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

 
Ministryně spravedlnosti a předsedkyně LRV udělila svým dopisem (č. j.: 29938/2019-UVCR) výjimku, na základě které proběhlo k tomuto materiálu zkrácené připomínkové 
řízení v délce 8 pracovních dní. Připomínkové řízení bylo zahájeno dne 30. září 2019 a ukončeno dne 10. října 2019. Materiál byl rozeslán na 78 připomínkových míst, z toho 
se nevyjádřilo 20, bez připomínek 27, jen doporučující připomínky uplatnilo 5 a zásadní připomínky 26 připomínkových míst. Dne 14. října 2019 uplatnilo dodatečně zásadní 
připomínku Ministerstvo kultury. Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K návrhu jako 
celku 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 
(dopisem se připojila Herecká 
asociace) 

ČMKOS vítá, že předloženou novelou 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, by mělo dojít ke zvýšení 
platových tarifů, a tím ke zlepšení jejich hospodářského postavení a zajištění 
konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce. Považujeme navrhovanou 
změnu nařízení vlády v předložené podobě za vskutku revoluční čin, protože 
po dlouhá poslední léta volaly odborové organizace, reprezentující 
zaměstnance podléhající režimu přílohy č. 1, po jejím zrušení a převedení 
dotčených zaměstnanců pod režim přílohy č. 2. Důvodem nebylo jen 
neadekvátní ohodnocení dotčených kategorií zaměstnanců, z valné většiny 
vysokoškoláků, ale i skutečnost, že od prvopočátku v příloze č. 1 uváděné 
platové tarify byly z převážné většiny pod úrovní minimální mzdy, resp. 
zaručené mzdy, a celá příloha č. 1 tak popírala svůj smysl. Tato skutečnost 
ovšem není nikde v důvodové zprávě zmíněna, byť by měla sloužit jako 
důležitý podpůrný faktor pro navrhovanou změnu nařízení vlády. 
ČMKOS však spatřuje zcela zásadní nedostatky navrhované úpravy ve 
změnách v odměňování, kde navrhovaná navýšení částky jsou naprosto 
neodpovídající, především v oblasti zdravotnictví a školství. 
Zároveň si ČMKOS dovoluje upozornit na neutěšenou situaci v oblasti kultury, 
kde současný právní stav dosahuje až diskriminačních kvalit ve vztahu 
k výkonným umělcům: 
§ 123 odst. 6 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stanovuje, 
že 
„(6) Vláda stanoví nařízením 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Účelem stávající právní úpravy v případě 
výkonných umělců je možnost zohlednit specifické 
požadavky uměleckých profesí, které obecně platná 
gradace platových stupňů zohlednit neumožňuje. 
Odpovědnost za zajištění spravedlivého 
odměňování nese konkrétní subjekt vystupující 
v pozici zaměstnavatele, tj. ten, kdo podmínky pro 
poskytování platového skrze jeho zvláštní určení 
stanovil. Právní úpravu tedy nelze považovat za a 
priori za nespravedlivou, nespravedlivou může být 
v konkrétních případech její aplikace 
zaměstnavatelem. 
Problematika současné úpravy zvláštního určení 
platového tarifu a jejích možných budoucích změn 
bude mj. předmětem jednání politicko-odborné 
skupiny pro oblast odměňování.  
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

e) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení 
platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž 
úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické 
zdatnosti, pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro 
zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce; 
výše platového tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance 
poskytovatele zdravotních služeb musí být určena nejméně ve výši 
odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle 
platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen podle odstavců 
1 až 5,“ 

a § 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stanovuje, že 
„(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů 
stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy 
zaměstnanci zařazenému do 

a) první až páté platové třídy, nebo 
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, 
uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce 
nebo trenéra, nebo práci výkonného letce, 

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, 
a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího 
platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo 
stanoví vnitřním předpisem. 
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb podle § 2 odst. 
1 zákona o zdravotních službách, může s předchozím souhlasem zřizovatele 
sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení 
platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených 
pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto 
určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající 
platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového 
stupně podle § 4.“ 
Za existence takovéto právní úpravy platí, že je na libovůli zaměstnavatele, 
jaký plat stanoví výkonnému umělci v dané platové třídě. Původní úmysl, 
umožnit mladým začínajícím a nadprůměrně talentovaných výkonným 
umělcům, resp. obecně nadprůměrným umělcům, vyšší platové ohodnocení, 
než by jim podle tabulky náleželo, se, jak bývá v České republice zvykem, 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

změnil v pravý opak. Uvedená ustanovení vztahují zaměstnavatelé, při 
nedostatku peněz či při snaze přelít peníze jinam (na tzv. externí výkonné 
umělce), na výkonné umělce obecně a drží je pod stanovenými platovými 
tarify, které by jim za normálních okolností náležely. Zvláště u starších 
věkových kategorií výkonných umělců, před důchodem, umožňuje tato právní 
úprava jejich ponechání řadu let na jednom nízkém tarifu. 
Avšak jak je patrné výše, současné znění právní úpravy zaručuje výhradně 
zaměstnancům ve zdravotnických službách alespoň takovou výši platu, která 
jim náleží podle obecného principu – odpovídající platová třída a odpovídající 
platový stupeň. 
Vzhledem k výše uvedenému považujeme konstatování o spravedlivém 
odměňování a rovnosti přístupu k zaměstnancům v důvodové zprávě návrhu za 
nepravdivá a přímo v rozporu s platným evropským právem a stávající právní 
úpravu odměňování výkonných umělců pak za diskriminační. Navrhovaná 
úprava neřeší pro výkonné umělce nic tam, kde zaměstnavatel použije výše 
uvedenou možnost mu danou současným diskriminačním právním stavem v 
České republice. V tomto smyslu pak požadujeme, aby byla doplněna 
důvodová zpráva k této navrhované změně nařízení vlády a současně byl 
v nejbližším budoucnu předložen návrh na změnu zákoníku práce a 
příslušného nařízení vlády v obdobném znění, jako platí pro poskytovatele 
zdravotnických služeb i pro výkonné umělce, resp. pro všechny tímto 
ustanovením dotčené zaměstnance. 

K návrhu jako 
celku 

Svaz měst a obcí ČR 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz) 

Svaz měst a obcí ČR pozitivně hodnotí, že k navýšení platových tarifů dochází 
k 1. lednu 2020, což byl jeden z požadavků územních samosprávných celků 
tak, aby nedocházelo ke změnám v průběhu rozpočtového roku. 
Nerozporujeme rovněž, že s ohledem na přiměřený příznivý vývoj 
ekonomických ukazatelů je vhodné navýšit platovou základnu zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě. Tento návrh, jak vyplývá i z důvodové zprávy, 
má přímý dopad na rozpočty územních samosprávných celků, a to i 
zprostředkovaně přes příspěvkové organizace. Pro zaměstnance, jejichž platy 
jsou financovány z rozpočtů územních samosprávných celků, by realizace 
tohoto návrhu představovala s účinností od 1. ledna 2020 částku ve výši cca 
4,65 mld. Kč včetně příslušenství (viz Odůvodnění, čl. I – Obecná část, písm. 
E). 
Svaz měst a obcí České republiky uplatňuje k návrhu zásadní připomínku, aby 
navýšení platových tarifů bylo v předmětných odvětvích realizováno 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou 
Ministerstva financí, do jehož gesce rozhodnutí 
náleží (viz připomínka k usnesení). Na vypořádací 
poradě přítomný zástupce Ministerstva financí 
uvedl, že stanovisko Ministerstva financí k dotčené 
otázce zůstává neměnné. 
Dle sdělení Ministerstva financí byl příspěvek na 
výkon státní správy zvýšen o 5 %. 
Vzhledem ke skutečnosti, že předkládaný návrh je 
výsledkem jednání představitelů vládní koalice a 
dalších zainteresovaných subjektů, není MPSV 
věcně příslušné řešit související otázky 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

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 správy. Příspěvek na výkon státní správy 
poskytuje ze státního rozpočtu územním samosprávným celkům Ministerstvo 
financí na základě požadavku Ministerstva vnitra. 
Konečně je třeba doplnit, že s ohledem na rozhodnutí ministryně spravedlnosti 
a předsedkyně Legislativní rady vlády č. j. 29938/2019-UVCR ze dne 20. září 
2019 se neprovedlo hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad. Z toho 
je zřejmé, že k zatížení rozpočtů územních samosprávných celků tak dochází 
v odhadované výši, přičemž není však řešeno, jak se s takovou další zátěží mají 
územní samosprávné celky vypořádat bez znalosti toho, zda dojde ke změně 
výše příspěvku poskytované na výkon státní správy. Takový postup je pro 
územní samosprávné celky rizikový. 

rozpočtových dopadů. Doporučujeme proto obrátit 
se v této věci na Ministerstvo financí. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

K návrhu jako 
celku 

Svaz měst a obcí ČR 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz) 

Ze strany naší členské základny je opakovaně vznášena připomínka k návrhu 
výše uvedenému jako celku v tom smyslu, že by nemělo docházet k 
disproporcím v odměňování odborných úředníků obecních úřadů 
vykonávajících obdobně náročné práce a agendy. Takovým postupem dochází 
k narušování rovnováhy mezi pracovníky jednotlivých odborů, k diskriminaci 
(například pracovníků řešících přestupkové agendy apod. vůči pracovníkům na 
odborech sociálních věcí) a vyvolávání nežádoucího napětí na obecních 
úřadech mezi jednotlivými odbory i pracovníky.  
S ohledem na výše uvedené si dovolujeme apelovat na řádné odůvodnění 
nastavených postupů tak, aby nedocházelo k diskriminačnímu jednání ze 
strany územně samosprávných celků vůči zaměstnancům. 
 
Připomínka je označena jako „legislativní“, „zásadní“  

VYSVĚTLENO. 
 
Rovnost v odměňování vyplývá ze skutečnosti, že 
zaměstnanci zařazení do obecních úřadů jsou 
odměňováni podle stejné stupnice platových tarifů, 
a to bez ohledu na konkrétní odborné zaměření 
jejich agend.  
Dále je třeba zdůraznit, že odměňování zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě nelze srovnávat 
s odměňováním státní služby, neboť se jedná o 
právní vztah náležející do jiné sféry práva 
(soukromé vs. veřejné právo). Státní zaměstnanci 
vykonávají služební činnosti, nikoliv práce jako 
zaměstnanci v pracovním poměru, což zohledňuje i 
existence zcela samostatného katalogu správních 
činností. 
Konstrukce nárůstu platových tarifů ve 12. až 16. 
platové třídě zohledňuje v případě státních 
zaměstnanců výkon služebních činností 
koncepčního charakteru, které jsou pro fungování 
veřejné správy kriticky důležité. Práce, které by 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

měly charakter koncepční činnosti se zásadním 
celostátním dopadem, zaměstnanci územních 
samosprávných celků vykonávány nejsou. 
Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že se státní 
službou je spojena taková míra omezení a 
povinností vyplývajících ze služebního poměru, 
která není srovnatelná s úpravou vyplývající ze 
zákona o úřednících samosprávných územních 
celků. 
MPSV se bude připomínkou zabývat v rámci 
přípravy novelizace příslušných předpisů (tj. 
nařízení vlády o katalogu správních činností a 
nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Moravskoslezský 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Silvie Janečková 
595 622 255 
silvie.janeckova@msk.cz) 

Zvýšení platů ve veřejné správě musí být provázáno s adekvátním navýšením 
příspěvků státu na výkon veřejné správy, zejména navýšením příspěvku na 
výkon státní správy, navýšením dotace na financování základních druhů a 
forem sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a změnou dalších úhradových 
mechanismů, které jsou zvýšením platů dotčeny (zejména se týká 
zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů veřejného zdravotního 
pojištění). 
Odůvodnění: 
Pokud nařízením vlády dochází ke zvyšování platů, pak nutně musí stát toto 
zvýšení zohlednit v rámci různých úhradových mechanismů. V oblasti 
sociálních služeb, pokud by nařízením vlády došlo k navýšení platových 
poměrů, aniž by zároveň došlo k navýšení dotace státu, muselo by toto 
navýšení být hrazeno z vlastních zdrojů územních samosprávných celků, což 
by znamenalo významný zásah do rozpočtů územních samosprávných celků.  
Považujeme za nutné upozornit, že navrhované změny nařízení vlády mají 
přímý dopad do rozpočtu Moravskoslezského kraje, který byl vyčíslen na cca 
73 mil. Kč, ale to za předpokladu, že úplný dopad změn nařízení vlády stát 
zajistí zvýšením v rámci různých úhradových mechanismů.  V oblasti 
sociálních služeb, pokud by nařízením vlády došlo k navýšení platových 
poměrů, aniž by zároveň došlo k navýšení dotace státu, by muselo toto 
navýšení být hrazeno z vlastních zdrojů územních samosprávných celků, což 
by znamenalo významný zásah do rozpočtů územních samosprávných celků. 
Podle dostupných údajů lze předpokládat, že v důsledku zvýšení platových 
tarifů dojde k nárůstu ročních osobních nákladů zaměstnavatelů působících v 
Krajské základní síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji o cca 245 
mil. Kč. Dopad do státního rozpočtu za celou Českou republiku lze 
předpokládat ve výši cca 2,2 mld. Kč. V oblasti zdravotnictví obdobně 
předpokládáme, že nová úhradová vyhláška pro rok 2020 plně pokryje 
navýšení platů ve zdravotnických zařízeních. Jen u krajem zřizovaných 
organizací činí dopad změn zhruba 163 mil. Kč.  
S ohledem na výše uvedené považujeme za nezbytné, aby schválení změn 
připomínkovaného nařízení vlády předcházelo přípravě státního rozpočtu. 
Jedině tak je možné reflektovat dopady plynoucí z novelizovaného nařízení 
vlády. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou 
Ministerstva financí, do jehož gesce rozhodnutí 
náleží (viz připomínka k usnesení). Na vypořádací 
poradě přítomný zástupce Ministerstva financí 
uvedl, že stanovisko Ministerstva financí k dotčené 
otázce zůstává neměnné. 
Dle sdělení Ministerstva financí byl příspěvek na 
výkon státní správy zvýšen o 5 %. 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že většina krajů zároveň 
ve svých připomínkách navrhuje změnu systému 
odměňování zdůvodněnou potřebou personální 
stabilizace v úřadech ÚSC prostřednictvím 
selektivního navýšení některých složek platu, která 
by vedla k ještě vyšším dopadům do veřejných 
rozpočtů, nelze tuto připomínku akceptovat. Míra 
navýšení platových tarifů obsažená v návrhu 
představuje v rámci výše citované dohody 
představitelů vládní koalice maximum možného. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Olomoucký 
 
(kontaktní osoba: 
neuvedena) 

Nárůsty platů budou mít výrazné dopady do rozpočtů územních 
samosprávných celků. V oblasti sociálních služeb nelze očekávat kompenzaci 
navýšení v rámci poskytované dotace na zajištění základních činností při 
poskytování sociálních služeb krajům na základě ustanovení § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Přestože je v současné době oblast 
sociálních služeb výrazně podfinancovaná a je tedy navýšení platů v sociálních 
službách nezbytné považovat za žádoucí, je nezbytné, aby navýšení bylo 
zohledněno i v alokaci finančních prostředků pro dotace na poskytování 
sociálních služeb. 

VYSVĚTLENO. 
 
Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou 
Ministerstva financí, do jehož gesce rozhodnutí 
náleží (viz připomínka k usnesení). Na vypořádací 
poradě přítomný zástupce Ministerstva financí 
uvedl, že stanovisko Ministerstva financí k dotčené 
otázce zůstává neměnné. 
Dle sdělení Ministerstva financí byl příspěvek na 
výkon státní správy zvýšen o 5 %. 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že většina krajů zároveň 
ve svých připomínkách navrhuje změnu systému 
odměňování zdůvodněnou potřebou personální 
stabilizace v úřadech ÚSC prostřednictvím 
selektivního navýšení některých složek platu, která 
by vedla k ještě vyšším dopadům do veřejných 
rozpočtů, nelze tuto připomínku akceptovat. Míra 
navýšení platových tarifů obsažená v návrhu 
představuje v rámci výše citované dohody 
představitelů vládní koalice maximum možného. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  

K návrhu jako 
celku 

Kraj Vysočina 
 
(kontaktní osoby: 
Ing. Bc. Ivana Hanáková 
Kosourová, DiS. 
564 602 107 
kosourova.i@kr-vysocina.cz, 
Ing. Jana Dočkalová 
564 602 143 
dockalova.j@kr-vysocina.cz) 

Upozorňujeme na skutečnost, že přijetí návrhu nařízení vlády vyvolá zvýšení 
výdajů na platy v rozpočtech územních samosprávných celků, když se 
promítne ve zvýšení výdajové části těchto rozpočtů na zvýšené platové tarify 
zaměstnanců ve veřejné správě. 
Opakované navyšování platových tarifů v minulých letech představovalo po 
rozpočty příspěvkových organizací, resp. jejich zřizovatele, značnou finanční 
zátěž, která nebyla státem zohledněna.  
Společně se schválením navýšení platů by měl stát poskytnout i finanční 
prostředky na jejich pokrytí krajům i obcím jako zřizovatelům příspěvkových 
organizací, jejichž zaměstnanců se navýšení platů týká. 

