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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 některá nařízení vlády v oblasti odměňování 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, se předkládá mimo Plán 

legislativních prací vlády na rok 2019. Důvodem jeho předložení je schválení zákona 

č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon 

č. 335/2018 Sb.“). Materiál se předkládá za účelem úpravy odměňování lékařů orgánu 

sociálního zabezpečení v souvislosti s jejich převedením ze státní služby do pracovního 

poměru. 

V návrhu nařízení vlády dochází současně ke změně nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění 

nařízení vlády č. 399/2017 Sb. Všechna tato nařízení vlády je třeba uvést do souladu se 

změnami vyplývajícími ze zákona č. 335/2018 Sb. tak, aby bylo zajištěno odměňování lékařů 

orgánu sociálního zabezpečení i po 1. červenci 2019. Úpravy se dotýkají problematiky 

platových tarifů, titulů pro poskytování zvláštního příplatku, výčtu oborů služby pro služební 

místa, které je možné označit za klíčová a též zařazení vybraných služebních činností do 

platových tříd v katalogu správních činností. 

 

B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Lékaři orgánu sociálního zabezpečení jsou v současné době státními zaměstnanci, 

jejichž platové poměry jsou upraveny v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), a v nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Stupnice platových 

tarifů, podle které byli lékaři orgánu sociálního zabezpečení do okamžiku jejich převedení do 

státní služby odměňováni v pracovním poměru, byla následně převzata jako příloha 

č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. včetně struktury platových tarifů a jejich výše, přičemž 

v současné době se jedná o přílohu č. 3 k tomuto nařízení. 
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S účinností od 1. listopadu 2016 byl za účelem zlepšení platové situace lékařů orgánu 

sociálního zabezpečení zařazen mezi obory služby, ve kterých mohou být služební místa 

označena za klíčová, též obor lékařská posudková služba. Následně od 1. ledna 2017 byly do 

přílohy č. 4 citovaného nařízení vlády, ve které jsou stanoveny podmínky pro poskytování 

zvláštních příplatků, doplněny do I. skupiny činnosti vyžadující individuální přístup 

k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající 

v soustavném přímém osobním styku s občany při výkonu posudkové služby, přičemž tato 

úprava se vztahuje i na lékaře orgánu sociálního zabezpečení. 

Od 1. listopadu 2017 jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení odměňováni podle 

shodné stupnice platových tarifů jako lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví. Za tímto účelem 

byla stupnice rozšířena i o 15. a 16. platovou třídu. Zároveň došlo ke zvýšení platových tarifů 

v této stupnici tak, aby odpovídaly platovým tarifům, podle kterých jsou odměňováni lékaři 

a zubní lékaři ve veřejných službách a správě v pracovním poměru. Stupnice platových tarifů 

určená výhradně pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení v pracovním poměru byla 

k uvedenému datu v nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě zrušena. 

Pro účely klasifikace služebních systemizovaných míst lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení platovou třídou byl do dílu 20 přílohy k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu 

správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., zařazen do 13. platové třídy bod 

17 (Lékařská posudková a revizní činnost) a do 14. platové třídy bod 9 (Lékařská posudková 

činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích, 

námitkových nebo přezkumných řízení). Práce ve stejném znění a stejných platových třídách 

byly ponechány i v příloze k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v povolání 2.19.42 Lékař pro případ, že by 

lékařskou posudkovou činnost vykonávali zaměstnanci v pracovním poměru v rámci jiného 

orgánu, než je orgán sociálního zabezpečení. 

Dne 1. ledna 2019 nabyl (částečně) účinnosti zákon č. 335/2018 Sb., kterým se mění 

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, jenž v části čtvrté obsahuje rovněž změnu zákona o státní 

službě. Od 1. července 2019 již nebude moci vzniknout služební poměr ve vztahu 

k posudkovým lékařům a k tomuto datu musí být všichni lékaři orgánu sociálního zabezpečení 

v pracovním poměru, jinak jejich služební poměr zanikne bez dalšího. Vznikne tak nová 

profesní kategorie zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jejíž platové poměry bude 
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nutno nově upravit v příslušných prováděcích právních předpisech, včetně předpisů týkajících 

se oblasti odměňování. 

Konkrétně se bude jednat o změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kde se 

navrhuje rozšířit okruh zaměstnanců odměňovaných podle stupnice platových tarifů uvedené 

v příloze č. 4 k tomuto nařízení vlády o lékaře orgánu sociálního zabezpečení. Zároveň se 

navrhuje pro účely poskytování zvláštního příplatku upravit v příloze č. 6 v I. skupině prací 

výslovně činnosti spočívající v přímém jednání s občany při výkonu posudkové služby. 

