
V. 
 
Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, s vyznačením navrhovaných změn 

 
Katalog prací ve veřejných službách a správě 

  
A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd  

Část, díl, povolání         Platová třída
         

1. ČÁST 
    
Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE 
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK   1-11 
1.01.02 SEKRETÁŘ         4-6 
1.01.03 ASISTENT         7-13 
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY     4-12 
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ     6-8, 10 
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI     3-13 
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK      6-12 
1.01.08 KONTROLOR        7-1413 
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR       10-13 
1.01.10 MANAŽER KVALITY       8-14 
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT      6-12 
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK 8-13 
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ   10-14 

 SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM 
1.01.14 STATISTIK         4-12 
 
Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE 
1.02.01 PERSONALISTA        7-13 
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ        7-10 
1.02.03 ÚČETNÍ         6-12 
1.02.04 ROZPOČTÁŘ        7-12 
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT       7-12 
1.02.06 POKLADNÍK        4-7 
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT       7-12 
1.02.08 ZÁSOBOVA         7-9 
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT      7-9 
 
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
1.03.01 PROGRAMÁTOR         8-12 
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH    8-13 

 TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO 
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 PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)    
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR       11-13 
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH  11-14 

 SYSTÉMŮ  
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU     11-13 
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH    10-13 

 TECHNOLOGIÍ         
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY 13, 14 
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH   5-9 

 TECHNOLOGIÍ         
 
Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE 
1.04.01 TECHNOLOG        7-12 
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT       9-13 
1.04.03 MISTR         8-11 
1.04.04 DISPEČER         8-10 
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK       8-10 
1.04.06 METROLOG         8-11 
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK       8, 9 
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK      7-12 
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY    8-13 
1.04.10 BALISTIK         8-10 
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT       6-10 
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR      7-13 
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)      10-14 
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT       7-12 
 
Díl 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE 
1.05.01 PSYCHOLOG        10-13 
1.05.02 LABORANT         2-9 
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK    10-13 
1.05.04 KAPLAN         11-13 
1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ    6 
 
Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 
1.06.01 DOMOVNÍK         2-4 
1.06.02 POSEL         1, 2 
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ        1-4 
1.06.04 SKLADNÍK         2-6 
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ        2-7 
1.06.06 UKLÍZEČ         1-34 
1.06.07 VÁŽNÝ         1, 2 
1.06.08 VRÁTNÝ         1-3 
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL     4-7 
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1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK       1-3 
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK      4-7 
1.06.12 TELEFONISTA        2, 3, 5-7 
 
2. ČÁST 
 
Díl 2.01 DOPRAVA 
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ       2, 3 
2.01.02 SILNIČÁŘ         3-7 
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK       4-9 
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ    4-8 
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ      2, 3 
2.01.06 STROJVEDOUCÍ        5-7 
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK       2-4 
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK       4-7 
2.01.09 POSUNOVAČ        5, 6 
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU      7, 8, 10-12 
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK       9-12 
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A   7-12 

 RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ       7, 8 
2.01.14 VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ   8-14 

 NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR,  
 PALUBNÍ TECHNIK   

2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA       6-7 
 
Díl 2.02 JUSTICE  
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK       6-13 
2.02.02 PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ 9-13 
2.03.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ     8-14 
 
Díl 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ 
2.03.01 KNIHOVNÍK        6-14 
2.03.02 ARCHIVÁŘ         5-13 
 
Díl 2.04 KULTURA 
2.04.01 ARCHEOLOG        9-14 
2.04.02 PAMÁTKÁŘ        9-14 
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)  8-12 
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE       8-10 
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ  9-13 
2.04.06 PREPARÁTOR        7-12 
2.04.07 DOKUMENTÁTOR        6-12 
2.04.08 RESTAURÁTOR        8-14 
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2.04.09 PRŮVODCE         4-8 
2.04.10 KONZERVÁTOR        7-12 
2.04.11 VÝSTAVÁŘ         7-12 
2.04.12 PROMÍTAČ         3-5, 7 
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK      3, 4 
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH    2-4 
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR     7-9 
2.04.16 VLÁSENKÁŘ        5-7 
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)       6, 7 
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA       4-6 
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK       7, 8 
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE     8 
2.04.21 GARDEROBIÉR        4, 5 
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ    6-8 
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI    6-8 
2.04.24 REKVIZITÁŘ        3-5 
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ     4-8 
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR    6-8 
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK     5-9 
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ       6-8 
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR     5-9 
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ       6-9 
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ    4-7 
2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE       8-12 
2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA      10-12 
 
Díl 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ 
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ       4-6 
2.05.02 KUCHAŘ         3-7 
2.05.03 ČÍŠNÍK         2-6 
2.05.04 PRODAVAČ         2-5 
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU    1-6 
2.05.06 PROVOZÁŘ         4-9 
 
Díl 2.06 POLYGRAFIE 
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ       3, 4 
2.06.02 KNIHAŘ         5-8 
2.06.03 SAZEČ         4-9 
2.06.04 TISKAŘ         4-9 
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII      5-7 
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF      6-8 
2.06.07 GRAFIK         9-13 
 
Díl 2.07 PUBLICISTIKA 
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2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR       9, 10 
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ       9-12 
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL      10-12 
2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA   10-13 
2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ     9-11 
 
Díl 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH    4-9 
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK       10-13 
 
Díl 2.09 SPORT 
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU       11-14 
2.09.02 TRENÉR         10-13 
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA   9 
 
Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY   4-16 
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A     8-14 

 FINANCOVÁNÍ 
2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA     11-14 

 FINANČNÍM TRHU  
2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ    10-12 

 HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN       8-12 
2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO  6-14 

 OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ    
2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU    9-15 

 A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ   
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH   9-15 

 VZTAHŮ 
2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  8-11, 13, 14 
2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT  9-13 
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE    11-15 
2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY       6-12 
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ      6-13 
2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ    6-12 
2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU 6-15 
2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ    8-13 

 A SPISOVÉ SLUŽBY 
2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU   6-15 
2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU    7-12 
2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE    10-15 
2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 8-15 
2.10.21 REFERENT PRO ZĚMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ   7-13 
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 PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU     6-15 
2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY  10-15 

 STÁTU  
2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU   9-12 
2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU  8-13 
2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ     10-12 
2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ   10-13 

 CESTY  
2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE    9-13 
2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY  10-13 
2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ      6-12 
2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY  10-14 
2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY  6-13 
2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-14 
2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ    10-13 
2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA    9-11 
2.10.36 KONTROLOR NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU  12-15 
 
Díl 2.11 STAVEBNICTVÍ 
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK       2-4 
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK       4-6 
2.11.03 TESAŘ         4-8 
2.11.04 ZEDNÍK         4-8 
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ       5-7 
2.11.06 PODLAHÁŘ         3, 4 
2.11.07 POKRÝVAČ         4-6 
2.11.08 KLEMPÍŘ         4-7 
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR       3-6 
 
Díl 2.12 STROJÍRENSTVÍ 
2.12.01 AUTOMECHANIK        4-7 
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ        4-7 
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ    3, 4 
2.12.04 ELEKTROMECHANIK       4-8 
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ      5-7 
2.12.06 FRÉZAŘ         3-8 
2.12.07 GALVANIZÉR        3-6 
2.12.08 ZÁMEČNÍK         4-8 
2.12.09 LAKÝRNÍK         3-6 
2.12.10 MECHANIK         4-8 
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ    4-8 
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ  4-7 
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ     3-5, 7, 8 
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2.12.14 MODELÁŘ         5-7 
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ       4-6 
2.12.16 NÁSTROJAŘ        4-8 
2.12.17 PUŠKAŘ         5-8 
2.12.18 DĚLMISTR         4-7 
2.12.19 ZBROJÍŘ         4-7 
2.12.20 RYTEC KOVŮ        4-8 
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK       3-6 
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ       3-8 
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ        3-7 
2.12.24 KAROSÁŘ         5-7 
 
