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IV. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 
 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády 

č. 263/2018 Sb., se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 

2018. Materiál se předkládá na základě rozhodnutí předsedy vlády podle požadavku 

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, a to v dohodě s Ministerstvem 

zdravotnictví. 

Změna citovaného nařízení vlády spočívá v úpravě rozdělení prací podle míry 

ztěžujících podmínek pro účely poskytování zvláštního příplatku, konkrétně v přesunu 

některých prací vykonávaných zdravotnickými pracovníky, které jsou zařazeny dnes ve II. a 

III. skupině prací do IV. skupiny prací. Za tímto účelem dochází ke změnám v příloze č. 6 

k citovanému nařízení vlády. Navržená změna navazuje na předchozí novelu nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která 

měla za cíl mj. i posílení významu zvláštního příplatku v rámci celkově poskytovaného platu. 

Důslednější diferenciace odměňování zaměstnanců v závislosti na ztěžujících vlivech, které se 

nutně s výkonem jejich práce pojí, představuje jednu z forem realizace principu spravedlivého 

odměňování. 

 

B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Zvláštní příplatek poskytovaný podle § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., náleží 

zaměstnancům, kteří vykonávají práce v pracovních podmínkách spojených se ztěžujícími 

vlivy, jejichž vymezení obecně stanoví zákoník práce v § 129 odst. 1 tak, že se jedná o práce 

spojené s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo 

s obtížnými pracovními režimy.  

Pro účely poskytování zvláštního příplatku rozděluje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády 

č. 263/2018 Sb., práce vykonávané zaměstnanci ve veřejných službách a správě do pěti 
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skupin (příloha č.  6). Důvodem pro poskytování zvláštního příplatku je výkon práce za 

takových podmínek, které se výrazně odlišují od obecně srovnatelných podmínek. Obvyklá 

míra ztěžujících vlivů spojených s výkonem práce je zohledněna již při zařazování 

jednotlivých prací do platových tříd.  

Z komparace jednotlivých titulů pro poskytování zvláštního  příplatku a jejich 

aktuálního zařazení do skupin vyplývá, že u titulů pro poskytování zvláštního příplatku 

zdravotnickým zaměstnancům nebyla důsledně zohledněna gradace ztěžujících vlivů. 

Navrhovaná změna tento nedostatek napravuje a umožňuje vybraným skupinám zaměstnanců 

ve zdravotnictví nově poskytovat zvláštní příplatek ve IV. skupině prací. 

K důslednějšímu ocenění intenzity neuropsychické zátěže spojené s poskytováním 

zdravotních služeb na operačních a porodních sálech, anesteziologickoresuscitačních 

odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče, onkologických 

odděleních se navrhuje zdravotnickým zaměstnancům poskytujícím zdravotní služby na 

uvedených pracovištích poskytovat zvláštní příplatek ve IV. skupině, do které jsou zařazeny 

práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života 

nebo zdraví.    

Shodně se navrhuje ocenit také vysokou míru neuropsychické zátěže, které jsou 

vystaveni zdravotničtí pracovníci při poskytování zdravotní péče osobám v psychiatrických 

a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, ošetřovatelských odděleních pro osoby 

upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně pro 

ošetřování osob s demencí, a pracovníci v sociálních službách při poskytování přímé obslužné 

péče osobám s tělesným nebo mentálním postižením. 

Kromě uvedených činností se navrhuje stanovit právo na zvláštní příplatek ve IV. 

skupině prací také pro členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, poskytující 

neodkladné zdravotní péči, kteří jsou vedle značné neuropsychické zátěže vystaveni 

v poslední době stále častěji útokům za strany ošetřovaných osob a fyzickému napadání.  

