 
skupin, tj. úředníků ÚSC a zaměstnanců ve služebním 
poměru. 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Královehradecký 
kraj 

Nesouhlasíme s tím, že platové tarify od 12. do 16. platové 
třídy jsou navrženy pro státní zaměstnance ve vyšších 
částkách než  pro zaměstnance územních samosprávných 
celků. 

Požadujeme dorovnání platových tarifů ve 12. až 16. 
platové třídě pro zaměstnance ve veřejných službách a 
správě, uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. na stejnou úroveň jaké jsou navrženy pro 
státní zaměstnance, uvedené v příloze č. 2 k nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
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3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Liberecký kraj Vzhledem k výše uvedenému a v důvodové zprávě 
zmíněnému principu spravedlivého odměňování 
navrhujeme, aby byly stupnice platových tarifů v příloze č. 2 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb. a v příloze č. 2 nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. totožné. Navrhujeme, aby obě odpovídaly 
navrhované příloze č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., tedy 
té pro státní zaměstnance. 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
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část materiálu 
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poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Moravskoslezský 
kraj 

Navrhujeme proto srovnat na stejnou úroveň výše 
všech platových tarifů pro obě přílohy č. 2 obou 
uvedených nařízení, neboť z hlediska principu 
spravedlivého odměňování není přípustné, aby úřednicí 
územních samosprávných celků, kteří mají také zvláštním (i 
když jiným) zákonem stanoveny další povinnosti a omezení, 
měli tarify (od 12. třídy) nižší než státní zaměstnanci, kteří 
mají naopak ve služebním zákoně zakotveny i další výhody, 
které úředníci územních samosprávných celků stanoveny 
nemají.  

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Olomoucký kraj Na základě výše uvedeného navrhujeme dorovnat platové 
tarify ve 12. až 16. platové třídě pro zaměstnance ve 
veřejných službách a správě,  uvedené v příloze č. 2 
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. na stejnou úroveň jaké jsou 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
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navrženy pro státní zaměstnance, uvedené v příloze č. 2 k 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Ústecký kraj Navrhujeme dorovnání platových tarifů ve 12. až 16. platové 
třídě pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, 
uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. na 
stejnou úroveň jaké jsou navrženy pro státní zaměstnance, 
uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
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Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Zlínský kraj Navrhujeme s ohledem na principy spravedlivého 
odměňování zaměstnanců odstranit nerovnosti 
v odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě zařazených ve 12. a vyšší 
platové třídě, sjednotit odměňování státních 
zaměstnanců  
a zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
zařazených ve 12. a vyšší platové třídě dle stupnice 
platových tarifů uvedené v návrhu přílohy č. 2 nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb. 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
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(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Karlovarský kraj S odůvodněním „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 pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 
341/2017 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. 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. 341/2017 Sb., odpovídají svou složitostí, 
odpovědností a namáhavostí 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“ 
nesouhlasíme.  

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
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Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Z těchto důvodů požadujeme dorovnání platových tarifů ve 
12. až 16. platové třídě pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě,  uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. na stejnou úroveň jaké jsou navrženy pro 
státní zaměstnance, uvedené v příloze č. 2 k nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb. 

klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Středočeský kraj S argumentací uvedenou v obecné části odůvodnění, která 
se týká stupnic platových tarifů, obsažených v příloze č. 2 
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nesouhlasíme.  

žádáme, aby platové tarify ve 12. až 16. platové třídě pro 
zaměstnance ve veřejných službách a správě, uvedené 
v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., byly 
dorovnány na stejnou úroveň, jaká je navržena pro státní 
zaměstnance, uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb. 

ROZPOR 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 
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Jihomoravský 
kraj 
 

Nesouhlasíme se změnou nařízení vlády v tom směru, že 
zaměstnanci spadající pod zákon o státní službě mají mít 
jiné (vyšší) platové třídy, než je navrhováno u zaměstnanců 
územních samosprávných celků. Úředníci územních 
samosprávných celků mají také zvláštním (i když jiným) 
zákonem stanoveny další povinnosti a omezení, proto by 
měla zůstat zachována rovnost mezi těmito úředníky a 
úředníky v režimu zákona o státní službě (jedná se o 
navýšení tarifů od 12. třídy). 

ROZPOR 
 
Jedná se dva principiálně odlišné systémy odměňování, které je 
třeba vnímat komplexně. V rámci existujících sofistikovaných 
koncepcí odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve služebním poměru 
nelze převzít pouze jeden z prvků odměňování. 
Konvexní zvýšení platových tarifů v nejvyšších platových třídách má 
ocenit nadstandardní náročnost prací ve státní službě, které jsou 
v těchto platových třídách zařazeny. 
Požadavek nekoresponduje ani s připomínkami některých ÚSC, popř. 
jejich zástupců, podle kterých je problematické finančně pokrýt i 
navrhované zvýšení platových tarifů.  

 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

Pokud se změna NV zaměřuje na odstranění nerovného 
postavení shodných kategorií zaměstnanců zařazených 
podle katalogu prací bez ohledu na pracovní či služební 
poměr, je vhodné řešit i diskriminaci zaměstnanců ve 
stejném pracovním poměru vykonávajících práci u 
různých zaměstnavatelů. Jedná se o rozdílné platové 

ROZPOR 
 
Aktuální úprava stanoví stupnice platových tarifů v souladu s § 123 odst. 
6 písm. f) zákoníku práce. Jejím cílem je stabilizovat ty kategorie 
zaměstnanců, u nichž hrozí akutní odliv z oblasti veřejných služeb a 
správy. 
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tarify uvedené v Příloze č. 2 NV a Příloze č. 3 NV. Stávající 
právní úprava znevýhodňuje sociální pracovníky, kteří 
vykonávají sociální práci na obci, kraji nebo sociálně-právní 
ochranu dětí (Příloha č. 2 NV) oproti sociálním pracovníkům 
vykonávajícím práci u poskytovatelů sociálních služeb 
(Příloha č. 3 NV). 

Navrhované řešení by založilo nerovnost mezi úředníky ÚSC 
odměňovanými podle druhé stupnice platových tarifů, která by byla 
nepochybně vnímána stejně negativně. 

NBÚ Z výše uvedených důvodů navrhujeme zajištění 
srovnatelnosti výše tarifů vysokoškolsky vzdělaných 
kvalifikovaných zaměstnanců Národního bezpečnostního 
úřadu (případně dalších úřadů v obdobném postavení), 
jejichž pracovní vztah se řídí zákoníkem práce, a 
zaměstnanců státu, jejichž pracovní vztah se řídí zákonem 
o státní službě. Výše tarifů pro skupinu zaměstnanců dle 
navrhovaného nového znění Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. (které se týká i zaměstnanců Národního 
bezpečnostního úřadu) je počínaje 12. platovou třídou nižší, 
než navrhovaná výše tarifů pro skupinu zaměstnanců pod 
nařízením vlády č. 304/2014 Sb. Pro tuto diferenciaci není 
v případě zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu 
žádný objektivní důvod. Výkon práce zaměstnanců NBÚ je 
stejně náročný na kvalitu a míru odpovědnosti jako u 
zaměstnanců ostatních ústředních správních úřadů; 
zaměstnanci NBÚ vykonávají obdobně jako zaměstnanci 
ostatních ústředních správních úřadů ty nejnáročnější 
činnosti v zájmu státu a je nezbytné zajistit jejich stabilizaci 
a motivaci, mj. eliminovat riziko, že tito zaměstnanci opustí 
pracovní místo na NBÚ z důvodu, že u jiného obdobného 
úřadu dosáhnou za totožnou práci vyššího výdělku, resp. 
z tohoto důvodu na NBÚ ani nenastoupí. 

VYSVĚTLENO 
 
Na základě stanovisek uplatněných v průběhu vypořádací porady 
k návrhu nařízení vlády dne 25. října 2018 souhlasí Ministerstvo práce 
a sociálních věcí se změnou způsobu odměňování zaměstnanců NKÚ, 
NBÚ a NÚKIB. S ohledem na argumenty týkající se zvláštní povahy 
činnosti zaměstnanců uvedených úřadů považuje Ministerstvo práce a 
sociálních věcí za nejvhodnější využít postup obsažený v návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 236), který 
obsahuje změnu způsobu odměňování zaměstnanců úřadu, a to tak, že 
nově by se poskytování platu (a odměn z dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr) mělo kromě zákoníku práce řídit Platovým řádem 
NKÚ, který po schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny 
vydá prezident NKÚ. 
Stejná změna by mohla být provedena i ve zvláštních zákonech 
upravujících činnost NBÚ a NÚKIB (tj. v zákoně č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 
V případě, že však dojde ke změně výše citovaných zákonů, bude 
odchylka od systému odměňování ostatních zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě v souladu s § 122 odst. 1 zákoníku práce (odchylka 
prostřednictvím zvláštního zákona). 
V současnosti se nabízí možnost rozšířit způsob odměňování 
zaměstnanců NKÚ ve sněmovním tisku 236 obdobně i na zaměstnance 
NBÚ a NÚKIB pozměňovacím návrhem, případně podat návrh na 
změnu uvedených zákonů odděleně. I tyto úřady by mohly napříště 
upravovat režim odměňování svých zaměstnanců vlastním vnitřním 
předpisem.  Stanovisko MPSV k takové změně je kladné, byť změna 
uvedených zákonů leží mimo gesci MPSV. 