Díl 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE 
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ  4-8 
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ     5-8 
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ     5-8 
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ  5-8 
 
Díl 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE 
2.14.01 DRAMATURG        11-13 
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE      8-14 
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA    9-14 
2.14.04 BALETNÍ MISTR        10, 11 
2.14.05 SBORMISTR        11-13 
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA     8-14 
2.14.07 SCÉNOGRAF        13 
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU      10-13 
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SOUBORU, SBORU    8-13 
2.14.10 SÓLISTA         10-13 
2.14.11 KOREPETITOR        9, 10 
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE      9 
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG     10 
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR       12-14 
2.14.15 NÁPOVĚDA         4-6 
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ    8 
2.14.17 INSPICIENT         5-7 
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU       6-9 
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ     6-9 
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU     6, 7, 9, 10 
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ  5-12 

 PRACOVNÍK  
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU     9-12 
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU   3-7 
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Díl 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ 
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK    12-16 
 
Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 
2.16.01 UČITEL         8-14 
2.16.02 VYCHOVATEL        8-12 
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG       11-13 
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU      8-13 
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA       4-9 
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK      12-15 
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ      12 
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR       6-12 
 
Díl 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ 
2.17.01 FIGURANT         1-3 
2.17.02 KARTOGRAF        7-11 
2.17.03 GEOGRAF         8-12 
2.17.04 GEODET         7-11 
 
Díl 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ 
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU    5-11 

 SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT 
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT       3-7 
2.18.03 KOČÍ          4, 5 
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ     3-7 
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR     4-7 
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ       6, 7 
2.18.07 ZAHRADNÍK        4-7 
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN        2-7 
2.18.09 LESNÍK         2-7 
2.18.10 LESNÍ         7-9 
2.18.11 POLESNÝ         10, 11 
2.18.12 REVÍRNÍK         10 
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE        11, 12 
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK       8, 9 
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ       11-14 
2.18.16 ZOOLOG         9-13 
2.18.17 ŘEZNÍK         5, 6 
 
Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ 
2.19.01 SANITÁŘ         3-5 
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT      5 
2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ   5-7 

 VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
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2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA      5, 6 
2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ   5 

 A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ  
2.19.06 OŠETŘOVATEL        5, 7 
2.19.07 DEZINFEKTOR        5 
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA     7 
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT       7 
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK     7 
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT      7 
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA       7-9 
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA       9-12 
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA       9-12 
2.19.15 ERGOTERAPEUT        8-11 
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT      8-11 
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT      8-11 
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK     8-11 
2.19.19 OPTOMETRISTA        8-10 
2.19.20 ORTOPTISTA        8-10 
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  8-10 
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK       9, 10 
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT       8-11 
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK        8-10 
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA      9-11 
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ      9-12 
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT      8-10 
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK      9-11 
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT      9-11 
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK      9-11 
2.19.31 ADIKTOLOG        9-11 
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG 11-14 
2.19.33 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED  12, 13 
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT       11-13 
2.19.35 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT   9-13 
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK       11-14 
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH  11-13 

 A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR      11-14 
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE    11-14 

 VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
2.19.40 FARMACEUT        11-14 
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ        11-15 
2.19.42 LÉKAŘ         11-15 
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT    7-10 
2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA        9-12 
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2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK      7-9 
2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA    9, 10 
2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK      11-13 
2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY    9-11 
2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY   11-13 
 
Díl 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
2.20.01 METEOROLOG        5-13 
2.20.02 HYDROLOG        8-13 
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ    8-13 
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY   3-5, 7-14 
 
Díl 2.21 OSTATNÍ PRÁCE 
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ     3-6 
2.21.02 CHEMIK         3-8 
2.21.03 KREJČÍ         3-7 
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK  3-7 
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ  3-8 
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ   3-7 
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-7 
2.21.08 OBUVNÍK         2-7 
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ       4-6 
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR      3-7 
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ   3-6 
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ       4-6 
2.21.13 POTÁPĚČ         7, 8 
2.21.14 TRUHLÁŘ         3-7 
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ  1, 2 
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN     1-3 
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN     5, 4-6 
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ     6, 7 
2.21.19 FOTOGRAF         4-7 
2.21.20 HOLIČ         3, 4 
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR       3, 4 
2.21.22 PLAVČÍK         3, 4 
2.21.23 RAZÍTKÁŘ         3-6 
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA       1-3 
2.21.25 ŠKOLNÍK         3-6 
2.21.26 PŘEVOZNÍK        4, 5 
2.21.27 HROBNÍK         2-5 
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ    3-5 
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY     4, 5 
2.21.30 HASIČ         5-10 
2.21.31 STRÁŽNÍK         5, 7-13 
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B. Zařazení prací do povolání a platových tříd 

 
1. ČÁST 

 
DÍL 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE 

 
 1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK  
  

*** 
  
 9. platová třída  
 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více 
spisoven) a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné 
podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních 
předpisů (spisový řád). 
 

2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové 
služby popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i 
necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i 
neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům 
elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů 
pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě. 

  
 10. platová třída  
 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby se složitým 
členěním, s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné 
podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních 
předpisů (spisový řád).  
  
 2. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující 
utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů. 
 

3. Shromažďování uživatelských požadavků na rozvoj elektronického systému 
spisové služby a jejich kategorizace, tvorba návrhů a zadání pro dodavatele 
elektronického systému spisové služby, v certifikovaných i necertifikovaných 
informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v 
analogové a digitální podobě včetně přípravy a zajišťování provozu těchto systémů 
středního rozsahu (do 200 uživatelů) a školení a ověřování znalostí uživatelů z této oblasti. 
 

4. Příprava elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro 
správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech 
pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě pro mimořádné 
události a stavy. 

  
 11. platová třída  
 1. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a s působností 
na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných 
právních předpisů. 
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 2. Posuzování elektronických systémů spisové služby nebo informačních systémů 
pro správu dokumentů ve vztahu k architektuře elektronického systému spisové služby a 
vazeb na okolní informační systémy pro správu dokumentů včetně komplexní přípravy a 
zajišťování provozu těchto systémů velkého rozsahu (nad 200 uživatelů). Tvorba modelů 
nezbytných pro jednoznačné zadání požadavků rozvoje a úprav dodavateli 
elektronického systému spisové služby, v certifikovaných i necertifikovaných 
informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v 
analogové a digitální podobě.  
 

*** 
 
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI  
 

*** 
 
 11. platová třída  
 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města 
Prahy, statutárního města nebo správních úřadů s celostátní působností k veřejnosti a 
hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně 
publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).  
  
 2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace k veřejnosti.  
 

*** 
 
 1.01.08 KONTROLOR  
  

*** 
 

 11. platová třída  
 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.  
  
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo 
městské části hlavního města Prahy.  
  
 3. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města 
Prahy.  
  
 4. Koordinace výkonu finanční kontroly.  
  
 5. Komplexní výkon kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu.  
 
 12. platová třída  
 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády s celostátní působností.  
  
 2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro 
kontrolu vykonávanou kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných 
norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.  
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 3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města 
Prahy.  
  
 4. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního 
úřadu, zajišťování metodiky kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu.  
  
 54. Vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických, 
hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku kontroly v působnosti 
ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy. 
  
 13. platová třída  
 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo 
hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v 
jejich působnosti.  
  
 2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti 
Nejvyššího kontrolního úřadu, tvorba metodiky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.  
 