VYSVĚTLENO. 
 
Požadavek je v rozporu se zásadní připomínkou 
Ministerstva financí, do jehož gesce rozhodnutí 
náleží (viz připomínka k usnesení). Na vypořádací 
poradě přítomný zástupce Ministerstva financí 
uvedl, že stanovisko Ministerstva financí k dotčené 
otázce zůstává neměnné. 
Dle sdělení Ministerstva financí byl příspěvek na 
výkon státní správy zvýšen o 5 %. 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že většina krajů zároveň 
ve svých připomínkách navrhuje změnu systému 
odměňování zdůvodněnou potřebou personální 
stabilizace v úřadech ÚSC prostřednictvím 
selektivního navýšení některých složek platu, která 
by vedla k ještě vyšším dopadům do veřejných 
rozpočtů, nelze tuto připomínku akceptovat. Míra 
navýšení platových tarifů obsažená v návrhu 
představuje v rámci výše citované dohody 
představitelů vládní koalice maximum možného. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K usnesení Ministerstvo financí 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Karel Tyll 
257 042 814 
Karel.Tyll@mfcr.cz) 

V návrhu usnesení vlády požadujeme zařadit nový ve znění: „Vláda bere na 
vědomí 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: „Vláda ukládá 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 rozpočtových limitů v oblasti prostředků na platy v dotčených kapitolách 
státního rozpočtu, které vláda schválila svým usnesením č. 652/2019 ze dne 
16. září 2019“. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Bude doplněno do usnesení. 

K předkládací 
zprávě a 
odůvodnění 

Úřad Národní rozpočtové rady 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Jakub Holas 
277 771 010 
jakub.holas@unrr.cz) 

Vzhledem ke zrušení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, požadujeme, aby do předkládací zprávy a odůvodnění byl přidán 
požadavek na kompenzaci prostředků na platy vč. příslušenství organizačním 
složkám státu, které jsou v současné době zařazeny do tarifní tabulky v příloze 
č. 1 k výše citovanému nařízení vlády. 

VYSVĚTLENO. 
 
Zdroje na financování navrhované změny u 
parlamentních kapitol budou po dohodě s 
Ministerstvem financí zajištěny pozměňovacím 
návrhem k zákonu o státním rozpočtu, což bude 
konstatováno v odůvodnění návrhu. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K Části první 
čl. I bodu 2 
 
(§ 5 NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Ministerstvo vnitra 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Jakubčíková 
974 817 346 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz) 
 

Zaměstnancům taxativně vymezeným v § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dosud náležel platový tarif 
stanovený v příloze č. 2 nařízení vlády č. 241/2017 Sb. Důvodem stanovení 
zvýšeného platového tarifu pro tyto zaměstnance byla kompenzace za omezení 
a povinnosti stanovené jim v § 303 odst. 2 a násl. zákoníku práce (například 
zdržet se jednání vedoucího ke střetu veřejného zájmu s osobním, omezení 
členství v orgánech, omezení podnikatelské činnosti, zákaz přijímání darů a 
jiných výhod). Navrhovanou změnou § 5 odst. 2 se tento kompenzační prvek 
zcela vytratí, což tyto zaměstnance vůči zaměstnancům neuvedeným v § 303 
odst. 1 zákoníku práce zcela bezdůvodně diskriminuje. Z odůvodnění přitom 
nevyplývá, zda je v současnosti množina zaměstnanců uvedených v § 5 odst. 1 
prázdná a dochází tak pouze k nápravě nelogického stavu, nebo zda se jedná o 
úmyslné sjednocení dosud odlišných skupin (přičemž někteří z této nové 
skupiny budou nadále omezeni na svých právech a jiní nikoliv). Z výše 
uvedených důvodů požadujeme zachování diferenciace platových tarifů pro 
zaměstnance vymezené v § 303 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhované sloučení stupnic platových tarifů je 
výsledkem jednání představitelů vládní koalice a 
dalších zainteresovaných subjektů, kteří se rozhodli 
význam zvýšených povinností a omezení, vyjádřený 
rozdělením do 1. a 2. stupnice platových tarifů, 
upozadit. Návrh zároveň představuje posun ke 
sbližování odměňování jednotlivých skupin 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K Části první 
čl. I bodu 2 
 
(§ 5 NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

Navrhujeme nové znění § 5 odst. 2 takto:  
„(2) Zaměstnanci, který je  
a) Zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 
odst. 2 a 3 zákona o zdravotnických službách, pokud není uveden v odstavci 3, 
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, a dále pracovníkem v 
sociálních službách nebo sociálním pracovníkem u zaměstnavatelů uvedených 
v § 303 odst. 1 zákoníku práce nebo u územně samosprávného celku  
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v 
příloze č. 2 k tomuto nařízení.“ 
Odůvodnění: 
Předložené znění § 5 odst. 2 písm. b) navrhujeme změnit tak, aby došlo k 
odstranění omezení spočívajících v tom, že pracovník v sociálních službách 
nebo sociální pracovník 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 nemůže současně být zaměstnancem uvedeným v § 303 
odst. 1 zákoníku práce nebo úředníkem územního samosprávného celku podle 
§ 2 odst. 4 zákona o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů. 
I zaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 zákoníku práce a úředníci územního 
samosprávného celku jsou zaměstnáni na výše uvedených pracovních místech. 
Za účelem odstranění neodůvodněných rozdílů navrhujeme, aby všichni tito 
zaměstnanci spadali pod § 5 odst. 2 písm. b) a příslušel jim platový tarif 
stanovený podle stupnice platových tarifů uvedený v příloze č. 2. 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhované řešení by založilo neodůvodněné 
rozdíly v odměňování mezi úředníky územních 
samosprávných celků. 
V dlouhodobém horizontu by bylo možno postupně 
sbližovat a nakonec sloučit stupnice platových tarifů 
v současných přílohách 2 a 3 k NV 341/2017 Sb. 
Připomínka je v rozporu se zásadní připomínkou 
Svazu měst a obcí ČR. 
Zástupci ČMKOS nutnost zachování rovnosti 
v odměňování zaměstnanců ÚSC akceptovali a od 
připomínky ustoupili.  

K Části první 
čl. I bodu 2 
 
(§ 5 NV 
341/2017 Sb.) 

Svaz měst a obcí ČR 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 

Nicméně v návrhu je uvedena v čl. I, bodu 2. změna § 5 odst. 2 nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, když 
podle tohoto mají být vyjmenovaní pracovníci odměňováni podle příslušného 
tarifu uvedeného v příloze č. 2. Nicméně, vzhledem k tomu, že se dle čl. I., 

VYSVĚTLENO. 
 
Dotčené skupiny zaměstnanců jsou v současnosti 
odměňovány podle platových tarifů v příloze č. 3. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

 
(stupnice 
platových tarifů) 

klimtova@smocr.cz) bodu 7. citovaného návrhu zrušuje příloha č. 1 a přílohy č. 2 - 6 budou nově 
číslovány č. 1 - 5, má být dle našeho názoru v návrhu nařízení uvedena v tomto 
případě příloha č. 1, nikoliv 2. 

Tato stupnice bude po zrušení současné stupnice 
platových tarifů č. 1 označena jako stupnice č. 2. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Jihočeský 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Ivan Pavličík 
386 720 517 
pavlicik@kraj-jihocesky.cz) 

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě, konkrétně úředníci územních 
samosprávných celků, kteří se řídí zvláštním zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, mají 
zvláštním zákonem uloženy také další povinnosti a omezení (např. povinné 
průběžné vzdělávání, prokazování zvláštní odborné způsobilosti, zákaz 
provozování jiné výdělečné činnosti bez souhlasu samosprávného celku, atd.).  
A naopak státní úředníci mají ve služebním zákoně zakotveny vedle dalších 
povinností rovněž nezanedbatelné výhody. 
Z uvedených důvodů požadujeme (již opakovaně) v navrhovaném textu 
nařízení vlády dorovnání platových tarifů ve 12. až 16. platové třídě pro 
zaměstnance ve veřejných službách a správě, uvedené nově v příloze č. 1 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. 
Odůvodnění: 
Nadále se problematicky jeví odůvodnění progresivnějšího navýšení platových 
tarifů státních zaměstnanců oproti zaměstnancům ve veřejných službách a 
správě z důvodu přihlédnutí k povinnostem a omezením při výkonu státní 
služby  -  viz text v odůvodnění: 
„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 (dosavadní) 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 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED8HV)
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

státních zaměstnanců byly nižší než platové tarify pro uvedený okruh 
zaměstnanců v pracovním poměru.“ 
Naše připomínka k rozdílnému odměňování státních úředníků a úředníků 
územních samosprávných celků, která byla uplatňována již v minulém roce, je 
nyní umocněna tím, že větší rozsah povinností a značná omezení nejsou 
úředníkům územních samosprávných celků nijak kompenzovány. Vedle toho 
navrhované plošné navýšení platových tarifů u všech platových tříd a stupňů 
zvýhodňuje zaměstnance v nižších platových třídách (s nižší kvalifikací). 
Plošným navýšením dochází ke stírání rozdílu mezi platovými třídami.  
U zaměstnanců s vysokou kvalifikací (platové tarify ve 12. – 16. platové třídě) 
pak územní samosprávný celek obtížně konkuruje na pracovním trhu 
subjektům nejen ze soukromé sféry, ale také z oblasti státní správy. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Karlovarský 
 
(kontaktní osoba: 
Lenka Fratričová 
354 222 245 
lenka.fratricova@kr-
karlovarsky.cz) 
 

Navrhujeme pro zaměstnance, který je úředníkem územního samosprávného 
celku podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů zařadit do nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. novou stupnici platových tarifů (přílohu), která by byla shodná 
se stupnicí platových tarifů dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
Odůvodnění: 
Zaměstnanci, který je úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 
odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů má dle návrhu od 1. 1. 2020 příslušet platový tarif stanovený 
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů ukládá výše uvedeným zaměstnancům (úředníkům) větší 
rozsah povinností a uplatňuje značná omezení oproti zaměstnancům, kteří 
vykonávají obdobné činnosti, ale nejsou úředníky územního samosprávného 
celku. Dle návrhu od 1. 1. 2020 jsou ale zařazeni ve stejné stupnici platových 
tarifů jako zaměstnanci, kterým není ukládán větší rozsah povinností a 
omezení. 
V posledních několika letech je s ohledem k situaci na trhu práce stále 
obtížnější přijímání zaměstnanců (úředníků) z řad odborníků s požadovanou 
kvalifikací do pracovního poměru územních samosprávných celků. Mnoho 
výběrových řízení na pracovní pozice a především na ty pozice, kde je kladen 
důraz na vysokou kvalifikaci proběhne, aniž by se kdokoli přihlásil. Tím, že od 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED8HV)
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

1. 1. 2020 byla zrušena nejnižší stupnice platových tarifů, bude výše uvedená 
situace ještě horší!! 
Nyní je naše připomínka k rozdílnému odměňování státních úředníků a 
úředníků územních samosprávných celků, která byla uplatňována již v 
minulém roce umocněna tím, že větší rozsah povinností a značná omezení 
nejsou úředníkům územních samosprávných celků nijak kompenzovány a 
navíc ještě plošné navýšení platových tarifů pro všechny platové třídy ve všech 
platových stupních zvýhodňuje zaměstnance s nižší kvalifikací, tedy ty, kteří 
jsou v nižších platových třídách. Mezi platovými třídami se plošným 
navýšením stírá rozdíl. Plošné navýšení tarifů o absolutní částku přispěje ještě 
k nižší motivaci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Jen velice obtížně tak 
může územní samosprávný celek v platových podmínkách konkurovat 
subjektům nejen ze soukromé sféry nebo také z oblasti státní správy, kde jsou 
platové tarify (ve 12. – 16. platové třídě) právě těchto zaměstnanců s vysokou 
kvalifikací vyšší a navíc progresivnější. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Královehradecký 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Iva Kutíková 
495 817 314 
ikutikova@kr-kralovehradecky.cz) 
 

Navrhujeme pro zaměstnance, který je úředníkem územního samosprávného 
celku podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů zařadit do nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. novou stupnici platových tarifů (přílohu), která by byla shodná 
se stupnicí platových tarifů dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
Zaměstnanci, který je úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 
odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů má dle návrhu od 1. 1. 2020 příslušet platový tarif stanovený 
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů ukládá výše uvedeným zaměstnancům (úředníkům) větší 
rozsah povinností a uplatňuje značná omezení oproti zaměstnancům, kteří 
vykonávají obdobné činnosti, ale nejsou úředníky územního samosprávného 
celku. Dle návrhu od 1. 1. 2020 jsou ale zařazeni ve stejné stupnici platových 
tarifů jako zaměstnanci, kterým ukládán větší rozsah povinností a omezení 
není. 
V posledních několika letech je s ohledem k situaci na trhu práce stále 
obtížnější přijímání zaměstnanců (úředníků) z řad odborníků s požadovanou 
kvalifikací do pracovního poměru územních samosprávných celků. Mnoho 
výběrových řízení na pracovní pozice a především na ty pozice, kde je kladen 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED8HV)
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

důraz na vysokou kvalifikaci proběhne, aniž by se kdokoli přihlásil. Tím, že od 
1. 1. 2020 byla zrušena nejnižší stupnice platových tarifů, bude výše uvedená 
situace ještě horší!! 
Nyní je naše připomínka k rozdílnému odměňování státních úředníků a 
úředníků územních samosprávných celků, která byla uplatňována již v 
minulém roce umocněna tím, že větší rozsah povinností a značná omezení 
nejsou úředníkům územních samosprávných celků nijak kompenzovány a 
navíc ještě plošné navýšení platových tarifů pro všechny platové třídy ve všech 
platových stupních zvýhodňuje zaměstnance s nižší kvalifikací, tedy ty, kteří 
jsou v nižších platových třídách. Mezi platovými třídami se plošným 
navýšením stírá rozdíl. Plošné navýšení tarifů o absolutní částku přispěje ještě 
k nižší motivaci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Jen velice obtížně tak 
může územní samosprávný celek v platových podmínkách konkurovat 
subjektům nejen ze soukromé sféry nebo také z oblasti státní správy, kde jsou 
platové tarify (ve 12. – 16. platové třídě) právě těchto zaměstnanců s vysokou 
kvalifikací vyšší a navíc progresivnější. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Olomoucký 
 
(kontaktní osoba: 
neuvedena) 

Navrhujeme, aby pro zaměstnance, kteří jsou úředníky ÚSC podle zákona č. 
312/2002 Sb., byla stanovena stejná platová stupnice jako pro státní 
zaměstnance (příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.). 
Odůvodnění uvedené navrhovatelem „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.“ 
je shodné s tím, které bylo uvedeno při posledním návrhu změny nařízení vlády 
a bez jakékoli konkrétní argumentace nezakládá relevantní důvod pro 
zvýhodnění státních zaměstnanců oproti úředníkům ÚSC.  
Složitost, odpovědnost a namáhavost práce je zohledněna v samotném zařazení 
do platové třídy. Právě zařazení do platových tříd a jejich diferenciace v 
platových tabulkách rozdílnost těchto kritérií zohledňuje. Skutečnost 
vyplývající z vyššího finančního ohodnocení státních zaměstnanců vede k 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

závěru, že v rámci jedné platové třídy jsou práce konané ve státní službě vždy 
automaticky náročnější (tedy složitější, odpovědnější a namáhavější) než 
shodné práce vykonávané úředníkem ÚSC. Toto tvrzení však pokládáme za 
účelové. Popírá obsah a smysl samotného katalogu prací ve veřejné správě a 
službách a rovněž princip spravedlivého odměňování. Neboť nejde o složitost, 
odpovědnost a namáhavost výkonu jednotlivých agend, ale o další podmínky 
výkonu práce, které stanoví jiné právní předpisy a které nemají se složitostí, 
odpovědností, namáhavostí jednotlivých agend nic společného a nemohou tak 
být z pohledu odměňování navázaného na katalog prací relevantními. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Pardubický 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Jitka Dostálová 
jitka.dostalova@pardubickykraj.cz) 