K bodu 7 
 
Příloha č. 6 

Kraj Vysočina V příloze č. 6 ve III. skupině bod 9 navrhujeme odstranit 
text „v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích 
na minimální personální zabezpečení zdravotních 

ROZPOR 
Podle současné koncepce dochází nesystémově ke kumulaci dvou 
ztěžujících vlivů v rámci jednoho titulu pro poskytnutí zvláštního 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

 
(skupiny prací 
podle míry 
ztěžujících vlivů 
pracovních 
podmínek) 

služeb nižší požadavky na minimální personální 
zabezpečení“. 
V případě všech zdravotnických pracovníků pracujících bez 
odborného dohledu se předpokládá samostatný výkon 
zodpovědných činností v určitém rozsahu i v době, kdy je 
přítomen lékař, není proto důvodné, aby některým 
zdravotnickým pracovníkům zvláštní příplatek nenáležel 
pouze proto, že pracují pouze na dopolední směny, tedy 
mimo dobu stanovenou vyhláškou pro zařízení lůžkové péče 
(od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne, v sobotu, 
neděli a ve svátek). Požadujeme, aby příplatek nebyl vázán 
na dobu dle vyhlášky, ale příslušel všem, přičemž jeho výši 
může zaměstnavatel regulovat v rámci rozpětí dle 
náročnosti práce (tedy lze přihlédnout i k práci v době 
nižšího personálního zabezpečení). Jedná se mimo jiné i o 
vedoucí pracovníky – např. vrchní, staniční sestry, které 
nemají na příplatek nárok a jejích mzda je tak mnohdy nižší 
než u podřízených. 
K navrženému znění ustanovení mimoto upozorňujeme, že 
nárok na příplatek je striktně vázán pouze na přesně 
vymezenou dobu podle vyhlášky (bez ohledu na skutečné 
personální zabezpečení v konkrétním zdravotnickém 
zařízení), což může přinést v praxi značné aplikační 
problémy a nedůvodné rozdíly mezi jednotlivými 
zaměstnanci. Poskytovatel zdravotních služeb totiž může 
zajistit personální zabezpečení i ve vyšším rozsahu, než 
stanoví vyhláška (tedy nad minimální rozsah). V tom případě 
by zdravotnickým pracovníkům i tak náležel příplatek, a to 
bez ohledu na skutečný stav personálního zabezpečení, ale 
pouze z toho důvodu, že pracují v době určené vyhláškou. 

příplatku (soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými 
pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez 
odborného dohledu a střídavý výkon práce v různých směnách). 
Ztěžujícím vlivem odůvodňujícím zvláštní příplatek ve třetí skupině prací 
je již sama skutečnost, že při poskytování zdravotních služeb 
stanovenou skupinou zdravotnických pracovníků vykonávajících 
nelékařská zdravotnická povolání není těmto pracovníkům  v některých 
případech  dostupná okamžitá rada nebo pomoc lékaře, popř. musí 
plnohodnotně zvládat poskytování zdravotní péče v neodkladných 
případech i při nižší personální obsazenosti, a jsou proto vystaveni vyšší 
zodpovědnosti  a z toho vyplývajícímu stresu. Jde o doby, kdy 
poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje poskytování zdravotních 
služeb v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů, sníženým počtem zdravotnických pracovníků 
zabezpečujících lůžkovou péči (doba od 16 hodin do 7 hodin 
následujícího dne, v sobotu, v neděli a ve svátek).  Působení tohoto 
ztěžujícího vlivu   lze považovat za mimořádnou neuropsychickou zátěž 
ve smyslu § 129 odst. 1 zákoníku práce a jako takové odůvodňuje 
kompenzaci bez ohledu na to, zda tito zaměstnanci navíc pracují 
střídavě v různých směnách.  
Výslovně se stanoví, že předmětný zvláštní příplatek přísluší při splnění 
stanovených podmínek i zdravotnickým pracovníkům v pobytových 
zařízení sociálních služeb, pokud v době, pro kterou vyhláška č. 
99/2012 Sb. stanoví pro poskytovatele zdravotních služeb povinnost 
zajistit minimální personální zabezpečení těchto služeb, je poskytování 
zdravotních služeb v pobytových zařízení sociálních služeb rovněž 
zajišťováno při nižší personální obsazenosti,  a působí tak stejný 
ztěžující vliv práce.  
Případná práce ve střídavých směnách (ať už v rámci dvousměnného 
provozního režimu podle bodu 1 ve skupině I. nebo třísměnného, resp. 
nepřetržitého provozního režimu podle návrhového bodu 1 ve skupině 
II.) by podle navrhované úpravy měla být kompenzována samostatně, 
jako je tomu u ostatních zaměstnanců. 
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Zlínský kraj V článku I. odst. 7 návrhu nařízení vlády, příloha č. 6, III. 
skupina prací, bod 9): Navrhujeme ponechat dosavadní 
stav. 
Navrhovaná změna právní úpravy je zbytečně 
komplikovaná. V podmínkách příspěvkových organizací 
v oblasti sociálních služeb, kde zdravotničtí pracovníci, kteří 
vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez 
odborného dohledu, rovněž pracují, tato změna povede 
spíše k výkladovým problémům a nejistotě na straně 
zaměstnavatele, zda nárok této skupiny zaměstnanců na 
zvláštní příplatek trvá či nikoliv, zda má být u nově 
příchozích zaměstnanců založen či nikoliv. Navrhovaná 
formulace je oproti té původní složitější, orientace ve 
vyhlášce, na kterou je odkazováno, pro příspěvkové 
organizace z oblasti sociálních věcí komplikovaná. 
Stávající formulace je jednoznačnější a plně dostačující. 

VYSVĚTLENO 
Bylo upraveno odůvodnění (viz výše k připomínce Kraje Vysočina) 

ČMKOS Požadujeme zrušit novelizační bod 7. 

Odůvodnění: 

Není důvod pro změnu formulace, která by ve svém 
důsledku znamenala, že zvláštní příplatek na základě 
přílohy č. 6 ve III. skupině bod 9 by přestal příslušet 
zdravotnickým pracovníkům „v pobytových zařízeních 
sociálních služeb. 

VYSVĚTLENO 
 
Nově se navrhuje rozdělení důvodů pro zvláštní příplatek poskytovaný 
dosud v I. skupině podle bodu 1 přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. za práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci 
dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu, a to do dvou 
úrovní vymezených v I. a II. skupině podle míry ztěžujících vlivů. V této 
souvislosti jsou nově formulovány ztěžující vlivy spojené s výkonem 
prací uvedených aktuálně v příloze č. 6 bodu 9. 
 

 UZS Navrhujeme změnit v části III. odstavec 3 v následujícím 
znění: 

9. Soustavné poskytování zdravotních služeb 
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské 
zdravotnické povolání bez odborného dohledu 
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo 
v pobytových zařízeních sociálních služeb v době, pro 
kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky 
na minimální personální zabezpečení. 

 
VYSVĚTLENO 
Při působení stejných ztěžujících vlivů práce nelze založit nerovnost 
v odměňování zdravotnických pracovníků u různých zaměstnavatelů ve 
veřejných službách a správě. (Připomínka směřuje proti předchozí 
připomínce ČMKOS.) 
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Odůvodnění:  

V případě segmentu odbornosti 913, tj. ošetřovatelská péče 
v pobytových službách sociální péče nedošlo pro r. 2019 
k dohodě (na rozdíl od všech ostatních segmentů). Pro r. 
2019 tedy není ze strany zdravotních pojišťoven zvýšení 
zvláštního příspěvku za směnnost u všeobecných sester, tj. 
zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu nijak 
kompenzováno. Poskytovatelé pobytových služeb tedy 
nemají žádné zdroje, jak zajistit navýšení tohoto přípatku 
(zdravotní péče nesmí být hrazena ze státní dotace, ani 
z úhrad klientů). Není tedy možné zatížit tuto část 
zaměstnavatelů zvýšením příplatku, který – na rozdíl od 
lůžkových zdravotnických zařízení – nebude v systému 
úhrad kompenzován.  

K bodu 8 
 
Příloha č. 6 
 
(skupiny prací 
podle míry 
ztěžujících vlivů 
pracovních 
podmínek) 

KZPS Navrhujeme změnit v části III. odstavec 3 v následujícím 
znění: 

9. Soustavné poskytování zdravotních služeb 
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské 
zdravotnické povolání bez odborného dohledu 
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo 
v pobytových zařízeních sociálních služeb v době, pro 
kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky 
na minimální personální zabezpečení. 

Odůvodnění:  

V případě segmentu odbornosti 913, tj. ošetřovatelská péče 
v pobytových službách sociální péče nedošlo pro r. 2019 
k dohodě (na rozdíl od všech ostatních segmentů). Pro r. 
2019 tedy není ze strany zdravotních pojišťoven zvýšení 
zvláštního příspěvku za směnnost u všeobecných sester, tj. 
zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu nijak 
kompenzováno. Poskytovatelé pobytových služeb tedy 
nemají žádné zdroje, jak zajistit navýšení tohoto přípatku 

 

VYSVĚTLENO 
Při působení stejných ztěžujících vlivů práce nelze založit nerovnost 
v odměňování zdravotnických pracovníků u různých zaměstnavatelů ve 
veřejných službách a správě. 
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(zdravotní péče nesmí být hrazena ze státní dotace, ani 
z úhrad klientů). Není tedy možné zatížit tuto část 
zaměstnavatelů zvýšením příplatku, který – na rozdíl od 
lůžkových zdravotnických zařízení – nebude v systému 
úhrad kompenzován.  

 MF K zavedení nového zvláštního příplatku v příloze č. 6 ve 
III. skupině za rozhodovací činnosti nebo jiné úkony při 
výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního 
zastupitelství. 
Zásadně nesouhlasíme se zařazením všech úkonů při 
výkonu soudnictví a státního zastupitelství do III. skupiny pro 
určení zvláštního příplatku. Úředníci, kteří provádí úkony v 
rámci výkonu rozhodnutí soudu, již v současnosti mají nárok 
na zvláštní příplatek ve III. skupině, což nerozporujeme. 
Nyní na tu samou úroveň mají být postaveni všichni ostatní 
zaměstnanci vykonávající úkony v soudnictví a výkonu 
kompetencí státního zastupitelství, bez ohledu na přesnou 
kategorii práce. Je evidentní, že má jít o pouhé finanční 
zvýhodnění téměř všech zaměstnanců soudů a státních 
zastupitelství (předkladatel uvádí rozsah 8 300 
zaměstnanců) nad rámec těch, kteří na zvláštní příplatek ve 
skupině III/bod 3 mají nárok již nyní. To však bez jakékoliv 
logické opory v zařazení právě do příslušné kategorie prací 
se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se 
zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví. 
Administrativní pracovníci tak mají být postaveni na roveň 
např. členů výjezdové skupiny zdravotnické záchranné 
služby, zaměstnanců v podzemí, pracovníkům, kteří 
ochraňují zdraví a majetek před požáry, kteří manipulují s 
výbušninami, aj. Pokud má dojít k zavedení nové skupiny 
prací v oblasti soudnictví a státního zastupitelství do prací 
se zatěžujícími vlivy, pak požadujeme, aby byly zařazeny 
maximálně do I. skupiny prací, pokud vůbec. 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno podle výsledků jednání Ministerstva spravedlnosti, 
Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí.  

ČMKOS Požadujeme zpřesnit formulaci novelizačního bodu 8. 

Odůvodnění:  

 
VYSVĚTLENO 
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Úskalím nové právní úpravy může být vágní vymezení 
okruhu zaměstnanců, kterým vznikne na zvláštní příplatek 
nárok, tj. zaměstnancům, kteří provádí rozhodovací činnosti 
nebo jiných úkonů při výkonu soudnictví nebo při výkonu 
kompetencí státního zastupitelství. Z této formulace 
zejména není zřejmé, co lze podřadit pod "provádění úkonů 
při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního 
zastupitelství". Není zřejmé, zda má nařízení na mysli jen 
procesní úkony, které jsou činěny vůči účastníkům řízení, 
nebo jakékoliv úkony včetně administrativních úkonů interní 
povahy při činnosti soudu nebo státního zastupitelství. 
Rovněž není zřejmé, zda prováděním úkonů se má na mysli 
samostatné provedení úkonu v rámci svěřené pravomoci, či 
jen jeho vyhotovení podle pokynu jiného pracovníka 
nadaného příslušnou pravomocí. Důvodová zpráva sice 
naznačuje, že nová právní úprava má dopadnout na 
všechny pracovníky administrativy soudů a státních 
zastupitelství včetně zapisovatelů, protokolujících úředníků 
a rejstříkářů, z návrhu to však není zcela jasné.  Požadujeme 
tedy formulaci zpřesnit. 

