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IV. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Podle zařazení prací v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

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

o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, do platových tříd se určuje platová 

třída zaměstnanců ve veřejných službách a správě a klasifikují služební systemizovaná místa 

státních zaměstnanců. Právo zaměstnanců a státních zaměstnanců na platový tarif, který je 

základní složkou jejich platu, je proto do značné míry závislé na tom, jak je vymezení prací a 

správních činností v těchto nařízeních vlády určité a aktuální.  

Ve výkonu prací ve veřejných službách a správě a správních činností ve státní službě dochází 

v průběhu času vlivem organizačních změn, technického a technologického vývoje a úprav 

působnosti ke změnám, které ovlivňují jejich vymezení a zařazení do platových tříd. Je proto 

nezbytné katalog prací ve veřejných službách a správě i katalog správních činností doplňovat 

o nové práce a správní činnosti, aktualizovat jejich formulace a zařazení do jiných platových 

tříd nebo vypustit ty práce a činnosti, které se již nevykonávají. S ohledem na přijatelnou 

efektivitu legislativního procesu se novelizace uvedených právních předpisů provádějí po 

určitých časových úsecích tak, aby jejich nadměrné množství neztěžovalo jejich aplikaci.  

Vzhledem k meziodvětvovým návaznostem je nezbytně nutné, aby novelizace proběhla u obou 

zmíněných nařízení vlády současně. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

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

se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019. 

 

  
B. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je účinné od října 2010. Během jeho platnosti bylo dvakrát novelizováno, 

a to v širším rozsahu nařízením vlády č. 399/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018 a nařízením 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4Q5E)



20 
 

vlády č. 263/2018 Sb., které však reagovalo pouze na naléhavou potřebu úprav v oblasti 

soudnictví a státních zastupitelství.  

Nově se prokazuje, že je nutno oddělit úpravu zařazení všeobecných kontrolních prací od 

zařazení prací v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, blíže specifikovat odborné 

veterinární správní činnosti vykonávané v podmínkách veterinární správy a doplnit chybějící 

správní činnost spočívajících v koordinaci a usměrňování inspekce sociálních služeb a správní 

činnost, jejímž předmětem je inspekce práce. Do platových tříd se nově navrhuje zařadit práce 

v oblasti informační a administrativní bezpečnosti a zcela nově se zařazují do platových tříd 

práce v Úřadu evropského veřejného žalobce, práce pečující osoby v dětských skupinách a 

práce v oblasti městské silniční dopravy. Zásadně odlišně se navrhuje upravit vymezení prací 

v povolání „Knihovník“. Dále se doplňují některé úklidové, prádelenské a čistírenské práce, 

zpřesňují se znění ustanovení v povolání „Sociální pracovník“ a „Referent sociálních věcí“ a 

vypouští se zrušená nelékařská zdravotnická povolání „Terapeut tradiční čínské medicíny“ a 

„Specialista tradiční čínské medicíny“. Mimoto se navrhují další dílčí úpravy zpřesňující znění 

některých ustanovení, například v zařazení prací ve stravovacích provozech a prací v povolání 

„Asistent pedagoga“ a „Vychovatel“. 

 

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

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a zákonem č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), k jejichž 

provedení je navržena 

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

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

na spravedlivou odměnu za práci. Návrh je rovněž v souladu se zmocněním obsaženým v § 123 

odst. 6 písm. a) zákoníku práce, neboť stanoví zařazení prací do platových tříd v souladu 

s charakteristikami platových tříd odstupňovanými podle složitosti odpovědnosti a namáhavosti 

práce, které jsou uvedeny v příloze k zákoníku práce, a zmocněním v § 145 odst. 2 zákona 

o státní službě, protože stanoví zařazení správních činností do jednotlivých platových tříd podle 

jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a na základě charakteristik platových tříd 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.  