Upozorňujeme, stejně jako v minulém roce, na dle našeho názoru 
neodůvodněný rozdíl mezi tarifními platy státních zaměstnanců a zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě. Navrhujeme proto pro zaměstnance, který je 
úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů zařadit do nařízení vlády č. 341/2017 Sb. novou stupnici 
platových tarifů (přílohu), která by byla shodná se stupnicí platových tarifů dle 
přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
V posledních několika letech je s ohledem k situaci na trhu práce stále 
obtížnější přijímání zaměstnanců (úředníků) z řad odborníků s požadovanou 
kvalifikací do pracovního poměru územních samosprávných celků. Mnoho 
výběrových řízení na pracovní pozice, a především na ty pozice, kde je kladen 
důraz na vysokou kvalifikaci, proběhne, aniž by se kdokoli přihlásil. Tím, že 
od 1. 1. 2020 byla zrušena nejnižší stupnice platových tarifů, bude výše 
uvedená situace ještě horší. 
Nyní je naše připomínka k rozdílnému odměňování státních úředníků a 
úředníků územních samosprávných celků, která byla uplatňována již v 
minulém roce umocněna tím, že větší rozsah povinností a značná omezení 
nejsou úředníkům územních samosprávných celků nijak kompenzovány a 
navíc ještě plošné navýšení platových tarifů pro všechny platové třídy ve všech 
platových stupních zvýhodňuje zaměstnance s nižší kvalifikací, tedy ty, kteří 
jsou v nižších platových třídách. Mezi platovými třídami se plošným 
navýšením stírá rozdíl. Plošné navýšení tarifů o absolutní částku přispěje ještě 
k nižší motivaci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Jen velice obtížně tak 
může územní samosprávný celek v platových podmínkách konkurovat 
subjektům nejen ze soukromé sféry nebo také z oblasti státní správy, kde jsou 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

platové tarify (ve 12. – 16. platové třídě) právě těchto zaměstnanců s vysokou 
kvalifikací vyšší a navíc progresivnější. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Plzeňský 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Štěpánka Szabó, MBA 
377 195 137 
stepanka.szabo@plzensky-kraj.cz) 

K příloze č. 1 nař. vl. 341/2017 Sb. - Platové tarify od 12. do 16. platové třídy, 
příp. zařazení nové tabulky pro skupinu zaměstnanců, kteří jsou úředníky 
územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů  
Odůvodnění: 
Ve všech dosavadních úpravách nař. vl. č. 341/2017 Sb., byla vždy stanovena 
skupina „zaměstnanec, který je úředníkem územního samosprávného celku 
podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů“. Tato skupina byla stanovena s ohledem na existenci 
zákona o úřednících územních samosprávných celků, dle něhož je převážná 
většina zaměstnanců obcí a krajů zařazena jako úředník. Zákon o úřednících 
stanoví další povinnosti a omezení právě úředníkům územních samosprávných 
celků. V současném návrhu § 5 je původní znění odst. 2 zrušeno, v něm byl 
uveden zaměstnanec, který je úředníkem, a pro úředníky nově má platit od 1. 
1. 2020 odst. 1, který hovoří pouze o zaměstnanci.  
V novém návrhu přílohy č. 2 úpravy nař. vl. č. 304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, jsou opět pro 
státní zaměstnance navrženy platové tarify od 12. platové třídy ve vyšších 
částkách než pro zaměstnance územních samosprávných celků odměňovaných 
dle návrhu nově podle přílohy č. 1 nař. vl. č. 341/2017 Sb.  
Nesouhlasíme s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě pro rozdílné výše 
platových tarifů od 12. do 16. třídy: „„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. 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

304/2014 Sb., ovšem bez dalších omezení a povinností, které se vztahují pouze 
na státní zaměstnance.  
Úředníci územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, mají rovněž stanoveny zákonem další povinnosti a 
omezení, které nejsou kompenzovány, proto navrhujeme, aby platové tarify 
právě z důvodu spravedlivého odměňování byly jako v příloze č. 2 nař. vlády 
č. 304/2014 Sb. pro 12. až 16. platovou třídu, příp. byla vytvořena nová příloha 
pro skupinu zaměstnanec, který je úředníkem územního samosprávného celku. 
Obtížnost práce na ústředních správních orgánech je zohledněna již v katalogu 
prací, kdy jsou takoví zaměstnanci zařazováni do vyšších platových tříd než 
úředníci územních samosprávných celků.  
Při tvorbě zákona o státních zaměstnancích bylo vycházeno ze zákona o 
úřednících územních samosprávných celků, kteří mají také stanoveny další 
povinnosti a omezení.  

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Středočeský 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Jan Puls 
257 280 244 
puls@kr-s.cz) 

Středočeský kraj se plně ztotožňuje se zásadními připomínkami Libereckého, 
Karlovarského, Ústeckého, Olomouckého kraje, jakož i dalších krajů, pokud 
jde o oprávněný požadavek přepracování stupnice platových tarifů úředníků 
územních samosprávných celků ve shodě se stupnicí platových tarifů podle 
přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., jakož i s argumentací 
odůvodňující tento požadavek a tyto připomínky zcela podporuje.  
Zároveň k věci podotýkáme, že dorovnání platových tarifů ve 12. až 16. 
platové třídě na stejnou úroveň jak je navržena pro státní zaměstnance jsme 
uplatňovali bezvýsledně jako zásadní připomínku již při předchozí novelizaci 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v roce 2018, kdy jí nebylo vyhověno. 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 

Kraj Ústecký 
 
(kontaktní osoba: 

Navrhujeme pro zaměstnance, který je úředníkem územního samosprávného 
celku podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, zařadit do nařízení vlády 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Eva Koutníková 
koutnikova.e@kr-ustecky.cz) 
 

č. 341/2017 Sb. novou stupnici platových tarifů (přílohu), která by byla shodná 
se stupnicí platových tarifů dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
Odůvodnění: 
Zaměstnanci, který je úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 
odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, má dle návrhu od 1. 1. 2020 příslušet platový tarif stanovený 
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. 
Platové tarify od 12. do 16. platové třídy jsou navrženy pro státní zaměstnance 
ve vyšších částkách než pro zaměstnance územních samosprávných celků. 
Práce vykonávané zaměstnanci územních samosprávných celků (zákon č. 
312/2003 Sb.) jsou vykonávané jak v samostatné, tak v přenesené působnosti 
a svou odpovědností a náročností jsou srovnatelné s pracemi vykonávanými 
státními zaměstnanci zařazenými v totožných platových třídách (zákon o státní 
službě).   
Předkladatel návrhu nařízení vlády staví práce vykonávané oběma skupinami 
zaměstnanců (samosprávu i státní správu) v rozpětí od 5. platové třídy do 11. 
platové třídy včetně na stejnou finanční úroveň (tj. i na stejnou či srovnatelnou 
odpovědnost a náročnost prací), avšak od 12. platové třídy přiznává státním 
zaměstnancům značně vyšší finanční ohodnocení.  
V rámci principu spravedlivé odměny za výkon srovnatelné práce se toto jeví 
jako porušení tohoto principu.  Zároveň toto dává státnímu sektoru 
neopodstatněnou výhodu na trhu práce oproti sektoru samosprávy.  
Zaměstnanci územních samosprávných celků zařazeni do 12. a vyšší platové 
třídy jsou úředníky, kteří se řídí zvláštním zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“). Tento zákon s 
účinností již od 1.1.2003 ukládá citovanému okruhu zaměstnanců další 
povinnosti a omezení, která jsou po nabytí účinnosti služebního zákona se 
státními zaměstnanci srovnatelná. Naopak v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů je myšleno i na kompenzace a je v něm 
zakotvena i řada výhod, které zákon o úřednících neobsahuje. 
Z těchto důvodů požadujeme dorovnání platových tarifů ve 12. až 16. platové 
třídě pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, uvedené v příloze č. 1 k 

Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED8HV)



19 
 

Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

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. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Vysočina 
 
(kontaktní osoby: 
Ing. Bc. Ivana Hanáková 
Kosourová, DiS. 
564 602 107 
kosourova.i@kr-vysocina.cz, 
Ing. Jana Dočkalová 
564 602 143 
dockalova.j@kr-vysocina.cz) 

Požadujeme samostatnou stupnici platových tarifů, určenou pro zaměstnance, 
kteří jsou úředníky územních samosprávných celků podle § 2 odst. 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, která by byla shodná se stupnicí platových tarifů dle přílohy 
č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. a odrážela tak větší rozsah povinností a 
omezení, stanovených výše uvedeným zákonem. 
Již v minulosti jsme požadovali srovnání platových tarifů zaměstnanců, kteří 
jsou úředníky územních samosprávných celku se zaměstnanci ve služebním 
poměru. Obě uvedené skupiny zaměstnanců mají zvláštním zákonem 
stanoveny další povinnosti a omezení, avšak pouze zaměstnancům ve 
služebním poměru zařazeným do 12. nebo vyšší platové třídy se tyto další 
povinnosti a omezení kompenzují vyšším platovým tarifem. Státní úředníci 
navíc mají služebním zákonem zakotveny oproti úředníkům ÚSC některé 
výhody. 
Zaměstnanci, kteří jsou úředníky ÚSC, jsou dosud oproti „zbytkové“ skupině 
zaměstnanců zvýhodněni zařazením do současné tabulky platových tarifů č. 2, 
stejně jako zaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 zákoníku práce, kteří mají 
rovněž zvýšené povinnosti a omezení, dané ustanovením § 303 odst. 2 až 4 
zákoníku práce a zvláštními právními předpisy.  Nyní se dle návrhu od 1. 1. 
2020 toto zvýhodnění ruší a úředníci ÚSC (stejně jako zaměstnanci uvedení v 
§ 303 odst. 1 mají být zařazeni ve stejné stupnici platových tarifů jako 
zaměstnanci, kterým není ukládán větší rozsah povinností a omezení. 
Takový postup považujeme za nepřijatelný z hlediska principu spravedlivého 
odměňování. Větší rozsah povinností a omezení, který pro určitou skupinu 
zaměstnanců stanoví zákon, musí být při stanovení stupnic platových tarifů 
kompenzován! 
Za nepravdivý považujeme v tomto směru text důvodové zprávy v části C, 
která uvádí (cit).: “I nadále se při stanovení stupnic platových tarifů zohledňuje 
širší rozsah povinností a omezení některých zaměstnanců.“ Úředníci ÚSC mají 
mít dle návrhu platové tarify shodné se „zbytkovou“ kategorií zaměstnanců a 
jejich zvýšené povinnosti a omezení se tedy nijak nezohledňují. 
V posledních několika letech je s ohledem k situaci na trhu práce stále 
obtížnější přijímání zaměstnanců (úředníků) z řad odborníků s požadovanou 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

kvalifikací do pracovního poměru územních samosprávných celků. Sloučením 
tabulek platových tarifů od 1. 1. 2020 se dramaticky sníží 
konkurenceschopnost ÚSC jako zaměstnavatelů nejen vzhledem k oblasti 
státní správy, ale ke všem zaměstnavatelům z oblasti veřejných služeb a správy 
i k soukromým subjektům. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Kraj Zlínský 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Petr Kedra 
577 043 205 
petr.kedra@kr-zlinsky.cz) 

Navrhujeme pro zaměstnance dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
(úředníky územních samosprávných celků) zařadit do nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. novou stupnici platových tarifů (přílohu), která by byla shodná 
se stupnicí platových tarifů dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 
popřípadě rozšířit na ně působnost přílohy č. 2 citovaného nařízení vlády. 
Odůvodnění: 
Zaměstnanci, který je úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 
odst. 4 citovaného zákona, má dle návrhu zákona od 1. 1. 2020 příslušet 
platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze 1 
citovaného nařízen vlády. Zákon o ÚSC ukládá těmto zaměstnancům větší 
rozsah povinností a uplatňuje značná omezení oproti zaměstnancům, kteří 
vykonávají obdobné činnosti, ale nejsou úředníky územního samosprávného 
celku. Dle návrhu od 1. 1. 2020 jsou ale zařazeni ve stejné stupnici platových 
tarifů jako zaměstnanci, kterým ukládán větší rozsah povinností a omezení 
není.  
Získávání kvalifikovaných odborníků pro práci na úřadech území samosprávy 
je v posledních letech obtížnější, často proběhne výběrové řízení na pracovní 
pozici s vysokou požadovanou kvalifikací bezvýsledně (aniž by se kdokoli 
přihlásil) nebo se „vybírá“ z jednoho kandidáta. Zrušení nejnižší stupnice 
platových tarifů dle našeho názoru situaci ještě zhorší.  
Již v minulém roce jsme uvedli, že se zásadně neztotožňujeme  
se zdůvodněním rozdílů ve stupnicích platových tarifů státních zaměstnanců 
oproti stupnici platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
uvedených v předloženém materiálu. „Stavět rozdílnost v odměňování na tom, 
že státní zaměstnanci mají specifická omezení a povinnosti, které  
se vztahují výlučně na ně, není dle našeho názoru relevantním argumentem  
a do značné míry jde o liché zdůvodnění. Samotná důvodová zpráva uvádí, že 
práce, které jsou vykonávány státními zaměstnanci a zaměstnanci  
ve veřejných službách a správě v pracovním poměru, jsou z hlediska složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti srovnatelné.“ „… zákon stanovuje státním 

VYSVĚTLENO. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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zaměstnancům i řadu práv, vztahuje se na ně řada pozitivních stimulů, které 
ony povinnosti a příp. omezení vyrovnávají a kompenzují. Naproti tomu i na 
úředníky územních samosprávných celků, kteří jsou zařazeni ve 12. a vyšší 
platové třídě se vztahují další povinnosti a omezení vyplývající ze zákoníku 
práce (§ 303), v řadě případů srovnatelné s povinnostmi stanovenými pro 
státní zaměstnance. Na úředníky územních samosprávných celků dopadá 
rovněž speciální zákon (…), který výše uvedenému okruhu zaměstnanců ukládá 
další omezení s omezeními dopadajícími na státní zaměstnance rovněž 
srovnatelná (viz § 16 – základní povinnosti úředníka, § 17 a násl. – povinné 
vzdělávání úředníka). Diferencovat stupnice platových tarifů s odkazem na 
„specifické“ povinnosti a omezení státních zaměstnanců oproti zaměstnancům 
ve veřejných službách a správě dle našeho názoru neobstojí a s tímto 
hodnocením ze strany předkladatele nesouhlasíme.“ 
Větší rozsah povinností a značná omezení nejsou úředníkům územních 
samosprávných celků nijak kompenzována, a navíc ještě plošné navýšení 
platových tarifů pro všechny platové třídy ve všech platových stupních 
zvýhodňuje zaměstnance s nižší kvalifikací, tedy ty, kteří jsou v nižších 
platových třídách. Mezi platovými třídami se plošným navýšením stírá rozdíl. 
Plošné navýšení tarifů o absolutní částku přispěje ještě k nižší motivaci vysoce 
kvalifikovaných zaměstnanců. Územní samosprávný celek nebude v platových 
podmínkách schopen konkurovat nejen subjektům ze soukromé sféry, ale také 
státní správě, kde jsou platové tarify ve vyšších platových třídách zaměstnanců 
s vysokou kvalifikací vyšší. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Národní bezpečnostní úřad 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Eva Maříková 
257 283 160 
e.marikova@nbu.cz) 

Národní bezpečnostní úřad nicméně tak jako v předchozích letech uvádí, že 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, respektive 
skutečnost, že zaměstnanci NBÚ spadají, co se stanovení platových podmínek 
týče, pod uvedené nařízení vlády, nezohledňuje, že tito zaměstnanci 
vykonávají totožnou práci v totožných pracovních pozicích jako zaměstnanci, 
jejichž pracovně-právní vztah k zaměstnavateli se řídí zákonem č. 234/2014 
Sb., zákon o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Výše popsané 
neodůvodnitelným způsobem znevýhodňuje v otázce odměňování a náboru 
nových zaměstnanců Národní bezpečnostní úřad (dále též jen „NBÚ“), resp. i 
některé ostatní úřady, u jejichž zaměstnanců je z různých důvodů ať už 
bezpečnostních nebo z důvodu zájmu na zachování nezávislosti vyloučeno, 
aby spadali pod zákon o státní službě. 

VYSVĚTLENO. 
 