Část druhá NV 304/2014Sb. 

K bodu 1 
 
§ 5 odst. 1 
 
(ztížené 
pracovní 
prostředí) 

ČMKOS „ V bodě 1 požadujeme číslo „500“ nahradit číslem 
„700“. (V § 5 odst. 1 se číslo „400“ nahrazuje číslem 
„700“)“. 

Odůvodnění: 

Byť na státní zaměstnance nedopadá § 128 odst. 2 ZP (dle 
něhož zaměstnanci odměňovanému platem za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí příplatek ve výši nejméně 5% 
částky, kterou stanoví ZP ve svém ustanovení § 111 odst. 2 
jako základní sazbu minimální mzdy za měsíc), přesto 
máme za to, že není důstojné, aby předkladatelem 
navrhovaná nová minimální výše zvláštního příplatku činila 
ve skupině I. pouze 500 Kč, neboť částka 500 Kč 
nedosahuje ani 5% aktuální výše minimální mzdy. I při 
navrhovaném zvýšení na 500 Kč by se jednalo o 

ROZPOR  
Navýšení spodní hranice rozpětí zvláštního příplatku odpovídá 
procentnímu zvýšení jeho horní hranice, které již bylo realizováno. 
Příplatek za ztížené pracovní prostředí je pro státní zaměstnance 
upraven ve vazbě na zákoník práce – viz vypořádání připomínky 
k nařízení vlády č. 341/2014. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

marginalizaci příplatku, proto – i s ohledem na fakt, že se 
předpokládá valorizace minimální mzdy na částku 13.400 
Kč -  by měla spodní hranice příplatku činit nejméně 700 Kč. 

K bodu 2 
 
§ 6 odst. 2 
 
(zvláštní 
příplatek) 

ČMKOS Požadujeme text novelizačního bodu 2. nahradit tímto 
zněním: 

„2. V § 6 odst. 2 zní: 

„(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině 
a) I.  700 – 1 300 Kč 

b) II. 950 – 2 500 Kč 

c) III. 1 450 – 5 000 Kč 

d) IV. 2 080 – 7 500 Kč 

e) V. 2 700 – 10 000 Kč“. 

Odůvodnění:  

Částky obsažené v předloženém návrhu nelze – vzhledem 
k valorizaci platových tarifů – považovat za dostatečné. 
Vzhledem k připomínce ad 1. je nutné zvýšit v písm. a) 
spodní hranici na částku nejméně 700 Kč. 

ROZPOR  
Navýšení spodní hranice rozpětí zvláštního příplatku odpovídá 
procentnímu zvýšení jeho horní hranice, které již bylo realizováno. 
Příplatek za ztížené pracovní prostředí je pro státní zaměstnance 
upraven ve vazbě na zákoník práce – viz vypořádání připomínky 
k nařízení vlády č. 341/2014. 
 

K bodu 4 
 
Přílohy 2 a 3 
(Stupnice 
platových tarifů) 

ČMKOS a) Požadujeme přílohu č. 2 změnit tak, aby platové tarify 
byly navýšeny o 7% ve vztahu k platovým třídám 5 až 
12, resp. o 5% ve vztahu k platovým třídám 13 až 16 

b) Požadujeme příloha č. 3 změnit tak, aby platové tarify 
byly navýšeny o 7% ve vztahu k platovým třídám 11 až 
13, a o 5% ve vztahu k platovým třídám 14 až 16 

 
ROZPOR 
Nesystémové řešení, které by zcela popíralo výstupy a závěry politicko-
odborné komise k odměňování státních zaměstnanců   

Část třetí NV 222/2010 Sb. 
 MSP Požadujeme doplnit další novelizační bod:  

"V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 ve 14. 
platové třídě se doplňuje bod 2., který zní:  
„2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních 
úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze 
komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci 

 
AKCEPTOVÁNO 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.“     
Odůvodnění: Navrhuje se doplnění katalogu prací o příklad 
činnosti, který byl z katalogu vyňat a přeřazen ve stejném 
znění do katalogu správních činnosti, ač tyto činnosti nadále 
vykonávají i specialisté-zaměstnanci státních zastupitelství 
v pracovním poměru. 

 ČMKOS Požadujeme přepracovat body 8 až 10 navrhované 
novely. 

Odůvodnění:  

Dlouhodobým problémem je zařazování vyšších soudních 
úředníků do platových tříd. V současnosti bývají vyšší 
soudní úředníci zařazeni buď v 11., nebo ve 12. platových 
třídách, a to podle místa výkonu práce u konkrétního soudu 
a jejich zařazení do platové třídy závisí zcela na libovůli 
jeho předsedy. Zákonné vymezení pro zařazení do 
konkrétní třídy je naprosto vágní a nová právní úprava na 
věci nic nemění. Především není zřejmé, jaký je rozdíl mezi 
kritériem "zpravidla opakující se postupy" (pro 11. platovou 
třídu) a "standardní typově určité rámcově vymezené 
postupy" (pro 12. platovou třídu), navíc když činnosti 
definované v písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2. 02. 
01 v 11. platové třídě bod 3 jako "provádění samostatné 
rozhodovací činnosti a dalších úkonů při výkonu 
kompetencí státních zastupitelství v rozsahu vymezeném 
zákonem“, zní kvalifikovaněji než činnosti vymezené pro 
12. platovou třídu, které jsou na rozdíl od těchto svázané 
právě neurčitými "standardními typově určitými rámcově 
vymezenými postupy". Je přitom zřejmé, že práce vyšších 
soudních úředníků se mezi jednotlivými soudy neliší, může 
se lišit toliko mezi jednotlivými odděleními. Vyšší soudní 
úředníci však na soudech provádějí hned po soudcích 
nejnáročnější činnost, a to naprosto shodnou jako asistenti 
soudce, kteří mají však být nadále zařazeni do 13. 
platových tříd a jejichž pravomoci jsou zákonem odvozeny 

 
AKCEPTOVÁNO  
Normativní text byl upraven. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

od pravomocí právě vyšších soudních úředníků. Neexistuje 
jediný rozumný důvod, proč by měli být vyšší soudní 
úředníci zařazováni do 11. platových tříd, když nesou 
odpovědnost za svá rozhodnutí, která musí často složitě 
odůvodňovat (např. o odmítnutí žaloby nebo zastavení 
řízení), nebo v trestním řízení provádějí složité zápočty a 
nařízení trestů, na nich tedy závisí, jak dlouho budou 
odsouzení reálně omezeni na svobodě. Navíc pokud 
nebude vyšším soudním úředníkům garantován vyšší 
zvláštní příplatek než při dolní hranici, tj. 1.250,- Kč, mohlo 
by jim to být kompenzováno automatickým a výslovným 
zařazením alespoň ve 12. platové třídě, ve 13. třídě pouze 
v odůvodněných případech, např. při vyhotovování 
konceptů pro meritorní rozhodnutí soudce spojené s 
vyhledáváním aplikovaných právních předpisů, 
mezinárodních smluv a judikátů. 

K čl. III bodům 
4, 5 a 7 

OSJ – uplatnil 
dopisem  
z 12.9.2018 

Není jasné, jaké odlišné a náročné úkony vykonávají 
vedoucí soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího 
správního soudu a Nejvyššího státního zastupitelství oproti 
vedoucím kanceláře okresních, krajských a vrchních 
soudů. Vedoucí kanceláře i dle příslušných právních 
předpisů (kancelářské a jednací řády), vykonávají na všech 
soudech podobně náročnou práci a pouze se dělí dle 
příslušných rejstříků a oddělení. Dále je třeba podotknout, 
že pod vedoucí kanceláře okresních, krajských a vrchních 
soudů spadají jejich přímí podřízení (protokolující úředníci, 
rejstříkové vedoucí), kteří mají stejné platové zařazení, 
tedy nyní 8. platovou třídu a zcela odpadla motivace 
vykonávat vedoucího pracovníka. Navrhujeme do bodu 5 
vložit text „okresního soudu, krajského soudu, vrchního 
soudu“. 

VYSVĚTLENO  
 

K čl. III bodu 6 OSJ – uplatnil 
dopisem  
z 12.9.2018 

Navrhujeme vložit text „soudními tajemníky“, aby se 
v budoucnu justice vyvarovala sporů a nejistoty, který 
odborný administrativní personál má být řazen dle tohoto 
ustanovení do 10. platové třídy. 

VYSVĚTLENO  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K čl. III bodům 
10 a 11 

OSJ – uplatnil 
dopisem  
z 12.9.2018 

Navrhujeme vložit text „vyšším soudním úředníkem, 
justičním čekatelem a asistentem soudce okresního, 
krajského nebo vrchního soudu“ aby se justice jasně 
vymezila, kam řadit odborný personál. V katalogu prací jsou 
uvedeny pozice – vedoucí soudní kanceláře, soudní 
tajemník, asistent soudce, ale není uvedena funkce vyššího 
soudního úředníka a justičního čekatele. Tito pracovníci 
vykonávají na okresních, krajských a vrchních soudech 
stejně náročnou práci jako asistenti soudce uvedených 
soudů a jsou zcela opět v katalogu prací nejmenovaní. Vyšší 
soudní úředníci a asistenti soudců jsou do justice nabíráni 
z důvodu odbřemenění soudců, a aby v justici nebyl 
přebytek soudců zabývající se jednodušší agendou, tedy 
agendou upravenou v zákoně o vyšších soudních 
úřednících. Pokud nebudou jasně upraveny pravidla pro 
jejich platové zařazení a výkon jejich práce, což bohužel 
neřeší ani tato narychlo navržená úprava katalogu prací, 
bude nadále docházet k libovolnému řazení do platových 
tarifů dle sympatií nadřízeného a podřízeného, což se 
bohužel dnes v justici děje. 

VYSVĚTLENO  
 

K odůvodnění 
K Odůvodnění MO Požadujeme jednoznačně stanovit, kým a z jakých zdrojů 

bude pokryté schválené navýšení tarifních platů u 
zdravotnických příspěvkových organizací. 

Odůvodnění: U ÚVN – VoFN Praha, VN Brno, VN Olomouc 
a ÚLZ Praha mělo být navýšení tarifních platů od 1. ledna 
2018 kryto navýšením plateb od zdravotních pojišťoven, 
tedy úpravou úhrad podle úhradové vyhlášky. Skutečný stav 
je však takový, že tyto úpravy nekryjí plně navýšení tarifních 
platů. Pokrytí tohoto navýšení ze zdrojů MO jako zřizovatele 
příspěvkových organizací je nesystémové, nestandardní a 
do budoucna neřeší případné další navyšování tarifních 
platů. 