  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4Q5E)



21 
 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 
Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. V obecné 

rovině je třeba uvést článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který 

stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné i zlepšování životních a pracovních 

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

zejména pak článek 8 SFEU, podle kterého Unie usiluje ve všech činnostech, ve kterých má 

pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální oblasti), o to, aby se odstraňovaly nerovnosti. Odměňování 

ve veřejných službách a správě by tudíž vždy mělo být upraveno tak, aby nebyly zakládány 

neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými z veřejných rozpočtů, 

které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci nebo činnost. Předkládaný návrh respektuje 

principy uvedené v článku 8 SFEU a není ani v rozporu s právem Evropské unie a judikaturou 

Soudního dvora EU. 

 

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

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

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

 
Z výčtu navrhovaných úprav je nutno počítat s navýšením výdajů prostředků na platy pouze 

u zaměstnanců zařazených na obecních úřadech k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Lze 

předpokládat, že beze změny zůstanou v 10. platové třídě zařazeni zaměstnanci obecních úřadů, 

kteří budou ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhledávat ohrožené děti, jednat s rodiči a dětmi a kontrolovat 

dodržování přijatých opatření. 

Do 11. platové třídy se z 10. platové třídy přeřadí zaměstnanci obce s rozšířenou působností, 

kteří budou vyhodnocovat situaci ohroženého dítěte, koordinovat opatření směřující 

k odstranění, zmírnění nebo opakování nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, 

zpracovávat stanoviska k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, 

vyhodnocovat situaci dítěte v pěstounské péči a vytvářet a koordinovat plán průběhu pobytu 

dítěte v pěstounské péči a provádět dohled nad pěstounskou péčí, vykonávat sociální práci 

s dětmi vystavenými tělesnému nebo duševnímu násilí a s dětmi, na kterých byl spáchán trestný 

čin, poskytovat krizovou intervenci, uplatňovat a koordinovat opatření na ochranu týraných, 
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zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace 

dítěte.  

Celkový počet úvazků zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí v obcích s rozšířenou 

působností a hl. městě Praze k 31. 12. 2018, které byly hrazeny z neinvestiční účelové dotace 

MPSV (UZ 13011), činil 2470,37. V 10. platové třídě bylo zařazeno 1774,92 úvazků a v 11. a 

12. platové třídě 695,45 úvazků. Dále je v obcích s rozšířenou působností a v hl. městě Praze 

195 úvazků pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, jejichž úvazky jsou hrazeny ze státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče.  

Nárůst výdajů spojených s přeřazením zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností z 10. do 11. platové třídy lze předpokládat při přeřazení 

100 % těchto zaměstnanců ve výši 74 647 778 Kč.  

Při přeřazení 80 % zaměstnanců by tyto výdaje činily 59 718 222 Kč. Tato varianta je asi 

reálnější, protože ne všichni pracovníci budou přeřazeni a určitý počet zaměstnanců již byl do 

11. platové třídy zařazen. 

Při přeřazení 50 % zaměstnanců by tyto zvýšené výdaje související s přeřazením činily 

37 323 889 Kč. 

Zvýšené prostředky na případné přeřazení zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí budou 

hrazeny v rámci poskytnuté neinvestiční účelové dotace MPSV a státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče, a to bez požadavků na navýšení nad stávající úroveň.  

Navrhovaná zařazení do platových tříd byla připravovaná tak, aby nevyvolávala žádné 

požadavky na dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.  

Jestliže vyvolají některá opatření vyplývající z návrhu požadavky na dodatečné výdaje, musí 

být uhrazeny z vnitřních zdrojů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z rozpočtů územních 

samosprávných celků, z veřejného zdravotního pojištění a z rozpočtů jednotlivých 

zaměstnavatelů. Zásadně však platí, že změny v zařazení prací a činností do platových tříd se 

budou týkat jednotlivých zaměstnanců a státních zaměstnanců a musí být plně zvládnutelné 

v rámci finančních prostředků schválených pro příslušnou rozpočtovou kapitolu, rozpočet 

územního samosprávného celku nebo rozpočet samotného zaměstnavatele. 

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

zaměstnanců a státních zaměstnanců mohla mírně příznivě ovlivnit výši platu a mírně by se 

tedy mohla zvýšit kupní síla spotřebitelů - zaměstnanců i celková spotřeba jejich domácností. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na životní prostředí ani na bezpečnost nebo obranu státu. 
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F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

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

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

korupčních rizik  

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

i zásadu rovnosti mezi muži a ženami. Navrhované řešení plně akceptuje i opatření v oblasti 

ochrany soukromí a osobních údajů. Návrh nezakládá žádná korupční rizika. Navrhovaná 

úprava nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. 