MPSV na stanovisku z října loňského roku a nadále 
podporuje změnu způsobu odměňování 
zaměstnanců NKÚ, NBÚ a NÚKIB. MPSV se 
s ohledem na argumenty týkající se zvláštní povahy 
činnosti zaměstnanců uvedených úřadů domnívá, že 
by bylo vhodné upravit odměňování zaměstnanců 
NBÚ obdobným způsobem, který je v současnosti 
obsahem návrhu novely 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 NKÚ, a to tak, že nově by se 
poskytování platu (a odměn z dohod o pracích 
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Výše tarifů pro skupinu zaměstnanců dle navrhovaného nového znění Přílohy 
č. 1 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. Rovněž je nezbytné odstranit korupční riziko spočívající 
ve skutečnosti, že zaměstnanci NBÚ, kteří provádějí bezpečnostní řízení v 
případě celé řady státních zaměstnanců a rovněž kontrolu jejich činnosti v 
rámci zajišťování ochrany utajovaných informací, jsou odměňováni horším 
způsobem než tito státní zaměstnanci. Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
zajištění srovnatelnosti výše tarifů vysokoškolsky vzdělaných kvalifikovaných 
zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu, jejichž pracovní vztah se řídí 
zákoníkem práce, a zaměstnanců státu, jejichž pracovní vztah se řídí zákonem 
o státní službě. 
Národní bezpečnostní úřad je přesvědčen, že rozsah předpokladů a požadavků 
k přijetí do pracovního poměru u NBÚ je srovnatelný co do vzdělání, znalostí 
i zkušeností s rozsahem předpokladů při přijetí do služebního poměru; s 
ohledem na povinnost každého jednotlivého zaměstnance NBÚ podrobit se 
bezpečnostnímu řízení za účelem vydání osvědčení pro přístup k utajovaným 
informacím je dokonce v jistém ohledu mnohem náročnější. A rovněž práce 
pro NBÚ zahrnuje povinnosti obdobné povinnostem služebních zaměstnanců 
(zastupování nadřízeného, služební cesty ve dnech pracovního klidu, povinné 
vzdělávání dle předpokladů kladených na konkrétní pracovní místo, hodnocení 
zaměstnanců byť cestou, která není formalizována právním předpisem apod.). 
Národní bezpečnostní úřad zastává stanovisko, že princip stejného odměňování 
za stejnou práci by se měl uplatnit ve vztahu k její náročnosti, nikoli k 
pomyslným nevýhodám, které s ní mohou být spojeny a které jsou v případě 
zaměstnanců spadajících pod zákon o státní službě podle našeho názoru 
dostatečně kompenzovány výhodami, které těmto zaměstnancům služební 
poměr skýtá. Neexistuje tedy žádný důvod, aby nejkvalitnější zaměstnanci 

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). 
Stanovisko MPSV je k takové změně kladné, byť 
změna uvedených zákonů leží mimo gesci MPSV. 
Připomínkové místo netrvá na zásadním charakteru 
připomínky. 
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Národního bezpečnostního úřadu (od 12. platové třídy výše) pobírali za 
totožnou práci nižší plat. 
Pokud by MPSV neakceptovalo shora uvedené připomínky a nezohlednilo je 
v textu novely nařízení vlády (např. zahrnutím Národního bezpečnostního 
úřadu do režimu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů), Národní bezpečnostní úřad uvádí, 
že trvá jeho zájem na vlastní úpravě platových poměrů zaměstnanců NBÚ, a 
to ať už v rámci právní úpravy ochrany utajovaných informací nebo jiným 
vhodným způsobem tak, jak bylo v této věci s MPSV již v minulosti jednáno. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Tereza Koucká Höfferová 
233 045 128 
tereza.kouckahofferova@nku.cz, 
JUDr. Jiří Krůta 
233 045 346 
jiri.kruta@nku.cz) 

S vědomím iniciativy skupiny poslanců, která předložila návrh změny zákona 
o Nejvyšším kontrolním úřadu (sněmovní tisk 236), přesto opětovně 
konstatujeme, že v oblasti odměňování zaměstnanců NKÚ vznikly v důsledku 
přijetí zákona o státní službě a nařízení vydaných vládou k jeho provedení zcela 
neakceptovatelné a neodůvodnitelné disproporce, které stále přetrvávají a které 
předložený návrh nijak neřeší. 
Zákon o státní službě se na zaměstnance NKÚ (včetně kontrolorů) nevztahuje. 
Důvodem však není skutečnost, že by tito zaměstnanci, jejichž 
zaměstnavatelem je stát (Česká republika -NKÚ) vykonávali jinou práci nebo 
práci jiné hodnoty než vykonávají zaměstnanci, na které se vztahuje zákon o 
státní službě (jejichž zaměstnavatelem je také stát), ale skutečnost, že NKÚ 
není správním úřadem, na který dopadá zákon o státní službě. Důvodem je tedy 
postavení NKÚ v systému dělby moci, nikoli odlišnost činností vykonávaných 
jeho zaměstnanci od činností vykonávaných státními úředníky. Významná část 
zaměstnanců NKÚ vykonává kontrolu činnosti státních úředníků a je tedy více 
než zřejmé, že požadovaná odbornost těchto zaměstnanců musí být minimálně 
stejná jako u státních úředníků. 
Zaměstnanci NKÚ, kteří plní úkoly nezbytné pro zajištění působnosti NKÚ, 
vykonávají kontrolu (audit) orgánů veřejné moci při nakládání se státním 
majetkem, právní a legislativní činnosti, činnosti v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, financí, či veřejného investování. Plnění těchto 
úkolů vyžaduje u zaměstnanců NKÚ stejně vysokou odbornou zdatnost jako u 
státních zaměstnanců. Státní zaměstnanci rovněž nemají oproti zaměstnancům 
NKÚ zásadně vyšší míru povinností a omezení. Zákoník práce totiž v 
ustanovení § 303 zvýšené povinnosti konkrétně zaměstnancům NKÚ oproti 
jiným zaměstnancům, kteří se rovněž řídí zákoníkem práce, sám ukládá, další 
povinnosti kontrolorů vyplývají ze zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

VYSVĚTLENO. 
 
MPSV na stanovisku z října loňského roku a nadále 
podporuje změnu způsobu odměňování 
zaměstnanců NKÚ, NBÚ a NÚKIB. S ohledem na 
argumenty týkající se zvláštní povahy činnosti 
zaměstnanců uvedených úřadů považuje MPSV 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 NKÚ, 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. 
Sněmovní tisk 236 je aktuálně před druhým čtením 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky. Stanovisko MPSV je k takové změně 
kladné, byť změna uvedeného zákona leží mimo 
gesci MPSV. 
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kontrolním úřadu; uvedené povinnosti a omezení jsou blíže rozpracovány ve 
vnitřních řádech a ostatních vnitřních předpisech NKÚ. 
V současné době zaměstnanci NKÚ, včetně kontrolorů, pobírají plat podle 
zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. vydaného k jeho provedení, 
obdobně jako před přijetím zákona o státní službě. 
Pokud docházelo před přijetím zákona o státní službě k navyšování platů 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, na něž se vztahoval zákoník 
práce (do jehož režimu byli a v současné době stále jsou zahrnuti zaměstnanci 
NKÚ), docházelo k analogickým úpravám platů jak u zaměstnanců na 
ministerstvech a ostatních ústředních orgánech státní správy, dnes spadajících 
pod zákon o státní službě, tak u zaměstnanců NKÚ. 
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 
vydané k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, bylo několikrát 
novelizováno s cílem zajistit, aby systém odměňování více podporoval 
stabilizaci a platovou konkurenceschopnost státní služby, a rovněž rozvoj a 
dlouhodobou motivaci státních zaměstnanců pro její kvalitní výkon.  
Novelizacemi došlo k tomu, že od 12. platové třídy se již platové tarify 
zaměstnanců, na které dopadá nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb., liší, a to od několika set korun až po více než deset tisíc korun, 
a tento stav bude zachován i po přijetí současně navrhované novely. Nestejná 
výše platových tarifů je dána odlišnou strukturou stupnic platových tarifů, kdy 
v prvním případě je stupnice založená na principu lineárního růstu platových 
tarifů ve všech platových třídách, kdežto ve druhém případě jde o kombinaci 
lineárního růstu (do 11. platové třídy) a konvexního růstu (od 12. do 16. platové 
třídy) platových tarifů. 
Zastáváme názor, že je naprosto nezbytné legislativně upravit oblast 
odměňování zaměstnanců NKÚ tak, aby byly odstraněny neospravedlnitelné 
rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými ze státního rozpočtu, které 
vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci a jsou zařazeny do stejných 
platových tříd a stejného platového stupně nebo vykonávané činnosti. Platná 
právní úprava je ve vztahu k zaměstnancům NKÚ diskriminační, nerespektuje 
institucionální nezávislost NKÚ zakotvenou v Ústavě, je v rozporu s 
mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána (srov. čl. 8 Smlouvy o 
fungování Evropské unie) a odporuje základním principům odměňování 
zaměstnanců zakotveným v českém právním řádu.   
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

NKÚ upozornil již v červenci 2016 v rámci meziresortního připomínkového 
řízení k novele nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto předkladatele 
návrhu, že je třeba řešit rovněž problematiku odměňování zaměstnanců NKÚ, 
kteří vykonávají práci stejné hodnoty jako státní úředníci, avšak nespadají pod 
režim nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, ale pod režim obecného nařízení vlády (v té době se jednalo o 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). Připomínka NKÚ nebyla vypořádána, 
obdobnou zásadní připomínku jiného připomínkového místa předkladatel 
odmítl s tím, že byla podána nad rámec předloženého návrhu. 
V meziresortním připomínkovém řízení k návrhu nového nařízení vlády o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v srpnu 
2017, a opětovně v připomínkovém řízení k návrhu jeho novely v říjnu 2018, 
NKÚ konstatoval, že navrhovaná právní úprava nadále zachovává naprosto 
neudržitelnou a objektivně neodůvodnitelnou situaci ve vztahu k možnostem 
odměňování zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu a vede k jejich 
znevýhodnění a diskriminaci. Předkladatel v rámci vypořádání 
připomínkového řízení zásadní připomínky NKÚ odmítl s tím, že odlišná 
koncepce odměňování státních zaměstnanců zohledňuje a kompenzuje 
specifika služebního poměru. 
Nadále tak dochází k neodůvodněnému narůstání rozdílů v odměňování mezi 
zaměstnanci NKÚ a zaměstnanci, na které se vztahuje nařízení vlády č. 
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, vydané na základě 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. V důsledku nečinnosti orgánů moci 
výkonné dochází k diskriminaci části zaměstnanců státu, kteří vykonávají pro 
stát stejnou nebo srovnatelnou práci. Vláda tak prostřednictvím svého nařízení 
činí z NKÚ instituci, která není schopna platově konkurovat na trhu práce a do 
budoucna udržet požadovanou kvalitu a odbornost zaměstnanců nezbytnou pro 
kvalitní výkon kontrolní činnosti NKÚ. 

K Části první 
čl. I bodům 2 a 
8 
 
(§ 5 a přílohy k 
NV 341/2017 
Sb.) 
 

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Zdeňka Růžičková 
225 776 376 
zdenka.ruzickova@uzsvm.cz) 
 

Předložený materiál, jehož předmětem je novela nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů rovněž obsahuje novelu nařízení vlády č. 304/2014 
Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, která obdobným způsobem 
navyšuje platové tarify zaměstnanců o částku 1 500 Kč. Předložený návrh ale 
opětovně nijak neřeší neodůvodnitelné disproporce, které v oblasti 

VYSVĚTLENO. 
 
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že odměňování 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě nelze 
srovnávat s odměňováním státní služby, neboť se 
jedná o právní vztah náležející do jiné sféry práva 
(soukromé vs. veřejné právo). Státní zaměstnanci 
vykonávají služební činnosti, nikoliv práce jako 
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část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

(stupnice 
platových tarifů) 

odměňování vznikly v důsledku přijetí zákona o státní službě a v souvislosti s 
tím vydaná nařízení vlády.    
Předložený návrh diskriminuje platové podmínky zaměstnanců, jejichž 
pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) oproti zaměstnancům, jejichž 
pracovněprávní vztah je navázán na zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). Jedná 
se přitom o kategorie zaměstnanců, kteří vykonávají totožnou práci v totožných 
pracovních pozicích, a přitom se zde uvedeným návrhem zakládá jednoznačná 
nerovnost v jejich odměňování. 
Uvedené je v přímém rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 zákoníku práce, kdy 
zaměstnavatel tj. Česká republika je povinna zajistit rovné zacházení se všemi 
zaměstnanci, pokud jde o jejich odměňování za práci.  
Výše popsaná diskriminace neodůvodnitelným způsobem znevýhodňuje v 
otázce odměňování a náboru nových zaměstnanců Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). V důsledku toho dále snižuje 
atraktivitu pracovního uplatnění u Úřadu pro uchazeče a zároveň snižuje 
konkurenceschopnost Úřadu na pracovním trhu. Z Úřadu se tak stává 
organizace, která není schopna platově konkurovat na trhu práce a udržet si do 
budoucnosti požadovanou kvalitu a odbornost zaměstnanců, která je nezbytná 
pro kvalitní správu mnohamilionového majetku státu. 
Zaměstnanci Úřadu mají s ohledem na ustanovení § 17 zákona č. 201/2002 Sb., 
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších 
předpisů, vyšší míru omezení co se týká podnikání, než mají zaměstnanci ve 
služebním poměru, aniž by zaměstnanci Úřadu měli jakýmkoliv způsobem toto 
omezení kompenzováno. 
Z hlediska principu spravedlivého odměňování není přípustné, aby tarifní platy 
zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah se řídí zákonem o státní službě, 
byly vyšší než v případě stejně vzdělaných a stejně kvalifikovaných 
zaměstnanců Úřadu, kteří pod zákon o státní službě nespadají.  

zaměstnanci v pracovním poměru, což zohledňuje i 
existence zcela samostatného katalogu správních 
činností.  
Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že se státní 
službou je spojena taková míra omezení a 
povinností vyplývajících ze služebního poměru, 
která není srovnatelná s úpravou vyplývající ze 
zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Omezení, která státním 
zaměstnancům plynou ze služebního zákona, nelze 
redukovat pouze na omezení týkající se podnikání. 
V případě, že by bylo shledáno, že Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových je svěřen 
výkon činností odpovídajících činnostem, které jsou 
vykonávány správními úřady podle zákona o státní 
službě, bylo by vhodné zvážit, zda by ÚZSVM 
neměl být zařazen mezi správní úřady podle 
služebního zákona. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 

Ministerstvo financí 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Karel Tyll 
257 042 814 
Karel.Tyll@mfcr.cz) 

S navýšením tarifní části platu o 2 700 Kč souhlasíme pouze za předpokladu, 
že bude ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jednoznačně 
potvrzeno a v materiálu uvedeno, že z prostředků, které zbývají na netarifní 
složky platu pedagogických pracovníků (tj. cca 25 % z navýšeného objemu 
prostředků na platy na rok 2020, které bylo schváleno usnesením vlády č. 

VYSVĚTLENO. 
 
Otázka zajištění rozpočtových prostředků nespadá 
do kompetence MPSV. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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652/2019 k parametrům státního rozpočtu na rok 2020), bude plně zajištěna i 
priorita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plynoucí z novely 
školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.), kterou je reforma financování v 
regionálním školství, resp. snaha o sjednocení úrovně financování napříč 
regiony a školami. 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů 
– pedagogičtí 
pracovníci) 
 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

ČMKOS odmítá jako nepřijatelný návrh znění přílohy č. 4 k nařízení vlády, 
kde je stanovena stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky a 
požaduje stanovit stupnici platových tarifů pro pedagogické pracovníky tak, že 
všechny platové tarify dosud uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády budou 
zvýšeny o 10 %. 
Odůvodnění: 

• Předpokládaný nárůst platů pedagogických pracovníků o 10 % v roce 
2020 by měl být z významné části realizován zvýšením platových 
tarifů. Jejich výše je totiž rozhodujícím prvkem motivace zájemců o 
povolání pedagoga a stabilizace pedagogů, kteří ve školství působí. 
Posílení platových tarifů je pro pedagogickou veřejnost garancí, že 
školství je vládní prioritou. 

• Navrhované rovnoměrné zvýšení tarifů o 2 700 Kč představuje pro 
drtivou většinu pedagogů menší částku, než by činilo zvýšení o 10 %. 

• Současnou podobu stupnice platových tarifů pro pedagogické 
pracovníky považuje ČMOS PŠ za deformovanou. Realizace 
předloženého návrhu by tento neuspokojivý stav dále zhoršila a 
popírala by principy, na nichž je platový systém založen (třídění prací 
do platových tříd, kvantifikace jejich odstupňování, potřeba platové 
perspektivy na základě dosahované praxe atd.). 

• V odůvodnění návrhu (část IV písm. A) jsou uvedena jeho východiska 
(jednání ministryně práce a sociálních věcí s ministryní financí a 
předsedou ČMKOS dne 9. 9. 2019, jednání 150. Plenární schůze 
RHSD dne 16. 9. 2019). ČMOS PŠ však konstatuje, že průběžně trval 
na svém požadavku růstu platových tarifů o 10 %. 

ČMKOS očekává, že bude preferován požadavek převážné části pedagogů 
včetně ředitelů škol před subjektivním názorem ministra školství. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Věcný gestor MŠMT neuplatnil k návrhu 
paušálního zvýšení platových tarifů pedagogických 
pracovníků žádnou připomínku. 
Připomínkovým místem navrhované změny jsou 
uskutečnitelné pouze se souhlasem MŠMT a MF. 
K připomínce ohledně konstrukce stupnice 
platových tarifů pedagogických pracovníků MSPV 
sděluje, že historická deformace vznikla na základě 
požadavků MŠMT, přičemž náprava této situace 
není v současnosti pro MŠMT prioritou. 
Navrhované paušální zvýšení platových tarifů však 
fakticky tuto deformaci mírně napravuje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 

Českomoravský odborový svaz 
pracovníků školství 
 

ČMOS PŠ: 
1) odmítá jako nepřijatelný návrh znění přílohy č. 4 k NV 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů 
– pedagogičtí 
pracovníci) 
 

(kontaktní osoba: 
neuvedena, podepsán předseda 
ČMOS PŠ Mgr. František Dobšík) 

2) požaduje stanovit stupnici platových tarifů pro pedagogické 
pracovníky tak, že všechny platové tarify dosud uvedené v příloze č. 
5 k NV budou zvýšeny o 10 %. 