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a s ústavním pořádkem  

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

konkrétně s čl. 28 Listiny základních práv a svobod, a je vedena snahou reálně zajistit právo 

zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci. Návrh je rovněž v souladu se zmocněním 

obsaženým v § 129 odst. 2 zákoníku. Nivelizace výše odměny za práci bez ohledu na 
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neuropsychickou zátěž a riziko ohrožení zdraví zaměstnance by představovala porušení 

principu spravedlivého odměňování, návrh naopak umožní vzít uvedené ztěžující vlivy na 

zřetel a také zohlednit specifický charakter a společenský význam práce zdravotnických 

pracovníků. 

 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

V obecné rovině je třeba uvést článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 

jen „SFEU“), který stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné i zlepšování 

životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence 

k jejich zlepšování, a zejména pak článek 8 SFEU, podle kterého Unie usiluje ve všech 

činnostech, ve kterých má pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální oblasti) o to, aby 

se odstraňovaly nerovnosti. Odměňování ve veřejné správě by tudíž vždy mělo být upraveno 

tak, aby nebyly zakládány neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami 

odměňovanými z veřejných rozpočtů, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. 

Navrhovaná úprava podmínek pro přiznání zvláštního příplatku je zcela v souladu 

s cíli článku 8 SFEU, neboť jeho účelem je zajistit, aby odměňování zaměstnanců bylo 

spravedlivé s ohledem na okruh pracovních činností, které vykonávají. 

Návrh tedy plně respektuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a není v rozporu 

s právem Evropské unie, tj. ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

a judikaturou jejích soudních orgánů. 

 Širší práva zaměstnanců v oblasti odměňování zaručují i mezinárodní smlouvy, 

kterými je Česká republika vázána. Jsou jimi především Mezinárodní pakt o politických, 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, Listina EU a Evropská sociální charta. 

Všechny dokumenty zaručují pracovníkům spravedlivou odměnu bez jakéhokoli rozlišování. 

Spravedlivou odměnou je pojímán jak absolutní požadavek na ekvivalenci vykonané práce 

a příslušející odměny za ni, tak relativně v rámci porovnání odměny za stejnou práci 

s odměnou jiného zaměstnance. S uvedenými smlouvami je návrh rovněž v souladu, neboť 

umožňuje správnější diferenciaci výše odměny za práci podle ztěžujících vlivů u prací 

vykonávaných zdravotnickými pracovníky. 
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E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

dopady, dopady na životní prostředí a na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Finanční dopady přesunu některých prací vykonávaných zdravotnickými pracovníky, 

které jsou zařazeny dnes ve skupině prací II. a III. do skupiny prací IV. nelze vyčíslit, neboť 

zvláštní příplatek je vždy určován v rámci určitého rozpětí, které je stanoveno § 8 odst. 2 

dotčeného nařízení vlády. Rovněž nelze přesně zjistit, kolika zaměstnanců se změny dotknou. 

Případný dopad bude primárně postihovat rozpočet veřejného zdravotního pojištění, přičemž 

může být způsoben skutečností, že pro IV. skupinu prací existuje vyšší spodní hranice 

zvláštního příplatku (1 880 Kč) než pro skupinu II. (750 Kč) a III. (1 250 Kč). 

Případný finanční dopad bude pokryt v rámci objemu prostředků ve veřejném 

zdravotním pojištění v roce 2019, přičemž podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví by tento 

objem měl pro tento účel postačovat.    

Pokud jde o sociální dopady, realizace navrhovaných změn by u dotčených 

zaměstnanců příznivě ovlivnila úroveň platů a mírně by tedy zvýšila kupní sílu spotřebitelů - 

zaměstnanců i celkovou spotřebu jejich domácností. Návrh nemá žádné dopady na životní 

prostředí ani na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

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

státní statistické služby, ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení 

korupčních rizik  

 

Návrh respektuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, zákaz jejich diskriminace, 

i zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Navržená změna nezakládá rozdíly, které by mohly 

vést k diskriminaci zaměstnanců, popřípadě jiných osob. Navrhovaná úprava nemá vliv 

na výkon státní statistické služby ani na ochranu soukromí a osobních údajů. Nelze 

předpokládat zvýšení korupčních rizik, neboť úprava podmínek pro poskytování zvláštního 

příplatku se váže na objektivní skutečnosti související s výkonem práce dotčených 

zaměstnanců. 