Další navrhovaná úprava vyčleňuje lékaře orgánu sociálního zabezpečení z odměňování 

podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Dále se navrhuje 

v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny klíčové obory služby, zrušit obor 

„Lékařská posudková služba“, neboť původním důvodem pro zařazení tohoto oboru služby 

mezi tzv. klíčové byla snaha stabilizovat a posílit personální stav posudkových lékařů. 

Navrhuje se rovněž změna nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 

činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., z něhož jsou vyjmuty činnosti dosud 

vykonávané lékaři orgánu sociálního zabezpečení ve státní službě. Práce ve stejných platových 

třídách byly ponechány v příloze k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v povolání 2.19.42 Lékař pro případ, 

že by lékařskou posudkovou činnost vykonávali zaměstnanci v pracovním poměru (zejména do 

doby tzv. převedení lékařů orgánu sociálního zabezpečení do státní služby nebo v rámci jiného 

orgánu, než je orgán sociálního zabezpečení v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, 

například v Ministerstvu obrany). Úprava nařízení vlády č. 222/2010 Sb. tedy není v souvislosti 

s vynětím lékařů orgánu sociálního zabezpečení z režimu státní služby nutná. 

V souvislosti se změnami organizace služebních činností vykonávaných na služebních 

místech referenty oddělení lékařské posudkové služby se dále navrhuje doplnit do katalogu 

správních činností nový příklad správních činností, který je na základě posouzení složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti zařazen do 9. platové třídy v dílu 20. Sociální věci. V témže dílu 

se rovněž navrhuje provést korekci vymezení činností prováděných odborným asistentem 

lékařské posudkové služby, neboť prováděné úkony v 10. platové třídě se týkají podkladů pro 

posudky o zdravotním stavu nejen pro účely nepojistných, ale i pro účely pojistných systémů 

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

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem o státní službě 

a s ústavním pořádkem  

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

konkrétně s čl. 28 Listiny základních práv a svobod. Právo zaměstnanců na spravedlivou 

odměnu za práci není formální změnou užitého systému odměňování lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení dotčeno. Změna dotčených nařízení vlády má za účel zejména zachovat práva, 

která v oblasti odměňování lékařům orgánu sociálního zabezpečení v současnosti náleží. Návrh 

je rovněž v souladu se zmocněním obsaženým v § 123 odst. 6 písm. a) a f) i § 129 odst. 2 

zákoníku práce stejně, jako s § 145 odst. 1 a 2 zákona o státní službě. 

 

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 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 

veřejných službách a 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 odměňování v oblasti výkonu posudkové služby je zcela v souladu 

s cíli článku 8 SFEU, neboť jejím účelem je především zajistit, aby odměňování lékařů orgánu 

sociálního zabezpečení nebylo významně dotčeno jejich převedením ze státní služby do 

pracovního poměru. Úprava má za cíl chránit legitimní očekávání dotčených zaměstnanců 

v oblasti odměňování. Zároveň neobsahuje oproti současnému způsobu odměňování podstatné 

věcné změny. Reference struktury a výše platových tarifů ve vztahu k ostatním lékařům ve 

veřejných službách a správě zůstává zachována. Návrh je také v souladu s úpravou práv 

zaměstnanců plynoucí z Listiny základních práv Evropské unie. 

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, 
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hospodářských, sociálních a kulturních právech a Evropská sociální charta. Všechny 

dokumenty zaručují pracovníkům právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez 

jakéhokoli dalšího rozlišování. Stejnou 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 zachovává poměry výše platových tarifů k platovým tarifům ostatních 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

  

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 na státní rozpočet spojené se změnou zařazení referentů posudkových 

lékařů do 9. platové třídy by podle údajů ČSSZ měly od 1. července do 31. prosince 2019 činit 

5,3 mil. Kč včetně příslušenství (z toho prostředky na samotné platy by měly činit 3,9 mil. Kč), 

přičemž tyto výdaje by měly být zabezpečeny v rámci rozpočtu ČSSZ (přesunem z provozních 

výdajů či v rámci rozpočtem stanoveného objemu prostředků na platy zaměstnanců na 

služebních místech). 