 14. platová třída  
 1. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a 
nadnárodními systémy.  
  

*** 
  

DÍL 1.05 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE 
 

*** 
 

1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
 
6. platová třída 
1. Hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívající v nácviku denních činností, 

upevňování hygienických návyků a základů společenského chování dětí. 
 

DÍL 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 
 

*** 
  
 1.06.06 UKLÍZEČ 
  
 1. platová třída  
 1. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění 
nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic. 
  
 2. platová třída  
 1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, 
mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.  
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 2. Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo 
stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod. 
  
 3. platová třída  
 1. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku 
s vysokými nároky na památkovou ochranu. 
  
 2. Úklidové práce v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí nebo v 
prostorách po stavebních a jiných úpravách silně znečištěných zbytky stavebních a jiných 
těžko odstranitelných materiálů. 
 
 4. platová třída 

1. Obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, 
leštění a impregnaci povrchů a prostor. 

 
2. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní 

kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu.  
  

*** 
   

2. ČÁST  
 

*** 
  

DÍL 2.02 JUSTICE 
 
 2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK 
  

*** 
  
 10. platová třída  
 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností soudních 
kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství nižších stupňů.  
  
 2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k 
alternativním trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství 
a vedení spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti 
trestné činnosti.  
  
 3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a 
obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na 
základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a 
vrchní soudy.  
  
 4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího 
soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí 
podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu. 
 

5. Zajišťování agendy Úřadu evropského veřejného žalobce. 
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 11. platová třída  
 1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku okresního soudu včetně odborného 
a metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích soudního výkonu a státní správy soudu, 
s výjimkou soudcovské činnosti.  
  
 2. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v 
souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich 
motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc 
obětem trestné činnosti. 
 
 3.  Zajišťování dohledu nad výkonem odborných agend pro Úřad evropského 
veřejného žalobce. Zpracovávání výstupů z analytické činnosti pro Úřad evropského 
veřejného žalobce. 
  
 12. platová třída  
 1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního 
zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné 
činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy 
soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců 
včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších 
stupňů.  
  
 2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním 
řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci 
mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, 
mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v 
souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem 
trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů 
a opatření v probaci a mediaci.  
  
 3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu 
soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem. 
 
 4. Provádění nejnáročnějších činností souvisejících s výkonem kompetencí Úřadu 
evropského veřejného žalobce, vyžadujících s ohledem na rozsah, složitost skutkových 
okolností a na náročnost právního posouzení všestranné odborně analytické schopnosti. 
  

 
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 

 
 9. platová třída 
 1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích a vazebních věznicích. 
 
 10. platová třída 
 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích a 
vazebních věznicích. 
  
 2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích a vazebních věznicích, směrující k 
sociální rehabilitaci a integraci. 
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 2.02.02 PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ 
 

9. platová třída 
1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech 

pro výkon zabezpečovací detence. 
 

2. Výchovná a vzdělávací činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro 
výkon zabezpečovací detence s odborným zaměřením na celkový i specifický rozvoj. 
 

10. platová třída 
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve 

věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 

2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech 
pro výkon zabezpečovací detence, směřující k sociální rehabilitaci a integraci. 
 

3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně 
pedagogických postupů ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon 
zabezpečovací detence. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a 
dalších vysoce náročných pedagogických činností. 
 

4. Provádění sociálního šetření u vězněných osob a chovanců pro potřeby stanovení 
rizik a potřeb vězněných osob, zjištění sociální situace jedince před uvězněním a 
podchycení možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění a k poskytnutí 
včasného sociálního poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve 
věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 

5. Poskytování sociálního poradenství vězněným osobám a chovancům v jejich 
nepříznivé sociální situaci s využitím metod a technik sociální práce směřující k sociální 
rehabilitaci a integraci, s cílem utvářet žádoucí životní podmínky pro sociální fungování 
jedince, sociální změnu vedoucí k předcházení recidivy trestné činnosti a vzniku rizik 
sociálního vyloučení v důsledku uvěznění. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, 
zdravotních služeb, orgánů sociálně právní ochrany dětí, s obecními a krajskými úřady 
apod. 
 

6. Posuzování příčin negativních jevů, navrhování a realizace preventivních 
opatření u rizikových a ohrožených osob v době jejich uvěznění. 
 

11. platová třída 
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná odborným 

zaměstnancům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a 
preventivních programů. 
  

2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost u vězněných osob nebo 
chovanců, koordinace a aplikace dílčích penitenciárních postupů k naplnění účelu výkonu 
trestu, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví. 
  

3. Metodické usměrňování podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska 
naplnění jeho účelu. 
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4. Poskytování psychoterapeutických služeb, edukativního, psychologického i 

speciálního poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie 
včetně řešení zátěžových situací vězněným osobám, chovancům i zaměstnancům ve 
vězeňství. 
 

5. Zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění 
sociální práce u vězněných osob a chovanců, s jejich rodinami, nebo skupinami v tíživých 
životních situacích, poskytování krizové pomoci a sociální rehabilitace. 
 

6. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem 
sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v 
důsledku uvěznění (prisonizace). 
 

7. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, vazebních věznicích a 
ústavech pro výkon zabezpečovací detence, s cílem včasného podchycení jedinců, kteří 
jsou ohroženi ztrátou sociálních dovedností v důsledku dlouhodobého uvěznění, ztrátou 
sociálního zázemí, sociálním vyloučením po propuštění, a následného poskytování včasné 
intervence ke snížení rizik prisonizace a sociálního vyloučení. 
 

8. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ve věznicích, vazebních věznicích a 
ústavech pro výkon zabezpečovací detence s efektivním dopadem na dobu po propuštění. 
 

12. platová třída 
1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie vězněným osobám a 

chovancům, poskytování psychoterapie v rámci standardizovaných terapeutických 
programů a vyhodnocování jejich účinnosti. 
 

2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových 
psychoterapeutických metod ve vězeňství a supervize psychoterapeutických činností. 
 

3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů a koncepcí z oblasti 
psychoterapeutické činnosti, systému preventivních a poradenských služeb ve věznicích, 
vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 

4. Poskytování odborného sociálně právního poradenství u vězněných osob, 
chovanců a jejich rodin v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického 
onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů. 
 

5. Příprava a koordinace sociálně preventivních programů zaměřených na sociální 
rizika, prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro vězněné 
osoby a chovance, které jsou uplatnitelné v podmínkách věznic, vazebních věznic a 
ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 

6. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální 
práci s vězněnými osobami a chovanci. 
 

7. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence vězněným 
osobám a chovancům, kteří požadují pomoc druhé osoby. 
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8. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných 

nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s vězněnými osobami a chovanci. 
 

9. Metodické usměrňování a koordinace speciálně pedagogických preventivních a 
poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon 
zabezpečovací detence.  
 

10. Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických 
služeb včetně edukativního, psychologického a speciálního poradenství vězněným 
osobám, chovancům a zaměstnancům. 
 

11. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se 
specializovanou působností včetně spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a 
resocializace.  
 

12. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince 
a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji. 
 

13. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického 
poradenství u vězněných osob a chovanců. 
 

13. platová třída 
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z 

psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských 
věd, které jsou využitelné při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami a 
chovanci. 
 

2. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a 
poradenských služeb a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností 
u vězněných osob a chovanců, sestavování prognóz a poskytování nejnáročnějších 
speciálně pedagogických služeb. 
 

3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně 
psychologického poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům ve 
vězeňství, vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a 
terapeutických programů u vězněných osob a chovanců s koncepčním přesahem. 
 

4. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko 
psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání vězněných osob a chovanců. 
 

5. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb a 
zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností ve věznicích, 
vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 

6. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení ve 
věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 

7. Supervizní činnost nad psychologickými a terapeutickými programy, odborná 
garance nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb u 
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vězněných osob a chovanců. 
 
8. Vytváření komplexních plánů, koncepcí a projektů trestní politiky v oblasti 

mapování a prevence poradenských a léčebných služeb, rizik opakování trestné činnosti 
související s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním včetně hodnocení 
nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických poruch u vězněných 
osob a chovanců. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších 
odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné 
činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně obětí trestné činnosti. 
 

9. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality u vězněných 
osob a chovanců. 

 
2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ 
 
8. platová třída 
1. Samostatné vedení evidencí o vězněných osobách a chovancích včetně 

zabezpečení součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení 
osobní svobody, spojené s osobní odpovědností za jejich vedení. 

 
9. platová třída 
1. Samostatné zajišťování odborných agend vězeňské služby podle právních 

předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon 
trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence podle vnitřního kancelářského řádu 
pro okresní, krajské a vrchní soudy a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, s 
celorepublikovou působností, spojené s osobní odpovědností za jejich dodržování. 

 
2. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti 

zabezpečení práv vězněných osob a chovanců. 
 
10. platová třída 
1. Koordinace činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací 

detence při zabezpečování agend mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, 
zejména vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob k výkonu trestu odnětí 
svobody do ciziny anebo z ciziny do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody do 
České republiky. 

 
2. Koordinace činností a kontrola v oblasti práv vězněných osob a při nařizování 

výkonu soudních rozhodnutí, rozhodnutí státních zastupitelství, rozhodnutí ministra 
spravedlnosti a prezidenta republiky podle právních předpisů upravujících výkon vazby, 
výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon 
zabezpečovací detence. 

 
11. platová třída 
1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností vazebních 

věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečení mezinárodní 
justiční spolupráce ve věcech trestních a při výkonu práv vězněných osob a obětí trestné 
činnosti. 

 
2. Příprava návrhů a vyřizování žádostí o umísťování a přemísťování vězněných 
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osob a chovanců a kontrola stanovených postupů při umísťování a přemísťování 
vězněných osob a chovanců včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní 
působností. 

 
3. Koordinace dodržování profilací a kapacit ve věznicích, vazebních věznicích a 

ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 
 
12. platová třída 
1. Vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování 

obecných postupů aplikace právních nebo komunitárních předpisů v oblasti vězeňství 
včetně případného řešení věcně a právně složitých případů. 

 
2. Koordinace procesu umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců s 

celostátní působností včetně kontroly stanovených postupů. 
 
3. Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců včetně prognóz 

dalšího vývoje, návrhů systémových opatření týkajících se umísťování, přemísťování a 
změn ubytovacích kapacit a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně 
technických a jiných hledisek. 

 
4. Tvorba koncepce zaměstnávání vězněných osob, koordinace hospodářských 

činností a strategií. Koordinace přípravy a realizace projektů, procesu výběru a 
hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání vězněných osob. 

 
13. platová třída 
1. Strategické plánování, koordinace a usměrňování správy vězeňství. 
 
2. Stanovování směrů finanční strategie a investičního rozvoje vězeňství. 
 
3. Tvorba koncepce rozvoje a koordinace systému zdravotních služeb 

poskytovaných zdravotnickými zařízeními vězeňské služby. 
 
14. platová třída 
1. Stanovování strategických směrů rozvoje vězeňství. 

 
 
 

*** 
  

DÍL 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ 
 
 2.03.01 KNIHOVNÍK 
  
 6. platová třída  
 1. Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných 
podkladů a pokynů. 
  
 7. platová třída  
 1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností.  
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 2. Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.  
  
 3. Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního 
procesu v knihovnách s lokální působností.  
  
 4. Aktualizace katalogů podle stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.  
  
 5. Základní informační služby v knihovnách s lokální působností.  
  
 6. Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, 
digitalizace, péče o knihovní fondy). 
  
 8. platová třída  
 1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální 
působností.  
  
 2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální 
působností.  
  
 3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.  
  
 4. Organizování knihovního fondu s regionální působností.  
  
 5. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s 
lokální působností.  
  
 6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.  
  
 7. Tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s 
lokální působností.  
 
 9. platová třída   
 1. Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.  
  
 2. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.  
  
 3. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s 
regionální působností.  
  
 4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální 
působností.  
  
 5. Organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností.  
  
 6. Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.  
  
 7. Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální 
působností.  
  
 8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4RYY)



22 
 

  
 9. Správa digitální knihovny včetně programu pro prezentaci digitálních dat v knihovně 
s regionální působností.  
 
 10. platová třída  
 1. Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální 
úrovni.  
  
 2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve 
specializovaných knihovnách s regionální působností.  
  
 3. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s 
regionální působností.  
  
 4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní 
působností.  
  
 5. Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů 
evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností.  
  
 6. Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s 
celostátní působností.  
  
 7. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující 
regionální působnost.  
  
 8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.  
  
 9. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování 
dokumentů.  
  
 10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s regionální působností 
(metodik).  
  
 11. Samostatná administrace knihovnického informačního systému nebo digitální 
knihovny v knihovně s regionální působností. 
  
 11. platová třída   
 1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů, usměrňování 
specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.  
  
 2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové 
analýzy dokumentů.  
  
 3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.  
  
 4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.  
  
 5. Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní 
působností.  
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 6. Komplexní knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům 
v knihovnách s celostátní působností.  
  
 7. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s 
celostátní působností.  
  
 8. Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).  
  
 9. Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření 
metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.  
  
 10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou působností 
(metodik).  
  
 11. Samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů v kooperativních 
projektech knihoven na regionální úrovni.  
  
 12. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu rozsáhlé 
digitální knihovny.  
 
 12. platová třída   
 1. Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.  
  
 2. Zpracovávání specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a 
informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.  
  
 3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů 
rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.  
  
 4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.  
  
 5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice 
včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.  
  
 6. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 
(metodik).  
  
 7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa 
a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu. 
  
 13. platová třída   
 1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační 
činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.  
  
 2. Studijně-rozborová činnost na ústřední nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných 
odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.  
  
 3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a 
kooperace na mezinárodní úrovni.  
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 4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a 
informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní 
katalogizační politiky.  
 
 14. platová třída   
 1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.  
 

2.03.01 KNIHOVNÍK 
 
6. platová třída 
1. Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů. 
 
7. platová třída 
1. Organizace, revize knihovního fondu podle stanovených postupů. 
 
2. Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace. 
 
3. Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle 

stanovených postupů. 
 
4. Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, například 

mikrofilmování, péče o knihovní fondy. 
 
8. platová třída 
1. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních 

informačních zdrojů. 
 
2. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle 

stanovených postupů. 
 
3. Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních 

jednotek). 
 
4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na 

úrovni minimálního bibliografického záznamu. 
 
5. Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů. 
 
6. Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů. 
 
7. Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s 

digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním. 
 
9. platová třída 
1. Profilování nebo aktualizace univerzálního knihovního fondu převážně 

domácích dokumentů. 
 
2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních 

informačních zdrojů. 
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3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb. 
 
4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na 

úrovni doporučeného bibliografického záznamu. 
 
5. Odborná správa, organizace a vyhodnocování revizí rozsáhlých nebo složitě 

strukturovaných knihovních fondů. 
 
