
11 
 

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 pozdějších předpisů, a nařízení 

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

předpisů realizuje změnu: 

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

a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 341/2017 Sb.“) a 

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

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.“). 

Návrh na změnu uvedených dvou nařízení vlády je předkládán mimo Plán legislativních 

prací vlády na rok 2019 na základě závěrů jednání ministryně práce a sociálních věcí 

s ministryní financí a předsedou ČMKOS dne 9. září 2019, přičemž o finální podobě valorizace 

stupnic platových tarifů bylo rozhodnuto na jednání 150. Plenární schůze Rady hospodářské 

a sociální dohody ČR dne 16. září 2019. Jeho cílem je od 1. ledna 2020 především zajistit 

zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. 

Skutečnost, že dochází k současné valorizaci platových tarifů obou dotčených skupin 

vykonávajících závislou práci, vyplývá z věcné provázanosti systému odměňování státních 

zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Účelem zvýšení platových tarifů je zlepšení hospodářského postavení zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti 

veřejné správy na trhu práce. Návrh nařízení vlády zejména zlepšuje platové ohodnocení 

některých skupin zaměstnanců, jejichž platové tarify jsou v současném systému odměňování 

relativně nejnižší (např. nepedagogičtí pracovníci regionálního školství). Zlepšení platových 

poměrů sleduje i vytvoření nového titulu pro poskytování zvláštního příplatku některým státním 

zaměstnancům, kteří přímo jednají s klienty ve věci dávek sociálního pojištění v I. skupině 

prací. 

Na základě požadavku Ministerstva vnitra se také navrhuje upravit postup při odpočtu 

doby započitatelné praxe v § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. u některých státních 

zaměstnanců. 
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B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

V souvislosti s příznivým vývojem relevantních ekonomických ukazatelů a snižující se 

konkurenceschopností veřejné správy na trhu práce se navrhuje zvýšit od 1. ledna 2020 platové 

tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách k nařízení vlády 

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

rovnoměrně o 1 500 Kč měsíčně, s výjimkou  pedagogických pracovníků, u nichž se navrhuje 

zvýšení o 8 % Kč. Dále se navrhuje zrušit stupnici platových tarifů obsaženou v příloze č. 1 

k tomuto nařízení vlády s tím, že dotčení zaměstnanci by nově byli odměňováni podle stupnice 

obsažené v příloze č. 2, čímž by došlo k meziročnímu nárůstu platových tarifů těchto 

zaměstnanců o cca 3,5 % bez vlivu valorizace. Jedná se o zaměstnance příspěvkových 

organizací ve „zbytkové“ kategorii, kteří nejsou odměňováni podle ostatních speciálních 

stupnic platových tarifů – zejména jde o zaměstnance v  kultuře, nepedagogické zaměstnance 

v regionálním školství, zaměstnance zajišťující ekonomické, provozní, technické, 

personalistické a administrativní práce v sociálních službách, zaměstnance v organizačních 

složkách a v některých příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými 

celky, kteří zajišťují např. technické služby, správu komunikací, majetku a bytového fondu 

a dále i o nezdravotnické zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění. 

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 (dosavadní) 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. 
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Stupnice platových tarifů státních zaměstnanců, kteří jsou lékaři orgánu ochrany 

veřejného zdraví, byla konstruována na základě stupnice platových tarifů obsažené 

v současné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., podle níž jsou odměňováni všichni 

lékaři ve veřejných službách a správě. Výše platových tarifů lékařů ve státní službě a lékařů 

v pracovním poměru, kteří jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., je 

v současné době shodná a stejně jako v případě ostatních státních zaměstnanců nemůže 

poklesnout pod úroveň platových tarifů lékařů, kteří jsou zaměstnáni v pracovním poměru. 

Z uvedených důvodů je zvýšení platových tarifů obou skupin státních zaměstnanců navrženo 

tak, aby dosavadní relace k odměňování ve veřejných službách a správě zůstala zachována. 

