
                                                                                                                                                                                                 VII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, 
ve znění pozdějších předpisů 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra obrany čj. 169439/2019-8694 
dne 10. června 2019 s termínem dodání stanovisek do 1. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí Bez připomínek   
 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

ÚV ČR – Odbor 
kompatibility 

Bez připomínek   

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. Doporučující 
připomínka 
 
 
 
 
 
 

K čl. I bodu 2 

Navrhovaná úprava bodu III. písmene e) bodu 1 přílohy č. 1 
spočívá v pouhém vypuštění slova „leteckých“ za slovem 
„složek“, přičemž se navrhuje celé nové znění tohoto bodu. 
Z hlediska přehlednosti a jednoduchosti úpravy proto 
doporučujeme tímto novelizačním bodem pouze vypustit slovo 
„leteckých“.  
Novelizační bod 2 by pak zněl např. takto: 
„V bodě III. písmeni e) bodě 1 se za slovy „systémů a složek“ 
slovo „leteckých“ zrušuje.“. 

Akceptováno – upraveno.  
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2. Zásadní 
připomínka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň je třeba odůvodnění k tomuto bodu navrhované 
novely doplnit tak, aby bylo výslovně uvedeno, že právě toto 
slovo se vypouští, čímž dojde ke vztažení uváděných činností 
na všechna pozemní radiolokační, radionavigační, 
radiokomunikační nebo meteorologická zařízení (tzn. nejen 
zařízení letištního provozu). 

 
K čl. I bodu 1 
Slovo „soustavné“ před slovy „poskytování zdravotní péče 
členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby“ 
požadujeme vypustit. Před slova „zdravotní péče členy 
výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby“ 
požadujeme vložit slovo „neodkladné“. 
Odůvodnění:  
Slovo „soustavné“ je u členů výjezdových skupin zdravotnické 
záchranné služby nadbytečné. Je-li zdravotnický pracovník 
členem výjezdové skupiny, předpokládá se, že je systémovou 
součástí poskytování uvedené zdravotní péče. 
Podle bodu 4 ve IV. skupině v příloze č. 6 k nařízení vlády  
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se navrhovaná změna odůvodňuje, přísluší zvláštní 
příplatek členům výjezdových skupin zdravotnické záchranné 
služby, kteří poskytují neodkladnou zdravotní péči. Vzhledem 
k tomu, že neodkladnou zdravotní péči poskytuje přesně 
vymezený okruh zdravotnických pracovníků, nelze uvedenou 
specifikaci opominout.  

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno v souladu s připomínkou. 
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3. Zásadní 
připomínka 

 

 

 

 

V souvislosti s novelizačním bodem 1 je nutné z bodu III. 
přílohy č. 1 vypustit text uvedený pod písmenem a), tj. 
„poskytování zdravotní péče na operačních sálech, 
anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních 
urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na 
onkologických odděleních a poskytování zdravotní péče členy 
výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby“ 
a označení ostatních písmen podle toho upravit.  
Odůvodnění:  
Neuropsychická zátěž u zdravotnických pracovníků, kteří 
poskytují zdravotní péči na operačních sálech, 
anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních 
urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na 
onkologických odděleních nahodile a výjimečně (ne 
soustavně) a nejsou tudíž soustavně zařazování do systému 
poskytování této zdravotní péče, nedosahuje míry uznatelné 
pro poskytování zvláštního příplatku. Ani nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, kterým se navrhovaná změna odůvodňuje, zvláštní 
příplatek pro uvedenou skupinu zdravotnických pracovníků 
nezavádí. 
 

Akceptováno - písmeno a) z bodu III. přílohy 
zrušeno. 

 

V Praze dne 12. srpna 2019 

Vypracovala: Mgr. Ludmila Lopatová    
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