6. Správa obsahu digitální knihovny pro prezentaci digitálních dat. 
 
10. platová třída 
1. Profilování univerzálního knihovního fondu domácích i zahraničních 

dokumentů v základní druhové a obsahové skladbě a koordinace specializovaných 
akvizičních činností. 

 
2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím specializovaných 

knihovních fondů a informačních zdrojů. 
 
3. Zajišťování specifických požadavků pro vědu, výzkum a vzdělávání 

prostřednictvím vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb. 
 
4. Koordinace ochrany nebo revizí knihovního fondu, koordinace a doplňování 

systémů evidence a ukládání knihovních dokumentů v knihovnách s historickým nebo s 
konzervačním fondem. 

 
5. Aktualizace historických, konzervačních nebo specializovaných knihovních 

fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů. 
 
6. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na 

úrovni úplného bibliografického záznamu. 
 
7. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně 

zpracování dokumentů. 
 
8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s regionální působností 

(metodik). 
 
9. Administrace automatizovaného knihovního systému nebo digitální knihovny. 
 
11. platová třída 
1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů a koordinace a 

usměrňování specializovaných akvizičních činností. 
 
2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě 

obsahové analýzy dokumentů. 
 
3. Tvorba a supervize jmenných, názvových a věcných autoritních záznamů.  
 
4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu. 
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5. Komplexní zajišťování mezinárodních meziknihovních nebo dodávacích 

služeb. 
 
6. Poskytování komplexních knihovnických, bibliografických, referenčních a 

informačních služeb uživatelům. 
 
7. Koordinace katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy. 
 
8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností 

(metodik). 
 
9. Samostatná koordinace automatizovaných knihovních procesů v 

kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni. 
 
10. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace a tvorba a analýza obsahu 

rozsáhlé digitální knihovny. 
 
11. Metodická, konzultační a poradenská činnost pro knihovnické činnosti 

(interní metodik). 
 
12. platová třída 
1. Tvorba koncepce, organizace a rozvoj automatizovaných knihovních systémů. 
 
2. Zpracovávání specializovaných rešerší a poskytování specializovaných 

konzultačních služeb.  
 
3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných 

katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů. 
 
4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní 

úrovní. 
 
5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České 

republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry. 
 
6. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s celostátní působností 

(metodik). 
 
7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, 

správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního 
portálu. 

 
8. Indexace vysoce odborných dokumentů na analytické úrovni pro 

specializované bibliografické databáze s celostátním významem. 
 
9. Vytváření celostátních metodik katalogizace s vazbami na národní a 

mezinárodní standardy.  
 
10. Tvorba a správa tezaurů a souborů jmenných, názvových a věcných 
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národních autorit. 
 
13. platová třída 
1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, 

informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů. 
 
2. Studijně-rozborová činnost na celostátní nebo vědecké úrovni, zpracovávání 

náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů. 
 
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních 

systémů a kooperace na mezinárodní úrovni. 
 
4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a 

informačních zdrojů a jejich zpracovávání a zpřístupňování. 
 
14. platová třída 
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví. 

  
*** 

 
DÍL 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ 

 
*** 

 
 2.05.06 PROVOZÁŘ 
  

*** 
  
 9. platová třída  
 1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem 
nebo provozů určených zajišťování provozu určeného 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. 
 

*** 
  

DÍL 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

*** 
  
 2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
  

*** 
  
 11. platová třída  
 1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění 
sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování 
krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.  
  
 2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob 
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ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních 
služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.  
  
 3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně 
ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a 
tvorba individuálních plánů v jeho rámci systémové odborné analýzy sociálního prostředí na 
základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v 
jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako 
východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.  
  
 4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem 
sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální 
práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.  
  
 5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit. 
 

6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování 
sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a 
vyhodnocování poradenských testů. 

  
*** 

 
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

 
*** 

 
 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 

6. platová třída 
1. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních 

menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. 
pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány 
veřejné moci. 

 
 8. platová třída 
  1. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně 
jejich integrace. 
  
 2. Poskytování konkrétních forem podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci 
organizované formou finanční, organizační a materiálové pomoci. 
  
 3. Zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných 
pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. 
 
 9. platová třída  
 1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, 
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nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní 
aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění 
povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností. 
  
 2. Zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci. Poskytování 
informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a 
zprostředkování sociálních služeb. Navrhování preventivních a provádění okamžitých 
opatření podle aktuálního stavu a zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci 
osobám v obtížné životní situaci. 
  
 3. Komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením. 
  
 4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s 
orgány veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských 
komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační 
činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti 
občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce). 
  
 5. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací 
souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních 
protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise. 
   
 10. platová třída  
 1. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v 
zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.  
  
 2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.  
  
 3. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o 
rodinu a děti včetně osob potřebujících zvláštní péči, sociální prevence práce nebo sociálních 
služeb.  
  
 4. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a 
protidrogové politiky v rámci daného území.  
  
 5. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních 
socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci 
a integraci.  
  
 65. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání 
koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně 
navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o 
zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, 
vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).  
  
 76. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 
zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.  
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 8. Zajišťování náhradní rodinné péče.  
  
 9.7. Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, a s dětmi 
páchajícími přestupky. Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a 
mládež).  
 Vyhledávání ohrožených dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném 
prostředí a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, posuzování situace 
dítěte a jeho rodiny z hlediska příčin nepříznivé sociální situace ohrožující práva a zájmy 
dětí a narušující funkce rodiny a poskytování nebo zprostředkování poradenství a pomoci 
dětem, rodičům a jiným osobám zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě 
a s jeho výchovou. Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a výkonu práv 
a povinností pečujících osob. 
  
 108. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.  
  
 11. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů 
ochrany dítěte, organizace případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených 
dětí a jejich rodin, poskytování sociální práce a koordinace řešení případů ohrožených dětí.  
  
 129. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí. 
  
 11. platová třída  
 1. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, 
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.  
  
 2. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
  
 3. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.  
  
 4. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování 
sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci (sociální kurátor), poradenská 
činnost a vyhodnocování poradenských testů.  
  
 54. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.  
  
 6. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb.  
  
 75. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 
zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.  
  
 86. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
nebo výkonu sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního 
města Prahy.  
  
 97. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné 
péče krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování 
poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených 
osob.  
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 108. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování 
podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich 
plnění.  
  
 119. Koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v 
působnosti kraje nebo hlavního města Prahy. 
 
 10. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná 
o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace 
ohroženého dítěte. 
  

11. Provádění a koordinace opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění 
nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovávání stanovisek a návrhů řešení 
situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež). 
  

12. Posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče 
svěřeny. Vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace plánu 
průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí, 
poskytování poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a 
osobám v evidenci. 

 
13. Poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a 

dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a 
koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve 
spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte. 

  
***  

  
 2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 
  

*** 
 

 11. platová třída   
 1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování.  
  
 2. Koordinace výkonu stavebního úřadu.  
  
 3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území.  
  
 4. Výkon úřadu orgánu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy 
nebo magistrátu územně členěného statutárního města.  
  
 5. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu 
územně členěného statutárního města.  
  

12. platová třída  
 1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního 
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města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města. 
  
 2. Koordinace a usměrňování výkonu úřadu orgánu územního plánování v působnosti 
kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města. 
  
 3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu na 
udržitelný rozvoj území v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy. 
 

*** 
  
 2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU 
  
 8. platová třída   
 1. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby 
včetně vystavování průkazů způsobilosti.  
  