Spolu s uvedenou valorizací stupnic platových tarifů se navrhuje na základě požadavku 

Ministerstva vnitra upravit postup při odečítání započitatelné praxe státních zaměstnanců, kteří 

byli převedeni nebo zařazeni na jiné služební místo (příp. jmenováni na jiné služební místo 

představeného) podle § 201 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). Citované ustanovení bylo do zákona o státní službě 

doplněno s účinností od 1. března 2019 a novelizovalo přechodnou úpravu původně 

zamýšlenou jako jednorázové opatření pro zaměstnance, kteří se při výkonu práce v pracovním 

poměru osvědčili, ale pro překlopení do státní služby by jinak nesplňovali předpoklad vzdělání. 

Při převedení nebo zařazení (jmenování) na jiné služební místo tak u těchto státních 

zaměstnanců přestává platit § 198 odst. 1 zákona o státní službě, který pouze zatímně upravuje 

platové poměry překlopivších se zaměstnanců a je tak třeba skutečnost, že státní zaměstnanec 

ani na novém služebním místě nesplňuje předpoklad vzdělání, zohlednit odpočtem let praxe 

podle nové úpravy, kterou se navrhuje včlenit do § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

S ohledem na skutečnost, že žádný z titulů pro poskytování zvláštního  příplatku 

aktuálně neumožňuje ocenit činnosti státních zaměstnanců spočívající v sepisování žádostí 

o invalidní nebo pozůstalostní důchod ani činnosti vykonávané v  souvislosti s posuzováním 

a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění, které jsou 

spojeny se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže, navrhuje se doplnit přílohu č. 4 k nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb. V porovnání s jinými, srovnatelnými, správními činnostmi, které jsou 

spojeny se zvýšenou neuropsychickou zátěží, je namístě vybrané činnosti státních zaměstnanců 

na úseku důchodového a nemocenského pojištění ocenit zvláštním příplatkem v I. skupině. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED6XY)



14 
 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o státní službě, k jejichž provedení je 
navržena 

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 § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákoník práce“) a se zmocněním v § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona 

o státní službě. I nadále se při stanovení stupnic platových tarifů zohledňuje širší rozsah 

povinností a omezení některých zaměstnanců, jakož i specifický charakter a společenský 

význam práce určitých profesních kategorií zaměstnanců ve veřejných službách a správě (např. 

zdravotnických nebo pedagogických pracovníků). Rovněž se navrhuje stanovit výši platových 

tarifů státních zaměstnanců s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu státní služby. 

 

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 státní správě by tudíž vždy mělo být upraveno tak, aby nebyly zakládány 

neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými ze státního rozpočtu, 

které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. 

Navrhované zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

a státních zaměstnanců je zcela v souladu s cíli článku 8 SFEU, neboť jeho účelem je zajistit, 

aby jejich odměňování bylo spravedlivé s ohledem na okruh činností, které v pracovním 

poměru a státní službě vykonávají, v případě státních zaměstnanců pak i se zřetelem 

k povinnostem a omezením ze služebního poměru vyplývajícím. Sloučení stupnic platových 

tarifů v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. má za cíl dále sjednotit platový 

systém a zlepšit vzájemnou porovnatelnost odměny za práci. Úprava odpočtu praxe má pak 

zvláště za cíl zachovat rovnost mezi státními zaměstnanci s ohledem na dosažené vzdělání 

konkrétního státního zaměstnance a kvalifikační předpoklad vzdělání pro konkrétní služební 

místo, na nějž je převeden nebo zařazen (jmenován). 
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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 základních práv Evropské unie 

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 mezinárodními 

smlouvami je návrh rovněž v souladu, neboť jeho cílem je především navýšit platové tarify 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců; změna úpravy zvláštního 

příplatku pak umožňuje spravedlivější diferenciaci výše odměny za výkon služby podle 

ztěžujících vlivů u správních činností vykonávaných státními zaměstnanci na úseku sociálního 

pojištění. 