 

G. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 
Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády rozhodla (pod 

č. j. 35457/2019-UVCR) dne 31. října 2019, že se k návrhu nařízení vlády neprovede hodnocení 

dopadů podle Obecných zásad (RIA). 
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I – bodům 1, 7, 15 až 18 a 43 

Zařazení prací kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu do platových tříd se až dosud řešilo 

v 1. části katalogu prací ve veřejných službách a správě v dílu 1.01 „Práce ve správě 

organizace“, a to i přes to, že kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu nevykonávají kontrolu 

ve vnitřní správě organizace (tj. NKÚ), ale externí kontrolu exekutivních orgánů při jejich 

hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu podle zvláštního zákona (zákon 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu). Navrhuje se práce vykonávané kontrolory 

Nejvyššího kontrolního úřadu z 1. části, dílu 1.01 Práce ve správě organizace, z povolání 

1.01.08 Kontrolor vypustit a zařadit je do 2. části, dílu 2.10 Státní správa a samospráva, ve 

kterém se navrhuje zřídit nové povolání 2.10.36 Kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu 

s rozpětím platových tříd 12–15. Navrhovaná specifikace zařazení činností vykonávaných 

kontrolory Nejvyššího kontrolního úřadu do jednotlivých platových tříd vychází ze specifické 

povahy jimi vykonávané práce. 

V návaznosti na to se navrhuje provést příslušné úpravy v Seznamu povolání a rozpětí 

platových tříd, který poskytuje uživatelům ucelený přehled o členění katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, o názvech povolání a o rozpětí platových tříd. Do Seznamu 

povolání a rozpětí platových tříd se v 2. části dílu 2.10 Státní správa a samospráva nově zařazuje 

povolání 2.10.36 Kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu s rozpětím platových tříd 12–15 a 

v povolání 1.01.08 Kontrolor se navrhuje rozpětí platových tříd snížit. 

 
K čl. I – bodům 2 a 19 

U zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě se zřizují dětské skupiny. Proto se předkládá 

návrh na zařazení do platových tříd prací vykonávaných pečující osobou v dětské skupině, 

kterou se podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služeb péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí fyzická 

osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli služby péče o dítě 

v dětské skupině, a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči 

o dítě.  

Potřeba zařazení prací pečující osoby v dětské skupině vyplývá ze čtyřleté praxe fungování 

dětských skupin od nabytí účinnosti zákona, kdy poskytovatelé a pečující osoby dosud nemají 

při určování platové třídy oporu v konkrétních ustanoveních pro uvedených okruh prací. 
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Platová třída je navržena tak, aby respektovala náročnost práce s dětmi od jednoho roku do 

zahájení povinné školní docházky s respektováním zařazení obdobných prací pedagogických 

pracovníků.  

Nové povolání 1.05.05 Pečující osoba se navrhuje doplnit do písmene B 1. části dílu 1.05 

s platovou třídou 6. Návaznou úpravu je nutno provést i v písmenu A katalogu prací ve 

veřejných službách a správě. 

 
K čl. I – k bodům 3, 20 a 21 

Doplnění nových prací do povolání 1.06.06 Uklízeč je ovlivněno jednak zvýšenou zátěží 

organizmu zaměstnance při úklidu silně znečištěných prostor nebo prostor s možným 

ohrožením zdraví a dále tím, že uklízeči obsluhují složité automatické a poloautomatické stroje 

určené k čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor. Jedná se o práce, které jsou z hlediska 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti náročnější než práce, které jsou v tomto povolání 

zařazeny do platových tříd. Návaznou úpravu je nutno provést i v písmenu A katalogu prací ve 

veřejných službách a správě ve sloupci Platová třída. 