Předpokládaný nárůst platů pedagogických pracovníků o 10 % v roce 2020 by 
měl být z významné části realizován zvýšením platových tarifů. Jejich výše je 
totiž rozhodujícím prvkem motivace zájemců o povolání pedagoga a 
stabilizace pedagogů, kteří ve školství působí. Posílení platových tarifů je pro 
pedagogickou veřejnost garancí, že školství je vládní prioritou. 
Navrhované rovnoměrné zvýšení tarifů o 2 700 Kč představuje pro drtivou 
většinu pedagogů menší částku, než by činilo zvýšení o 10 %. 
Současnou podobu stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky 
považuje ČMOS PŠ za deformovanou. Realizace předloženého návrhu by 
tento neuspokojivý stav dále zhoršila a popírala by principy, na nichž je platový 
systém založen (třídění prací do platových tříd, kvantifikace jejich 
odstupňování, potřeba platové perspektivy na základě dosahované praxe atd.). 
V odůvodnění návrhu (část IV písm. A) jsou uvedena jeho východiska (jednání 
ministryně práce a sociálních věcí s ministryní financí a předsedou ČMKOS 
dne 9. 9. 2019, jednání 150. Plenární schůze RHSD dne 16. 9. 2019). ČMOS 
PŠ však konstatuje, že průběžně trval na svém požadavku růstu platových tarifů 
o 10 %. 

Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Věcný gestor MŠMT neuplatnil k návrhu 
paušálního zvýšení platových tarifů pedagogických 
pracovníků žádnou připomínku. 
Připomínkovým místem navrhované změny jsou 
uskutečnitelné pouze se souhlasem MŠMT a MF. 
K připomínce ohledně konstrukce stupnice 
platových tarifů pedagogických pracovníků MSPV 
sděluje, že historická deformace vznikla na základě 
požadavků MŠMT, přičemž náprava této situace 
není v současnosti pro MŠMT prioritou. 
Navrhované paušální zvýšení platových tarifů však 
fakticky tuto deformaci mírně napravuje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů 
– pedagogičtí 
pracovníci) 
 

Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR 
 
(kontaktní osoby: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz, 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz) 

Nesouhlasíme s návrhem novely nařízení vlády pro kategorii pedagogických 
pracovníků, tedy s navrhovaným zněním přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 
341/2017 a neakceptujeme plošné navýšení o 2700 Kč bez ohledu na platovou 
třídu a platový stupeň. Trváme na tom, aby celkové navýšení platů bylo 
provedeno procentuálním zvýšením, a to o 10 % 
Odůvodnění: 
Plošné navýšení tabulky o stejnou částku by ji zásadním způsobem 
deformovalo a platové postupy mezi stupni by byly opět menší. Navíc by byli 
znevýhodnění pracovníci ve vyšších platových třídách a stupních. To 
nenaplňuje princip rovného přístupu ke všem zaměstnancům. Toto řešení je 
pro nás neakceptovatelné. Pokud lze uvažovat o posílení mimotarifních složek 
platu, je to pro nás akceptovatelné pouze při navýšení prostředků na platy o 
více než 10 %. 

VYSVĚTLENO. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Věcný gestor MŠMT neuplatnil k návrhu 
paušálního zvýšení platových tarifů pedagogických 
pracovníků žádnou připomínku. 
K připomínce ohledně konstrukce stupnice 
platových tarifů pedagogických pracovníků MSPV 
sděluje, že historická deformace vznikla na základě 
požadavků MŠMT, přičemž náprava této situace 
není v současnosti pro MŠMT prioritou.  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Podle posledních jednání představitelů vlády a 
sociálních partnerů bude navrženo zvýšení 
platových tarifů pedagogických pracovníků o 8 %. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů 
– pedagogičtí 
pracovníci) 
 

Kraj Jihočeský 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Ivan Pavličík 
386 720 517 
pavlicik@kraj-jihocesky.cz) 

V případě zaměstnanců-pedagogických pracovníků podle § 2 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
kterým přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedený 
dle návrhu nově v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., navrhujeme 
realizovat schválené 10% navýšení u těchto zaměstnanců přímo v rámci tarifu 
(nikoli rozdělit procentuálně část do tarifu a část do nenárokové složky). 

VYSVĚTLENO. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
Podle posledních jednání představitelů vlády a 
sociálních partnerů bude navrženo zvýšení 
platových tarifů pedagogických pracovníků o 8 %. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 
 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

Nesouhlasíme s navrženou rovnoměrnou částkou 1 500 Kč měsíčně pro 
všechny zaměstnance uvedené v příloze č. 3 (nově č. 2) a v příloze č. 4 (nově 
č. 3). Požadujeme navýšení platových tarifů u těchto zaměstnanců o 10 %. 
Odůvodnění: 
Navýšení platových tarifů o 10 % považujeme za opodstatněné, protože 
současná personální krize vyvolává potíže s poskytováním zdravotních služeb. 
Totéž platí i pro sociální služby, u kterých se navíc vláda ve svém 
programovém prohlášení ze dne 27. 6. 2018 zavazuje, že zajistí vyšší 
odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách tak, aby se 
přibližovaly oboru zdravotnictví. Upozorňujeme, že podle statistických údajů 
ČSÚ a MPSV je rozdíl mezi průměrnou mzdou v národním hospodářství a 
průměrným platem v sociálních službách 4 953 Kč (3. čtvrtletí 2019). 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
K tomu lze zároveň doplnit, že navýšení platových 
tarifů plošně paušální částkou je nejvýhodnější pro 
dosud nejhůře odměňované skupiny zaměstnanců a 
státních zaměstnanců. 
V období od roku 2014 do roku 2019 došlo u 
pracovníku v sociálních službách a sociálních 
pracovníků k navýšení platových tarifů o 44,5 %, u 
zdravotnických zaměstnanců a lékařů a zubních 
lékařů zařazených do 13. platové třídy k navýšení 
platových tarifů o 37 % a u lékařů a zubních lékařů 
k navýšení platových tarifů o 32 %, přičemž obecná 
valorizace platových tarifů v tomto období činila 
25,5 %. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 
 

Asociace samostatných odborů 
 
(kontaktní osoba: 
neuvedena, podepsán předseda 
ASO Bohumír Dufek) 

V příloze č. 3 upustit od principu plošného zvyšování o stejnou částku. Pro rok 
2020 požadujeme zvýšení platových tarifů dle § 5 odst. 3 (dříve odst. 4) 
nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě o 10 % ve všech kategoriích.  
Pokud by bylo pro vládu navýšení o percentuální podíl neakceptovatelné, bylo 
by možné jednat o kompromisním řešení, tj. zvýšení platových tarifů o fixní 
částku, a to minimálně 4 000 Kč/měs. v platové třídě 11 a 12 a o 5 000 Kč/měs. 
v platových třídách 13, 14 a 15, bez rozlišení platového stupně. 
Odůvodnění: 
Plošné navýšení tarifních platů o 1 500 Kč/měs. ve všech kategoriích bez 
rozdílu dosažené kvalifikace a praxe považujeme u kategorie zaměstnanců, na 
něž se vztahuje příloha 3 uvedeného nařízení vlády, za nepřijatelné. Již pro rok 
2019 došlo u lékařů k tomu, že platy plně kvalifikovaných lékařů rostly o pouhá 
2 %, což bylo nejméně v celé rozpočtové a příspěvkové sféře. Letošní návrh je 
pokračováním tohoto trendu, který považujeme za neakceptovatelný, protože 
je pro plně kvalifikované lékaře silně demotivující. Zcela konkrétně - rozdíl 
tabulkového platu mezi absolventem lékařské fakulty, který může pracovat 
pouze pod přímým dozorem kvalifikovaného lékaře a lékařem po složení 
atestace, tedy plně kvalifikovaným a zcela plně odpovědným, by činil reálně 
pouhých 9 060 Kč hrubého (jde o srovnání tříd 12/1 a 13/5, na které mají tito 
lékaři nárok. V 11. třídě totiž prakticky žádní lékaři nejsou, resp. postup do 12. 
třídy je záležitost jednotek měsíců). V situaci, kdy je v nemocnicích 
kvalifikovaných lékařů nedostatek, nám připadá takový postup neadekvátní 
reálné situaci. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. Předkladatel se z hlediska 
rozpočtových dopadů musí pohybovat v rámci 
předběžně dojednaných parametrů veřejných 
rozpočtů. Z tohoto důvodu nemůže MSPV 
jednostranně provést vyšší valorizaci platových 
tarifů. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 
 

Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR 
 
(kontaktní osoby: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz, 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz) 

Navrhujeme navýšení základních platových tarifů k příloze nařízení č. 2 o 
1.200, - Kč, nikoliv o 1.500, - Kč, a to z níže uvedeného zdůvodnění, které 
považujeme za velmi závažné.   
Oblast zdravotnictví: 
Hladina úhrad navrhovaná úhradovou vyhláškou pro příští rok umožňuje 
meziroční nárůst v hospitalizační a ambulantní části průměrně mezi cca 3,5–
4,5 %.  
Pokud by však došlo k nárůstu platů o fixní částku 1 500 Kč měsíčně, resp. 
2.010, - Kč měsíčně včetně zákonných odvodů zaměstnavatele na zdravotní a 
sociální pojištění, pak bude toto opatření představovat meziroční nárůst 
nákladů nemocnic v průměru o 3,95 %. Tzn., že veškerý meziroční nárůst 
zdrojů pro nemocnice by byl spotřebován na meziroční platový nárůst a 
nezůstaly by žádné zdroje pro rozvoj, investice a další nutné náklady. Tento 
stav je pro nás neakceptovatelný.  
Oblast sociálních služeb:  
Celkový objem finančních prostředků pro sociální služby pro r. 2020 nestačí 
na pokrytí navýšení základních platových tarifů o 1.500, - Kč (včetně zrušení 
Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády).  
Celkový objem finančních prostředků na státní dotace pro sociální služby v r. 
2019 činil 16,7 mld. Kč.  
Výše uvedené navýšení představuje: 
• Zrušení Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády představuje 
dodatečné náklady ve výši 150–200 mil. Kč.  
• V sociálních službách v r. 2018 pracovalo 75 656 zaměstnanců, 
resp. přepočtených úvazků. Při navýšení platů o 1.500, - Kč, resp. 2 010 Kč 
měsíčně, činí celkové náklady na systém sociálních služeb 1,824 mld. Kč 
• Celkové náklady z důvodu platových růstů tak činí zhruba 2 mld. 
Kč 
V návrhu státního rozpočtu pro r. 2020 činí částka určená pro podporu 
sociálních služeb prostřednictvím státní dotace 17,8 mld. Kč.  
Tato částka neumožní poskytovatelům sociálních služeb navýšení základních 
platů v této výši. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
S ohledem na výši minimální mzdy a nejnižších 
úrovní zaručené mzdy nelze navýšení platových 
tarifů paušální částkou 1 500 Kč považovat za 
nepřiměřené, neboť v současnosti se pod úrovní 
příslušných nejnižších úrovní zaručené mzdy 
nachází 131 platových tarifů. 
Úhradová vyhláška je v kompetenci Ministerstva 
zdravotnictví, které k navrhované míře zvýšení 
platových tarifů připomínky neuplatnilo. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 
 

Česká lékařská komora 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Daniel Valášek, MBA 
pravni3@clkcr.cz, 
prezident@clkcr.cz, 
sekretariat@clkcr.cz) 

K samotnému návrhu Česká lékařská komora uvádí, že navrhované navýšení 
platových tarifů lékařů je nepřijatelné, neboť takové navýšení je zcela 
nedostatečné, patří k jedněm z nejnižších, a neodpovídá aktuální výši 
finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Předložený 
návrh povede k dalšímu prohloubení personální krize ve zdravotnictví.  
Současně Česká lékařská komora odmítá navrhovaný plošný nárůst 
(nivelizaci) platových tarifů, neboť v tomto případě považuje za sociálně 
správný diferenciovaný nárůstu platových tarifů, jež zohledňuje jednotlivé 
specifické parametry (platové třídy, platové stupně a započitatelné roky praxe). 
Tento postup rozdílného nárůstu platových tarifů je neoddiskutovatelně na 
místě, neboť je potřeba zohlednit náročnost pracovního zařazení, jakož i dobu, 
po kterou je lékařské povolání vykonáváno. 
Česká lékařská komora trvá na navýšení platových tarifů, které odpovídá 
současnému stavu ekonomiky, přičemž v případě lékařů zcela odmítá plošnou 
nivelizaci platových tarifů. Navrhované znění je v rozsahu platových tarifů 
určených lékařům nepřijatelné. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Míra navýšení platových tarifů vychází z jednání 
představitelů vládní koalice a dalších 
zainteresovaných subjektů, lze ji tedy považovat za 
kompromis mezi požadavky představitelů (státních) 
zaměstnanců odměňovaných platem a možnostmi 
veřejných rozpočtů. 
V období od roku 2014 do roku 2019 došlo u 
zdravotnických zaměstnanců a lékařů a zubních 
lékařů zařazených do 13. platové třídy k navýšení 
platových tarifů o 37 % a u lékařů a zubních lékařů 
k navýšení platových tarifů o 32 %, přičemž obecná 
valorizace platových tarifů v tomto období činila 
25,5 %. 
Úhradová vyhláška je v kompetenci Ministerstva 
zdravotnictví, které k navrhované míře zvýšení 
platových tarifů připomínky neuplatnilo. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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K Části první 
čl. I bodu 8 
 
(přílohy k NV 
341/2017 Sb.) 
 
(stupnice 
platových tarifů) 
 

Kraj Moravskoslezský 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Silvie Janečková 
595 622 255 
silvie.janeckova@msk.cz) 

Navrhujeme ponechat původní počet příloh č. 1 – 5 v nařízení č. 341/2017 Sb., 
přičemž pro zaměstnance, kteří jsou úředníky územního samosprávného celku 
podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů zařadit do nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. novou stupnici platových tarifů (novou přílohu č. 2), která by 
byla shodná se stupnicí platových tarifů dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 
304/2014 Sb. 
Navrhujeme proto: 

1. Platové tarify dosavadní přílohy č. 1 k nařízení č. 341/2017 Sb. 
nahradit platovými tarify z dosavadní přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 

2. Platové tarify dosavadní přílohy č. 2 k nařízení č. 341/2017 Sb. 
srovnat na úroveň stupnice tarifů dle přílohy č. 2 k nařízení č. 
304/2014 Sb. – budou tedy shodné.  

3. Ponechat odměňování zaměstnanců uvedených v § 303 odst. 1 
zákoníku práce, resp. úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., dle přílohy 
č. 2 novelizované dle navrhovaného bodu 2. 

Ponechat rozpětí příloh k nařízení č. 341/2017 Sb. v původním počtu 1 – 5. 
Odůvodnění: 
Předložená novela nařízení č. 341/2017 Sb. navrhuje ze současných 5 příloh k 
tomuto nařízení od 1. 1. 2020 zrušit dosavadní přílohu č. 1 a mají zde být již 
jen přílohy č. 1 až 4, ve kterých by měly být upraveny jednotlivé výše 
platových tarifů v platových třídách a stupních, přičemž úředníci ÚSC podle § 
2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. mají být nově od 1. 1. 2020 zařazeni v 
tabulkách dle přílohy č. 1 namísto současné přílohy č. 2.  
Dosavadní příloha č. 1 má být zrušena mimo jiné i z důvodu, že výše 
jednotlivých tarifů již neodpovídá výši minimální mzdy. Dle této přílohy č. 1 
byly doposud ohodnocovány „zbytkové“ kategorie zaměstnanců, které nebyly 
dle nařízení č. 341/2017 Sb. ohodnocovány dle příloh č. 2 až 5. Zrušením 
dosavadní přílohy č. 1 se z dosavadní přílohy č. 2 stane příloha č. 1, podle které 
mají být ohodnocováni i zaměstnanci – úředníci územně samosprávných celků. 
Tedy tito zaměstnanci se posouvají do tzv. „zbytkové kategorie“ zaměstnanců, 
kteří nejsou ohodnocováni dle příloh nově číslovaných jako přílohy č. 2 až 4. 
Návrh zcela opomíjí, že zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů ukládá výše uvedeným 
zaměstnancům (tj. úředníkům ÚSC) větší rozsah povinností a uplatňuje značná 
omezení oproti zaměstnancům, kteří vykonávají obdobné činnosti, ale nejsou 
úředníky územního samosprávného celku (tzn. „zbytkové“ kategorie 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Uvedený požadavek jde nad rámec aktuální 
jednotné koncepce odměňování zaměstnanců 
v pracovním poměru podle zákoníku práce, mezi 
které patří i úředníci územních samosprávných 
celků. Ačkoliv předkladatel vnímá specifičnost 
činností těchto úředníků, stejně jako územních 
samosprávných celků jakožto zaměstnavatelů 
s vlastními rozpočtovými zdroji, nelze požadavku 
vyhovět bez podrobné analýzy odměňování všech 
skupin zaměstnanců vykonávajících srovnatelné 
činnosti z hlediska složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti napříč veřejnými službami a správou. 
Proto bude uvedená problematika řešena na 
nejbližším jednání politicko-odborné skupiny pro 
odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, 
která byla ustavena při MPSV a jejímiž členy jsou 
zástupci všech dotčených subjektů, zástupce ÚSC 
(Asociace krajů, Svaz měst a obcí) nevyjímaje. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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zaměstnanců). Dle návrhu od 1. 1. 2020 jsou ale úředníci ÚSC zařazeni ve 
stejné stupnici platových tarifů jako zaměstnanci, kterým není ukládán větší 
rozsah povinností a omezení, tj. v příloze č. 1. 
Tento návrh ohodnocování zaměstnanců – úředníků ÚSC, pro složitost, 
odpovědnost, namáhavost a řadu zákonných omezení práce, považujeme za 
zcela neodpovídající zásadám spravedlivého odměňování za výkon závislé 
práce; jejich práce naprosto neodpovídá práci zaměstnanců, kteří budou 
ohodnocováni dle stejné přílohy č. 1, ale bez této odpovědnosti, složitosti a 
zejména zákonných omezení daných zákonem č. 312/2002 Sb. 
Je třeba vzít v úvahu i současnou dlouhotrvající situaci na trhu práce, kdy 
přijímání zaměstnanců (úředníků) z řad odborníků s požadovanou kvalifikací 
do pracovního poměru územních samosprávných celků je stále obtížnější. 
Mnoho výběrových řízení na pracovní pozice, a především na ty pozice, kde je 
kladen důraz na vysokou kvalifikaci, proběhne, aniž by se kdokoli přihlásil. 
Tím, že od 1. 1. 2020 je navrhováno zrušení nejnižší stupnice platových tarifů, 
čímž se dosavadní příloha č. 2 stane přílohou č. 1, tj. nově nejnižší stupnicí 
platových tarifů, do kterých mají být zařazeni i úředníci ÚSC, bude výše 
uvedená situace ještě horší. I kredit těchto úřednických profesí se opětovně 
snižuje na úroveň nejnižšího ohodnocování. 
Práce vykonávané zaměstnanci ve veřejných službách a správě – úředníky 
ÚSC zcela 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., vč. zákonem 
stanovených dalších omezení a povinností, obdobně jako státní zaměstnanci.  
Nelze nezmínit, že v roce 2019 probíhalo připomínkové řízení k novele zákona 
č. 312/2002 Sb., kdy cílem této novely je mimo jiné i srovnání řady zákonných 
podmínek s podmínkami státních úředníků dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě. Bohužel na ohodnocování úředníků ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb. 
takto nahlíženo není. 
Naše zásadní připomínka k rozdílnému odměňování státních úředníků a 
úředníků územních samosprávných celků, která byla uplatňována již v 
minulém roce, je nyní umocněna tím, že větší rozsah povinností a značná 
omezení nejsou úředníkům ÚSC nijak kompenzovány, navrhované zařazení 
úředníků ÚSC do přílohy č. 1 s nejnižšími platovými tarify přispěje ještě k nižší 
motivaci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a odchodu těchto zaměstnanců 
z pracovních poměrů k ÚSC, a neposledně navrhovaná novela zákona č. 
312/2002 Sb., jejímž cílem je mimo jiné srovnání řady podmínek se zákonem 
o státní službě.  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Navrhujeme tedy, dle výše uvedeného, ponechání příloh č. 1 až 5 k nařízení č. 
341/2017 Sb., ponechání platového ohodnocení zaměstnanců – úředníků ÚSC 
dle zákona č. 312/2002 Sb. dle přílohy č. 2, která bude obsahovat shodné 
platové tarify, jako jsou v příloze č. 2 k nařízení č. 304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních zaměstnanců. 