 

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 
 

Pro zaměstnance v pracovním poměru se navrhuje s účinností od 1. ledna 2020 sloučit 

stupnice platových tarifů uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

a současně valorizovat stupnice platových tarifů rovnoměrně o 1 500 Kč měsíčně s výjimkou 

stupnice pro pedagogické pracovníky v regionálním školství, která se navrhuje valorizovat 

o 8 %. Shodná valorizace platových tarifů (tj. o 1 500 Kč měsíčně) se navrhuje též pro státní 

zaměstnance odměňované podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

Realizace tohoto návrhu představuje pro zaměstnance v pracovním poměru (nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb.) odměňované podle základní stupnice založení práva na platový tarif ve 

stupnici uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. U těchto zaměstnanců by realizací uvedeného 

návrhu došlo ke zvýšení jejich platového tarifu cca o 3,5 % bez vlivu valorizace, přičemž 

s vlivem valorizace (o 1 500 Kč měsíčně) by se zvýšení platových tarifů pohybovalo v rozmezí 

od 6,8 % do 19,9 %. Uvedené rozmezí valorizace je způsobeno konstantním navýšením 

platových tarifů o stejnou částku, přičemž u každého platového tarifu představuje tato absolutní 

částka jiné procentní navýšení.  
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Realizace uvedeného návrhu by představovala náklady nejen ze státního rozpočtu, ale 

i z rozpočtů územních samosprávných celků a též z rozpočtů zdravotních pojišťoven. Pro 

zaměstnance, jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu, by realizace tohoto návrhu 

představovala podle údajů Ministerstva financí s účinností od 1. ledna 2020 do konce roku 

finanční dopad ve výši cca 14,3 mld. Kč včetně příslušenství, přičemž z toho cca 12,7 mld. Kč 

včetně příslušenství představují náklady na zvýšení stupnic platových tarifů zaměstnanců 

v pracovním poměru (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), a cca 1,6 mld. Kč včetně příslušenství 

představují náklady na zvýšení stupnic platových tarifů státních zaměstnanců (nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb.). Finanční náklady u státních zaměstnanců jsou kalkulovány bez vlivu přesunu 

lékařů orgánu sociálního zabezpečení ze služebního do pracovního poměru s účinností od 

1. července 2019, přičemž vliv tohoto přesunu na kalkulaci celkových nákladů je zanedbatelný. 

Potřebné finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s valorizací stupnic platových tarifů 

jsou zabezpečeny v rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Zdroje na financování sloučení 

první a druhé stupnice platových tarifů u parlamentních kapitol budou po dohodě 

s Ministerstvem financí zajištěny pozměňovacím návrhem k zákonu o státním rozpočtu. 

Pro zaměstnance v pracovním poměru, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů 

územních samosprávných celků, by realizace tohoto návrhu představovala s účinností od 

1. ledna 2020 do konce roku finanční náklad ve výši cca 4,65 mld. Kč včetně příslušenství, 

přičemž u státních zaměstnanců nebudou rozpočty územních samosprávních celků zatíženy.  

Pro zaměstnance v pracovním poměru, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů 

zdravotních pojišťoven, by realizace tohoto návrhu představovala s účinností od 1. ledna 2020 

do konce roku finanční náklad ve výši cca 2,7 mld. Kč včetně příslušenství, přičemž u státních 

zaměstnanců nebudou rozpočty zdravotních pojišťoven zatíženy. 

Další navrhované opatření se vztahuje k odpočtům let z doby započitatelné praxe 

u vybrané skupiny státních zaměstnanců v důsledku novely § 201 zákona o státní službě. Tato 

navržená úprava nebude mít žádný vliv na výdajovou stránku státního rozpočtu ani na ostatní 

veřejné rozpočty. 

Nově se dále navrhuje přiznat státním zaměstnancům, kteří zabezpečují přímé jednání 

s klienty na úseku dávek sociálního pojištění, zvláštní příplatek v I skupině v příloze č. IV 

k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Počet státních zaměstnanců, na které by se měl uvedený 

zvláštní příplatek vztahovat, činí 1 498. V případě přiznání výše zvláštního příplatku 

v minimální stanovené výši (tj. 500 Kč měsíčně) by náklady na výdajovou stránku státního 

rozpočtu spojené s realizací uvedeného zvláštního příplatku představovaly částku ve výši 

cca 9 mil. Kč ročně, tj. včetně příslušenství cca 12,2 mil Kč ročně. V případě přiznání výše 
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zvláštního příplatku v maximální možné výši (tj. 1 300 Kč měsíčně) by náklady na výdajovou 

stránku státního rozpočtu představovaly částku ve výši cca 23,4 mil. Kč ročně, tj. včetně 

příslušenství cca 31,8 mil. Kč ročně. Náklady na nově zavedený zvláštní příplatek by byly 

finančně zabezpečeny v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, 

že dopady na výdajovou stránku státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtu by byly 

neutrální.  