 
K čl. I – k bodům 4, 5, 25 a 26 

Ministerstvo spravedlnosti dodatečně uplatnilo návrh na zařazení specifických prací ve 

Vězeňské službě ČR, kterými se souhrnně řeší zacházení s vězněnými osobami. Jejich 

předmětem je vzájemně související komplex výchovných, speciálně pedagogických, 

psychologických, sociálních a jiných prací, které nelze vzhledem ke  specifickým potřebám 

vězeňské služby spolehlivě zařadit podle ustanovení, kterými se v katalogu prací ve veřejných 

službách a správě stanoví zařazení obdobných prací ve veřejném sektoru. K zařazení 

zaměstnanců vykonávajících tyto práce do platových tříd se přesto využilo na základě 

komplikovaného porovnávání platových tříd stanovených pro veřejný sektor (školství, sociální 

služby, správa). I když se jednalo o zcela odlišný předmět uvedených činností, lze předpokládat, 

že bylo uplatněno správné zařazení a Ministerstvo spravedlnosti nepožaduje žádné dodatečné 

zdroje.  

 
K čl. I – k bodům 6 a 29 

Sociální práce obsažené v povolání sociální pracovník jsou vykonávány podle § 1 odst. 2 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v sociálních 

službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní 

ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve 
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věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. U některých 

zaměstnavatelů, kteří nejsou poskytovateli sociálních služeb, působilo problémy při zařazování 

sociálních pracovníků do platových tříd využívat díl, který je označen názvem sociální služby. 

K odstranění těchto pochybností se navrhuje díl 2.08 nově nazvat Sociální práce a sociální 

služby.  

 
K čl. I – k bodům 8 a 48 

Zákonem č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k 

výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů, se z okruhu nelékařských zdravotnických povolání vypouští povolání Terapeut 

tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny. V návaznosti na to se navrhuje 

vypustit tato povolání (2.19.48 a 2.19.49) i z katalogu prací ve veřejných službách a správě.  

 
K čl. I – k bodům 9, 49 a 50 

V povolání 2.21.17 Chemik prádelen a čistíren nebyly dosud uvedeny práce, které se 

vykonávají u zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě, jejichž předmětem jsou postupy 

při odstraňování skvrn z prádla, oděvů, čalouněného nábytku a podlahových textilií, strojní 

praní oděvů, podlahovin, čalouněného nábytku a koberců a chemické rychločištění šatstva. 

V zájmu odstranění nejistot při určování platové třídy zaměstnanců, kteří tyto práce vykonávají, 

se navrhuje jejich doplnění. Zároveň se navrženým doplněním 4. platové třídy v tomto povolání 

zajišťuje prostupnost k povolání 2.21.16 Dělník prádelen a čistíren. 

 
K čl. I – k bodům 10, 51 až 53 

V povolání 2.21.31. Strážník se navrhuje ustanovení uvedené v současné 6. platové třídě 

doplnit o slovo „dílčích“ a přesunout je do 7. platové třídy, a stávající ustanovení  v 7. platové 

třídě zařadit do 8. platové třídy. Zařazení ostatních prací strážníka se navrhuje neměnit. Návrh 

byl prosazen na základě požadavků vrcholných představitelů všech typů územních 

samosprávných celků a Ministerstva vnitra.  

 
K čl. I – k bodům 11 až 13 
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Podle návrhu Národního bezpečnostního úřadu se budou ustavovat u zaměstnavatelů veřejných 

služeb a správy pozice, jejichž náplní bude zajišťování provozu elektronických systémů spisové 

služby nebo informačních systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i 

necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými 

dokumenty v analogové a digitální podobě. Podle jejich rozsahu a náročnosti se navrhuje tyto 

práce zařadit do 9. až 11. platové třídy a zařadit je do povolání 1.01.01 Administrativní a 

spisový pracovník. 

 
K čl. I – k bodu 14 

Z ustanovení bodu 2 v 11. platové třídě v povolání 1.01.06 Pracovník vztahů k veřejnosti 

administrativní chybou schází slova „k veřejnosti“, bez nichž toto ustanovení ztrácí smysl. 

Navrhuje se proto chybějící slova doplnit. 