AKCEPTOVÁNO 
Bylo upraveno odůvodnění 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Plzeňský kraj Platové tarify od 12. do 16. platové třídy jsou v návrhu 
přílohy č. 2 změny nař. vl. č. 304/2014 Sb., navrženy pro 
státní zaměstnance ve vyšších částkách než pro 
zaměstnance územních samosprávných celků 
odměňovaných dle přílohy č. 2 nař. vl. č. 341/2017 Sb.  

Nesouhlasíme s odůvodněním uvedeným v důvodové 
zprávě pro rozdílné výše platových tarifů od 12. do 16. 
Stupně 

Úředníci územních samosprávných celků dle zákona č. 
312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mají rovněž 
stanoveny další povinnosti a omezení, které nejsou 
kompenzovány, proto navrhujeme, aby platové tarify právě 
z důvodu spravedlivého odměňování byly stejné v příloze 
č. 2 nař. vlády č. 341/2017 jako v příloze č. 2 nař. vlády č. 
304/2014 Sb. pro 12 až 16 platovou třídu. Obtížnost práce 
na ústředních správních orgánech je zohledněna 
v katalogu prací, kdy jsou takoví zaměstnanci zařazováni 
do vyšší platových tříd než úředníci územních 
samosprávných celků.  

Při tvorbě zákona o státních zaměstnancích bylo 
vycházeno ze zákona o úřednících územních 
samosprávných celků, kteří mají právě také stanoveny 
další povinnosti a omezení. 

ROZPOR 
 
Pokud jde o míru povinností, je se státní službou je spojena taková míra 
omezení a povinností vyplývajících ze služebního poměru, která 
není srovnatelná s úpravou vyplývající ze zákona o úřednících 
(např. větší rozsah předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 
poměru, povinnost vykonat úřednickou zkoušku, a to i z více oborů, 
kárná odpovědnost státních zaměstnanců včetně možnosti uložení 
kárného opatření spočívajícího ve snížení platu až o 15 % na dobu až 
3 kalendářních měsíců, přeložení státního zaměstnance až na dobu 60 
dnů v kalendářním roce k výkonu služby do jiného služebního úřadu 
nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez jeho 
souhlasu, povinnost nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního 
klidu, povinnost zastupovat na základě příkazu představeného nebo 
státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové 
třídě, další povinnosti např. podle § 77 odst. 1, § 81 a 83 zákona o státní 
službě, omezení práva představeného na stávku, omezení výše odměn 
poskytnutých v kalendářním roce, atd.). K uvedeným omezením a 
povinnostem je nutné přihlížet při každém porovnávání postavení 
zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců. 

 
 

Zásadní připomínky nad rámec návrhu 
 

Téma Resort Připomínky Vypořádání 
Materiálu 
jako 
celku 

Karlovarský kraj Navrhujeme přehodnocení současného stavu systému 
odměňování. Současné nastavení není efektivní a působí 
v praxi demotivačně. Navrhujeme zejména zásadní 
snížení počtu platových stupňů (redukce na maximálně 
5 platových stupňů), se současným výrazným zvýšením 
částky 1. stupně platových tříd, která je v současné době 

 
VYSVĚTLENO 
Na platy jsou využívány prostředky z veřejných rozpočtů, proto je třeba 
stanovit transparentní způsob jejich využívání.  
Problematikou se bude zabývat politicko-odborná pracovní skupina pro 
odměňování tak, aby byla zajištěna právní jistota zaměstnanců, 
vzhledem k tomu, že výši platu nelze sjednat. 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
i v nově navrhované výši nekonkurenceschopná mzdám na 
trhu práce. Také z výše uvedených důvodů se může 
stávající systém odměňování stát do budoucna 
neudržitelným. 

Kraj Liberecký Navrhujeme, aby byl zefektivněn systém odměňování a 
tedy aby byly přepracovány stupnice platových tarifů. 
Navrhujeme snížit počet stupňů. Souhlasíme 
s odstupňováním tarifního platu s ohledem na získané 
zkušenosti a dovednosti v předchozích obdobných 
zaměstnáních. Nespatřujeme však potřebu, aby byl rozdíl 
v tarifním platu tak velký. Vývoj právních předpisů (nové 
předpisy a novelizace) a vývoj v používané technice a 
softwarovém vybavení je v současnosti tak rychlý, že se 
například od 15 let započitatelné praxe téměř ztrácí 
smysluplnost rozlišovat další platové stupně. Navrhujeme 
však, aby maximální výše tarifního platu byla zachována. 
Naopak máme zato, že nástupní tarifní platy pro 
zaměstnance zařazené až 11. platové třídy v 1. platovém 
stupni jsou i v nově navrhované výši nekonkurenceschopné 
mzdám v soukromém sektoru. Tento systém odměňování 
značně komplikuje nábor nových zaměstnanců.  

 
Současné nastavení platových stupňů působí v praxi často 
spíše demotivačně. Jako příklad uvedeme dva schopné 
úředníky zařazené ve 12. platové třídě. První má 
započitatelnou praxi 10 let, druhý 33 let. Navíc jsou oba 
zařazeni na pracovní pozici, kde se vykonává úplně nová 
agenda (např. pohřebnictví na krajích). Podle nově 
navrhované úpravy bude rozdíl v jejich tarifním platu téměř 
7.000 Kč, což je čtvrtina platu mladšího zaměstnance. 
Tento rozdíl však neodpovídá skutečnosti, že oba 
zaměstnanci odvádějí výbornou a bezchybnou práci a jsou 
pro zaměstnavatele důležití. V praxi obcí a krajů často 
nebývají rozpočtované finanční prostředky na osobní 
příplatky vysoké, což zaměstnavatelům znemožňuje využití 
přiznání osobního příplatku jako motivačního nástroje. 
Rozdíl způsobený tarifem tak není možné z jiných zdrojů 
motivačně kompenzovat.  

NEAKCEPTOVÁNO  
Na platy jsou využívány prostředky z veřejných rozpočtů, proto je třeba 
stanovit transparentní způsob jejich využívání.  
Problematikou se bude zabývat politicko-odborná pracovní skupina pro 
odměňování tak, aby byla zajištěna právní jistota zaměstnanců, 
vzhledem k tomu, že výši platu nelze sjednat. 

K § 5 
odst. 2 

MK Požadujeme do návrhu vložit nový bod ve znění: NEAKCEPTOVÁNO  
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NV 
341/2017 

„X. V § 5 odst. 2 se doplňuje písmeno f), které zní: 

 „f) odborným pracovníkem muzea, galerie, 
knihovny, státní památkové péče nebo příspěvkové 
organizace zřízené Ministerstvem kultury anebo 
uměleckým nebo odborným zaměstnancem divadla, 
symfonického orchestru, pěveckého sboru nebo 
příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury,“.“. 

Z hlediska dlouhodobé a koncepční snahy o růst platů 
zaměstnancům v kultuře uplatňuje Ministerstvo kultury 
návrh na převedení zaměstnanců v kultuře do stupnice 
platových tarifů uvedených v příloze č. 2.  

Vyvolaná změna by měla zajistit celoplošný růst nárokových 
složek u všech stupňů zaměstnanců v kultuře ve veřejné 
sféře a docílení tak odborně a profesně adekvátních 
podmínek s předpokládaným přímým dopadem na limit pro 
organizace zřizované státem a územně samosprávnými 
celky na 240 mil. Kč, což odpovídá dopadu zhruba 320 mil. 
Kč na celkové výdaje (vč. nepřímých výdajů cca 360 mil. 
Kč) zřizovaných příspěvkových organizací. 

V případě uskutečnění změn, které by ani v případě 
přesunu stávajícího navýšení netarifních složek platu u 
státních příspěvkových organizací (SPO) do složek tarifních 
nezajistilo potřebnou výši, bude nucen resort kultury žádat 
o další navýšení. 

Dopad při zachování stávajícího navýšení netarifních 
složek o 5,9 % 

- státní příspěvkové organizace zřizované MK 
………………….... 120 mil. Kč        

- příspěvkové organizace zřizované ÚSC 
…………………………. 240 mil. Kč 

Podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády 
nejsou odměňováni jen zaměstnanci v kultuře, ale i nepedagogičtí 
zaměstnanci ve školství, zaměstnanci zajišťující ekonomické, provozní, 
technické, personalistické a administrativní práce ve zdravotnictví a 
sociálních službách, zaměstnanci obcí v organizačních složkách obcí 
a některých příspěvkových organizacích zajišťujících technické služby, 
správu komunikací, majetku, bytového fondu, apod. Možným řešením 
z hlediska platného systému by bylo sloučení  aktuální 1. a 2. stupnice 
platových tarifů. Pro realizaci  takové změny však není k dispozici 
potřebný objem finančních prostředků. 
 
Zvýšení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě má své důvody. Jedná se o určitou formu 
kompenzace většího rozsahu povinností a omezení stanovených 
zvláštním právním předpisem zaměstnancům odměňovaným podle 
této stupnice platových tarifů oproti ostatním zaměstnancům. Těmito 
zvláštními předpisy jsou zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, (§ 303) a zákon č. 312/2002  Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 16).   
 
 

§ 6 odst. 
2 NV 
341/2017 

ČMKOS 
 

Požadujeme za novelizační bod 1. vložit novelizační 
bod 1a tohoto znění: 

„V § 6 odst. 2 se slova „který je poskytovatelem 
zdravotních služeb podle § 2 odst. 1 zákona o 
zdravotních službách“ ruší. 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Účelem zvláštního způsobu určení platového tarifu je 
skutečnost, že existují povolání nebo práce, při jejichž 
odměňování není určení platového stupně na základě 
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Odůvodnění: 

ČMKOS uplatňuje tuto připomínku nad rámec návrhu 
v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších souvisejících zákonů, kde ČMKOS mimo jiné 
uplatnila připomínku k § 123 odst. 6 zákoníku práce ve 
stejném smyslu. 

Praxi zaměstnavatelů, kteří přistupují ke zvláštnímu určení 
platového tarifu téměř výlučně z ekonomických důvodů, 
neboť pásmové odměňování jim umožňuje v současném 
znění snížit platový tarif zaměstnance pod jeho zákonnou 
úroveň a dosáhnout tak nižšího objemu vyplácených 
platových prostředků, dnes brání platná právní úprava 
pouze ve zdravotnictví.  

Ke snížením platu zaměstnanců touto formou dochází 
však i v jiných odvětvích, zejména v oblasti kultury či 
školství. Proto se navrhuje ochranu obsaženou v § 6 odst. 
2 tohoto nařízení vlády s ohledem na zásadu rovného 
zacházení a zákazu diskriminace stanovit obecně pro 
všechny případy, kdy se „určení platového tarifu 
zaměstnanců v rámci rozpětí platových tarifů stanovených 
pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové 
třídě“ používá. 