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. Vzhledem k tomu, že se návrh týká zaměstnanců veřejné 

správy a státních zaměstnanců, bezprostřední dopad na podnikatelské prostředí se 

nepředpokládá. 

 

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 státními zaměstnanci, zákaz jejich 

diskriminace, i zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Navržené zvýšení platových tarifů 

nezakládá rozdíly, které by mohly vést k diskriminaci státních zaměstnanců, popřípadě jiných 

osob. Navrhovaná úprava nemá vliv na výkon státní statistické služby ani na ochranu soukromí 

a osobních údajů. S ohledem na to, že nedochází ke kvalitativním změnám způsobu určení 

platových tarifů státních zaměstnanců, nelze předpokládat zvýšení korupčních rizik. 

 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády rozhodla (pod 

č. j. 29938/2019-UVCR) dne 20. září 2019, že se hodnocení dopadů podle Obecných zásad 

neprovede. 

 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I – bodům 1 a 4 až 6 

 Jedná se o legislativně technické změny, které zohledňují snížení počtu stupnic 

platových tarifů a z něj plynoucí zrušení současné přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

a změnu označení současných příloh č. 2 až 6. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED6XY)



18 
 

 

 

K čl. I – bodům 2, 3 a 7 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stanovuje v současnosti pro zaměstnance v pracovním 

poměru odměňované platem pět stupnic platových tarifů.  

Současná 1. stupnice platových tarifů (uvedená v příloze č. 1 citovaného nařízení vlády) 

je aplikována u zaměstnanců, pro něž nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nestanoví použití jiné 

stupnice platových tarifů, tj. podle příloh č. 2 až 5. Jedná se např. o zaměstnance v  kultuře, 

nepedagogické zaměstnance v regionálním školství, zaměstnance zajišťující v sociálních 

službách ekonomické, provozní, technické, personalistické a administrativní práce, 

zaměstnance územních samosprávných celků v organizačních složkách a v některých 

příspěvkových organizacích zajišťujících technické služby, správu komunikací, majetku apod. 

U zaměstnanců odměňovaných podle základní stupnice dosahují platové tarify 

dlouhodobě nižší úrovně než platové tarify zaměstnanců odměňovaných podle ostatních 

stupnic. Tato skutečnost se projevuje zejména v případě, že jsou podle rozdílných stupnic 

odměňováni zaměstnanci jednoho zaměstnavatele, přičemž míra složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti jejich prací je obdobná a existence rozdílu v platových tarifech tak není 

odůvodněná. V případě zrušení základní stupnice a přesunutí těchto zaměstnanců do 2. stupnice 

by došlo nejen k odstranění těchto aplikačních potíží včetně neodůvodněných platových 

rozdílů, ale současně by došlo ke zvýšení platových tarifů nejhůře odměňovaných zaměstnanců 

cca o 3,5 % bez vlivu valorizace. Zároveň by došlo ke snížení počtu stupnic platových tarifů 

z pěti na čtyři.  

Na základě navrhovaného zrušení základní stupnice by došlo ke změně § 5 nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., neboť by byl zrušen § 5 odst. 2 citovaného nařízení vlády, který 

v současnosti stanoví okruh zaměstnanců odměňovaných podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení 

(tj. 2. stupnice), přičemž na tento okruh zaměstnanců je odkazováno i v dalších odstavcích 

tohoto ustanovení. 

     

K čl. I – bodu 8 

 Současně s navrhovaným zrušením základní stupnice, by mělo s účinností od 1. ledna 

2020 dojít též k valorizaci ostatních platových tarifů, a to rovnoměrně o 1 500 Kč měsíčně 

(nově stupnice uvedené v přílohách č. 1 až 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) s výjimkou 

pedagogických pracovníků regionálního školství, u který by mělo dojít ke zvýšení jejich 

platových tarifů o 8 % (nově stupnice uvedená v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.).   
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K čl. I – bodu 9 a 10 