 
K čl. I – k bodům 22 až 24 

Navrhuje se doplnění povolání 2.02.01 Justiční pracovník o práce v Úřadu evropského 

veřejného žalobce. Navržené práce spočívají v zajišťování činnosti Úřadu evropského 

veřejného žalobce, který má jako nová unijní instituce sloužit k trestnímu stíhání pachatelů 

trestných činů proti finančním zájmům Evropské unie, jak jsou vymezeny ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti 

podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, resp. jak budou provedeny ve 

vnitrostátním právu, jakož i trestných činů s nimi neoddělitelně spjatých, a k jejich postavení 

před soud. Úřad evropského veřejného žalobce byl zřízen nařízením Rady (EU) 2017/1939 

ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce.  

V současné době teprve probíhá projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, za účelem zajištění 

slučitelnosti českého právního řádu s uvedenými předpisy Evropské unie [směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti 

podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, nařízení Rady (EU) 

2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce].  
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Ke jmenování evropských žalobců má podle harmonogramu Komise dojít již v listopadu 2019, 

je proto zapotřebí do této doby přijmout adaptační úpravu, která bude řešit právní postavení 

státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců. Ve vztahu 

k evropským pověřeným žalobcům to platí obdobně, ti mají být jmenováni v polovině roku 

2020.  

Ke stejným obdobím by měla být připravena úprava zařazení prací, které budou vykonávat 

zaměstnanci pro Úřad evropského veřejného žalobce, do platových tříd. Tyto práce se navrhuje 

zařadit podle náročnosti a podle zařazení obdobných prací v povolání justiční pracovník do 

10. až 12. platové třídy.  

 
K čl. I – k bodu 27, 46 a 47 

Obor knihovnictví se v poslední době pod vlivem rozvoje informačních a komunikačních 

technologií a rozšíření digitalizace rychle vyvíjí, mění se role a funkce knihoven, mění se 

charakter knihovnických činností, jejich obsah i způsob jejich výkonu. Hlavním důvodem 

navrhované aktualizace je přizpůsobit vymezení prací v povolání 2.03.01 Knihovník novým 

podmínkám. 

Zásadní změnou předkládaného návrhu je opuštění regionálního principu (územního působení 

knihovny, tj. lokální, regionální, krajský).  Klasifikace prací na tomto principu, již v řadě 

případů neodpovídá jejich namáhavosti, odpovědnosti a složitosti. Regionální princip ztrácí své 

opodstatnění zejména s vazbou na využívání informačních technologií. V  návrhu je stoupající 

náročnost prací v jednotlivých platových třídách vyjádřena na základě odlišnosti knihoven jako 

je jejich velikost, specializace, rozsah a specializace knihovního fondu, kvalitativně odlišné 

úrovně zpracování knihovního fondu nebo nabídka různých typů služeb a jejich komplexnost.  

Rozsáhlejší úpravy se nejvíce týkají platových tříd 7–10, neboť právě v nich se dosud nejčastěji 

vyskytuje charakteristika práce vázaná na územní působnost knihovny. U vyšších tříd se změny 

týkají zejména odborných činností v oblasti katalogizace, kde zavedením nových 

mezinárodních standardů se změnil obsah i náročnost vykonávaných prací. 

Z důvodu požadavku na odstranění regionálního principu se navrhují i úpravy dvou vět 

v povolání 2.16.08 Lektor-instruktor, u kterého jsou v platové třídě 9 a 10 uvedeny práce 

vztahující se ke knihovnám s lokální a regionální působností.   

 
K čl. I – k bodu 28 
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Při zařazování zaměstnanců do platových tříd, kteří koordinují stravovací provozy, vyvstaly 

nejasnosti, zda je možné zařadit do 9. platové třídy i toho zaměstnance, který koordinuje pouze 

jeden provoz určený pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými 

stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, 

kulturních, náboženských a jiných specifik. Vzhledem k tomu, že zařazení tohoto koordinátora 

do této platové třídy se odvíjí od náročnosti výroby jídel pro specifické skupiny strávníků a ne 

od množství těchto provozů, navrhuje se slovo „provozů“ převést do jednotného čísla.  