 2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel. 
  
 9. platová třída   
 1. Posuzování technické způsobilosti vozidel.  
  
 2. Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, 
omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve 
správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů členských států Evropské unie 
pro účely jejich výměny.  
  
 3. Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní 
způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.  
  
 4. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.  
  
 5. Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 
 
 6. Schvalování jízdních řádů a jejich postupování do celostátního informačního 
systému ve veřejné linkové osobní dopravě, která je finančně podporována městem nebo 
krajem. 
 

7. Zajišťování operativního řízení provozu veřejných služeb v přepravě 
cestujících. 
 

8. Zajišťování agendy udělování licencí k provozování pravidelné linkové osobní 
dopravy, která je finančně podporována městem nebo krajem. 
 

9. Vyřizování podnětů, petic a stížnosti k provozu veřejných služeb v přepravě 
cestujících. 
 

10. Příprava a vyhodnocování přepravních průzkumů ve veřejných službách v 
přepravě cestujících. 
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 10. platová třída   
 1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.  
  
 2. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické 
kontroly a stanic měření emisí.  
  
 3. Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.  
  
 4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.  
  
 5. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo 
přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.  
  
 6. Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční 
dopravě.  
  
 7. Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.  
  
 8. Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy 
některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích. 
   

9. Zpracování standardu kvality a bezpečnosti poskytování veřejných služeb v 
přepravě cestujících. 
 

10. Tvorba a správa integrovaného tarifu veřejných služeb v přepravě cestujících. 
 

11. Zpracování odborných stanovisek k náhradnímu zajištění veřejných služeb v 
přepravě cestujících v důsledku uzavírky na silnicích nebo výluky na dráze. 
 

12. Sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb. 
 

 11. platová třída  
 1. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření 
emisí.  
  
 2. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze 
spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování 
podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, 
popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.  
  
 3. Zpracování strategických a koncepčních dokumentů k prevenci v oblasti bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.  
  
 4. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně 
provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele 
výuky a výcviku řidičů. 
 
 5. Stanovování technologických, technických a ekonomických podmínek 
souvisejících se smluvním poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících pomocí 
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nabídkového řízení nebo přímého zadání. 
 

6. Zřizování a organizace integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. 
 

7. Analýzy a vyhodnocování ekonomické a provozní efektivity systému veřejné 
dopravy v působnosti města a kraje. 
 

8. Kontrola vykazování nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejných 
služeb v přepravě cestujících. 

 
9. Časová a směrová koordinace jednotlivých autobusových a drážních linek 

souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících v působnosti kraje 
a obce. 
 

10. Zajišťování propojitelnosti mezi elektronickými systémy plateb a odbavení 
cestujících ve veřejných službách v přepravě cestujících. 
 

11. Navrhování jízdních řádů a oběhů vozidel ve veřejné linkové autobusové 
dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem. 

  
*** 

 
2.10.36 KONTROLOR NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 
 
12. platová třída 
1. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 
 

2. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti 
Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 
13. platová třída 
1. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 
 

2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti 
Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 
14. platová třída 
1. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího 

kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a 
nadnárodními systémy. 

  
15. platová třída 
1. Tvorba koncepce kontrolní politiky státu v oblasti nezávislé kontroly 

hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.  
 

*** 
  

DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 
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*** 

 
 2.16.02 VYCHOVATEL  
  

*** 
 

 10. platová třída   
 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na 
celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování 
cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo 
jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.  
  
 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.  
  
 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských 
zařízeních.  
  
 4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných 
zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná 
činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.  
  
 5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce 
zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola 
ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle 
akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich 
rodinným příslušníkům.  
  
 6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a 
navrhování dalších postupů a opatření.  
  

*** 
  
 2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA 
  
 4. platová třída   
 1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích 
zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.  
  
 2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích 
zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných 
návyků.  
  
 5. platová třída   
 1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich 
společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a 
pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů. 
  

*** 
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 2.16.08 LEKTOR-INSTRUKTOR 
  

*** 
  
 9. platová třída   
 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a 
dovednosti.  
  
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním 
provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního 
prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.  
  
 3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně 
zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických 
a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, 
například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.  
  
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků 
a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel včetně obsluhy technologického 
velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.  
  
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně 
vymezenou působností nižšího stupně.  
  
 6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační 
gramotnosti v knihovnách s lokální působností. 
 6. Obsahová příprava a realizace lekcí knihovnicko-bibliografické a informační 
gramotnosti v knihovnách.  
  
 7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických 
prostředků. 
  
 10. platová třída   
 1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání 
odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.  
  
 2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení 
silničních a speciálních motorových vozidel.  
  
 3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z 
teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.  
  
 4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na 
výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, 
výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.  
  
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně 
vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.  
  
 6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4RYY)



37 
 

gramotnosti v knihovnách s regionální působností. 
 6. Metodická příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti 
v knihovnách.  
  
 7. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních 
kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro 
zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.  
  
 8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických 
systémů. 
  

*** 
 

DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ 
 

***  
  
2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY  
 
 9. platová třída  
 1. Provádění dílčích výkonů v oboru tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.  
  
 2. Asistence při provádění diagnostických a léčebných postupů včetně stanovování 
individuálního léčebného postupu rehabilitační péče.  
 
 10. platová třída   
 1. Provádění základních léčebně rehabilitačních postupů tradiční čínské medicíny pod 
odborným dohledem.  
  
 2. Poradenská činnost a edukace v oblasti prevence vzniku nemocí na základě principů 
tradiční čínské medicíny.  
 
 11. platová třída   
 1. Provádění náročných diagnostických a léčebných postupů léčebně rehabilitační péče 
pod odborným dohledem v souladu s principy tradiční čínské medicíny.  
  
 2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
  
 11. platová třída   
 1. Diagnostikování pacientů podle principů tradiční čínské medicíny.  
  
 2. Stanovení individuálního léčebného postupu léčebně rehabilitační péče podle 
principů tradiční čínské medicíny.  
 
 12. platová třída   
 1. Provádění činností v rámci diagnostické a léčebné péče podle principů tradiční čínské 
medicíny.  
 
 13. platová třída   
 1. Provádění nejnáročnějších činností v rámci léčebné péče a tradiční čínské medicíny.  
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 2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče na úseku tradiční čínské medicíny spojená s 
výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných vyšetření podle principů 
diagnostiky tradiční čínské medicíny, odborné vedení zdravotnického týmu.  
  
 3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vysoce specializovaných 
činností na úseku tradiční čínské medicíny. Tvorba koncepce, koordinace a metodické 
usměrňování v oblasti tradiční čínské medicíny. 
 

*** 
  

DÍL 2.21 OSTATNÍ PRÁCE 
 

*** 
  
 2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN 
  
  4. platová třída 

1. Určování pracovního postupu a odstraňování skvrn z prádla, oděvů, 
čalouněného nábytku a podlahových textilií. 
 

2. Strojní praní oděvů s individuální přípravou pracích roztoků a přísad podle 
stupně a charakteru znečištění zahrnující předpírku, vícestupňové praní a máchání, 
odstřeďování a sušení, dokončující úpravy ke zlepšení konečného vzhledu apod. 
 

3. Strojní čištění pevně ložených podlahovin, čalouněného nábytku a koberců 
mobilními stroji zahrnující vstřikování extrakcí podle stupně a charakteru znečištění, 
vysávání a sušení. 