 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 
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V souladu s rozhodnutím předsedy vlády a ministra a předsedy Legislativní rady vlády 

nebude k návrhu nařízení vlády provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných 

zásad. 

 
 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I bodu 1 a 2 

Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s přehodnocením ztěžujících 

vlivů práce a přeřazením rušených titulů pro poskytování zvláštního příplatku do IV. skupiny 

prací. 

 

K čl. I bodu 3  

Zvláštní příplatek podle § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., náleží zaměstnancům, kteří 

vykonávají práce v pracovních podmínkách spojených se ztěžujícími vlivy, jejichž vymezení 

obecně stanoví zákoník práce v § 129 odst. 1 tak, že se jedná o práce spojené s mimořádnou 

neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo s obtížnými pracovními 

režimy.  

Konkrétní podmínky, za nichž příplatek přísluší,  rozdělení prací do skupin podle míry 

ztěžujících vlivů a  výši zvláštního příplatku v jednotlivých skupinách prací stanoví nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Pro účely poskytování zvláštního příplatku rozděluje 

toto nařízení vlády práce vykonávané zaměstnanci ve veřejných službách a správě do pěti 

skupin (příloha č.  6). Při široké škále prací zajišťovaných ve veřejné sféře, je prací, jejichž 

výkon může být ovlivněn negativními vlivy, daleko více než těch, s jejichž výkonem spojuje 

nařízení vlády právo na zvláštní příplatek. Obvyklá míra ztěžujících vlivů spojených 

s výkonem práce je zohledněna již při zařazování jednotlivých prací do platových tříd.  

Z komparace jednotlivých titulů pro poskytování zvláštního  příplatku a jejich 

aktuálního zařazení do skupin vyplývá, že u titulů pro poskytování zvláštního příplatku 

zdravotnickým zaměstnancům nebyla důsledně zohledněna gradace ztěžujících vlivů.  

K důslednějšímu ocenění intenzity neuropsychické zátěže spojené s poskytováním 

zdravotních služeb na operačních a porodních sálech, anesteziologickoresuscitačních 

odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče, onkologických 
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odděleních se navrhuje zdravotnickým zaměstnancům poskytujícím zdravotní služby na 

uvedených pracovištích poskytovat zvláštní příplatek ve IV. skupině, do které jsou zařazeny 

práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života 

nebo zdraví.    

Shodně se navrhuje ocenit také vysokou míru neuropsychické zátěže, které jsou 

vystaveni zdravotničtí pracovníci při poskytování zdravotní péče osobám v psychiatrických 

a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, ošetřovatelských odděleních pro osoby 

upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně pro 

ošetřování osob s demencí, a pracovníci v sociálních službách při poskytování přímé obslužné 

péče osobám s tělesným nebo mentálním postižením. 

Kromě uvedených činností se navrhuje stanovit právo na zvláštní příplatek ve IV. 

skupině prací také pro členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, poskytující 

neodkladné zdravotní péči, kteří jsou vedle značné neuropsychické zátěže vystaveni 

v poslední době stále častěji útokům za strany ošetřovaných osob a fyzickému napadání.  

Navrhovaná úprava přispěje k spravedlivějšímu ocenění ztěžujících vlivů, zároveň 

příznivým způsobem ovlivní podmínky pro odměňování zdravotnických pracovníků, což  je 

žádoucí i vzhledem k aktuální potřebě jejich stabilizace.    

 

K čl. II 

Účinnost návrhu nařízení vlády se navrhuje stanovit od 1. ledna 2019 tak, aby změny 

byly realizovány se začátkem nového rozpočtového roku. 
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