 
K čl. I – k bodům 30 a 31 

Při zařazování zaměstnanců do platových tříd, kteří provádějí depistážní činnost a sociální 

šetření docházelo k nepřesné interpretaci obsahu těchto prací uvedených v bodu 2 a 3 

v 11. platové třídě v povolání sociální pracovník. Navrhuje se tedy tyto práce blíže specifikovat 

dílčím zpřesněním stávajících formulací.  

 
K čl. I – k bodu 32, 35 a 37 

Práce obsažené v povolání 2.08.02 Sociální pracovník a 2.10.13 Referent sociálních věcí bylo 

nutno vymezit tak, aby povolání sociální pracovník obsahovalo pouze sociální práce a povolání 

referent sociálních věcí pouze práce spadající do působnosti obecních nebo správních úřadů, a 

které nejsou sociálními pracemi.  

Proto se navrhuje z povolání referent sociálních věcí vypustit z 10. platové třídy sociální práci 

spočívající v samostatném zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních 

socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci 

a integraci a z 11. platové třídy samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizaci 

nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci (sociální 

kurátor), poradenskou činnost a vyhodnocování poradenských testů, který se doplňuje do této 

platové třídy v povolání sociální pracovník. 

Z důvodů nadbytečnosti se z povolání referent sociálních věcí vypouští komplexní výkon 

inspekce poskytování sociálních služeb, který spadá jako správní činnost do výhradní 

působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a uvádí se pouze v katalogu správních činností. 

 
K čl. I – k bodu 33 

V zájmu zpřesnění se k práci spočívající v poskytování konkrétních forem podpory a pomoci 

osobám v obtížné životní situaci zařazené do 8. platové třídy v povolání 2.10.13 Referent 

sociálních věcí navrhuje doplnit konkrétní formy pomoci, aby nebyl od zaměstnance, který tyto 
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práce vykonává, vyžadován výkon odborných sociálních prací.  Jde tedy o poskytování 

finanční, organizační a materiálové podpory a pomoci. 

 
K čl. I – k bodu 34 

Jedním z oborů sociálních věcí, jehož koordinace a usměrňování spadá do působnosti územních 

samosprávných celků, je sociální práce. V současném znění bodu 3 v 10. platové třídě 

v povolání 2.10.13 Referent sociálních věcí se jako obor uvádí sociální prevence, která je však 

součástí oboru sociální práce. Navrhuje se proto spojení sociální prevence nahradit spojením 

sociální práce. 

 
K čl. I – k bodům 35 (část), 36 a 38 

Navrhovaná úprava reaguje na potřebu jednoznačně v katalogu prací upravit zařazení prací 

zaměstnanců vykonávajících v rámci přenesené působnosti agendu sociálně-právní ochrany 

dětí, a to zejména ty činnosti, které jsou zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), svěřeny obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností (na této úrovni probíhá nejintenzivnější přímý výkon sociálně-právní 

ochrany (dále jen „SPO“), a zároveň je těmto úřadům svěřen zákonem nejširší okruh 

kompetencí. V rámci novely tohoto zákona, provedené zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností 

ode dne 1. 1. 2013, byly těmto úřadům svěřeny další kompetence spojené s využíváním nástrojů 

sociální práce při zajišťování veřejnoprávní ochrany dětí ohrožených ve smyslu § 6 zákona 

o SPOD [jednalo se konkrétně o vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny dle § 10 odst. 3 

písm. c), individuální plán ochrany dítěte dle § 10 odst. 3 písm. d), pořádání případových 

konferencí dle § 10 odst. 3 písm. e) zákona o SPOD]. Rovněž byla touto novelou provedena 

standardizace této agendy, při níž byly systémově ukotveny základní specializace SPO, a to 

konkrétně na agendu sociální kurately pro děti a mládež, agendu ochrany týraných a 

zneužívaných dětí a náhradní rodinnou péči. Z části byly tyto změny reflektovány v rámci 

předchozích úprav katalogu prací, nicméně ne v plné míře, a také ne úplně jednoznačně, což 

v praxi působilo zaměstnavatelům potíže při určení platové třídy u zaměstnanců OSPOD, kteří 

musí v souladu se standardy kvality splňovat odbornou způsobilost k výkonu povolání 

sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zároveň musí disponovat zvláštní odbornou způsobilostí pro výkon 

správních činností na úseku SPO. S ohledem na zvýšené nároky a požadavky kladené na 

zaměstnance zařazené k výkonu této agendy je na místě, aby byli ti pracovníci, kteří využívají 
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zmíněné nástroje sociální práce při poskytování SPO, či se věnují specializovaným agendám, 

zařazeni do 11. platové třídy.  