Touto změnou se rozšíří okruh zaměstnanců, jejichž výše 
platového tarifu určeného zvláštním způsobem musí být 
určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který 
zaměstnanci jinak přísluší podle platové třídy a platového 
stupně, do kterých je zařazen. Nadále se tedy již nebude 
vztahovat pouze na zaměstnance poskytovatele 
zdravotních služeb, ale na všechny zaměstnance ve 
veřejných službách a správě. Navrhovaná úprava zabrání 
zhoršení postavení zaměstnanců, kteří nejsou spravedlivě 
odměňováni za vykonanou práci. To zamezí negativní praxi 
například ve školách v případech, kdy dnes ředitelé určují 
výši platového tarifu nižší, než by náležela podle obecných 
pravidel. 

započitatelné praxe praktické. Tento platový institut  měl proto 
umožnit nahrazení obecných pravidel pro zařazení do platového 
stupně (podle praxe) jinými vhodnými pravidly. 
Zaměstnanci mohou být v některých oborech činnosti vzhledem 
k fyzickým dispozicím na vrcholu svých schopností v nižším 
věku (sportovci, tanečníci, baletní umělci, někteří orchestrální 
hráči, výkonní letci) a uplatnění kariérního principu (zvyšování 
platu v poměru k délce dosažené praxe) by v jejich případě 
neplnilo motivační funkci. 
Návrh požaduje změnu nekoncepční, deformující platný 
systém odměňování a popírající í účel zvláštního způsobu 
určení platového tarifu. Navrhovaná změna by ze zvláštního 
způsobu určení platového tarifu učinila nástroj sloužící účelově 
k navyšování platů, jako je tomu již nyní u zaměstnavatelů, 
kteří jsou poskytovateli zdravotnických služeb. 
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K § 6 a 
Příloha 6 
kNV 
341/2017 

Podle poznatků Odborového svazu státních orgánů a 
organizací je dalším úskalím novely nároková pouze dolní 
hranice rozpětí zvláštního příplatku. Jeho přiznání ve 
vyšším rozsahu v rámci zákonného rozpětí závisí zcela na 
libovůli předsedy soudu nebo vedoucího státního 
zástupce. Vnucuje se tedy otázka, jakým pracovníkům 
justice bude zvýšen plat o vládou přislíbených 14% resp. 
16%. Řešením by mohlo být ustanovení, podle kterého by 
zvláštní příplatek nesměl být nižší než např. 8% z 
platového tarifu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Návrh je v rozporu s § 129 odst. 3 zákoníku práce, podle nějž 
zaměstnavatel určí zaměstnanci výši příplatku v rámci rozpětí 
stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých 
zaměstnanec soustavně vykonává práci. 

 Požadujeme za novelizační bod 2. vložit novelizační 
bod 2a. tohoto znění: 
2a. „V § 8 se za stávající odstavec 2 vkládá nový odst. 3 
ve znění: 
„(3) Zaměstnanci  

a) uvedenému v § 5 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení, 
který vykonává zdravotnické povolání bez přímého 
vedení nebo odborného dohledu ve smyslu § 4 
odst. 3 zákona o zdravotních službách (dále jen 
„výkon povolání bez odborného dohledu“) a 
zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem 
vykonávajícím povolání bez odborného dohledu v 
zařízení sociálních služeb, přísluší za výkon práce 
uvedené v příloze č. 6 skupině I. bodu 1 k tomuto 
nařízení zvláštní příplatek ve výši 8.000 Kč,  

b) uvedenému v § 5 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení, 
který vykonává zdravotnické povolání pod 
odborným dohledem ve smyslu § 4 odst. 4 zákona 
o zdravotních službách (dále jen „výkon povolání 
pod odborným dohledem“) a zaměstnanci, který je 
zdravotnickým pracovníkem vykonávajícím 
povolání pod odborným dohledem v zařízení 
sociálních služeb, přísluší za výkon práce uvedené 
v příloze č. 6 skupině I. bodu 1 k tomuto nařízení 
zvláštní příplatek ve výši 3.000 Kč, 

c) uvedenému v § 5 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení 
přísluší za výkon práce uvedené v příloze č. 6 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Návrh je zcela nekonformní s koncepcí zvláštního příplatku. Navrhuje 
se pevnou částkou, nikoliv rozpětím a neodpovídá zmocnění v § 129 
odst. 2 zákoníku práce, podle nějž mají být pro účely zvláštního 
příplatku práce rozděleny do skupin podle pracovních podmínek v 
závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika 
ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce. 
Návrh jednak nestanoví ztěžující vlivy práce a pomíjí jejich hierarchii 
stanovenou aktuálně v příloze č. 6 k nařízení vlády 341/2017 Sb. 
Zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím zdravotnické povolání bez 
přímého vedení nebo odborného dohledu ČMKOS navrhuje založit 
právo na zvláštní příplatek 8000 Kč měsíčně, tj. ve výši, která 
přesahuje o 5 500 Kč spodní (nárokovou) hranici zvláštního 
příplatku poskytovaného v V.(nejvyšší) skupině prací za práce 
soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným 
rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich 
může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení. 
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skupině I. bodu 1 k tomuto nařízení zvláštní 
příplatek ve výši 3.000 Kč. 

     Odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 4.“. 

Přílohy 1 
až 5 NV 
341/2017 

K novelizačnímu bodu 4. Přílohy 1 až 5: 

a) Požadujeme zrušení stupnice platových tarifů 
uvedené v příloze č. 1 předmětného nařízení vlády 
(„tabulky č. 1“) a převedení všech zaměstnanců v 
kultuře do stupnice platových tarifů uvedených v 
příloze č. 2 nařízení vlády („tabulky č. 2“). 
Zároveň požadujeme úpravu dojednané nadtarifní 
složky pro kulturu usnesením Vlády ČR tak, aby při 
přirozeném nárůstu platového tarifu přeřazením 
zaměstnanců z tabulky č. 1 do tabulky č. 2, byla 
tato nadtarifní složka upravena (snížena) do 
dojednané celkové úrovně 10,9 %. 

Odůvodnění:  

Přes deklaraci vlády a zejména premiéra Andreje Babiše, 
že bude navýšení platů směřovat skupinám s nejnižšími 
platy, zejména zaměstnancům v kultuře, je „nejnižší“ 
tabulka v příloze č. 1, podle níž je odměňována většina 
zaměstnanců kulturních institucí, valorizována pouze 5 %, 
takže opět dochází k neúměrnému rozevírání nůžek a 
různému odměňování za podobnou práci. Celkově 
přislíbené navýšení platů v kultuře na hodnotu 10,9 %, 
respektive 5,9 % nadtarifní složky, chce Vláda ČR 
garantovat svým usnesením pouze zaměstnancům státu, 
což se týká v procentuálním vyjádření pouze asi jen 10 % 
zaměstnanců působících v kultuře. Na úrovni územně 
samosprávných celků však usnesením Vlády ČR nadtarifní 
složka není pro zaměstnance v kultuře zajištěna. Dá se 
důvodně přepokládat, že drtivá většina z oněch zmíněných 
90 % zaměstnanců v kultuře této země slíbené 
ohodnocení navýšením platu o 10,9 % nezíská. Naopak 
tím dojde k dalšímu „rozevření nůžek“ v odměňování, kdy 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Pro realizaci návrhu není k dispozici potřebný objem finančních 
prostředků. Podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 
k nařízení vlády nejsou odměňováni jen zaměstnanci v kultuře, ale i 
nepedagogičtí zaměstnanci ve školství, zaměstnanci zajišťující 
ekonomické, provozní, technické, personalistické a administrativní 
práce ve zdravotnictví a sociálních službách, zaměstnanci obcí 
v organizačních složkách obcí a některých příspěvkových organizacích 
zajišťujících technické služby, správu komunikací, majetku, bytového 
fondu, apod. 
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oblast kultury nadto zůstává po hříchu jako jediná odborná 
profese v nejnižší tarifní tabulce.  

Např. zaměstnanci regionálních muzeí, galerií, orchestrů, 
knihoven a další, kteří se aktivně podílejí na vzdělávání 
veřejnosti a interpretaci kulturního dědictví pro různé 
vědomostní, sociální a věkové skupiny, zařazovaní 
nejčastěji do 10 platové třídy, mají po 10 leté praxi v oboru 
23 030,- Kč hrubého, což je téměř o 4 000,- Kč méně 
oproti zaměstnancům ve školství nebo sociálních 
službách, kteří mají ve stejné třídě a stejném platovém 
stupni 26 940,-Kč, či o 6 820,-Kč méně oproti 
pedagogickým pracovníkům ve škole, s nimiž mají 
srovnatelné (vysokoškolské) vzdělání a obdobnou 
pracovní náplň, kteří však ve stejné platové třídě a stejném 
platovém stupni mají plat 29 850,-Kč. 

Za naprosto nepřijatelnou považujeme rovněž situaci, kdy 
se značná část platových tarifů stupnice uvedené v příloze 
č. 1 nařízení vlády nachází pod úrovní minimální mzdy. 

Při dodatečné úpravě poměru snížením nadtarifní složky k 
námi navrženému navýšení složky tarifní, by podle našeho 
názoru nemělo dojít k negativnímu, nebo zásadnímu 
zásahu do státního rozpočtu 2019. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 

b) Jako první preferovanou variantu požadujeme 
navýšit všechny platové tarify uvedené v přílohách 
č. 1, 3 a 4, a to shodně o 10% oproti stávajícímu 
znění.  

 
Pro případ, že varianta ad. b. nebude akceptována, pak 
jako v pořadí druhou možnou variantu navrhujeme – 
z hlediska jednotlivých příloh nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. tato možná řešení: 

 
V Příloze č. 1 – jako první náhradní alternativu 
požadujeme zrušit přílohu č. 1 a převést do přílohy č. 
2, která bude navýšena o 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Platový tarif je pouze jednou ze složek platu. S minimální resp. se 
zaručenou mzdou se porovnává celý plat zaměstnance pouze 
s vyloučením kompenzačních složek poskytovaných za práci ve 
zvláštním režimu. Zaměstnancům, jejichž plat nedosáhne příslušné 
nejnižší úrovně zaručené mzdy je zaměstnavatel povinen poskytnout 
doplatek  
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Odůvodnění: 
Zrušení přílohy č. 1 požadujeme dlouhodobě. V této 
příloze je podstatná část tarifů pod úrovní minimální 
mzdy a zaměstnanci v této stupnici platových tarifů 
patří mezi nejhůře odměňované zaměstnance 
veřejných služeb.  
 

Pro případ, že by toto řešení nebylo akceptováno, pak 
alternativně navrhujeme:  

ponechat společnou stupnici platových tarifů jako 
v současném znění, a v rámci ní navýšit platové tarify 
o 7%  
 

Pro případ, že by ani toto řešení nebylo akceptováno, pak 
jako poslední akceptovatelnou možnost navrhujeme:  

vytvořit samostatnou stupnici platových tarifů pouze pro 
zaměstnance ve zdravotnictví a navýšit v ní uvedené 
platové tarify o 7%  

 
V Příloze č. 3  - jako první náhradní alternativu 
požadujeme ponechat společnou stupnici platových 
tarifů jako v současném znění, a v rámci ní navýšit 
platové tarify o 7% pro platové třídy 2 až 13, a dále o 
5% pro platové třídy 14 až 15. 