 Jedná se o terminologické zpřesnění současného znění některých titulů pro poskytování 

zvláštního příplatku. Za účelem odstranění přetrvávajících výkladových nejasností se upřesňuje 

okruh zaměstnanců Vězeňské služby ČR, kterým se poskytuje zvláštní příplatek ve IV. skupině 

tak, aby bylo zřejmé, že se mezi ně řadí také pedagogičtí pracovníci, působící zejm. na Středním 

odborném učilišti Vězeňské služby. V návaznosti na závěry jednání Pracovního týmu RHSD 

pro sociální otázky a zdravotnictví se také navrhuje zpřesnění vymezení titulu pro přiznání 

zvláštního příplatku ve IV. skupině uvedeného bodě 6.3. tak, aby nové vymezení odpovídalo 

terminologii příslušných dokumentů Světové zdravotnické organizace při používání pojmů 

duševní poruchy a poruchy chování.  

 
K čl. II  - bodu 1 až 3 

S ohledem na možnost státního zaměstnance, který se ve smyslu § 201 odst. 1 zákona 

o státní službě osvědčil, převést nebo zařadit na jiné služební místo nebo jmenovat na jiné 

služební místo představeného, je nezbytné upravit postup při dalším posuzování započitatelné 

praxe tohoto státního zaměstnance. Ustanovení § 198 odst. 1 zákona o státní službě, podle 

kterého se nemění zařazení do platového stupně a platové třídy, tedy ani započtený počet let 

praxe, použité při „překlopení“ dotčeného zaměstnance do státní služby, již po jeho převedení 

nebo zařazení (jmenování) na jiné služební místo nelze nadále použít. Z tohoto důvodu se 

navrhuje stanovit pro dotčený okruh státních zaměstnanců mechanismus odpočtu let 

započitatelné praxe, který zohledňuje souběžně kvalifikační předpoklad vzdělání stanovený pro 

služební místo a též dosažené vzdělání státního zaměstnance. 

Rovněž se navrhuje upravit, že státnímu zaměstnanci, který dosáhne vyššího vzdělání, 

se odpovídajícím způsobem odpočet praxe upraví. S tím souvisí i legislativně technická změna 

v novelizačním bodě 2 spočívající ve zrušení současného § 3 odst. 8, resp. vtělení jeho obsahu 

do nového znění odstavce 7 téhož ustanovení. Legislativně technická změna v bodě 1 reaguje 

na změnu číslování odstavců dotčeného ustanovení. 

 

K čl. II – bodu 4 

S účinností od 1. ledna 2020 se navrhuje stupnici platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 

k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. valorizovat ve shodné výši jako stupnici platových tarifů pro 

zaměstnance v pracovním poměru, kterým za výkon jejich práce náleží v současné době platový 

tarif uvedený ve stupnici v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. rovnoměrně 
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o 1 500 Kč měsíčně. Zároveň se navrhuje zvýšit stupnici platových tarifů státních zaměstnanců, 

kteří jsou lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví odměňovaní podle stupnice uvedené v příloze 

č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. tak, aby jejich platové tarify odpovídaly nadále platovým 

tarifům ostatních lékařů v pracovním poměru. 

 

K čl. II – bodu 5 

Navrhuje se zavést nový titul pro poskytování zvláštního příplatku v I. skupině, který je 

rozdělen do dvou bodů podle konkrétních správních činností. V prvním případě (nový bod 

10.1.) vyplývá zvýšená míra neuropsychické zátěže uvedených činností z nutnosti individuálně 

a přímo jednat s občany v emocionálně vypjaté situaci, protože v dané chvíli trpí zhoršením 

zdravotního stavu implikující nutnost žádat o invalidní důchod nebo utrpěli ztrátu blízké osoby 

(v případě žádostí o pozůstalostní důchody). Ve druhém případě (nový bod 10.2.) pak zvýšená 

míra neuropsychické zátěže vyplývá z nutnosti přímého styku s občany při uplatňování jejich 

nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění, kdy musí být státní zaměstnanec  

schopen okamžitě nebo v krátkém časovém úseku reagovat na širokou škálu odborných dotazů 

zahrnujících veškerou problematiku poskytování těchto dávek, a to i za situace, kdy 

jsou  pojištěnci ve vypjaté emocionální situaci. 

 

K čl. III 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje stanovit od 1. ledna 2020 tak, aby změny byly 

realizovány se začátkem nového rozpočtového roku. 
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