 
K čl. I – k bodu 39 

V návaznosti na změnu terminologie v základní právní úpravě se návazně navrhuje 

odpovídající změna příslušných ustanovení v katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

Pojmenování úřad územního plánování se navrhuje změnit na orgán územního plánování.  

 
K čl. I – k bodům 40 až 42 

V katalogu prací ve veřejných službách správě zcela scházelo zařazení prací spočívajících 

v zajišťování a organizaci městské silniční dopravy. Jedná se o práce, jejichž předmětem je 

problematika jízdních řádů a koordinace autobusových linek, tvorba přepravních tarifů, kvalita 

a efektivita přepravy apod. Podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti se navrhuje tyto práce 

zařadit do 9. až 11. platové třídy v povolání 2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu.  

 
K čl. I – k bodu 44 

Při výkonu výchovných prací již není činnost vychovatelů organizovaná jen do výchovných 

skupin. Navrhuje se proto koordinační činnost vedoucího vychovatele nadále těmito skupinami 

nepodmiňovat. 

 
K čl. I – k bodu 45 

Jedním z rozhodujících cílů asistenta pedagoga je jeho působení v zájmu dosažení maximální 

sebeobsluhy dětí, případně žáků. Proto se navrhuje prvek sebeobsluhy do tohoto povolání 

doplnit.  

 
 
K čl. II  

K čl. II – k bodu 1 

V části katalogu správních činností řešící zařazení společných správních činností do platových 

tříd byly administrativní chybou označeny v11. platové třídě dvě ustanovení stejným číslem. 

Navrhuje se tuto chybu napravit. 

  
K čl. II – k bodu 2 

Oblast vztahů České republiky k jiným státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii 

(výsady a imunity, sukcese do smluv), negociační činnost v oboru mezinárodního práva a 

mezinárodních smluv se zahraničními partnery a s Evropskou unií je nově označovaná jako 
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oblast mezinárodního práva veřejného. Navrhuje se tuto terminologii uplatnit i v bodu 8 dílu 

10. katalogu správních činností.  

 
K čl. II – k bodům 3 a 5 

Ve správních úřadech se vykonávají v omezeném rozsahu správní činnosti, které mají charakter 

sociální práce. Navrhuje se proto vypustit z katalogu správních činností správní činnosti tohoto 

charakteru, které se ve správních úřadech nikdy vykonávat nebudou a ponechat pouze ty, které 

souvisejí s výkonem jejich působnosti, zejména na Úřadu práce ČR, příp. v České správě 

sociálního zabezpečení. 

  
K čl. II – k bodu 4 

Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek 

pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se 

zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek probíhá 

nejen ve vymezené územní působnosti krajské pobočky Úřadu práce, ale i v rámci výkonu 

odvolací agendy v detašovaných pracovištích Ministerstva práce a sociálních věcí. Navrhuje se 

proto stávající ustanovení bodu 1 v dílu 20 v 11. platové třídě o tato pracoviště doplnit.  

 
K čl. II – k bodu 6 

Inspekci poskytování sociálních služeb provádí podle § 97 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatelů sociálních služeb, kterým 

bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se inspekce provádí vždy v místě poskytování sociálních 

služeb, vyvstala potřeba její celostátní koordinace a metodického usměrňování. Proto se 

navrhuje tuto správní činnost doplnit v souladu s charakteristikami platových tříd v dílu 

20. katalogu správních činností do 12. platové třídy. 