 
Pro případ, že by toto řešení nebylo akceptováno, pak 
alternativně navrhujeme:  
rozdělit a pro zdravotnické pracovníky navýšit platové 
tarify diferencovaně - v platových třídách 2 až 12 o 7% 
a v platových třídách 13 až 15 o 5%  
 

V Příloze č. 4 – požadujeme navýšit zaměstnancům 
v platových třídách 11. až 13. platové tarify o 7%, 
resp. v platových třídách 14 až 16 o 5% 

Odůvodnění:  

Předkladatelem navrhované navýšení platů pro 
zaměstnance ve zdravotnictví pouze o 5 % není 

Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví byly vypracovány tři 
nové varianty valorizace stupnic platových tarifů, které spočívají 
v následujících úpravách:  
Varianta I: spočívá v navýšení platových tarifů o 5 %, s výjimkou 
pedagogických pracovníků, kde se jedná o navýšení nejméně o 10 % 
a nápravu jejich stupnice. Dále dochází k navýšení stupnice pro 
sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službá a zdravotníky 
nelékaře o 7 % 
Varianta II – spočívá v navýšení platových tarifů o 5 %, s výjimkou 
pedagogických pracovníků, kde se jedná o navýšení nejméně o 10 % 
a nápravu jejich stupnice. Dále dochází k vytvoření samostatné 
stupnice pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 
s navýšením o 5 % a stupnice pro zdravotníky nelékařě, která je 
diferencovaně navýšena o 7 % (od 2. do 12. platové třídy) a o 2 % (od 
13. do 15. platové třídy). 
Varianta III – je shodná s variantou II s tím rozdílem, že samostatná 
stupnice pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách se 
navrhuje zvýšit o7 %. 
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akceptovatelné, ve zdravotnických zařízeních dlouhodobě 
chybějí zdravotničtí pracovníci prakticky všech profesí a 
reálně hrozí nebezpečí, že se v případě nízkého (de facto 
symbolického) navýšení tarifů zbývající zaměstnanci (např. 
všeobecné sestry) přesunou z jednosměnných do 
třísměnných a nepřetržitých provozů, případně odejdou 
z resortu zdravotnictví a na trhu práce budou usilovat o 
získání lepšího a snáze dosažitelného odměňování.  

Požadujeme, aby zvýšené platové tarify se týkaly nejen 
zdravotnických pracovníků, ale též pracovníků v sociálních 
službách a sociálních pracovníků, když v té souvislosti 
poukazujeme na programové prohlášeni vlády. Pokud by se 
rozdělily tzv. platové tabulky a platové tarify pracovníku v 
sociálních službách porostou méně, než platy ve 
zdravotnictví, tak nejenže nebude docházet ke sbližování 
platů zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, 
ale dojde k prohloubení diferenciace, což je v rozporu s 
programovým prohlášením vlády. Na vysvětlení, vláda se 
ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude 
docházet ke sbližování platů zaměstnanců ve zdravotnictví 
a sociálních službách. Personální krize se projevuje již i v 
sociálních službách, kde chybí zaměstnanci, stávající jsou 
přetěžováni. Obáváme se, že pokud vláda nezareaguje na 
problém nízkých platů, tak se zařízeni sociálních služeb 
ocitnou ve stejné situaci jako nemocnice. Navíc pobytové 
zařízení sociálních služeb za stávající výše platu nejsou ani 
dnes konkurenceschopné mzdovým nabídkám firem na trhu 
práce. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K § 5 
odst. 2 
NV 
341/2017 

MŽP Požadujeme do části první zařadit následující text: 
V § 5 odstavci (2) se přidávají body f) a g), které zní: 

„f) zaměstnancem v České geologické službě, 

g) zaměstnancem v Českém hydrometeorologickém 
ústavu“   

 
VYSVĚTLENO 
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Odůvodnění: 

K bodu f) 

Činnosti, které ČGS vykonává a struktura zaměstnanců 
odpovídají zařazení podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
dle § 5 odst. 2). Vzdělanostní a kvalifikační profil 
zaměstnanců ČGS je zcela srovnatelný s parametry 
výzkumných ústavů Akademie věd ČR.  

Česká geologická služba dlouhodobě dosahuje 
vynikajících výsledků ve výzkumu a vývoji, obsazuje 
stabilně vynikající místo v pořadí výkonu českých 
výzkumných organizací. Pravidelně patří mezi 10 % 
nejúspěšnějších výzkumných organizací v celé ČR a 
dominuje resortním státním příspěvkovým organizacím v 
republice (standardně nejúspěšnější z 90 SPO). Kromě 
výzkumu je hlavní pracovní aktivitou ČGS výkon státní 
geologické služby. Tato činnost je prováděna na vysoké 
úrovni mj. právě díky kombinaci kvalitního výzkumu a 
expertní činnosti v rámci výkonu geologické služby. 

K bodu g) 

Český hydrometeorologický ústav je zodpovědný za 
sledování, vyhodnocování, popis aktuálního stavu a 
předpovědi v čase a prostoru všech základních složek 
atmosféry a hydrosféry. Tato povinnost je ČHMÚ 
předepsána zřizovací listinou v platném znění. 
Zabezpečení nepřetržitých činností v režimu 24/7/365 
znamená v oblasti meteorologie a hydrologie velký počet 
zaměstnanců v nepřetržitých službách. Zaměstnanci 
ČHMÚ vykonávají vysoce kvalifikovanou práci. 

Velkým problémem je personální zajištění jak v běžném, 
tak i nepřetržitém režimu v expertních činnostech. Zde se 
jedná hlavně o leteckou předpovědní službu, letecké 
meteorologické stanice se synoptickou službou, 
předpovědní a výstražnou službu pro krizové řízení a 
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spolupráci s HZS ČR, A ČR a povodňovými orgány a 
regionální předpovědní centra v 6 krajích ČR.  

Personální obsazení jednotlivých částí ČHMÚ musí být 
koncipováno tak, aby v případě extrémních situací mohli 
do nepřetržitého režimu krátkodobě nastoupit další 
zaměstnanci, hlavně v oblasti operativních expertíz a 
vyhodnocování. Jedná se hlavně o povodně a smogové 
epizody, které si vyžadují značnou operativnost v 
zabezpečení všech informací pro rozhodovací procesy 
dotčených orgánů a organizací, ale i pro veřejnost. Tyto 
informace musí být nejen kvalitní, ale rovněž srozumitelně 
a v požadovaných časech předávané. 

K § 5 NKÚ Navrhuje se explicitně vyjmout kategorii zaměstnanců NKÚ 
z § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a 
doplnění § 5 o nový odstavec 6, který stanoví, že 
zaměstnanci NKÚ přísluší platový tarif podle nové přílohy k 
nařízení vlády se stupnicí platových tarifů podle platových 
tříd a platových stupňů pro zaměstnance NKÚ. Návrh 
možné varianty legislativní úpravy ustanovení § 5 nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. je uveden níže (navrhované úpravy 
jsou v textu vyznačeny tučně): 

….(2) Zaměstnanci, který je   

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce, s výjimkou 
zaměstnance v Nejvyšším kontrolním úřadu,… 

3) Zaměstnanci, který je  

 ….(6) Zaměstnanci v Nejvyšším kontrolním úřadu 
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice 
platových tarifů uvedené v příloze č. ... k tomuto 
nařízení. 

Pro stanovení platových tarifů v nové příloze k nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. doporučujeme od 12. do 16. platové 
třídy pro jednotlivé platové stupně obdobně využít 
navrhovanou úpravu přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 
304/2014 Sb. Nová příloha by tak byla oproti stávající  

 
VYSVĚTLENO 
 
Na základě stanovisek uplatněných v průběhu vypořádací porady 
k návrhu nařízení vlády dne 25. října 2018 souhlasí Ministerstvo práce 
a sociálních věcí se změnou způsobu odměňování zaměstnanců NKÚ, 
NBÚ a NÚKIB. S ohledem na argumenty týkající se zvláštní povahy 
činnosti zaměstnanců uvedených úřadů považuje Ministerstvo práce a 
sociálních věcí za nejvhodnější využít postup obsažený v návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 236), 
který obsahuje změnu způsobu odměňování zaměstnanců úřadu, a to 
tak, že nově by se poskytování platu (a odměn z dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr) mělo kromě zákoníku práce řídit 
Platovým řádem NKÚ, který po schválení rozpočtovým výborem 
Poslanecké sněmovny vydá prezident NKÚ. 
Stejná změna by mohla být provedena i ve zvláštních zákonech 
upravujících činnost NBÚ a NÚKIB (tj. v zákoně č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 
V případě, že však dojde ke změně výše citovaných zákonů, bude 
odchylka od systému odměňování ostatních zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě v souladu s § 122 odst. 1 zákoníku práce (odchylka 
prostřednictvím zvláštního zákona). 
V současnosti se nabízí možnost rozšířit způsob odměňování 
zaměstnanců NKÚ ve sněmovním tisku 236 obdobně i na 
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adekvátně navýšena tak, aby nedocházelo k 
neodůvodněným rozdílům v odměňování zaměstnanců 
NKÚ a státních zaměstnanců. 

zaměstnance NBÚ a NÚKIB pozměňovacím návrhem, případně podat 
návrh na změnu uvedených zákonů odděleně. I tyto úřady by mohly 
napříště upravovat režim odměňování svých zaměstnanců vlastním 
vnitřním předpisem.  Stanovisko MPSV je k takové změně kladné, byť 
změna uvedených zákonů leží mimo gesci MPSV. 
 

K § 5 
odst 3 

Středočeský kraj Navrhujeme změnu znění § 5 odst. 3 písm. b) nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. takto: 

V § 5 odstavci 3 písmeno b) zní:  

„b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním 
pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele 
sociálních služeb, u obcí s pověřeným obecním úřadem, 
obcí s rozšířenou působností nebo kraje, který vykonává 
činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních 
právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-
právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve 
věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém 
zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele 
zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle 
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v 
sociálních službách nebo sociálním pracovníkem, 
nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo 
zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, 
nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.“. 

VYSVĚTLENO 
 
Aktuální úprava stanoví stupnice platových tarifů v souladu s § 123 
odst. 6 písm. f) zákoníku práce. Jejím cílem je stabilizovat ty kategorie 
zaměstnanců, u nichž hrozí akutní odliv z oblasti veřejných služeb a 
správy. 
 
Navrhované řešení by založilo nerovnost mezi úředníky ÚSC 
odměňovanými podle druhé stupnice platových tarifů, která by 
byla nepochybně vnímána stejně negativně. 
 
Problematikou se bude zabývat politicko-odborná pracovní skupina pro 
odměňování. 