Další dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají, návrh 

je v tomto ohledu rozpočtově neutrální. Navrhované změny nařízení vlády v zásadě jen 

zajišťují soulad prováděcích předpisů v návaznosti na změny vyplývající z novely zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  

Z pohledu sociálních dopadů by realizace navrhovaných změn měla být pro dotčené 

zaměstnance neutrální. Její přijetí je však důležité pro zachování stávajících platových práv 

lékařů orgánu sociálního zabezpečení. Návrh nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí, 

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 
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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 

V souladu s rozhodnutím předsedy vlády a ministra a předsedy Legislativní rady vlády 

č. j. 12253/2019-UVCR nebylo k návrhu nařízení vlády provedeno hodnocení dopadů regulace 

podle Obecných zásad. 

 
 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I bodu 1 

Na základě zákona č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

dochází s účinností od 1. července 2019 k vynětí lékařů orgánu sociálního zabezpečení ze státní 

služby, tj. nadále se na ně nebude vztahovat úprava týkající se služebního poměru. Nově je 

nutné upravit tuto profesní kategorii jako zaměstnance ve veřejných službách a správě 

v pracovním poměru a zároveň upravit jejich platové poměry. Navrhuje se proto, aby lékařům 

orgánu sociálního zabezpečení příslušel shodně jako lékařům nebo zubním lékařům 

poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách 

u poskytovatele zdravotních služeb platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů 

uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K čl. I bodu 2 

 Nově se stanoví podmínky pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení pro poskytování 

zvláštního příplatku za ztěžující vlivy vyplývající z výkonu posudkové služby tím, že v příloze 

č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, v I. skupině je rozšířen bod 3 týkající se práce vyžadující 

individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních 

řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku také o styk s občany při výkonu 

posudkové služby. 
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K čl. II bodu 1 

 V § 2 odst. 2 se navrhuje zrušit část textu, která stanovuje, že lékař orgánu sociálního 

zabezpečení má být odměňován podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, neboť tato skupina státních 

zaměstnanců přestane převedením do pracovního poměru od 1. července 2019 existovat. 

 

K čl. II bodu 2 

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve které jsou stanoveny klíčové obory 

služby, se navrhuje zrušit obor „Lékařská posudková služba“, neboť původním důvodem pro 

zařazení tohoto oboru služby mezi tzv. klíčové byla snaha stabilizovat a posílit personální stav 

posudkových lékařů. 

 

K čl. III bodu 1 

V příloze k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění 

nařízení vlády č. 399/2017 Sb., v dílu 20. Sociální věci se navrhuje do 9. platové třídy doplnit 

nový příklad správních činností, který zahrnuje správní činnosti spočívající v organizaci 

procesu posouzení zdravotního stavu a pracovních schopností, dočasné pracovní neschopnosti 

a potřeby ošetřování a dalších souvisejících činností, jež budou v souvislosti se změnami 

organizace služebních činností vykonávány na služebních místech referentů oddělení lékařské 

posudkové služby 

 

K čl. III bodu 2 

Analýzu, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky 

o zdravotním stavu žadatelů o dávky provádí odborný asistent lékařské posudkové služby jak 

pro pojistné tak i nepojistné systémy sociálního zabezpečení. V původním ustanovení bodu 6 

v 10. platové třídě v dílu 20 v části 1 katalogu správních činností se však uváděly pouze 

nepojistné systémy, a proto se navrhuje tuto činnost v uvedeném ustanovení rozšířit i na 

pojistné systémy sociálního zabezpečení. 

 

K čl. III bodům 3 a 4 

Pro účely klasifikace služebních systemizovaných míst lékařů orgánu sociálního 

zabezpečení platovou třídou byl do dílu 20 přílohy k nařízení vlády č. 302/2014 Sb. zařazen do 

13. platové třídy bod 17 (Lékařská posudková a revizní činnost) a do 14. platové třídy bod 9 

(Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro 
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účely odvolacích, námitkových nebo přezkumných řízení). V souvislosti s vynětím lékařů 

orgánu sociálního zabezpečení z režimu státní služby se navrhuje tyto body z katalogu 

správních činností vypustit. 

Zařazení lékařů orgánu sociálního zabezpečení do platové třídy lze spolehlivě určit podle 

bodu 4 ve 13. platové třídě a bodu 3 ve 14. platové třídě, které jsou uvedeny v povolání 2.19.42 

Lékař v příloze k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů. Jejich platová třída se v porovnání se stavem, kdy byly 

odměňováni v režimu státní služby, nezmění. 

 

K čl. IV 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje stanovit od 1. července 2019. 
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