K Části druhé 
čl. II bodu 1 
 
(§ 3 NV 
304/2014 Sb.) 
 
(odpočet praxe) 

Ministerstvo vnitra 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Jakubčíková 
974 817 346 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz) 
 

Dovolujeme si upozornit, že úvodní část ustanovení odstavce 6 neodpovídá 
znění § 201 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů. Ustanovení § 201 odst. 1 zákona o státní službě (na které § 201 odst. 
3 odkazuje) se vztahuje pouze na zaměstnance, kteří nesplňují požadavek § 7 
odst. 2 písm. c) až e) tohoto zákona, tedy vyšší odborné vzdělání a 
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu. Vhledem ke skutečnosti, že příloha č. 1 zákona o státní 
službě stanovuje vyšší odborné vzdělání až od 9. platové třídy, není možné v 
navrhovaném písmeni a) upravovat odečty pro státní zaměstnance zařazené v 
6. až 8. platové třídě. S ohledem na výše uvedené navrhujeme uvedené 
ustanovení upravit. 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhované znění je výsledkem konzultace se sekcí 
pro státní službu Ministerstva vnitra. Výkladová 
praxe umožňuje pod toto ustanovení podřadit širší 
okruh státních zaměstnanců (dle sdělení MV např. 
státní zaměstnance v režimu § 190a zákona o státní 
službě). 

K Části druhé 
čl. II bodu 4 
 
(příloha č. 4 NV 
304/2014 Sb.) 
 
(zvláštní 
příplatek) 

Ministerstvo financí 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Karel Tyll 
257 042 814 
Karel.Tyll@mfcr.cz) 

Se zavedením příplatku pro nové kategorie státních zaměstnanců, konkrétně 
pro cca 1 498 zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení, 
nesouhlasíme. V posledních letech se stává běžnou součástí novelizace 
předmětných nařízení, že některá skupina svým způsobem prosadí svůj zájem, 
což v porovnání s ostatními skupinami nemusí být zcela spravedlivým 
přístupem ze strany předkladatele. Pokud se u zaměstnanců, u kterých je nutné 
zavést zvláštní příplatek v příslušné skupině prací, nějak změnily podmínky 
výkonu služby, pak je nutné tyto podmínky podrobněji analyzovat a 
diskutovat. Za vhodnou platformu pro tuto diskuzi považujeme „Politicko-
odbornou pracovní skupinu pro odměňování ve veřejných službách a správě a 
ve státní službě“, kterou zastřešuje právě Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a na které by obdobné návrhy měly být předjednány, případně podpořeny. 
Diskuze na této platformě však neproběhla, ba ani nebyla započata. Bod tak 
navrhujeme zařadit na pořad některé z příštích schůzí a z návrhu jej v současné 
době odstranit.  
Na závěr vznášíme pochybnost nad tím, že správce rozpočtu kapitoly 
Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdil, že finanční dopady budou 
zajištěny v rámci schváleného limitu prostředků na platy České správy 
sociálního zabezpečení na rok 2020 i léta následující. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Konstrukce titulu pro poskytování zvláštního 
příplatku odpovídá pouze popisu situací spojených 
se značnou neuropsychickou zátěží a rizikem 
ohrožení zdraví srovnatelných se situacemi 
uvedenými bodu 2 I. skupiny služebních činností 
podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
Účelem navrhované změny je narovnání podmínek 
pro poskytování zvláštního příplatku státních 
zaměstnanců ve srovnatelně obtížných situacích. 
Proto je poskytování zvláštního příplatku vázáno 
pouze na řízení o pozůstalostních a invalidních 
důchodech a přímou komunikaci s pojištěnci a 
dalšími klienty ve specifických sociálních situacích. 
Vzhledem k relativně přísnému vymezení podmínek 
pro poskytování tohoto zvláštního příplatku nelze 
předpokládat jeho širší využití a ani významné 
rozpočtové dopady, které budou pokryty v rámci 
rozpočtové kapitoly.  
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHLED8HV)



36 
 

K odůvodnění Ministerstvo kultury 
 
(kontaktní osoby: 
Mgr. Lucie Šimková 
lucie.simkova@mkcr.cz, 
Ing. Michal Mejdrech 
michal.mejdrech@mkcr.cz, 
Ing. Jiří Kubec 
jiri.kubec@mkcr.cz) 

K obecné části odůvodnění, bodu E) – Předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet (k nařízení vlády č. 
341/2017 Sb.) 
V poslední větě třetího odstavce, se uvádí, že „Potřebné finanční prostředky na 
pokrytí nákladů spojených s valorizací stupnic platových tarifů jsou 
zabezpečeny v rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2020“. Potřeba 
finančních prostředků na kompenzaci navýšení tarifů o 1 500 Kč však bude 
vyšší, než je mechanický přepočet 1500 Kč na jednoho zaměstnance a měsíc. 
Navýšení tarifní složky platu vyvolá zvýšení průměrného hodinového výdělku, 
ze kterého vychází sazby příplatků a náhrad. Jedná se o příplatek za noční 
práci, za práci v sobotu a v neděli, příplatek za práci přesčas, příplatek za 
dělenou směnu, příplatek za práci ve svátek, odměnu za pracovní pohotovost, 
náhradu mzdy za dovolenou, náhradu za pracovní neschopnost placenou 
zaměstnavatelem a ostatní druhy náhrad. Objem práce včetně práce zatížené 
příplatky bude i v roce 2020 prováděn nejméně v rozsahu let minulých a 
výplata výše uvedených netarifních složek tak bude pro organizace povinným 
výdajem. 
Navýšení tarifních platů vyvolá i nárůst nákladů na vyplacené příplatky za 
vedení. Celkové navýšení nejvyššího platového tarifu ve třídě, od kterého se 
odvíjí hranice příplatků za vedení v zákoníku práce v důsledku obou změn, činí 
od 11,53 % v 5. platové třídě (relevantní pro příplatky za vedení) po 6,80 % v 
16. platové třídě. O tyto procentní hodnoty je zaměstnavatel povinen navýšit 
příplatky za vedení, přiznané na spodní hranici rozpětí. 
Ministerstvem financí byly na kompenzaci výdajů na platy související se 
zrušením stupnice platových tarifů poskytnuty výdaje na platy jako 2 % + 1 % 
z objemu platů. Tato částka je postačující na krytí jak navýšených tarifů, tak 
sekundárních vlivů. Kapitole byly dále poskytnuty prostředky na kompenzaci 
navýšených tarifů ve stupnici platových tarifů č. 2. Prostředky byly poskytnuty 
jako dvanáctinásobek konstanty 1500 na každého zaměstnance. Navýšení 
měsíčního tarifu o 1 500 Kč však vyvolá následné navýšení ostatních složek 
platu o 75 Kč (sekundární vliv). Toto dodatečné navýšení představuje v 
podmínkách kapitoly roční objem výdajů na platy 5 904 000 Kč. Objem 
kompenzace poskytnutý MF pro tento účel je proto nedostatečný. Z prostředků 
poskytnutých na posun v tabulkách jej lze krýt pouze do výše zůstatku, tedy do 
výše 3 218 101 Kč. Zbývajících 2 685 899 Kč výdajů na platy, včetně 
zákonného pojistného pak 3 647 451 Kč, není zabezpečeno v rámci návrhu 
státního rozpočtu a jde na vrub rozpočtů příspěvkových organizací. 
 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhované sloučení současné 1. a 2. stupnice 
platových tarifů je mj. navrhováno na základě 
dlouhodobých požadavků Ministerstva kultury; 
MPSV není věcně příslušné řešit související otázky 
rozpočtových dopadů. Doporučujeme proto obrátit 
se v této věci na Ministerstvo financí. 
Připomínkové místo dle vyjádření zástupců na 
připomínce netrvá. 
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Souhrnné vyčíslení dopadů těchto změn v Kč do rozpočtů kapitoly je v 
následující tabulce:  

  
 
Ministerstvo kultury proto požaduje ve větě „Potřebné finanční prostředky na 
pokrytí nákladů spojených s valorizací stupnic platových tarifů jsou 
zabezpečeny v rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2020“ za slovo „jsou“ 
vložit slovo „částečně“. 

 
 

Zásadní připomínky nad rámec návrhu 
 

Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K návrhu jako 
celku 

Ministerstvo financí 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Karel Tyll 
257 042 814 
Karel.Tyll@mfcr.cz) 

Na základě písemné korespondence mezi předsedou vlády a ministryní práce 
a sociálních věcí si i z pozice zájmu Ministerstva financí dovolujeme uplatnit 
zásadní připomínku, kterou je rozdělení stupnic platových tarifů podle zdroje 
financování platů zaměstnanců. Zástupci územních samosprávných 
dlouhodobě požadují autonomii v řízení svých rozpočtů, potažmo v 
rozhodování o platových poměrech svých zaměstnanců, proto by i zájmen 
vlády měla být co nejmenší odpovědnost za zcela autonomní zdroje 
financování platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, na které nemá 
přímý vliv, ačkoliv jsou součástí veřejných rozpočtů. Shodně není žádoucí, 
aby zaměstnanci s vazbou na rozpočty veřejných zdravotních pojišťoven 
(financování platů těchto zaměstnanců je realizováno prostřednictvím 
úhradové vyhlášky, kterou lze vydat vždy pouze pro celý kalendářní rok) byli 
odměňováni podle shodné stupnice, jako zaměstnanci s vazbou na státní 
rozpočet či rozpočty územních samosprávných celků. V konkrétním návrhu 
se přikláníme k rozdělení nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

VYSVĚTLENO. 
 
Na základě korespondence mezi předsedou vlády a 
ministryní práce a sociálních věcí bylo navrženo tuto 
otázku řešit v rámci politicko-odborné pracovní 
skupiny k odměňování. 
Na takto zásadní změně je třeba nejprve získat širší 
politickou a odbornou shodu. 

popis 
vlivu

zrušení stupnice 
č. 1

navýšení tarifů o 
1 500 Kč celkem limit osob.nákl.

potřeba 76 936 616 123 984 000 200 920 616 272 850 197
MF 80 154 717 118 080 000 198 234 717 269 202 746

zbývá 3 218 101 -5 904 000 -2 685 899 -3 647 451
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

předpisů na tři nová nařízení vlády, jejichž obsah bude definovat platové 
poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě navázaných na konkrétní 
zdroj financování. Všechna tři nová nařízení bude mít ve své gesci 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a bude je jako doposud schvalovat vláda. 
O každém z těchto nařízení bude však před i v průběhu realizace právní úpravy 
vedena diskuze se zástupci subjektů, které rozhodují o svých rozpočtech. 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Jihočeský 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Ivan Pavličík 
386 720 517 
pavlicik@kraj-jihocesky.cz) 

Navrhujeme zefektivnění celého systému odměňování ve veřejných službách 
a správě (i státních zaměstnanců), a to formou redukce počtu platových stupňů 
(na maximálně 7 až 8 platových stupňů), přičemž nová výše platového tarifu 
v prvním stupni by odpovídala tarifu minimálně v 5. stupni současné tabulky 
a výše platového tarifu v posledním stupni by se shodovala s úrovní tarifu ve 
12. stupni současné tabulky.  
Zároveň navrhujeme adekvátní výrazné snížení počtu let započitatelné praxe 
pro zařazení do jednotlivých nově nastavených platových stupňů.  
Odůvodnění: 
Jestliže se text důvodové zprávy k návrhu (mj. uvedeno: „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.“) opírá právě o zajištění 
konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce, lze oponovat, že pouhé 
navýšení platových tarifů ve všech platových třídách a stupních o shodnou 
částku tuto proklamovanou konkurenceschopnost nezajistí. Aktuálně 
navrhované nastavení platových tarifů bude působit v praxi spíše 
demotivačně. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 
 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Karlovarský 
 
(kontaktní osoba: 
Lenka Fratričová 
354 222 245 
lenka.fratricova@kr-
karlovarsky.cz) 
 

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 i v nově navrhované výši nekonkurenceschopná 
mzdám na trhu práce. Také z výše uvedených důvodů se může stávající systém 
odměňování stát do budoucna neudržitelným. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
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Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Královehradecký 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Iva Kutíková 
495 817 314 
ikutikova@kr-kralovehradecky.cz) 
 

Navrhujeme též 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 i v nově navrhované výši 
nekonkurenceschopná mzdám na trhu práce. Také z výše uvedených důvodů 
se může stávající systém odměňování stát do budoucna neudržitelným. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 
 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Liberecký 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Ivana Jarošová 
ivana.jarosova@kraj-lbc.cz) 

Opakovaně navrhujeme zefektivnit celý systém odměňování, a to 
přepracováním stupnice platových tarifů s tím, že se výrazně sníží jejich počet, 
přičemž výše tarifního platu v prvním stupni bude odpovídat minimálně 5. 
stupni současné tabulky a poslední stupeň bude odpovídat současnému 12. 
stupni. Pro zařazení do posledního platového stupně navrhujeme stanovit 
podmínku dosažení 15 let praxe. U zaměstnanců s delší praxí mohou 
zaměstnavatelé zvyšovat platy nenárokovými složkami platu, což posílí 
personální práci a tlak na jejich výkonnost. Plošné zvýšení platů s ohledem na 
vývoj mezd a inflaci by bylo řešeno navýšením částek u všech platových 
tarifů, tedy obdobně jako v případě zaslaného návrhu 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
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pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 
 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Olomoucký 
 
(kontaktní osoba: 
neuvedena) 

Navrhujeme zásadní přehodnocení současného systému odměňování ve 
veřejné správě, současné nastavení není efektivní ani motivační. Při 
současném stavu na pracovním trhu se nedaří (opakovaně) některé pozice 
obsadit zejména z důvodu nekonkurenceschopnosti v platové sféře. Stávající 
zaměstnanci z ÚSC odchází za lepším finančním ohodnocením a adekvátní 
náhradu sehnat je v podstatě nemožné.  V neposlední řadě nutno dodat, že 
náklady na splnění podmínek výkonu práce (např. přípravy a samotné 
vykonání zkoušek odborné způsobilosti) zaměstnanců, kteří takto odejdou, 
jdou v podstatě vniveč. 
V důvodové zprávě k návrhu zaznívá, že: „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.“. Zejména konkurenceschopnost však navrhovaným zvýšením 
platových tarifů lze dosáhnout jen těžko. A pro zvyšování platů pomocí 
nenárokových složek platu má ÚSC jako zaměstnavatel pouze omezené 
možnosti svázané pravidly zákoníku práce.  
Dle našeho názoru by mělo smysl snížení počtu stupňů v jednotlivých 
platových třídách, výrazné zvýšení částek v 1. stupních a zvýraznění rozdílů 
mezi jednotlivými stupni v rámci platových tříd. Přehlednosti, smysluplnosti 
a spravedlnosti v zařazování do tříd a v odměňování ve veřejné správě by 
rovněž prospělo totální přepracování katalogu prací. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 
 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Pardubický 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Jitka Dostálová 
jitka.dostalova@pardubickykraj.cz) 