Ústecký kraj K § 5 odst. 3 stávajícího znění předpisu 
Nad rámec návrhu předpisu navrhujeme tuto úpravu 
současného znění § 5 odst. 3 písm. b) nařízení vlády. 
Za slova „… u poskytovatele zdravotních služeb,“ doplnit 
text: „u obcí s pověřeným obecním úřadem, obcí 
s rozšířenou působností nebo kraje“ a 
vypustit text: „který je pracovníkem v sociálních službách 
nebo sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle 
odstavce 2, nebo zaměstnanci,“. 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Aktuální úprava stanoví stupnice platových tarifů v souladu s § 123 
odst. 6 písm. f) zákoníku práce. Jejím cílem je stabilizovat ty kategorie 
zaměstnanců, u nichž hrozí akutní odliv z oblasti veřejných služeb a 
správy. 
Navrhované řešení by založilo nerovnost mezi úředníky ÚSC 
odměňovanými podle druhé stupnice platových tarifů, která by 
byla nepochybně vnímána stejně negativně 
Problematikou se bude zabývat politicko-odborná pracovní skupina pro 
odměňování. 

Hlavní město Praha Navrhujeme text § 5 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, nahradit novým textem, který 
zní: 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Aktuální úprava stanoví stupnice platových tarifů v souladu s § 123 
odst. 6 písm. f) zákoníku práce. Jejím cílem je stabilizovat ty kategorie 
zaměstnanců, u nichž hrozí akutní odliv z oblasti veřejných služeb a 
správy. 
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„b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním 
pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele 
sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních 
službách nebo podle zvláštních právních předpisů při 
pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve 
škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro 
zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním 
pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, u obcí s 
pověřeným obecním úřadem, obcí s rozšířenou působností 
nebo kraje; 
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových 
tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud 
zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, 
nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.“. 

 
Navrhované řešení by založilo nerovnost mezi úředníky ÚSC 
odměňovanými podle druhé stupnice platových tarifů, která by 
byla nepochybně vnímána stejně negativně. 
 
Problematikou se bude zabývat politicko-odborná pracovní skupina pro 
odměňování. 

UZS Navrhujeme doplnit § 5 odstavec 3 NV 341/2017 Sb. o 
písmeno c) v následujícím znění: 

„c) vedoucím zaměstnancem nadřízeným zaměstnanci 
uvedenému v písmenu a) nebo b),“ 

Odůvodnění:  

Návrh narovnává současný stav, kdy vedoucí pracovníci 
zařízení sociálních služeb, kteří mimo jiné také organizují a 
koordinují činnosti zdravotnických, sociálních pracovníků i 
pracovníků v sociálních službách a zajišťují víceoborovou 
spolupráci včetně, zajišťování kvality péče a bezpečí klientů 
v rámci organizace, jsou odměňováni podle přílohy č. 1 NV 
a jejich podřízení podle přílohy č. 3 NV. Současný stav 
nereflektuje zapojení vedoucích pracovníků do odborného 
procesu poskytování sociálních služeb, se stejnou 
náročností, pro kterou byli pracovníci v sociálních službách 
zařazeni do přílohy č. 3. 

VYSVĚTLENO 
 

Aktuální úprava je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

Podle § 109 zákona č. 108/2006 Sb. patří mezi činnosti, které vykonává 
sociální pracovník, i metodická a koncepční činnost v sociální 
oblasti, a koordinace poskytování sociálních služeb. Jde o činnosti, 
které vykonávají především vedoucí zaměstnanci. Při splnění 
podmínky odborné způsobilosti podle zákona o sociálních 
službách mají vedoucí zaměstnanci v pozici vedoucího služby, 
střediska, či zařízení právo na platový tarif určený podle aktuální 
přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

 

 

K § 6 
odst. 1 
NV 
341/2017 

MO 1. V čl. 1 požadujeme vložit nový novelizační bod 1, 
který zní: 

„1. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „výkonného letce“ 
vkládají slova „nebo plní úkoly zpravodajských služeb““. 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že zpravodajské 
služby cílí v mnohých případech na nábor mladých 

 
VYSVĚTLENO 
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zaměstnanců, u kterých nedostatečná praxe v oboru 
požadované práce není na překážku, a možnosti 
odměňování klíčových specialistů v organizační složce 
státu jsou právními předpisy limitované, požadujeme založit 
zmocnění pro zaměstnavatele určit platový tarif v rozpětí od 
nejnižšího do nejvyššího platového stupně příslušné 
platové třídy. Toto zmocnění bylo stanoveno v minulých 
právních předpisech upravujících platové poměry 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (např. § 14 
odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 79/1994 Sb., § 6 odst. 1 
písm. b) nařízení vlády č. 330/2003 Sb.).   

 ASO Vzhledem k tomu, že do uvedeného návrhu nařízení vlády 
nebyly promítnuty požadavky Lékařského odborového 
klubu, které byly v souladu s aktuální situací ve zdravotnictví 
a pomáhaly ji řešit, nemůže Asociace samostatných 
odborů souhlasit s vyjádřením v Důvodové zprávě, že 
"zvýšením od 11. do 13. platové třídy o 7 % a od 14. do 
16. platové třídy o 2 % se realizují závěry, k nimž na 
společném jednání dospěli představitelé vlády se 
zástupci odborových organizací zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě" 

AKCEPTOVÁNO 
Stanovisko ASO je zohledněno v předkládací zprávě, odůvodnění bylo 
upraveno. 

 SMS Důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády uvádí, že 
„navrhované zvýšení platových tarifů by však zatížilo nejen 
státní rozpočet, ale i rozpočty územních samosprávných 
celků. Pro zaměstnance, jejichž platy jsou financovány 
z rozpočtů územních samosprávných celků, by realizace 
tohoto návrhu představovala s účinností od 1. ledna 2019 
částku ve výši cca 2,9 mld. Kč včetně příslušenství“.  

Navýšení o téměř 3 mld. Kč bude znamenat výraznou 
zátěž pro rozpočty obcí i krajů. Požadujeme, aby 
navrhované navýšení platových tarifů bylo odpovídajícím 
způsobem zohledněno ve výši příspěvku na výkon státní 
správy pro kraje a obce. Ten je územním samosprávným 
celkům poskytován na základě § 62 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v případě obcí a na základě zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích v případě krajů. Výši příspěvku 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Požadavek je v rozporu se s zásadní připomínkou Ministerstva financí, 
do jehož gesce rozhodnutí náleží (viz připomínka k usnesení). 
K ocenění nadstandardní výkonnosti zaměstnance slouží jiná složka 
platu – osobní příplatek. Bylo upraveno odůvodnění. 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
stanoví Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem 
vnitra. 

 NBÚ V zájmu stabilizace a příležitosti získat kvalitní 
pracovníky dále NBÚ navrhuje zavedení stabilizačního 
(náborového) příspěvku pro stávající i nové zaměstnance, 
který by umožnil NBÚ zavázat si vybrané kvalitní 
zaměstnance pro přesně dané časové období. 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Věcně nepatří do oblasti odměňování 
 

 NBÚ Navrhujeme rovněž, aby se i do návrhu změny 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. zakotvila možnost určit 
platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 
toto pracovní místo zaměstnanci zařazenému minimálně ve 
12. platové třídě v pracovní pozici, která bude v návrhu 
nového nařízení vlády označena za klíčovou a tímtéž 
způsobem bude označena ve vnitřních předpisech 
Národního bezpečnostního úřadu, resp. každého správního 
úřadu, na jehož zaměstnance se nevztahuje zákon o státní 
službě. 

Předpokladem samozřejmě bude, že zaměstnanec 
na této vybrané pozici plní zásadní a strategické pracovní 
úkoly, jejichž plnění je pro správní úřad klíčové 
a nepostradatelné, jedná se například o pracovní pozice 
právníků v oboru legislativa a o pracovníky vykonávající 
správu informačních systémů a zabezpečující jejich rozvoj, 
ostatně jejich výčet skýtá příloha č. 1 k nařízení vlády č. 
304/2014 Sb. Podobné zvýhodnění by bylo potřebné i pro 
klíčové zaměstnance v odborných funkcích, kde vykonávají 
přímý výkon státní správy v oboru ochrany utajovaných 
informací, ať již v oboru ochrany personální nebo fyzické a 
administrativní bezpečnosti. 

Pokud by MPSV neakceptovalo shora uvedené 
připomínky a nezohlednilo je v textu novely nařízení, 
navrhujeme alternativně, aby bylo z důvodu specifického 
postavení zaměstnanců NBÚ a činností, které tito 
zaměstnanci pro bezpečnost České republiky zajišťují, 

VYSVĚTLENO 
 
Viz vysvětlení k připomínce k bodu 4 týkající se možnosti zvláštního 
režimu odměňování obsaženého ve vnitřním předpisu. 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
Národnímu bezpečnostnímu úřadu umožněno stanovit si 
vlastní úpravu platových poměrů svých zaměstnanců 
v rámci právní úpravy ochrany utajovaných informací. 

 NUKIB Navrhujeme v návrhu nařízení vlády doplnit obdobnou 
úpravu, která je již obsažena v účinném znění nařízení 
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, tzn. do § 6 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. doplnit nový odstavec 3 
v následujícím znění: 
„(3) Za účelem podpory kybernetické bezpečnosti státu 
může být určen zaměstnanci, který plní úkoly v této oblasti 
ochrany bezpečnostních zájmů státu, platový tarif až ve výši 
dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v 
příslušné platové třídě.“. 

VYSVĚTLENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 

 NUKIB V minulosti byl předložen Ministerstvu práce a sociálních 
věcí a navazuje na text těchto připomínek. Materiál 
zdůvodňuje zavedení totožných platových tarifů, jako jsou 
zavedeny pro státní zaměstnance, pro zaměstnance České 
republiky zařazené v orgánech státu uvedených v § 2 odst. 
2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (tzv. 
bezpečnostní komunita). U těchto zaměstnanců je 
nemožné, aby byli do státní služby zahrnuti (např. často 
není možné vést o těchto zaměstnancích údaje v rejstříku 
státních zaměstnanců nebo informaci o pracovních pozicích 
v evidenci obsazovaných služebních míst). 
Pokud by v současné době nebylo možno vyhovět zásadní 
připomínce, navrhujeme – za účelem alespoň sblížení 
platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 
Sb. – zavést zvyšování platových tarifů konvexním 
způsobem také v příloze č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

příloze č. 
6 nařízení 
vlády č. 
341/2017 
Sb. 

BIS K části první - příloze č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.:  

V  příloze č. 6 ve IV. skupině navrhujeme doplnit nový bod 
4, který zní:  

„4. Práce vykonávané zaměstnanci státu ve zpravodajských 
službách.“. 

Alternativně k výše uvedenému způsobu zohlednění 
zvýšené zátěže spojené s výkonem práce ve zpravodajské 

AKCEPTOVÁNO 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
službě považujeme za možné promítnout tyto skutečnosti 
do finančního ohodnocení zaměstnanců vykonávajících 
práci ve zpravodajských službách jiným způsobem, např. 
prostřednictvím stanovení zvláštního platového tarifu (§ 5 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.).   