 
4. Chemické rychločištění šatstva na jednoúčelových zařízeních po předchozím 

roztřídění podle druhu výrobků a textilního vlákna 
 
5. platová třída   

 1. Stanovení individuálního dávkování množství pracích prostředků s různorodou 
technologií s ohledem na druh praného nebo čištěného prádla a materiálu.  
  
 2. Seřízení celkového cyklu praní a čistění prádla a materiálu včetně kontroly kvality 
konečné úpravy. 
 
 3. Strojní chemické čištění šatstva, oděvních a jiných výrobků zahrnující přípravu 
a úpravu rozpouštědel, zesilovačů a prostředků na konečné úpravy vzhledu včetně 
obsluhy přídavných zařízení na filtraci, kondenzaci, destilaci a absorpci rozpouštědel, 
odstřeďování a sušení. 
  

4. Místní čištění obtížně odstranitelných skvrn různého původu, například 
nátěrových hmot, organických barviv a jiných chemických látek z prádla, oděvů, 
čalouněného nábytku a podlahových a jiných textilií spojené s určováním pracovních 
postupů a použitých prostředků. 

  
  6. platová třída   
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 1. Individuální stanovování pracovních postupů včetně praní a čištění speciálních druhů 
materiálů s různou technologií praní a čištění. 
 

*** 
2.21.31 STRÁŽNÍK 
 
5. platová třída 

  1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci 
podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku. 
 
 6. platová třída 
  1. Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. 
 
 7. platová třída 
 1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a 
majetku v obci. 
 
 8. platová třída 
 1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku 
v obci. 
 1.2. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti 
s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení 
komplikovaných postupů. 
  
 2.3. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace 
zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební 
dokumentace. 
  
 3.4. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni. 
  
 4.5. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a 
navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie. 

 
*** 

 
Platné znění části Přílohy k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ  
 

ČÁST 1. ZAŘAZENÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ DO PLATOVÝCH 
TŘÍD 

 
*** 

 
 11. platová třída 
 1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů územních správních 
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úřadů nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností. 
  
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy 
včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. 
  
 3. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou 
příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování. 
  
 4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně 
zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí 
žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání 
souladu opatření obecné povahy s právními předpisy. 
  
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a 
veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy. 
  
 6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi 
subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení. 
  
 7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob 
nebo proti postupu správního orgánu. 
  
 8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším 
správním úřadům, územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a 
správních úřadů s celostátní působností. 
  
 9. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a 
obnově řízení z celostátních hledisek. 
  
 9.10. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo 
specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem. 
  
 11. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby. 
  
 12. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti územního správního úřadu. 
  
 13. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům. 

 
*** 

 
ČÁST 2. ZAŘAZENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČLENĚNÝCH PODLE ODBORNÉHO 

ZAMĚŘENÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD  
 

*** 
 

DÍL 10. ZAHRANIČNÍ VZTAHY  
 

*** 
  
 12. platová třída  
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 1. Zajišťování diplomatických vztahů a prosazování zájmů České republiky vůči jinému 
státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a mezinárodním 
orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních 
předpokladů pro spolupráci.  
  
 2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.  
  
 3. Koncipování a koordinace postupu České republiky při poskytování zahraniční 
humanitární pomoci.  
  
 4. Analytická, poradenská a konzultační činnost o právních řádech cizích států.  
  
 5. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oboru konzulární služby (vízový, 
poplatkový, legalizační, teritoriálně-konzulární, honorární konzuláty) na konzulárních 
odděleních zastupitelských úřadů České republiky.  
  
 6. Ochrana zájmů českých občanů v zahraničí a zajišťování jejich právního zastoupení 
před soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.  
  
 7. Zajišťování realizace obecného mezinárodního práva mezinárodního práva 
veřejného a práva Evropské unie ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním 
orgánům a organizacím. 
 
 8. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, 
sociálního, zdravotního, bezpečnostního, environmentálního, kulturního, výzkumného a 
vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným 
státům a mezinárodním orgánům a organizacím.  
  

*** 
 
 13. platová třída  
 1. Koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států 
nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, 
konzulární, kulturní, vědecké, školské, sociální a zdravotnické politiky státu a statistiky a 
krajanských a nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných a 
mnohostranných smluvních dokumentů a prosazování zájmů České republiky na mezinárodní 
úrovni.  
  
 2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České republiky.  
  
 3. Koordinace a metodické usměrňování konzulárních vztahů České republiky.  
  
 4. Koordinace a usměrňování realizace vízové politiky České republiky včetně 
posuzování a vyhodnocování zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů České republiky.  
  
 5. Koordinace a analýza vztahů České republiky s jiným státem či skupinou států, 
vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování provádění 
mezinárodních smluv v relaci, reagování České republiky na nestandardní události a jevy v 
mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí, závažné finančně-hospodářské 
krizové jevy), koordinace vztahů s mezinárodními regionálními politickými, bezpečnostními 
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nebo hospodářskými uskupeními.  
  
 6. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně 
smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.  
  
 7. Koordinace a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských, vědeckých a 
zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím včetně 
meziresortního metodického usměrňování.  
  
 8. Koordinace uplatnění obecného mezinárodního práva mezinárodního práva 
veřejného ve vztazích 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. 
 
 9. Koncepční a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a jejich 
jednotlivých úseků, zodpovědných za vztahy s mezinárodními organizacemi, koncepce 
politického zajišťování stykových akcí s představiteli mezinárodních vládních organizací.  
    

*** 
 

DÍL 20. SOCIÁLNÍ VĚCI 
 

*** 
  
 10. platová třída  
 1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním 
prvkem.  
  
 2. Koordinace a usměrňování poskytování dávek státní sociální podpory, dávek 
pěstounské péče nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením 
a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných 
sociálních dávek včetně poradenské činnosti.  
  
 3. Konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové 
specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek 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.  
  
 4. Komplexní kontrola poskytování státního příspěvku na výkon pěstounské péče.  
  
 5. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v 
zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.  
  
 6. Analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro 
posudky o zdravotním stavu žadatelů o dávky pojistných a nepojistných systémů sociálního 
zabezpečení.  
  
 7. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4RYY)



43 
 

situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.  
  
 8. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální 
situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.  
  
 9. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální 
podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně 
vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo 
pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám 
bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením 
z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným 
chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.  
  
 10. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím 
metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení 
sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, 
skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování 
lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.  
  
 11.10. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, 
poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní 
ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky a obecní policií a orgány 
veřejné správy apod.  
  
 12. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin 
negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření. 
 
 13. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociálních 
prací s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými 
sociálním vyloučením.  
 14. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné 
provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci. 
  
 11. platová třída  
 1. 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 v rámci 
výkonu odvolací agendy nebo ve vymezené územní působnosti krajské pobočky Úřadu práce.  
  
 2. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, 
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.  
  
 3. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
  
 4. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb nebo inspekce sociálně 
právní ochrany.  
  
 5. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování 
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podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich 
plnění.  
  
 6.5. Rozhodování o výsledku posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti 
posuzovaných občanů v rozsahu působnosti ústředního správního orgánu.  
  
 7. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění 
sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování 
krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.  
  
 8. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob 
ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností 
včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.  
  
 9. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně 
ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a 
tvorba individuálních plánů v jeho rámci.  
  
 10. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem 
sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.  
  
 11. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit. 
  
 12. platová třída   
 1. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků z informačních systémů státní 
sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu 
osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších 
nepojistných sociálních dávek, sociálně-právní ochrany dětí.  
  