Pokud jde o návrh obecně, 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 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
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zvýšením částky 1. stupně platových tříd, která je v současné době i v nově 
navrhované výši nekonkurenceschopná mzdám na trhu práce. Také z výše 
uvedených důvodů se může stávající systém odměňování stát do budoucna 
neudržitelným. 

dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 
 

K návrhu jako 
celku 

Kraj Zlínský 
 
(kontaktní osoba: 
Ing. Petr Kedra 
577 043 205 
petr.kedra@kr-zlinsky.cz) 

Navrhujeme přehodnocení současného stavu systému odměňování. 
Navrhujeme zejména zásadní snížení počtu platových stupňů (redukce na 
maximálně 5 platových stupňů), se současným výrazným zvýšením částky 1. 
stupně platových tříd. 
Odůvodnění:  
Současné nastavení není efektivní a působí v praxi demotivačně. Plat v 1. 
stupni platových tříd je v současné době i v nově navrhované výši neschopný 
konkurence mzdám na trhu práce. Také z výše uvedených důvodů se může 
stávající systém odměňování stát do budoucna neudržitelným. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Systém platových stupňů je založen na skutečnosti, že 
s prodlužováním délky praxe (státního) zaměstnance 
dochází ke zvyšování jeho pracovních zkušeností a 
dovedností, což je nutné ohodnotit. Současný systém 
12. platových stupňů umožňuje, aby růst platového 
tarifu byl pozvolný, a nikoliv skokový, jako by tomu 
bylo v případě snížení počtu platových stupňů. 
Takový růst platového tarifu odráží skutečnost, že 
pracovní zkušenosti, kterou zaměstnanec praxí 
získává, rostou spíše lineárně. 
Zároveň je třeba konstatovat, že radikální zvýšení 
platových tarifů v prvním stupni by znamenalo 
značnou zátěž pro veřejné rozpočty. Jen zařazení 
všech zaměstnanců s praxí delší 15 let do současného 
nejvyššího platového stupně by představovalo pro 
rozpočty ÚSC u navrhované 1. stupnice platových 
tarifů nárůst finančních nákladů o 1,33 mld. Kč a u 
navrhované 2. stupnice platových tarifů o 550 mil. Kč. 

K Části první čl. 
I 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
(kontaktní osoby: 
Mgr. Zdeňka Přenosilová 

Žádáme za novelizační bod 8. doplnit nový novelizační bod 9., který zní: „9. 
V příloze č. 5 se ve IV. skupině na konci textu bodu 2.3. doplňují slova „a v 

AKCEPTOVÁNO. 
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(NV 341/2017 
Sb.) 
 
(zvláštní 
příplatek) 

221 997 355 
zprenosilova@msp.justice.cz, 
Ing. Ivan Novotný 
244 024 950 
inovotny@grvs.justice.cz) 

přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech 
zabezpečovací detence“.  
Výše uvedenou připomínku, kterou označujeme za zásadní, odůvodňujeme 
skutečností, že jednou z organizačních jednotek, působících v rámci Vězeňské 
služby ČR, je i Střední odborné učiliště, které má statut školského zařízení a 
problematickou oblastí se stává určení správné výše zvláštního příplatku 
pedagogickým pracovníkům. Vzhledem k tomu, že tyto profese jsou co do 
výše zvláštního příplatku přímo vyjmenovány v I. nebo II. skupině, není 
možné aplikovat možnost danou nařízením vlády, podle které se zaměstnanci 
poskytne jen jeden zvláštní příplatek, a to ten pro něj nejvýhodnější. Dochází 
tím k neodůvodnitelnému stavu, kdy pedagogickým pracovníkům ve Středním 
odborném učilišti Vězeňské služby, kteří přicházející do styku s vězněnými 
osobami stejně jako ostatní zaměstnanci Vězeňské služby ČR, lze přiznat 
zvláštní příplatek toliko podle skupiny I. nebo II., zatímco ostatním 
zaměstnancům je přiznáván zvláštní příplatek podle skupiny IV. Jsme toho 
názoru, že jediným možným řešením je, stejně jako tomu bylo v nedávné době 
u lékařů a ostatního nelékařského personálu, rozšířit výčet profesí ve skupině 
IV. tak, jak je navrhováno.  
Přiznání stejného zvláštního příplatku jako ostatním zaměstnancům Vězeňské 
služby ČR nebude představovat žádné další finanční požadavky na státní 
rozpočet. Zvýšené výdaje spojené sjednocením zvláštního příplatku si 
Vězeňská služba ČR pokryje ze schváleného rozpočtu. 

Obsah připomínky bude MPSV zapracován do návrhu 
nařízení vlády. Jedná se o legislativně-technické 
zpřesnění. 
 
Jedná se o přímou pedagogickou činnost podle z 
č. 563/2004 Sb., kterou se zabezpečuje výkon vazby, 
trestu nebo zabezpečovací detence. Podle toho by bylo 
možné přiznat zvláštní příplatek ve IV. skupině i podle 
stávajícího znění bodu 2.3. Záměrem doplnění je podle 
MSp odstranění nejistoty vznikající tím, že je v tomto 
ustanovení přímo citována zdravotní péče o vězněné 
osoby, kterou je také zabezpečován výkon vazby, 
trestu a zabezpečovací detence, ale jako zvláštní 
činnost je uvedena zvlášť, kdežto pedagogická činnost 
zde explicitně uvedena není. K nejistotě přispívá i 
skutečnost, že zvláštní příplatky pedagogickým 
pracovníkům se řeší ve skupině I. II.  
Míra neuropsychické zátěže a rizika ohrožení života a 
zdraví pedagogických pracovníků provádějící 
pedagogickou činnost vůči vězněným osobám je 
stejná jako u ostatních zaměstnanců zabezpečující 
výkon vazby, trestu a zabezpečovací detence. 

K Části první čl. 
I 
 
(NV 341/2017 
Sb.) 
 
(klíčový 
zaměstnanec) 

Ministerstvo vnitra 
 
(kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Jakubčíková 
974 817 346 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz) 
 

Současný systém odměňování ve veřejných službách a správě se vyznačuje 
nedostatečnou atraktivitou finančního ohodnocení pro mladé perspektivní 
zaměstnance a pro odborníky, kteří svoji specializaci mohou uplatnit i v 
soukromém sektoru. Nedostatečná stabilizace vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců, kteří vykonávají nejnáročnější činnosti, je pak obecným 
problémem, se kterým se veřejná správa potýká dlouhodobě. Z poznatků 
Ministerstva vnitra je pak zřejmé, že problém získat perspektivní a vysoce 
kvalifikované zaměstnance, kteří vykonávají nejnáročnější činnosti a svoji 
odbornost by mohli uplatnit za vysoce nadstandardních podmínek i v 
soukromém sektoru, je i na úrovni územních samosprávných celků. 
V případě mladších zaměstnanců se jako problém jeví přísná vazba růstu 
platového tarifu v závislosti na počtu let odborné praxe, která je nevýhodná 
zvláště pro nejschopnější zaměstnance. Pokud jde o odborníky, je veřejná 
správa se současnou platovou úrovní v konkurenční nevýhodě proti soukromé 

VYSVĚTLENO. 
 
Institut „klíčového zaměstnance“ se v současnosti 
uplatňuje u státní služby, týká se státních 
zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do 12. až 16. platové 
třídy. Jedná se tedy o státní zaměstnance, kteří 
vykonávají nejnáročnější činnosti, mnohdy 
koncepčního charakteru s celostátním významem. 
Institut „klíčového zaměstnance“ byl tedy zaveden 
vzhledem k nezbytné potřebě státu zajistit tyto 
činnosti kvalifikovanými odborníky. 
Již v současnosti mají zaměstnavatelé možnost 
ohodnotit zaměstnance, kteří dosahují velmi dobrých 
pracovních výsledků nebo plní větší rozsah 
pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci osobním 
příplatkem až do výše 50 % platového tarifu 
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sféře, zejména pak v některých nadstandardně odměňovaných oborech, které 
vyžadují dlouhodobou předběžnou přípravu v podobě studia na vysoké škole 
a následné odborné praxe. 
V nařízení vlády č. 341/2017 Sb. proto navrhujeme upravit možnost zvýšení 
platového tarifu klíčovým odborníkům obdobným způsobem, jako je tomu v 
§ 1 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Měla by tedy být stanovena 
možnost zaměstnavatele určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového 
tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro pracovní 
místo, na které je zaměstnanec zařazen nebo jmenován, a to za těchto 
podmínek:  

- zaměstnanec je zařazen nebo jmenován na pracovní místo, pro které 
je stanovena alespoň 10. platová třída (v nařízení vlády č. 304/2014 
Sb. je stanovena podmínka alespoň 12. platové třídy, v prostředí 
mimo státní službu však je zřejmě vhodné zohlednit zařazení prací 
obecně do nižších platových tříd),  

- předmětné pracovní místo je ve vnitřním předpisu zaměstnavatele 
označeno za klíčové, 

- předmětné pracovní místo náleží mezi nařízením vlády (resp. jeho 
přílohou) stanovená povolání (práce); vymezení seznamu těchto 
povolání, které by zřejmě mělo vycházet z nařízení vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, a zejména z praktických zkušeností 
zaměstnavatelů, ponecháváme na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí (mělo by však jistě jít o taková povolání, která jsou pro 
zaměstnavatele z hlediska jejich odbornosti skutečně klíčová), 

- předpokladem uvedeného postupu je skutečnost, že zaměstnanec plní 
na pracovním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější 
úkoly, jejichž plnění je pro zaměstnavatele k řádnému zajištění 
výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto úkoly vyžadují 
nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru 
práce,  

- zaměstnavatel může ve vnitřním předpisu označit nejvýše 5 % 
pracovních míst za klíčová, 

- platový tarif lze uvedeným postupem zaměstnanci určit nejdéle na 
dobu jednoho roku, a to opakovaně. 

nejvyššího platového stupně v rámci třídy, do které je 
zaměstnanec zařazen. V případě všeobecně 
uznávaných odborníků, kteří jsou zařazeni do 10. až 
16. platové třídy pak může zaměstnavatel poskytnout 
osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do níž je 
zaměstnanec zařazen. 
Úprava poskytování fakultativních složek platu, 
včetně osobního příplatku, u státních zaměstnanců je 
velmi rigidní, navázaná na služební hodnocení a 
omezená maximální výší. 
Připomínka bude předmětem jednání politicko-
odborné skupiny. 
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K Části první čl. 
I 
 
(NV 341/2017 
Sb. - § 7 odst. 2) 
 
(minimální výše 
příplatku za 
ztížené pracovní 
prostředí) 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

Podle § 128 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále 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. 2019, která činí 13. 350 Kč, 
představuje minimální výše zmíněného příplatku částku 667,5 Kč (0,05 x 
13.350). Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, nicméně ve svém § 7 odst. 2 stanoví, že výše 
příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 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 500 Kč, ačkoliv tato částka je nižší než 5% stávající základní 
sazby minimální mzdy za měsíc. Zaměstnanci odměňovanému platem by od 
ledna 2020 měl příslušet příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
ve výši 5 % stávající základní sazby valorizované minimální mzdy pro rok 
2020. Z uvedeného důvodu navrhujeme spodní hranice příplatku zvýšit. 

VYSVĚTLENO. 
 
V posledních dvou letech došlo ke zvýšení rozpětí 
tohoto příplatku. Případné další navyšování by bylo 
třeba konzultovat s Ministerstvem financí 
v souvislosti s rozpočtovými dopady. Vzhledem 
k zásadní připomínce Ministerstva financí lze 
očekávat, že s návrhem navýšení příplatku za ztížené 
pracovní prostředí souhlasit nebude. 
Vzhledem ke skutečnosti, že příplatek je stanoven 
rozpětím, je namístě aby jej zaměstnavatel poskytoval 
vždy s přihlédnutím ke konkrétní míře ztěžujícího 
vlivu v rámci celého rozpětí. 
Připomínkové místo vysvětlení předkladatele 
akceptuje. 

K Části první čl. 
I 
 
(NV 341/2017 
Sb. – příloha č. 
6) 
 
(zvláštní 
příplatek) 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

Bod 6.3 (s tělesným nebo mentálním postižením) ve IV. skupině – Práce s 
nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení 
života nebo zdraví – navrhujeme upravit pojem „mentální postižení“ pojmem 
„duševní poruchou nebo poruchou chování“. Bod 6.3 zní následovně: 
„6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám 
u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb 
6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, 
6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko 
nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v 
samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí, 
6.3. s tělesným postižením nebo duševní poruchou nebo poruchou chování.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění termínů, neboť při přiznávání zvláštního příplatku podle 
uvedeného bodu 6.3 zaznamenáváme v praxi problémy nejednotného postupu 
a přístupu, pokud jde o výklad užitého pojmu „osoby s mentálním 
postižením“. Při výkladu uvedeného pojmu vycházíme z mezinárodních 
dokumentů WHO, které používají pojmy duševní poruchy a poruchy chování. 
Na uvedené úpravě se navíc shodli sociální partneři. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Obsah připomínky bude MPSV zapracován do návrhu 
nařízení vlády. Jedná se o legislativně-technické 
zpřesnění. 
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K Části první čl. 
I 
 
(NV 341/2017 
Sb. – příloha č. 
6) 
 
(zvláštní 
příplatek) 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

Nad rámec předloženého návrhu požadujeme doplnit do přílohy č. 6 k nařízení 
vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě i následující činnosti v I. skupině zvláštního příplatku: 
„9. Práce spojené s prováděním a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel 
10. Práce spočívající v provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání 
přestupků a rozhodování o nich“ 
Odůvodnění: 
Tyto činnosti jsou obdobně jako jiné činnosti zařazené v této skupině spojené 
s vyšší mírou neuropsychické zátěže. Při jejich provádění přicházejí 
zaměstnanci do styku s žadateli resp. účastníky v řízení často v emocionálním 
vypětí způsobeným pro ně stresovou situací, kteří případný pro ně negativní 
výsledek mohou vnímat velice citlivě a nepřiměřeně reagovat. V případě 
zkušebních komisařů je dále rizikovým faktorem i to, že jsou přítomni přímo 
ve vozidle řízeném osobou, která dosud není držitelem řidičského oprávnění. 
O těchto skupinách prací bylo s předkladatelem opakovaně jednáno. 

VYSVĚTLENO. 
 
Připomínky byly vzneseny nad rámec navrhované 
úpravy. Případné změny by bylo vhodné projednat 
předem v rámci širší odborné diskuse. 
Nicméně lze konstatovat, že navrhovaný bod „9. 
Práce spojené s prováděním a hodnocení zkoušek 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel“ 
nenaplňuje požadavek zvýšené míry neuropsychické 
zátěže do té míry, aby byl založen nárok na zvláštní 
příplatek. Určitá míra neuropsychické zátěže je již 
zohledněna v zařazení práce do platové třídy. Co se 
týče bodu „10. Práce spočívající v provádění úkonů v 
řízení o přestupcích, projednávání přestupků a 
rozhodování o nich“ by bylo možné uvažovat o 
vymezení konkrétního znění. Zároveň by bylo třeba 
kvantifikovat dopady případné úpravy do veřejných 
rozpočtů. 
Podnět bude předmětem jednání politicko-odborné 
skupiny. 

K Části první čl. 
I 
 
(NV 341/2017 
Sb.) 
 