 
K čl. II – k bodu 7 

Do 12. platové třídy v dílu 22. Pracovní vztahy se doplňují systémové specializované správní 

činnosti ve správním úřadu s celostátní působností spočívající v koordinaci a odborném 

usměrňování výkonu inspekce práce ve vymezené oblasti působnosti správního úřadu. Uvedená 

správní činnost navazuje na komplexní výkon inspekce práce v 11. platové třídě a doplňuje 

rovnocennou správní činnost zařazenou ve 12. platové třídě, jejímž předmětem je stanovování 

celostátní metodiky výkonu inspekce práce o systémové specializované činnosti v jednotlivých 
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oblastech inspekční činnosti, kterými jsou pracovní vztahy, pracovní podmínky a oblast 

dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o zaměstnanosti. 

 
K čl. II – k bodu 8 

Do 13. platové třídy v dílu 22. Pracovní vztahy se navrhuje doplnit za stávající text bodu 8 slova 

„včetně koordinace a sjednocování postupu územních orgánů inspekce práce“. Doplněním 

o uvedený text se reaguje na skutečnost, že v podmínkách Státního úřadu inspekce práce je 

tvorba celostátní koncepce inspekce práce vždy spojena s koordinací a sjednocováním postupu 

územních orgánů státní správy.  

 
K čl. II – k bodu 9 

Navrhuje se provést nápravu gramatické chyby ustanovení v bodu 3 v 11. platové třídě v dílu 

všeobecná správa vnitřních věcí státu katalogu správních činností. 

 
K čl. II – k bodu 10 

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek je součástí širšího celku, kterým je soutěžní 

politika státu. Tvorba této politiky je v jiném dílu katalogu správních činností zařazena do 

15. platové třídy. Tím, že tato činnost není uvedena v dílu 34. Veřejné investování a zadávání 

veřejných zakázek, může vznikat dojem, že vybraná služební systemizovaná místa ve správních 

úřadech, jejich hlavní působnost je zaměřena na veřejné investování a zadávání veřejných 

zakázek, nemohou být zařazena do 15. platové třídy, i když spoluutvářejí soutěžní politiku státu. 

Navrhuje se proto tuto činnost explicitně doplnit i do uvedeného dílu katalogu správních 

činností.  

 
K čl. II – k bodu 11 

Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří se 

vždy spojen s vedením seznamu cestovních kanceláří. Vedení tohoto seznamu však není 

u ustanovení o odborném dohledu uvedeno a vzniká tak pochybnost o využití ustanovení bodu 

1 v dílu 38. části 2. katalogu správních činností při klasifikaci příslušných služebních míst 

platovou třídou. Navrhuje se proto vedení seznamu cestovních kanceláří do tohoto ustanovení 

výslovně doplnit. 

 
K čl. II – k bodu 12 

Odborná veterinární činnost spočívající v preventivní a diagnostické práci veterinárního lékaře 

v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví pod vedením veterinárního lékaře se specializací 
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II. stupně se v podmínkách výkonu státní služby nevykonává, a proto se navrhuje ji z katalogu 

správních činností vypustit. 

 
K čl. II – k bodu 13 

Zpracovávání složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv 

podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení 

klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně 

zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii, 

je správní činnost vykonávaná jak v oblasti humánních léčiv a léčivých přípravků tak v oblasti 

veterinární péče. Ve stejném znění, které je uvedeno v dílu 25. Léčivé zdroje, léčiva, 

zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog ve 12. platové třídě v bodu 6 se 

proto navrhuje doplnit i díl 45. Veterinární péče. 

 
K čl. II – k bodu 14 

K výkonu státního veterinárního dozoru je podle § 59 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, způsobilý úřední veterinární lékař, který získal atestaci I. stupně. Proto se 

navrhuje široký okruh činností vykonávané veterinárním lékařem vymezit ve 13. platové třídě 

specifickým okruhem správních činností, které vykonává úřední veterinární lékař.  

 
K čl. II – k bodu 15 

V návaznosti na úpravy ve vymezení odborných veterinárních činností se navrhuje upravit 

vymezení správní činnosti veterinárního lékaře ve 14. platové třídě. Úprava nemá vliv na 

současné zařazení této činnosti do platové třídy.  

 
 
K čl. III 

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

se začátkem nového rozpočtového roku. 
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