 2. Provádění systémových činností při tvorbě koncepce a strategie rozvoje státní sociální 
podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazu osobám 
se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných 
sociálních dávek.  
  
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti 
důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti.  
  
 4. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin 
obyvatel.  
  
 5. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.  
  
 6. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční 
rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního 
připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.  
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 7. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.  
  
 8. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, 
protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních 
řízeních.  
  
 9. Zpracování celostátních analýz z oblasti rodinné politiky, posuzování odborné 
způsobilosti v rámci profesních kvalifikací v oblasti služeb péče o děti, zpracování a vedení 
evidence poskytovatelů služby péče o dítě v rámci dětské skupiny.  
  
 10. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního 
a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.  
  
 11. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se 
zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo 
vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.  
  
 12. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, 
zneužívaných a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.  
  
 13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti 
nepojistných sociálních dávek včetně výkonu odvolací agendy a komplexní kontrolní činnosti 
u správního orgánu prvního stupně.  
  
 14. Zpracovávání celostátních analýz a koordinace a metodické usměrňování sociální 
práce. 
 
 15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování státní správy v oblasti 
komplexního výkonu inspekce poskytování sociálních služeb. 
 

*** 
 

DÍL 22. PRACOVNÍ VZTAHY 
 

*** 
 

 12. platová třída 
 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve mzdové 
oblasti. 
  
 2. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně. 
  
 3. Vyhodnocování účinnosti systému bezpečnosti práce, zpracovávání souhrnných 
analýz úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní 
úrovni včetně návrhů systémových opatření. 
  
 4. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce. 
  
 5. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s 
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celorepublikovou působností. 
  
 6. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních, autorizačních nebo 
akreditačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 

7. Koordinace a odborné usměrňování výkonu inspekce práce ve vymezené oblasti 
působnosti správního úřadu. 
 
 13. platová třída 
 1. Tvorba celostátní koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře nebo ve 
sféře veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů odměňování a vývoje cestovních 
náhrad. 
  
 2. Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů prací. 
  
 3. Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem odměňování 
ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích. 
  
 4. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad. 
  
 5. Vypracovávání strategií a stanovování priorit pro oblast bezpečného a zdravého 
pracovního prostředí na celostátní úrovni. 
  
 6. Koordinace a metodické usměrňování bezpečnosti práce, pracovních podmínek a 
pracovního prostředí na celostátní úrovni. 
  
 7. Zpracovávání návrhů národních akčních programů bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci. 
  
 8. Tvorba celostátní koncepce inspekce práce včetně koordinace a sjednocování 
postupu územních orgánů inspekce práce. 
  
 9. Tvorba celostátní koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání na úseku 
bezpečnosti práce včetně koncepce systému certifikace, autorizace a akreditace získávání 
odborné způsobilosti fyzických osob. 
 

*** 
 

DÍL 30. VŠEOBECNÁ SPRÁVA VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU 
 

*** 
 

11. platová třída 
 1. Komplexní zajišťování celostátní agendy státního občanství v působnosti 
Ministerstva vnitra. 
  
 2. Komplexní zajišťování celostátní agendy základního registru obyvatel, evidence 
obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů. 
  
 3. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních 
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záležitostech, státní ve věcech státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a 
místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, symbolů a znaků. 
  
 4. Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních hranic. 
  
 5. Komplexní zajišťování agendy evropské občanské iniciativy. 
  
 6. Komplexní vykonávání agendy sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích. 
  
 7. Zajišťování správy realizace práv účastníků odboje a odporu proti nacismu nebo 
komunismu. 
 

*** 
 

DÍL 34. VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

*** 
  

14. platová třída   
 1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování. 
  
 15. platová třída 

1. Tvorba soutěžní politiky státu. 
 

*** 
  

DÍL 38. CESTOVNÍ RUCH 
 
 10. platová třída 

1. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních 
kanceláří včetně vedení seznamu cestovních kanceláří.   
  
 2. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu, turistických 
informačních center včetně propagačních aktivit. 
 

*** 
 

DÍL 45. VETERINÁRNÍ PÉČE 
 

*** 
 
 11. platová třída  
 1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí veterinární správy a veterinárních 
léčiv.  
  
 2. Vytváření celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.  
  
 3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků.  
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 4. Komplexní provádění registrace léčiv včetně postregistračního vyhodnocování a 
povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských 
posudků interních a externích posuzovatelů, stanovování závěrů.  
  
 5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní 
praxe, správné distribuční praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, 
přípravě, distribuci, výdeji prodeji a používání léčiv a při jejich zkoušení obecně a při výdeji a 
používání veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně výkonu státní 
inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekurzory a látkami, 
které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, 
nebo návykové látky, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků.  
  
 6. Preventivní a diagnostická práce veterinárního lékaře v ochraně zdraví zvířat nebo 
veřejného zdraví pod vedením veterinárního lékaře se specializací II. stupně.  
  
 76. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití 
speciálních citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik 
pro laboratorní analýzy. 
  
 12. platová třída   
 1. Příprava a zpracovávání státní politiky veterinární péče v územních aspektech a 
souvislostech z celostátních hledisek.  
  
 2. Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy, odborné 
usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních léčiv.  
  
 3. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.  
  
 4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční 
a dozorové činnosti v oborech veterinární péče a identifikace a registrace hospodářských zvířat.  
  
 5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení a 
farmakovigilance, inspekčních činností a dozoru nad veterinárními léčivými přípravky, 
veterinárními prostředky a veterinárními technickými prostředky.  
  
 6. Celostátní koordinace inspekcí správné výrobní praxe, správné distribuční praxe a 
správné laboratorní praxe a zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v ochraně zdraví zvířat.  
  
 7. Odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného 
zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy. 
  
 7. Zpracování 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. 
 
 8. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a 
biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv 
do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky nebo v oblasti kontroly potravin. Vývoj, 
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odzkoušení a zavádění nových metod analýz. 
  
 13. platová třída  
 1. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku 
veterinární péče.  
  
 2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru a koordinace 
dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.  
  
 3. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých přípravků a 
registračního procesu.  
  
 4. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, inspekční činnosti a dozoru nad 
veterinárními léčivými přípravky, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.  
  
 5. Specializované odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví zvířat 
nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace, k 
jejichž výkonu je nezbytné získání základní atestace I. stupně. 
 
 5. Specializované odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví a 
pohody zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného 
zdraví prováděné úředním veterinárním lékařem.  
  
 6. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz 
v oblasti monitorování kvality potravin a kontroly potravin pomocí zvláště citlivých speciálních 
analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího 
vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje a optimalizace 
monitorovacích sítí s mezinárodní působností.  
  
 7. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru analýzy 
potravin v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv nebo potravin do oběhu nebo 
kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a tvorba koncepce 
rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod 
analýz. 
  
 14. platová třída   
 1. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.  
  
 2. Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv a lékové 
politiky a koordinace plnění závazků vyplývajících z požadavků Evropské unie a 
mezinárodních smluv.  
  
 3. Vykonávání složitých a náročných odborných činností preventivních a 
diagnostických v ochraně zdraví zvířat a veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání 
specializační atestace II. stupně. Stanovování léčebných postupů a ozdravných programů. 
 
 3. Vykonávání složitých a náročných odborných veterinárních činností v ochraně 
zdraví a pohody zvířat a veřejného zdraví a při stanovování ozdravných programů, je-li 
k výkonu těchto činností nezbytné získání specializační atestace II. stupně. 
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 15. platová třída   
 1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu. 
 

*** 
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