 

UZSI Do IV. skupiny výše uvedené přílohy navrhujeme vložit nový 
bod 4 v tomto znění: 

„4. Práce vykonávané zaměstnanci státu ve zpravodajských 
službách.“ 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
  

MO 2. Za bod 8 požadujeme vložit nový bod 9, který zní: 

„9. V příloze č. 6 ve IV. skupině v bodě 1 se za slova 
„zaměstnanci státu“ vkládají slova „ve zpravodajské 
službě,“.“ 

Odůvodnění: Povaha práce ve zpravodajské službě je z 
hlediska neuropsychické zátěže nebo rizika ohrožení života 
nebo zdraví naprosto srovnatelná s podmínkami výkonu 
práce v NBÚ nebo NÚKIB. Požadujeme odstranit 
nedůvodný rozdíl v odměňování zaměstnanců v pracovním 
poměru z jednoho zdroje (prostředků státního rozpočtu).  

AKCEPTOVÁNO 
 
  

SMS Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě úředníkovi územního samosprávného celku 
podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních 
samosprávných celků přísluší platový tarif podle 
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2. 

S odkazem na zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů se toto ustanovení dotýká většiny 
zaměstnanců obcí a krajů. Jde tedy o desetitisíce 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Požadavek neodpovídá úpravě zvláštního příplatku v § 129  odst. 
1 zákoníku práce, podle kterého zaměstnanci, který vykonává práci v 
pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou 
zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními 
režimy, přísluší zvláštní příplatek. 
 
Náročnost práce je ohodnocena v rámci kritérií pro zařazení práce do 
platové třídy. 
K ocenění nadstandardní výkonnosti zaměstnance slouží jiná složka 
platu – osobní příplatek. 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
zaměstnanců, kteří plní úkoly v samostatné i 
přenesené působnosti ÚSC. Důvodem pro náš návrh 
je především množství a náročnost agendy, se kterou 
se tito zaměstnanci musí potýkat. Příkladem jsou 
úředníci stavebních úřadů. 
Předkládaným návrhem má dojít k navýšení odměny tohoto 
zaměstnance o 5 %. Takové navýšení nepovažujeme 
v souvislosti s výše uvedenými fakty za postačující, a proto 
navrhujeme, aby zaměstnavatel měl možnost svým 
rozhodnutím odměnu navýšit o zvláštní příplatek dle § 8 
odst. 2 písm. a tohoto nařízení. 

Navrhujeme tedy do Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. doplnit do 1. skupiny bod 8 "Práce 
vykonávané zaměstnanci územních samosprávných celků, 
kteří jsou pověřeni plněním zvlášť náročných úkolů". 

Kčl II 
k příloze 
č. 1 k NV 
304/2014 

ČMKOS Požadujeme v příloze č. 1 doplnit nový bod 8. 
„Ochrana veřejného zdraví“ 

Odůvodnění: 

Považujeme za nezbytné řešit stávající nedostatečný / 
poddimenzovaný stav personálního zabezpečení, je proto 
nutné zvýšit atraktivitu povolání a zajistit zachování oboru. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

K čl III NV 
222/2010 

MŠMT V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.05.06 „Provozář“ 
požadujeme, aby v 9. platové třídě bylo slovo „provozů“ 
nahrazeno slovem „provozu“, jelikož zde je náročnost 
provozu určena tím, že provozář musí členit a následně 
propočítávat různé věkové skupiny strávníků (více než 3 
věkové kategorie). V nedávné době došlo v rámci úspory 
finančních prostředků ke sloučení některých druhů škol 
(např. mateřských škol a základních škol, základních škol a 
středních škol nebo mateřských škol, základních škol a 
středních škol) a stravování tak může zajišťovat pouze 
jedna jídelna, tedy jeden provoz. Požadujeme materiál 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

VYSVĚTLENO 
V uvedeném příkladu se jedná o „koordinaci“.  Koordinací se rozumí 
práce spočívající v aktivním působení na složky daného celku 
vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných 
službách a správě k dosažení jejich souladu. 
 koordinace více provozů bude náročnější než koordinace v rámci 
jednoho provozu 
Složitost, odpovědnost a namáhavost uvedené činnosti by zároveň 
měla i odpovídat činnosti uvedené v první části tohoto bodu 
„Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s 
celodenním provozem“ 

K čl III NV 
222/2010 

MŠMT V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16.01 „Učitel“ požadujeme 
v 9. platové třídě vypustit celý bod 2. Při novele katalogu 

AKCEPTOVÁNO 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
prací k 1. 1. 2018 došlo ke zrušení 9. platové třídy pro 
učitele odborného výcviku a tito učitelé jsou nově 
zařazováni od 10. platové třídy. Důvodem našeho 
požadavku je skutečnost, že rovněž učitel, který vzdělává 
žáky a studenty v praktickém vyučování v předmětech, jejíž 
obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, 
stejně jako učitel odborného výcviku také vytváří nebo 
doplňuje pedagogickou dokumentaci, zpracovává 
tematické plány, individuální vzdělávací plán žáka, školní 
vzdělávací program, apod., což je také kategorie, která 
směřuje do 10. platové třídy. Požadujeme materiál změnit a 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

 
 

K čl III NV 
222/2010 

Středočeský kraj 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY  

A SAMOSPRÁVY 

9. platová třída – bod 11. Výkon veřejného 
opatrovnictví. 

Doposud je pracovník pověřený výkonem veřejného 
opatrovnictví zařazen pouze do 9. platové třídy. 
Navrhujeme, aby bylo umožněno zařadit tohoto pracovníka 
i podle náročnosti do 10. platové třídy, a to pochopitelně za 
předpokladu dosaženého nejvyššího stupně vzdělání, 
případně splnění podmínek pro výjimku ze vzdělání. 

VYSVĚTLENO 
 
Vzhledem k tomu, že jednání o zásadních životních záležitostech a 
situacích opatrovance přísluší soudu, stará se opatrovník o naplnění 
opatrovancových práv a ochranu jeho zájmů v běžných životních 
situacích. Obsahem činnosti opatrovníka je tedy právní jednání 
v běžných životních situacích a běžná správa jeho jmění. Práci 
veřejného opatrovníka tudíž nelze z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti považovat za rovnocennou s jinými komplexními 
agendami vykonávané v přenesené působnosti územními 
samosprávnými celky, které jsou zařazeny do 10. platové třídy 
(stavební úřad, živnostenský úřad, správa životního prostředí, apod.) 
ani s jinými pracemi v této platové třídě, například z oblasti sociálních 
prací. 
Zásadní nižší je zejména kvalifikační náročnost práce veřejného 
opatrovníka. 
 

K čl III NV 
222/2010 

Středočeský kraj 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

12. platová třída – bod 2. Koordinace a metodické 
usměrňování výkonu státní správy v oblasti sociální 
práce, sociálně-právní ochrany dětí a veřejného 
opatrovnictví na úrovni krajů nebo hlavního města 
Prahy. 

Z hlediska náročnosti daného výkonu agendy navrhujeme 
změnu bodu 2 tak, aby do této platové třídy byli zařazeni 
pracovníci krajského úřadu, a to v tomto znění: 

AKCEPTOVÁNO 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
„Tvorba koncepce a koordinace metod sociální, práce 
sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného 
opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města 
Prahy.“ 

K čl III NV 
222/2010 

Hlavní město Praha Navrhujeme text písmene B 2. části oddílu 2.10 pododdílu 
2.10.13 ve 12. platové třídě bodu 2 nařízení vlády č. 
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nahradit 
novým textem, který zní: 
„2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu státní 
správy v oblasti sociální práce, sociálně-právní ochrany 
nebo veřejného opatrovnictví na úrovni krajů nebo hlavního 
města Prahy.“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 „Tvorba koncepce a koordinace metod sociální, práce sociálně-právní 
ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo 
hlavního města Prahy.“ 

K čl III NV 
222/2010 

NKÚ Doporučujeme však upravit nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách a správě, tak, aby 
kontroloři NKÚ nebyli zcela nesystematicky zařazení v 1. 
části, dílu 1.01 „Práce ve správě organizace“, neboť práce 
kontrolora NKÚ tomuto obsahovému vymezení 
neodpovídá. Kontroloři NKÚ nevykonávají kontrolu ve 
vnitřní správě organizace (tj. NKÚ), ale externí kontrolu 
exekutivních orgánů při jejich hospodaření s majetkem státu 
a plnění státního rozpočtu podle zvláštního zákona (zákon 
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu). 
Doporučujeme proto vyřazení této kategorie zaměstnanců 
z položky 1.01.08 Kontrolor a jejich přeřazení do 2. části, 
dílu 2.10 „Státní správa a samospráva“ takto: 

„2.10.36 Kontrolor Nejvyššího kontrolního 
úřadu                                                            12. - 15. PT 

12. platová třída 

1. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu 
působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. 

2. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v 
jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu. 

PŘIPOMÍNKA PODSTATNÉ POVAHY 
 
Jedná se o připomínku nad rámec návrhu, a pokud současné členění 
katalogu nezakládá prací nejistotu ohledně zařazení do platové třídy, 
považujeme za vhodné ponechat změnu na komplexnější novelu 
katalogu prací, což umožní návrh řádně projednat. 
 
Podle § 123 odst. 2 ZP zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové 
třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho 
mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. To znamená do 
platové třídy, ve které je v příloze k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení 
vlády č. 399/2017 Sb. (dále jen „katalog prací“), obsažena 
nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci 
vyžaduje bez ohledu na oblast působení zaměstnance a bez ohledu 
na to, ve které části katalogu prací respektive ve kterém povolání je 
tato práce zařazena. 
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Téma Resort Připomínky Vypořádání 
13. platová třída 

1. Vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti 
v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu. 

2. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti 
v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.  

3. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v 
jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu. 

14. platová třída 

1. Tvorba zásad a principů koordinace kontroly 
prostředků Evropské unie a prostředků poskytnutých 
České republice ze zahraničí v jednotlivých oblastech 
působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. 

15. platová třída 

1. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v 
rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
včetně její harmonizace a systémové koordinace s 
mezinárodními a nadnárodními systémy.“. 
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	a) Požadujeme zrušení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 předmětného nařízení vlády („tabulky č. 1“) a převedení všech zaměstnanců v kultuře do stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády („tabulky č. 2“).
	V Příloze č. 1 – jako první náhradní alternativu požadujeme zrušit přílohu č. 1 a převést do přílohy č. 2, která bude navýšena o 5%.
	V Příloze č. 3  - jako první náhradní alternativu požadujeme ponechat společnou stupnici platových tarifů jako v současném znění, a v rámci ní navýšit platové tarify o 7% pro platové třídy 2 až 13, a dále o 5% pro platové třídy 14 až 15.
	V Příloze č. 4 – požadujeme navýšit zaměstnancům v platových třídách 11. až 13. platové tarify o 7%, resp. v platových třídách 14 až 16 o 5%