(zvláštní 
příplatek) 

Kraj Karlovarský 
 
(kontaktní osoba: 
Lenka Fratričová 
354 222 245 
lenka.fratricova@kr-
karlovarsky.cz) 
 

Do ČÁSTI PRVNÍ návrhu, která se týká změny nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, navrhujeme doplnit 
za bod 7 nový bod 8 týkající se rozšíření skupiny prací podle míry ztěžujících 
vlivů pracovních podmínek u prací vyžadujících individuální přístup k 
jednotlivým osobám spočívající v soustavném přímém osobním styku s níže 
uvedenými skupinami osob, který zní: 
„8.  V příloze č. 5 se v I. skupině doplňují za bod 3.2. nové body, které znějí: 
3.3. pachateli protiprávního jednání při rozhodování o vině, ukládání 
správního trestu a ochranných opatřeních v řízeních o přestupcích, 
3.4. oběťmi protiprávní činnosti, osobami přímo postiženými spácháním 
přestupku, 
3.5. občany a cizinci při výkonu matriční agendy u úřadu obce s 
rozšířenou působností (zejména při vyřizování agend souvisejících s úmrtím, 
změnou pohlaví, s mezinárodním právem a obstaráváním cizozemských 
dokladů).“ 
 
Dosavadní navrhovaný bod 8 se označuje jako bod 9. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínky byly vzneseny nad rámec navrhované 
úpravy. Případné změny by bylo vhodné projednat 
předem v rámci širší odborné diskuse. 
Bylo možné uvažovat o vymezení konkrétního 
vymezení nových titulů pro poskytování zvláštního 
příplatku v souvislosti s řízeními o přestupcích. titulů 
pro. Zároveň by bylo třeba kvantifikovat dopady 
případné úpravy do veřejných rozpočtů. 
Navrhovaný příplatek 3.5. nesplňuje požadavek na 
zvýšenou míru neuropsychické zátěže do té míry, aby 
byl založen nárok na zvláštní příplatek. Určitá míra 
neuropsychické zátěže je již zohledněna v zařazení 
práce do platové třídy. 
Podnět může být projednán v rámci širší revize 
systému zvláštních příplatků např. na půdě politicko-
odborné skupiny. 
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Odůvodnění: 
Navrhovaná novela, kterou připomínkujeme, totiž v otázce přiznání 
zvláštního příplatku zohledňuje nově pouze činnosti státních zaměstnanců 
spočívajících v sepisování žádostí o invalidní nebo pozůstalostní důchod a 
činnosti vykonávané v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na 
dávky důchodového nebo nemocenského pojištění, které jsou spojeny se 
zvýšenou mírou neuropsychické zátěže tak, aby bylo respektováno rovné 
zacházení se zaměstnanci, a umožněna spravedlivější diferenciaci výše 
odměny za výkon služby podle ztěžujících vlivů u správních činností.   
Jako důvod je uváděna zvýšená míra neuropsychické zátěže uvedených 
činností z nutnosti individuálně a přímo jednat s občany v emocionálně 
vypjaté situaci a nutnost okamžitě nebo v krátkém časovém úseku reagovat na 
širokou škálu odborných dotazů, a to i za situace, kdy jsou klienti ve vypjaté 
emocionální situaci. 
Domníváme se, že v porovnání s jinými, srovnatelnými, správními činnostmi, 
které jsou spojeny se zvýšenou neuropsychickou zátěží, je u výše 
navrhovaných činností zátěž stejná, ne-li vyšší, proto jsme přistoupili k návrhu 
na doplnění přílohy 5 v I. skupině o nové body 3.3., 3.4. a 3.5. 
• K bodům 3.3. a 3.4. 
Z důvodu spravedlivého odměňování navrhujeme zavést nový titul pro 
poskytování zvláštního příspěvku v I. skupině. S účinností zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byla provedena nová zákonná 
úprava správního trestání, jež do značné míry přebírá instituty trestního řízení. 
Podle ustálené judikatury, ať již tuzemské či evropské, je správní trestání 
neoddělitelnou součástí trestního práva. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, upravuje přestupky, k jejichž projednání jsou příslušné obecní 
úřady. Úředníci samosprávných celků rozhodují o vině, uložení druhu 
správního trestu i ochranných opatřeních, spočívajících v zákazu navštěvovat 
určená veřejně přístupná místa, nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní 
a jiné společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou 
osobou nebo vymezeným okruhem osob nebo v povinnosti podrobit se 
vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování. 
Je tedy zřejmé, že úředník je vystaven soustavnému přímému styku s osobami 
agresorů, násilníků, vč. členů organizovaných skupin. Stejně tak však jedná i 
s jejich oběťmi, osobami, jimž byla způsobena přestupkem újma na zdraví, na 
majetku, s oběťmi domácího násilí. Tyto osoby jsou vystaveny agresi ze strany 
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nejbližší osoby a jednání před správním orgánem probíhá v emočně vypjaté 
situaci.  
U některých přestupků a korespondujících trestných činů se jejich formální 
znaky překrývají, v praxi se často stává, že věc původně řešená jako přestupek, 
je později souzena jako trestný čin a naopak. Zatímco zaměstnancům 
provádějících pracovní činnost v rámci trestního řízení, či provádějících 
úkony související s činností soudu nebo státního zastupitelství, aktuálně 
umožňuje titul zvláštní příplatek poskytnout (viz současná příloha č. 6 zákona 
č. 341/2017 Sb. - I. skupina, bod 8. a II. skupina, bod 4.), úředníkům správního 
trestání nikoli. 
• K bodu 3.5.  
Agenda související s vyřízením úmrtí je emočně vypjatá a rozhodně 
představuje vysokou neuropsychickou zátěž. Pozůstalí se často potřebují 
podělit o traumata provázející např. dopravní nehody, úmrtí dětí, násilnou 
smrt apod. Úředník tuto neuropsychickou zátěž přejímá. Obdobný proces se 
týká klientů vyřizujících postupně několikery matriční doklady při změně 
pohlaví. Cizinecká agenda představuje rovněž vysokou míru neuropsychické 
zátěže, neboť vyžaduje předkládání dokladů z ciziny, které jsou pro žadatele 
často těžko dostupné. Při snaze osvobodit se od nepříjemné povinnosti doložit 
cizozemské listiny, stupňují klienti svoji agresi. Na úřadu s rozšířenou 
působností je kontakt s cizinci dennodenní, tedy soustavný. Zaměstnanec musí 
být schopen v krátkém časovém úseku reagovat na širokou škálu odborných 
dotazů, zahrnujících znalost mezinárodního práva, a odolat psychické zátěži.  
Závěr: 
Návrh 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. 
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. Změna úpravy 
zvláštního příplatku pak umožňuje spravedlivější diferenciaci výše odměny 
podle ztěžujících vlivů u správních činností vykonávaných zaměstnanci 
samosprávných územních celků. 

K Části první čl. 
I 
 

Hlavní město Praha 
 
(kontaktní osoba: 

Požadujeme navrhované znění nahradit následujícím zněním: 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
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(NV 341/2017 
Sb.) 
 
(horní hranice 
zvláštního 
příplatku) 

Ing. Eduard Šuster 
222 025 004 
schuster@mppraha.cz) 

VARIANTA I. 
„Čl. I 

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení 
vlády č. 263/2018 Sb., zní: 
 „d) IV. 1 880 až 9 000 Kč,“.“.  
 
VARIANTA II. 

„Čl. I 
Ustanovení § 8 odstavec 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení 
vlády č. 263/2018 Sb., zní: 
 „(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině: 
a) I. 500 až 2 800 Kč, 
b) II. 750 až 4 000 Kč, 
c) III. 1 250 až 6 500 Kč, 
d) IV. 1 880 až 9 000 Kč, 
e) V. 2 500 až 11 500 Kč.“.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
která směřuje ke zvýšení horní hranice zvláštního příplatku (tzv. rizikový 
příplatek) strážníků obecní policie na 9 000 Kč (Varianta I.). Důvody návrhu 
byly podrobněji uvedeny již v dopise JUDr. Hany Kordové Marvanové, 
členky Rady hlavního města Prahy pro oblast legislativy, č. j. MHMP 
2098637/2018 ze dne 3. 1. 2019, adresovaném ministryni práce a sociálních 
věcí a vychází z připomínek, které Městská policie hlavního města Prahy 
prostřednictvím hlavního města Prahy již v minulosti uplatnila. Městská 
policie hlavního města Prahy pro tyto účely na uvedené připomínky v plném 
rozsahu odkazuje a k tomu dále doplňuje, jak výše uvedeno.  
Zvýšení horní hranice rizikových příplatků je na místě také ve vztahu k 
valorizaci a postupnému zvyšováním platových tarifů. Vzhledem k tomu, že i 
v roce 2019 má dojít k plánovanému zvyšování platových tarifů, a to v 
poměrně významné míře, klesne tím dále poměr rizikového příplatku k 

Disproporční navýšení horní hranice příplatku u jedné 
skupiny prací nepřipadá v úvahu, neboť by došlo 
k narušení právními předpisy předpokládaného 
odstupňování míry neuropsychické zátěže a rizika 
ohrožení zdraví. 
Navrhované výrazné zvýšení horní hranice zvláštního 
příplatku nese riziko narušení principu spravedlivého 
odměňování napříč veřejnými službami a správou, 
neboť pravděpodobně dojde k značným disproporcím 
v poskytované výši zvláštního příplatku při existenci 
stejné míry neuropsychické zátěže a rizika ohrožení 
zdraví, a to v návaznosti na rozpočtové možnosti 
konkrétních zaměstnavatelů. 
S tvrzením o neexistenci dopadů na veřejné rozpočty 
nelze zcela souhlasit, neboť zaměstnavatel je povinen 
odstupňovat výši zvláštního příplatku podle míry 
neuropsychické zátěže a rizika ohrožení zdraví 
v rámci celého rozpětí zvláštního příplatku v příslušné 
skupině. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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platovému tarifu. Horní hranice rizikového příplatku byla od roku 2007 (dne 
1. 1. 2007 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo ke dni 1. 
1. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě) zvýšena pouze jedenkrát, a to v 
roce 2017 nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, s účinností ode dne 1. 11. 2017. S ohledem na navrhované zvýšení 
platových tarifů tak tento nepoměr bude ještě výraznější než v minulosti. 
Městská policie hlavního města Prahy proto alternativně navrhuje zvýšení 
horní hranice rizikových příplatků pro všechny skupiny zaměstnanců, které na 
něj mají podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nárok (Varianta II.), a to 
zejména pro případ, kdy by ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí bylo 
shledáno navýšení rizikového příplatku pouze u jedné skupiny zaměstnanců 
jako nesystémové. Obě navrhované varianty zároveň nebudou mít mandatorní 
dopad do veřejných rozpočtů, neboť faktické zvýšení rizikového příplatku (až 
o 1 500 Kč) bude plně na rozhodnutí příslušných zaměstnavatelů podle jejich 
rozpočtových možností. 
 

K Části první čl. 
I bodům 2 a 8 
 
(NV 341/2017 
Sb.) 

Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost 
 
(kontaktní osoby: 
Mgr. Bc. Klára Malaníková, Ph.D. 
541 110 529, 
Mgr. Pavel Štěpáník 
541 110 692 
legislativa@nukib.cz) 

Stávající právní úprava i navrhovaná právní úprava odměňování zaměstnanců 
NÚKIB je diskriminační a nerespektuje základní princip stejné odměny za 
stejnou práci. Zákonodárce v § 2 odst. 2 zákona o státní službě vyloučil 
NÚKIB a ostatní orgány bezpečnostní komunity z regulace zákona o státní 
službě. Považujeme však za právně zcela nepřijatelné, aby důsledkem tohoto 
kroku zákonodárce bylo nastavení nižších platových tarifů zaměstnanců 
NÚKIB oproti platovým tarifům zaměstnanců ve státní službě. 
Současný systém odměňování zaměstnanců, jejichž platové poměry jsou 
určeny zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. (tedy i 
zaměstnanců NÚKIB), se vyznačuje neodůvodněným rozdílem oproti 
odměňování státních zaměstnanců, vykonávajících stejnou práci. Např. práce 
definovaná jako „koncepční analýza řešení nejsložitějších procesů a 
navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s 
celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy“ 
je v obou katalozích (v katalogu prací v režimu zákoníku práce [nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů], i ve státní službě [nařízení 
vlády č. 302/2014 Sb.]) zařazena do 13. platové třídy. Rozdíl mezi odměnou 
zaměstnance NÚKIB a státního úředníka, vykonávajícího 11 let uvedenou 

VYSVĚTLENO. 
 
MPSV na stanovisku z října loňského roku a nadále 
podporuje změnu způsobu odměňování zaměstnanců 
NKÚ, NBÚ a NÚKIB. MPSV se s ohledem na 
argumenty týkající se zvláštní povahy činnosti 
zaměstnanců uvedených úřadů domnívá, že by bylo 
vhodné upravit odměňování zaměstnanců NÚKIB 
obdobným způsobem, který je v současnosti obsahem 
návrhu novely 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 
NKÚ, 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 
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totožnou práci, činí 1500 Kč a v případě opakovaného vynikajícího hodnocení 
je tento rozdíl dokonce násobně vyšší. 
Rozdíl lze hodnotit jako nedůvodný, jelikož sama státní služba obsahuje 
množství institutů a nástrojů ke kompenzaci zvýšených povinností s ní 
spojených (přinejmenším již uvedenou možnost zvyšování praxe a platových 
stupňů na základě služebního hodnocení – viz § 3 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 
304/2014 Sb.; nárok státního zaměstnance na služební poměr na dobu 
neurčitou, jakmile vykoná úřednickou zkoušku – § 42 zák. č. 234/2014 Sb., o 
státní službě, atd.), nadto lze uvést, že zaměstnanci NÚKIB musí splňovat 
obdobné povinnosti (např. ve veřejné správě rovněž probíhá hodnocení 
zaměstnanců, podle § 302 zákoníku práce, jako alternativa služebnímu 
hodnocení atp.), uvedenými kompenzacemi přitom ale ze zákona nedisponují. 
Nadto samotný systém odměňování neodpovídá takto odůvodňovanému 
rozdílu, když k rozdílu mezi platovými tabulkami mezi veřejnou správou a 
státní službou dochází až od 12. platové třídy, přičemž povinnosti plynoucí ze 
služebního zákona jsou pro státní úředníky všech platových tříd stejné. Systém 
odměňování takovému rozdílu neodpovídá ani z toho důvodu, že podle § 178 
odst. 5 zákona o státní službě mají stejný plat jako státní zaměstnanci i osoby 
vykonávající na služebním místě práci v pracovním poměru. 
Není to přitom jiná povaha práce zaměstnanců NÚKIB, nýbrž bezpečnostní 
charakter působnosti organizace, který způsobuje nemožnost jejich zařazení 
do rozsahu regulace zákona o státní službě (mj. aplikace otevřenosti státní 
služby by u NÚKIB a dalších členů bezpečnostní komunity mohla ohrozit 
plnění jeho úkolů). To však neznamená, že by stejná práce neměla být 
honorována stejně.  
NÚKIB na tuto situaci upozorňuje opakovaně. V souvislosti s novelizací 
uvedených nařízení vlády, prováděnou v roce 2018 (č.j. MPSV-2018/176804-
522/2) bylo navázáno jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které v 
rámci vypořádání připomínek k návrhu vyslovilo podporu společnému 
postupu NÚKIB a Národního bezpečnostního úřadu za účelem rozebíraného 
vyrovnání platových rozdílů. MPSV se k myšlence vyjádřilo kladně a 
projevilo podporu vyrovnání formou vlastních platových řádů uvedených 
institucí. Tuto formu však rezolutně odmítlo Ministerstvo financí (č.j. MF-
23188/2019/1901-3). 
Snahu zvýšit platové tarify ve veřejné správě a státní službě lze hodnotit 
pozitivně, nicméně snahy o zlepšení platové situace ve veřejné správě a státní 

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). 
MPSV si je vědomo náročnosti úkolů, které jsou 
plněny NÚKIB, i specifických potřeb v rámci jeho 
odměňování. Změna příslušných zákonů nicméně leží 
mimo gesci MPSV.   
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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službě by měly být vedeny rovněž směrem k rovnému odměňování za stejnou 
práci. 
Navrhuje se taková úprava, aby byly výše popsané neodůvodněné rozdíly 
odstraněny pro zaměstnance NÚKIB, popřípadě dalších institucí s obdobným 
postavením, a to tak, aby byly využívány formou odkazu totožné platové tarify 
státních zaměstnanců a zaměstnanců zařazených v NÚKIB, popřípadě v 
orgánech státu uvedených v § 2 odst. 2 zákona o státní službě. 

K Části druhé 
čl. II 
 
(NV 304/2014 
Sb. - § 5 odst. 1) 
 
(minimální výše 
příplatku za práci 
ve ztíženém 
pracovním 
prostředí)  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 
 
(kontaktní osoba: 
JUDr. Petr Šulc 
234 462 597 
pravni@cmkos.cz)  
 

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 aktuální minimální výše zvláštního příplatku činila ve skupině 
I. pouze 500 Kč, neboť částka 500 Kč nedosahuje ani 5 % aktuální výše 
minimální mzdy. S ohledem na fakt, že se předpokládá valorizace minimální 
mzdy, by měla spodní hranice příplatku činit nejméně 5 % stávající základní 
sazby valorizované minimální mzdy pro rok 2020. Z uvedeného důvodu 
navrhujeme spodní hranici příplatku zvýšit. 

VYSVĚTELENO. 
 
V posledních dvou letech došlo ke zvýšení rozpětí 
tohoto příplatku. Případné další navyšování by bylo 
třeba konzultovat s Ministerstvem financí 
v souvislosti s rozpočtovými dopady. Vzhledem 
k zásadní připomínce Ministerstva financí lze 
očekávat, že s návrhem navýšení příplatku za ztížené 
pracovní prostředí souhlasit nebude. 
Vzhledem ke skutečnosti, že příplatek je stanoven 
rozpětím, je namístě aby jej zaměstnavatel poskytoval 
vždy s přihlédnutím ke konkrétní míře ztěžujícího 
vlivu v rámci celého rozpětí. 
Připomínkové místo vysvětlení předkladatele 
akceptuje. 
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